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Machado: o bruxo

João de Scantimburgo

Não imaginava Machado de Assis, no fim do século XIX,
que alcançaria a glória hoje indissociável de sua figura, fes-

tejada com louvores do mundo inteiro. O menino do Morro do
Livramento desceu às ruas da cidade do Rio de Janeiro para arreba-
tar milhões de leitores – e continua a empolgá-los, sem previsão de
final. Capitu, para falar de sua personagem mais atraente, continua a
imperar em todos os salões que se crêem sapientes.

O fenômeno Machado de Assis – ainda não totalmente desven-
dado e a nosso ver indesvendável – situa-se no fato de não ter ele
contado com mestre nenhum para guiá-lo através dos caminhos das
letras, veredas que ele muito bem conheceu e sinalizou para um
sem-número de leitores. Escritor jocoso dirão alguns, muito apega-
do a fórmulas do dizer popular, que se manteve fiel à máxima com a
qual fecha a última página de Memórias Póstumas de Brás Cubas: “Não
tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa misé-
ria”. Frase pessimista? Não direi tanto. Otimista? Também não di-
ria. Creio ser a sentença de um profundo conhecedor da vida e de
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seus mistérios, de seus encontros e desencontros, de seus azares e vitórias, de
seu esquecimento e sua lembrança.

Quem caminha ao longo da floresta machadiana descobre livros com refle-
xões não encontradas em outro autor, como Esaú e Jacó, por exemplo, para não
falarmos dos outros romances e dos volumes de contos, poemas ou crônicas.
Machado foi um vasculhador de almas. Ainda hoje, quando o lemos, verifica-
mos que temos muito a aprender com sua verve inigualável. Escrevendo para
sua época e para o seu povo, conseguiu alcançar a altitude de pensamento dos
grandes criadores e soube conjugá-la com a humildade dos desservidos de le-
tras, que se engrandeciam com o acesso às suas obras.

Machado de Assis foi um gigante da nossa literatura até hoje não superado
por nenhum outro escritor brasileiro. Em seu estilo cativante dificilmente se
encontra o reparável ou o mal-querer. Homem sóbrio, não há em sua vida
qualquer excesso, nem mesmo no soneto em homenagem à esposa querida. Em
nenhuma de suas páginas vemo-nos diante do fazedor de frases que poderia re-
duzir suas expressões à metade. Foi um mestre que nos deixou a lição do come-
dimento, justo prêmio em tudo o que escrevemos.

Esse é o mistério do bruxo Machado de Assis para nós.
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O adeus da Academia
a Machado de Assis

� Discurso na câmara ardente do
escritor, na sede da Academia
Brasileira de Letras, ao partir o
enterro, a 30 de setembro de 1908.

Rui Barbosa

Designou-me a Academia Brasileira de Letras para vir trazer
ao amigo que de nós aqui se despede, para lhe vir trazer, nas

suas próprias palavras, num gemido da sua lira, para lhe vir trazer, o
nosso “coração de companheiros”.

Eu quase não sei dizer mais, nem sei que mais se possa dizer,
quando as mãos que se apertavam no derradeiro encontro se sepa-
ram desta para a outra parte da eternidade.

Nunca ergui a voz sobre um túmulo, parecendo-me sempre que o
silêncio era a linguagem de nos entendermos com o mistério dos
mortos. Só o irresistível de uma vocação como a dos que me cha-
maram para órgão desses adeuses me abriria a boca ao pé deste jazi-
go, em torno do qual, ao movimento das emoções reprimidas, se so-
brepõe o murmúrio do indizível, a sensação de uma existência cuja

Rui Barbosa
(1849-1923).
Fundador da
Cadeira 10 da
Academia
Brasileira de
Letras.
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corrente se ouvisse cair de uma outra bacia, no insondável do tempo, onde se
formam do veio das águas sem manchas as rochas de cristal exploradas pela
posteridade.

Do que a ela se reserva em surpresas, em maravilhas de transparência e so-
noridade e beleza na obra de Machado de Assis di-lo-ão outros, hão de o dizer
os seus confrades, já o está dizendo a imprensa, e de esperar é que o diga, dias
sem conta, derredor do seu nome, da lápide que vai tombar sobre seu corpo,
mas abrir a porta ao ingresso da sua imagem na sagração dos incontestados, a
admiração, a reminiscência, a mágoa sem cura dos que lhe sobrevivem. Eu de
mim, porém, não quisera falar senão do seu coração e de sua alma.

Daqui, deste abismar-se de ilusões e esperanças que soçobram ao cerrar de
cada sepulcro, deixemos passar a glória na sua resplandecência, na sua fasci-
nação, na impetuosidade do seu vôo. Muito ressumbra sempre da nossa de-
bilidade, na altivez do seu surto e na confiança das suas asas. As arrancadas
mais altas do gênio mau se libram nos longes da nossa atmosfera, de todas as
partes envolvida e distanciada pelo infinito. Para se não perder no incomen-
surável deste, para avizinhar a terra do firmamento, para desassombrar a im-
penetrabilidade da morte, não há nada como a bondade. Quando ela, como
aqui, se debruça, fora de uma campa ainda aberta, já se não cuida que lhe es-
teja à beira, de guarda, o mais malquisto dos nomes, no sentimento grego, e
os braços de si mesmo se levantam, se estendem, se abrem, para tomar entre
si a visão querida, que se aparta.

Não é o clássico da língua; não é o mestre da frase; não é o árbitro das letras;
não é o filósofo do romance; não é o mágico do conto; não é o joalheiro do
verso, o exemplar sem rival entre os contemporâneos da elegância e da graça,
do aticismo e da singeleza no conceber e no dizer; é o que soube viver intensa-
mente da arte, sem deixar de ser bom. Nascido com uma dessas predestinações
sem remédio ao sofrimento, a amargura do seu quinhão nas expiações da nossa
herança o não mergulhou no pessimismo dos sombrios, dos mordazes, dos in-
vejosos, dos revoltados. A dor lhe aflorava ligeiramente aos lábios, lhe roçava
ao de leve a pena, lhe ressumava sem azedume das obras, num ceticismo entre-
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meio de timidez e desconfiança, de indulgência e receio, com os seus toques de
malícia a sorrirem, de quando em quando, sem maldade, por entre as dúvidas e
as tristezas do artista. A ironia mesma se desponta, se embebe de suavidade no
íntimo desse temperamento, cuja compleição, sem desigualdade, sem espi-
nhos, sem asperezas, refratária aos antagonismos e aos conflitos, dir-se-ia
emersa das mãos da própria Harmonia, tal qual essas criações da Hélade, que
se lavraram para a imortalidade num mármore cujas linhas parecem relevos do
ambiente e projeções do céu no meio do cenário que as circunda.

Deste lado moral da sua entidade quem me dera saber exprimir, neste mo-
mento, o que eu desejaria. Das riquezas da sua inspiração na lírica, da sua
mestria no estilo, da sua sagacidade na psicologia, do seu mimo na invenção,
da sua bonomia no humorismo, do seu nacionalismo na originalidade, da sua
lhaneza, tato e gosto literário darão testemunho perpetuamente os seus escri-
tos, galeria de obras-primas que não atesta menos da nossa cultura, da inde-
pendência, da vitalidade e das energias civilizadoras da nossa raça do que
uma exposição inteira de tesouros do solo e produtos mecânicos do traba-
lho. Mas, nesta hora de entrada ao ignoto, a este contato quase direto, quase
sensível com a incógnita do problema supremo, renovado com interrogações
da nossa ansiedade cada vez que um de nós desaparece na torrente das gera-
ções, não é a ocasião dos cânticos de entusiasmo, dos hinos pela vitória nas
porfias do talento. A este não faltarão comemorações, cujo círculo se alarga-
rá com os anos, à medida que o rastro de luz penetrar, pelo futuro além, cada
vez mais longe do seu foco.

O que se apagaria talvez, se o não colhêssemos logo na memória dos presen-
tes, dos que lhe cultivaram o afeto, dos que lhe seguiram os dias, dos que lhe
escutaram o peito, dos que lhe fecharam os olhos, é o sopro da sua vida moral.
Quando ele se lhe exalou pela última vez, os amigos que lho receberam com o
derradeiro anélito contraíram a obrigação de o reter, como se reteria na máxi-
ma intensidade de aspirações dos nossos pulmões o aroma de uma flor cuja es-
pécie se extinguisse, para o dar a sentir aos sobreviventes, e dele impregnar a
tradição, que não perece.
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Eu não fui dos que o respiraram de perto. Mas, homem do meu tempo, não
sou estranho às influências do mal e do bem, que lhe perpassam no ar. Numa
época de lassidão e violência, de hostilidade e fraqueza, de agressão e anarquia
nas coisas e nas idéias, a sociedade necessita justamente, por se recobrar, de
mansidão e energia, de resistência e conciliação. São as virtudes da vontade e as
do coração as que salvam nesses transes. Ora, dessas tendências que atraem
para a estabilidade, a pacificação e a disciplina, sobram exemplos no tipo desta
vida, mal extinta e ainda quente.

Modelo foi de pureza e correção, temperança e doçura: na família, que a
unidade e devoção do seu amor converteram em santuário; na carreira pública,
onde se extremou pela fidelidade e pela honra; no sentimento da língua pátria,
em que prosava como Luís de Sousa e cantava como Luís de Camões; na con-
vivência dos seus colegas, dos seus amigos, em que nunca deslizou da modés-
tia, do recato, da tolerância, da gentileza. Era sua alma um vaso da amenidade e
melancolia. Mas a missão da sua existência, repartida entre o ideal e a rotina,
não se lhe cumpriu sem rudeza e sem fel. Contudo, o mesmo cálice da morte,
carregado de amargura, lhe não alterou a brandura da têmpera e a serenidade
da atitude.

Poderíamos gravar-lhe aqui, na laje da sepultura, aquilo de um grande livro
cristão: “Escreve, lê, canta, suspira, ora, sofre os contratempos virilmente”, se
eu não temesse claudicar, aventurando que as suas atribulações conheceram o
lenitivo da prece. O instinto, não obstante, no-lo adivinha nas trevas do seu
naufrágio, quando, na orfandade do lar despedaçado, cessou de encontrar a
providência das suas alegrias e das suas penas, entre as carícias da que tinha
sido a meeira da sua lida e do seu pensamento.

Mestre e companheiro, disse eu que nos íamos despedir. Mas disse mal. A
morte não extingue: transforma; não aniquila: renova; não divorcia: aproxima.
Um dia supuseste “morta e separada” a consorte dos teus sonhos e das tuas
agonias, que te soubera “pôr um mundo inteiro no recanto” do teu ninho; e,
todavia, nunca ela te esteve mais presente, no íntimo de ti mesmo e na expres-
são do teu canto, no fundo do teu ser e na face das tuas ações. Esses catorze
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versos inimitáveis, em que o enlevo dos teus discípulos resume o valor de toda
uma literatura, eram a aliança de ouro do teu segundo noivado, um anel de ou-
tras núpcias, para a vida nova do teu renascimento e da sua glorificação, com a
sócia sem nódoa dos teus anos de mocidade e madureza, da florescência e fru-
tificação de tua alma. Para os eleitos do mundo das idéias a miséria está na de-
cadência, e não na morte. A nobreza de uma nos preserva das ruínas da outra.
Quando eles atravessam essa passagem do invisível, que os conduz à região da
verdade sem mescla, então é que entramos a sentir o começo do seu reino, o rei-
no dos mortos sobre os vivos.

Ainda quando a vida mais não fosse que a urna da saudade, o sacrário da
memória dos bons, isso bastava para a reputarmos um benefício celeste, e co-
brirmos de reconhecimento a generosidade de quem no-la doou. Quando ela
nos prodigaliza dádivas como a do teu espírito e a da tua poesia, não é que lhe
deveremos duvidar da grandeza, a que te acercaste primeiro do que nós, mestre
e companheiro. Ao chegar da nossa hora, em vindo a de te seguirmos um a um
no caminho de todos, levando-te a segurança da justiça da posteridade, tere-
mos o consolo de haver cultivado, nas verdadeiras belezas da tua obra, na obra
dos teus livros e da tua vida, sua idealidade, sua sensibilidade, sua castidade,
sua humanidade, um argumento mais da existência e da infinidade dessa ori-
gem de todas as graças à onipotência de quem devemos a criação do universo e
a tua, companheiro e mestre, sobre cuja transfiguração na eternidade e na gló-
ria caiam as suas bênçãos, com as da pátria, que te reclina ao seu seio.

Bibliografia

BARBOSA, Rui. Ensaios Literários. Seleção e Prefácio de Américo Jacobina Lacom-
be. Rio: 1949, pp. 193-197.
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Carta de Machado de Assis ao Secretário do Conservatório Dramático Brasileiro.



Machado e
a educação

Arnaldo Nisk ier

Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em
21 de junho de 1839, ano em que também nasceram Casimiro

de Abreu e Tobias Barreto. Começou a versejar aos 15 anos e, antes
dos 18 anos, publicou o seu primeiro conto (gênero em que foi mes-
tre indiscutível): “Três tesouros perdidos”.

Machado era mestiço, filho de um pardo forro (Francisco José de
Assis) e de mãe negra (Maria Leopoldina Machado de Assis). Eram
agregados de uma quinta, o pai pintor de paredes. Ficou órfão de
mãe muito cedo (usou o seu nome artístico) e encontrou na madras-
ta, a lavadeira Maria Inês, o grande arrimo da sua infância, especial-
mente após a morte do pai, em 1851.

Machado foi contista, poeta, cronista, crítico e autor teatral (o
seu Lição de Botânica, nascido de um conto, é simplesmente genial).
Era um autodidata, que freqüentou apenas a escola primária. Mor-
reu no Rio, no dia 29 de setembro de 1908, com 69 anos de idade.
Junto com Lúcio de Mendonça, foi um dos fundadores da Acade-
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mia Brasileira de Letras, em 1897, e a presidiu durante dez anos (até a sua mor-
te). Ao longo da vida, produziu diversas obras-primas, inclusive algumas pé-
rolas que denotam a existência de um sagaz olhar pedagógico, mais valorizado
pelo fato de não ter sido oriundo de um educador ou de um profissional for-
mado no exterior, como era tradicional, naqueles tempos de devoção cultural à
Europa.

De Machado, no Brasil, já se escreveu tudo. Ou quase tudo. Talvez esti-
vesse faltando uma abordagem pedagógica, a fim de que dele se extraísse o
sumo dos seus pensamentos originais – e que se mantiveram, a despeito da
ação do tempo.

Em seu estilo e em sua cuidadosa estrutura vocabular, Machado ensinava.
Era professor paciente e direto. Não conseguíamos nós, suas criaturas, en-

ganá-lo. Em uma releitura de seus romances, contos, crônicas e cartas (que em
tudo usava seu também extraordinário talento de educador), descobrimos que
ele se esmerava em nos mostrar de que maneira cada um de nós pode chegar a
ser um ser humano melhor.

Não se tratava de um ensinamento do alto para baixo, mas de uma conversa
machadiana, calma, olho no olho, como quem diz “veja só como nós somos”
ou “imagine como Brás viu o mundo e seus habitantes depois que foi para o
outro lado”, mas junto com o “veja só” e o “imagine” havia também o espanto
do “quem diria!”. Era um “olhar pedagógico”, refinado, sereno, que nos via
por dentro.

Mas Machado de Assis, alcançando a glória dos 69 anos, iluminou a litera-
tura brasileira com algumas das suas obras mais emblemáticas – e em todas elas
pudemos sentir, desde cedo, uma fagulha pedagógica. Sempre uma lição, mes-
mo que não fosse exatamente essa a sua intenção.

Não nos preocupamos exatamente com lições morais, mas sim com o que o
espírito de Machado acolheu e que seria de interesse objetivo da educação do
seu tempo. A presença do professor, a forma dos castigos, a valorização de lín-
guas estrangeiras, o pouco prestígio dado à educação feminina... são temas re-
correntes na obra do Bruxo do Cosme Velho.
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Com a colaboração dos integrantes do Centro de Estudos Machadianos,
de Belo Horizonte, dirigido pelo professor Mauro Rosa, levantamos uma sé-
rie de pensamentos em que Machado deixa transparecer o seu interesse pela
educação.

O mundo melancólico de Machado, com as suas voltas à infância sofrida,
mescla-se com a nostalgia presente no “Conto de escola”:

“Para cúmulo do desespero, vi através das vidraças da escola, no claro azul do
céu, por cima do morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo,
preso de uma corda imensa, que boiava no ar, uma coisa soberba. E eu na es-
cola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos joelhos.”

A sua imaginação estava longe dali; os livros, esquecidos; desespero, uma
prisão?

A lembrança certamente é da escola pública em que se deparou com o início
da escolarização, na paisagem bucólica do morro em que nasceu e alcançou as
primeiras luzes. Garoto ainda, sonhava, para além da paisagem do morro,
voando junto com o papagaio. O livro e a gramática não acompanhavam a sua
imaginação.

É o teatro da sua infância, em que desfilam os conflitos da alma, naquele
estilo sem estilo de Machado, como ele mesmo afirmava: “O melhor é
afrouxar a rédea à pena, e ela que vá andando, até achar entrada... Palavra
puxa palavra, uma idéia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou
uma revolução.”

Em Outros Contos [Garnier, 1889], encontramos mais uma preciosidade li-
gada à idéia do magistério, no sentido que lhe quis dar Machado de Assis:

“Meu propósito era ser mestre de meninos, ensinar alguma cousa pouca do
que soubesse, dar a primeira forma ao espírito do cidadão... Calou-se o mes-
tre alguns minutos, repetindo consigo essa última frase, que lhe pareceu en-
genhosa e galante... O mestre, enquanto virava a frase, respirando com estré-
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pito, ia dando ao peito da camisa umas ondulações que, em falta de outra
distração, recreavam interiormente os discípulos. Um destes, o mais traves-
so, chegou ao desvario de imitar a respiração grossa do mestre, com grande
susto dos outros, pois uma das máximas da escola era que, no caso de se não
descobrir o autor de um delito, fossem todos castigados; com este sistema,
dizia o mestre, anima-se a delação, que deve ser sempre uma das mais sóli-
das bases do Estado bem constituído. Felizmente, ele nada viu, nem o gesto
do temerário, um pirralho de dez anos, que não entendia nada do que ele es-
tava dizendo, nem o beliscão de outro pequeno, o mais velho da roda, um
certo Romualdo, que contava 11 anos e três dias; o beliscão, note-se, era
para chamá-lo à circunspecção... Daqui em diante, o mestre continuou a ex-
primir-se em tal estilo que os meninos deixaram de entendê-lo. Ocupado
em escutar-se, não deu pelo ar estúpido dos discípulos, e só parou quando o
relógio bateu meio-dia. Era tempo de mandar embora esse resto da escola,
que tinha de almoçar, para voltar às duas horas. Os meninos saíram pulan-
do alegres, esquecidos até da fome que os devorava, pela idéia de ficar livres
de um discurso que podia ir muito mais longe.”

É um texto admirável, de que se podem tirar diversas inferências: a fina iro-
nia com respeito à idéia abominável de delação; a existência somente de meni-
nos na classe, revelando a discriminação então existente; a repetição exaustiva
da palavra “mestre”, com que Machado designava os professores; o retrato de
corpo inteiro de uma classe típica, em que ocorrem fatos ainda hoje comuns
no espírito da garotada. Isso tudo além do mestre, que, falando para si mesmo,
revelava o inteiro teor do que então denominávamos magister dixit. Era o pró-
prio, não estava nem aí para a platéia.

A ocorrência desse conto trouxe-me ainda outro momento da obra macha-
diana que desenha a escola, não “risonha e franca”, como a quis apresentar
Olavo Bilac, outro membro da Academia Brasileira de Letras e grande poeta
parnasiano. O texto diz assim:
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“Meu propósito era ser mestre de meninos, ensinar alguma cousa pouca do
que soubesse, dar a primeira forma ao espírito do cidadão. Calou-se o mes-
tre alguns minutos, repetindo consigo essa última frase, que lhe pareceu en-
genhosa e galante...”

Trazer Machado de Assis para o campo da pedagogia, que não foi sua prio-
ridade, é uma forma também de homenageá-lo, mostrando que a sua genialida-
de não conheceu limites – e por isso mesmo jamais poderia ser insensível ao
que representa a nossa educação para o futuro das novas gerações.
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Mascara mortuária
de Machado de Assis.



Tudo são
mistérios

Lêdo Ivo

A solidão estética de Machado de Assis se desfaz desde que o
seqüestremos de sua moldura nativa e nos disponhamos a

avaliá-lo no largo estuário que, em nosso tempo, acolhe as contribui-
ções destinadas a mudar a face e o destino do romance realista e na-
turalista do século XIX.

Esta perspectiva atualiza as ocorrências históricas e permite rein-
ventar o passado na medida em que se busca interrogá-lo critica-
mente. Colocado nele, o autor de Dom Casmurro exibe, naquela mão
invejável que narrou o amor desvairado de Quincas Borba e descre-
veu o corpo de Sofia “emergindo as cadeiras amplas, como uma
grande braçada de folhas que sai de dentro do vaso”, a carta de bara-
lho que lhe dá o direito de figurar não apenas na nossa literatura
como um protagonista seminal, mas ainda na mesa faustosa dos que
revolucionaram o romance ocidental.

Após a afirmação épica e florida de José de Alencar, com as suas
ficções estuantes de luzes e paisagens, cores e rumores, e aplicadas na
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possessão terrestre e na abrangência, Machado de Assis abriu, em nossa litera-
tura, um caminho de dissidência que ainda hoje avança. A forma de romance
que ele cultivou colidia com uma consolidada tradição de inteireza e totalida-
de – e essa colisão prossegue, tornando-o contemporâneo da inquietação esté-
tica dos nossos dias. Os seus modelos literários favoritos não foram Walter
Scott ou Balzac, Dickens ou Zola. Administrador sábio de seus dons genuínos,
e dotado de uma certeira visão crítica de suas possibilidades pessoais a que não
faltava uma nota compulsiva, ele se utilizou de formas de narração e composi-
ção do século XVIII. Recuou para avançar. Na noite romanesca já finda, bus-
cou as luzes de sua alvorada.

À efusão, à grandiosidade e ao transbordamento da ficção romântica de
Balzac, Victor Hugo e George Sand, preferiu o conto filosófico de Voltaire e
Diderot e a ambígua e digressiva prosa ficcional da Xavier de Maistre. Essa in-
clinação natural de seu espírito de narrador breve e parco, que prefere a inten-
sidade à fluência generosa ou desabrida, completa-se com uma eleição funda-
mental: a de Sterne, lido em francês, nos dois volumes de Tristram Shandy e Le
Voyage Sentimental (edição Garnier), que ora tenho diante de mim.

Desses cultores de romance anterior aos modelos majestosos consagrados
pelo século XIX Machado de Assis aprendeu a lição suprema da alusão e da
fragmentariedade, da ironia sucessiva e da descontinuidade psicológica, da ful-
guração anedótica e da tensão lingüística pronta a reclamar do leitor a pausa
reverente. E, na medida em que os modelos por ele escolhidos oferecem a dis-
cussão da própria genuinidade do gênero, Machado de Assis engasta em sua
obra, no iluminado espaço precursor dos seus contos e romances, a proposta
da discussão crítica da forma adotada. Mas se impõe não esquecer que a sua
posição heterodoxa e até soberbamente marginal de escritor que se abeberou
em fontes privilegiadas de experimentação romanesca extrapola sua condição
de ficcionista. Ela o abarca inteiro, conferindo-lhe a coerência definitiva.

Adepto de uma criação literária e poética que seja uma construção e não
uma efusão – ou melhor, que seja a construção de uma efusão, incumbindo-se
o autor de compor e organizar a emoção a ser experimentada pelo leitor –,
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Machado de Assis respira a sua diferença numa comparsaria intelectual sensí-
vel ao prestígio dos modelos triunfantes que não foram os seus. Embora a nos-
talgia romântica o persiga a vida inteira, como o comprova a sua sincera admi-
ração por José de Alencar e pelos poetas românticos portadores dos dons que
lhe faltavam, ele se irá destacando, ano por ano e obra por obra, pelo contraste
com o seu ambiente. A curiosidade intelectual que o caracterizou e tanto con-
tribuiu para projetar a sua criação pessoal como uma obra de cultura, crescen-
temente regida pelo imperativo parnasiano do fino lavor e da energia estilísti-
ca, dá uma boa medida dessa dessemelhança.

Machado de Assis transitou num universo livresco que inclui o teatro de
Shakespeare, Racine e Molière, os trágicos gregos, a Bíblia, a Divina Comédia, Os
Lusíadas, os velhos clássicos portugueses que lhe incutiram o gosto da vernacu-
lidade (aliás temperada em sua obra por uma admirável profusão de brasileiris-
mos e até de africanismos), os contistas filosóficos do século XVIII, Heine e
Musset, Dostoiévski e Renan e até Charles Nodier e Maupassant. Mas porém
não nos esqueçamos jamais de que esse mundo de leituras estaria incompleto
se nele não figurassem os grandes moralistas, como Montaigne, Pascal, La
Bruyère e La Rochefoucould, os quais fortaleceram a sua visão pessoal de que
o homem não é flor que se cheire – e o romancista que não se renda a essa evi-
dência palmar jamais será literariamente bem-sucedido.

Bebendo em tantas fontes, proclamando-as com um entusiasmo que às ve-
zes frisava pela veneração ou escondendo-as nas dobras de sua fina prosa com
o mesmo cuidado com que ocultava a sua origem familiar, Machado de Assis
representa, entre nós, o exemplo mais fulgente de que a criação poética é uma
solitária aventura lingüística: um problema de linguagem. Só a Literatura tem
o poder de mudar a Literatura. E a mesa de um escritor, com os seus livros e
papéis, e sua desarrumação afortunada, compara-se a um porto aberto a nave-
gações misteriosas e aparelhado para permitir ao viajante manifestar le blanc sou-
ci de notre toile mallarmeano.

A uma produção literária e poética assinalada pelo uso incompleto e até
predatório dos meios, e à disposição generosa do talento pessoal, Machado de
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Assis opõe a virtude de uma disciplina que favoreça a utilização fecunda da-
quilo que um escritor ou poeta traz dentro de si, ou rouba dos outros, nas ope-
rações espirituais que levam cada um de nós a descobrir a nossa água nas fontes
alheias. (Na verdade, não nos conformamos com a impertinência daqueles
que, antes de nós, ousaram apropriar-se de nossos pensamentos e sonharam os
nossos sonhos.)

Numa literatura sempre visitada pela exuberância regional e pela pressão
geográfica que incita o criador a deter-se na expressão cosmética, sonegan-
do-lhe o caminho da análise que, situada além do pitoresco, o habilitaria a
perquirir o coração humano e os móveis das condutas individuais e coletivas,
Machado de Assis, não obstante o teor regional e até topográfico de sua obra,
que convida o pedestre a atravessar ruas e logradouros já desaparecidos, pro-
pala a sua convicção de que o instinto de nacionalidade não se resume à paisagem
expansiva e aos procedimentos epidérmicos. Ele chega mesmo a invocar o
exemplo de Shakespeare e Racine na sustentação da doutrina de que a afir-
mação de uma nacionalidade pessoal e artística prescinde dos condimentos
regionais e geográficos. Nesse sentido, a sua brasilidade é evidente e até
transbordante nas linhas e entrelinhas de sua obra escancaradamente carioca.
Aliás, o instinto da nacionalidade que palpita na criação e na teoria literária
de Machado de Assis nos faz lembrar Jorge Luís Borges. É um curioso caso
de antecessão, levando-nos à conclusão feliz de que tivemos o nosso Borges
em pleno século XIX e a identificar no autor de El Hacedor um Machado de
Assis portenho e sensacionalista.

Note-se a cópia de afinidades e coincidências que caracterizam essas duas
figuras consulares da literatura: a predileção pelo fragmento, o cultivo magis-
tral do conto, da fábula e da paródia; a digressão, a deslinearidade e a
não-confiabilidade que conferem uma sinuosa sedução à sua prosa; o ostensi-
vo apelo ao papel da cultura e do aprendizado permanente na individualida-
de intelectual; a obsessão pela poesia, sempre citada e praticada por ambos,
embora eles tenham sido mais importantes como prosadores; a preocupação
metafísica que os leva, ateus, a uma invocação continuada de Deus e dos deu-
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ses; a sobriedade lingüística que lhes assegura as galas de terem modernizado
seus idiomas, expugindo-os de excrescências e atavios; o antibarroquismo de
ambos, embora figurantes eméritos de uma cena continental indelevelmente
marcada pela predominância estilística e existencial do Barroco; a afeição à
metáfora e à parábola, a autoridade intelectual que lhes propiciou conduzir o
dócil ou indócil rebanho literário, o qual neles reverenciava a superioridade;
e tantas outras qualidades... e defeitos.

Assim, não é de estranhar-se que, nos balcões e estantes das livrarias de
Londres e Paris, Amsterdam e Nova York, Berlim e Roma, um encaramujado
escritor brasileiro do século XIX e início deste, e um tagarela escritor argenti-
no do século XX apareçam juntos, unidos por um certo ar de família ou cum-
plicidade. Ambos representam a modernidade cultural da América Latina. E,
ainda, encarnam o nosso instinto e vocação de ocidentalidade.

As traduções de Machado de Assis para as línguas consagradoras, que, mais
que línguas, são verdadeiras portas planetárias para o prosador e o poeta vindos
de longe – desta América tornada neste século a pátria e a mátria do romance e
de outras paragens também obscuras e alternativas –, possibilita a aferição crítica
de que a sua projeção de hoje decorre da antecipadora postura estética. Ele foi,
entre nós, um caso separado, um exemplo límpido de divergência e natação con-
tra a corrente. Todavia, esse insulamento se esgota na fronteira natal. Inquirida
em outras terras e outros ares, a solidão estética de Machado de Assis se converte
em comunhão com outros solitários insignes, como Nathaniel Hawthorne, o
Herman Melville de Bartleby, Conrad e Henry James. Ajunta-os um ar de família
– a família literária que operou a grande mudança ficcional de que resultou o
aparecimento de Joyce e Proust, Virginia Woolf e Faulkner. Em todos estes no-
mes invocados, que são as culminações de uma misteriosa e complexa revolução
artística, o meandro substitui a linearidade romanesca, o pormenor se dilata, as
personagens sibilinas e inacabadas desacreditam a unidade psicológica dos títe-
res convencionais; a reflexão interior e a emergência do inconsciente danificam
os muros que costumam separar figurantes e cenários; o imaginário permeia o
documental, realçando os poderes da mentira e da patranha.
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Por último, impõe-se que sublinhemos, de modo sobranceiro, a não-confia-
bilidade do narrador, um dos processos capitais de Machado de Assis que tan-
to o aproxima dos expedientes de narração de Henry James. Pelo seu teor de
ambigüidade, os romances e contos do nosso clássico atendem plenamente ao
requisito de obra aberta que tanto seduz o leitor contemporâneo e ajuda a ma-
tar a fome e a engordar as apostilas dos pedagogos.

Inserido em tão prestigiosa comparsaria literária, Machado de Assis emerge
e eleva-se em sua verdadeira e legítima condição: a de um clássico da literatura
ocidental. Um minor classic, como costumam asseverar, de um modo respeitoso
e até reverente, os interlocutores com que mais de um de nós se terá defronta-
do nas universidades estrangeiras e nos bulhentos encontros literários trama-
dos para dirimir ignorâncias. De qualquer modo, um clássico. Eles, os interlo-
cutores, nos interrogam: como um país como o Brasil, marginal e periférico,
exuberante e bagunçado, estridente e tropical, pôde produzir esse dissimulado
e irônico Machado de Assis que, sendo um mulato – e, além de mulato, gago,
epilético e de baixíssima extração social –, parece um inglês?

Cabe-nos responder com as palavras do próprio autor de Memórias Póstumas
de Brás Cubas: “Tudo são mistérios”.
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Machado: atual,
imortal e eterno

Murilo Melo Filho

Por um homem chamado Joaquim Maria Machado de Assis,
bem cedo começou a minha vida. Lembro-me bem dos meus

tempos de infância, lá em Natal, quando, certo dia, ouvi do meu
professor de português a seguinte opinião:

– Meu filho, se você pretende algum dia ser um jornalista ou um
escritor, aceite desde já um conselho meu: leia e releia Machado de
Assis.

Na Biblioteca Municipal da minha cidade, eu tinha o direito de
retirar um livro de cada vez, assinar um recibo e assumir o compro-
misso de devolvê-lo em sete dias, num inteligente sistema de rodí-
zio, que me permitiu ler e reler todos os nove romances de Macha-
do, lá existentes: Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Iaiá Garcia, Me-
mórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó
e Memorial de Aires.
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� Provocante indagação
À medida que eu ia me aprofundando na obra e na vida machadianas, com a

leitura dos seus romances, me acudia uma instigante indagação: como é que
uma pessoa de origem tão humilde, bisneto de escravos, filho de Francisco
José, um operário mulato pintor de paredes, e de Maria Leopoldina, uma lava-
deira negra e neta de escravos, criado no Morro do Livramento, bairro da
Gamboa, atrás do túnel da Central do Brasil, coroinha na igreja da Lampadosa
e ajudante dos serviços litúrgicos, órfão de mãe muito cedo, sem dinheiro para
pagar os estudos ou para comprar um par de sapatos, aprendiz de tipógrafo na
Imprensa Nacional, modesto funcionário da Secretaria de Agricultura e do
Ministério da Viação, mestiço, gago, epiléptico e feio, introspectivo, doente,
franzino e calado, como é que uma pessoa em condições tão adversas, repito,
conseguiu ser ao mesmo tempo um poeta, um contista, um crítico, um cronis-
ta, um tradutor, um teatrólogo, um jornalista, mas sobretudo um maravilhoso
romancista e o maior escritor brasileiro de todos os tempos? E que foi também
um dos fundadores e o primeiro presidente, durante dez anos, da Academia
Brasileira de Letras?

Já agora, outra pergunta me ocorre: numa época em que não existia a máquina
datilográfica, nem o computador, como é que Machado teve tempo para manus-
crever tantas dezenas de livros – cada um melhor do que o outro –, compô-los
letra por letra e imprimi-los em precárias máquinas de tipografia? Se hoje em
dia, dispondo dos mais modernos recursos de diagramação e de computação,
já nos é bem difícil a tarefa de escritor, imagine-se então como elas eram difí-
ceis naquele tempo, há mais de 100 anos. Existem, atualmente, uma explicação
e uma interpretação não muito aceitas para o fenômeno: as de que, antes de ser
um inigualável escritor, era também um competente tipógrafo...

Pouco se sabe hoje de sua infância, dos seus amiguinhos, dos seus brinque-
dos e até mesmo do verdadeiro endereço do seu nascimento, que alguns bió-
grafos localizam na fazenda do Cônego Felipe, perto da praia de São Cristó-
vão, à qual Machado voltaria, anos depois, em visitas saudosistas.
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Aos seis anos de idade, perdeu a única irmã, Maria, de quatro anos, e perdeu
também a madrinha Maria José, ambas vítimas da epidemia de sarampo.

Não tinha ainda dez anos de idade quando morreu sua mãe, Maria Leopol-
dina, tuberculosa, substituída nos afazeres domésticos pela madrasta, Maria
Inês, uma doceira, também mulata.

Como coroinha da igreja e sacristão das missas, familiarizou-se com o la-
tim, que seria tão importante nas suas leituras posteriores com o francês, le-
cionado por um padeiro vizinho, além do alemão e do grego, que aprenderia
depois.

Tinha apenas doze anos de idade e já vendia balas e doces fabricados por
sua madrasta. Lampiões iluminavam suas noites, para que ele devorasse todos
os livros ao seu alcance, cedidos por amigos do seu pai ou tomados de emprés-
timo nas bibliotecas públicas.

Rondando as livrarias de então, confessaria depois que tinha muita inveja
ao ver clientes com dinheiro para comprar livros de suas preferências.

Tinha apenas 15 anos quando publicou seu primeiro poema na revista
Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito, irmão de Carolina, sua futu-
ra mulher.

� O primeiro emprego
Já então, era um fascinado pelos romances O Guarani, Iracema, As Minas de

Prata, Ubirajara, A Pata da Gazela, O Tronco do Ipê e Lucíola, de José de Alencar, que
citava sempre e que terminou escolhendo em 1897, quando a ABL foi funda-
da, para patrono de sua Cadeira 23.

Foi imensa a influência da técnica ficcionista de Alencar sobre a primeira
fase, romântica, da obra de Machado, que vai até 1880, quando ele encerra o
seu romantismo e, com Memórias Póstumas de Brás Cubas servindo como divisor
de águas, começa a etapa do seu naturalismo realista. E se explica quando,
numa crônica, diz que “mamou leite romântico e pode meter o dente no bife
naturalista”.
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Colaborou depois, seguidamente, nas revistas O Espelho, A Semana Ilustrada,
O Cruzeiro, A Estação, O Futuro, Revista Brasileira e nos jornais Correio Mercantil, O
Globo, Jornal das Famílias e Diário do Rio de Janeiro.

Seu primeiro emprego, na Tipografia Nacional, lhe rendia uma pataca diá-
ria, com a qual se alimentava.

Passou em seguida a trabalhar como tipógrafo na Imprensa Nacional, cujo
diretor era Manuel Antônio de Almeida, que então estava publicando em fo-
lhetins o seu Memórias de um Sargento de Milícias. Maneco, certo dia, recebeu uma
queixa contra Machado, que estaria relaxando muito nas suas tarefas, sempre
com um livro nas mãos e lendo-o.

Chamou-o à sua presença, fingiu que o recriminava na frente de outros fun-
cionários, mas, quando eles saíram, abraçou o jovem e muito o estimulou a
prosseguir nas suas leituras, mesmo durante o expediente.

Nasceu aí um grande carinho entre os dois, que levou Machado, anos de-
pois, quando a ABL se fundou, a indicar o nome de Manuel Antônio de Almei-
da, então morto, para patrono da Cadeira 28.

Tinha 24 anos e já revelava o seu espírito associativo, juntando-se a intelec-
tuais contemporâneos, como Araújo Porto-Alegre, Gonçalves Dias, Lúcio de
Mendonça, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves de Magalhães, Tavares
Bastos, Francisco Otaviano, Quintino Bocaiúva, Evaristo da Veiga, Raimun-
do Correia e participando de tertúlias literárias na Patológica, de Paula Brito, e
no Clube Literário Fluminense. Tinha aí duas distrações: a música erudita e o
jogo de xadrez.

Machado já estava também atraído por duas fascinações: a primeira era a da
vida teatral, da qual foi um crítico participante, um autor destacado, e, durante
algum tempo, fã de artistas bonitas e famosas; a segunda era a de uma jovem
portuguesa dos Açores, chamada Carolina Augusta, com a qual se casou no dia
12 de novembro de 1869. Tinha trinta anos, e sua futura mulher, 34, a qual,
para casar-se com ele, enfrentou uma tenaz resistência de sua família lusitana,
um tanto racista. Ela seria uma grande companheira, participante e revisora de
seus textos.
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Foram felizes desde o começo, quando Carolina, durante uma viagem a Pe-
trópolis, assistiu, surpresa e perplexa, ao primeiro ataque epiléptico do marido.
Desde então, aprendeu um macete: passou a ter sempre uma borracha à mão e
uma solução líquida para que, nas suas crises, o marido não mordesse os lábios
ou a língua.

Ainda hoje, de Machado não se conhece uma só manifestação de incon-
formismo ou de revolta contra a doença que o atormentou sempre. Acei-
tou-a como uma fatalidade do destino, sujeitando-se a, pacificamente, con-
viver com ela.

� A saúde afetada
A intensa atividade literária e as muitas responsabilidades como chefe de se-

ção da Secretaria de Agricultura começam a afetar-lhe a saúde, com a reinci-
dência da epilepsia e o enfraquecimento de sua visão, que o levam às suas pri-
meiras férias, gozadas na cidade serrana de Nova Friburgo.

Aí começam a alterar-se os seus sonhos de autor poético que, em quatro ro-
mances, completara o seu ciclo positivo e o seu viés romântico, substituídos
por um enfoque de realismo pessimista.

Tinha 42 anos de idade quando terminou de ditar para Carolina o seu Me-
mórias Póstumas de Brás Cubas, uma denúncia contra a ordem social de então,
através do negro Prudêncio. Aí explodiu todo o seu talento de ficcionista,
meio desiludido da vida, com ironia céptica – um pouco no molde e no estilo
britânicos –, perplexo em face da presença e da destinação do homem, introdu-
zindo a excitante de capítulos breves, ao lado de uma inteligente tessitura dos
seus atores e protagonistas. Revelou-se aí um captador das fraquezas humanas
e um senhor do vernáculo, no pleno domínio dos seus muitos segredos.

Confessou, então: “Com os anos, adquiri a firmeza e busquei a perfeição.
Não detestei nem idolatrei o passado. Sempre vi no estudo o mais rigoroso
dos mestres e no trabalho o mais exigente dos métodos. Aconselho os jovens a
aplicarem seu talento num estudo continuado e severo, sendo ao mesmo tem-
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po o mais austero crítico de si mesmos. O melhor meio de progredir é andar
para frente. Os novos senões evitam-se com a perseverança e o trabalho”.

Já era aí um romancista consagrado, que o velho amigo Quintino Bocaiúva
procurava, debalde, conquistar para a campanha republicana. Embora tendo
nela companheiros leais, como Rui, Pardal Mallet e Salvador de Mendonça,
Machado nunca se fascinara pelos assuntos políticos.

Seus vencimentos como chefe de seção na Secretaria de Agricultura e os
pequenos cachês de suas colaborações em revistas e jornais, acrescidos dos
direitos autorais de seus livros, contratados com a Livraria Garnier, e alia-
dos à vida discreta e econômica que levava na companhia apenas de sua mu-
lher, lhe possibilitaram uma transferência de moradia: passou a residir num
sobrado da Rua Cosme Velho, n.o 18, bairro das Laranjeiras, onde viveria
até o resto dos seus anos numa vida reclusa e quase monástica, que lhe vale-
ria o título de “bruxo”.

Sem ser um radical, não escondia sua simpatia pela causa abolicionista, até
mesmo por uma questão de solidariedade com seus irmãos de cor, quando, por
exemplo, nas Memórias Póstumas, desnuda o personagem encarnado pelo Sr. Co-
trim, um desalmado contrabandista de escravos.

E numa crônica para a Gazeta de Notícias, assim saudou a Abolição da Escra-
vatura, no dia 13 de maio de 1888: “Era um domingo de sol quente e abrasa-
dor. Todos saímos à rua. Eu também saí, eu, o mais encolhido dos caramujos,
entrei no préstito, em carruagem aberta, e todos nós, em delírio, respirávamos
felicidade”.

Políticos republicanos chegaram a denunciá-lo como monarquista, inimigo
da nova ordem reinante. Rui e Lúcio de Mendonça saíram em sua defesa, ma-
nifestando uma enorme revolta contra esse patrulhamento político, que tenta-
va atingir um dos maiores escritores brasileiros. Machado manteve-se sempre
distante e indiferente ao radicalismo dessa paixão. Estava aí inteiramente dedi-
cado à sua carreira literária e à produção da sua obra.
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� Fundação da ABL
Já tinha, então, de dedicar-se também à fundação de um novo órgão literá-

rio, desta vez importante e definitivo, a julgar pelos nomes que, em torno dele,
estavam envolvidos no projeto: Lúcio de Mendonça, Medeiros e Albuquer-
que, Inglês de Sousa, Rodrigo Octavio, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio,
Domício da Gama, Carlos de Laet, Afonso Celso, Olavo Bilac, Araripe Júnior,
Clóvis Beviláqua, José Veríssimo, Alberto de Oiveira, Coelho Neto, Aluísio
Azevedo, Oliveira Lima, Graça Aranha e Silva Ramos.

Fundava-se, idealizada por Lúcio de Mendonça, a Academia Brasileira de
Letras, com Machado aclamado no dia 15 de dezembro de 1896 para presidir
a sua primeira reunião preparatória, realizada no escritório de advocacia de
Rodrigo Octavio, na Rua da Quitanda n.o 47, e que se instalaria solenemente a
20 de julho do ano seguinte.

Adotou-se aí o modelo da Academia Francesa, fundada dois séculos antes,
pelo Cardeal Richelieu, com o número limitado de quarenta membros. O pri-
meiro problema que surgiu foi o da escolha dos quarenta patronos. A fim de
evitar queixas e rivalidades, escolheram-se nomes de intelectuais já mortos e al-
guns, moços, tinham morrido com bem poucos anos de vida: Álvares de Aze-
vedo e Casimiro de Abreu, com 21 anos; Junqueira Freire, com 23; Castro
Alves, com apenas 24; Adelino Fontoura, 25; Pardal Mallet e Manuel Antô-
nio de Almeida, 30; Teófilo Dias e Raul Pompéia, 32; Martins Pena, 33; Fa-
gundes Varela, 34; Tavares Bastos, 35; Laurindo Rabelo, 38 e Gonçalves
Dias, com 41 anos, quase todos vítimas da tuberculose, uma doença fatal, so-
bretudo para os românticos, numa época em que ainda não havia antibióticos.

Era a própria mocidade paraninfando a imortalidade. E era também uma
Academia que nascia jovem. Quando a instalou, o seu primeiro presidente,
Machado de Assis, que hoje nos parece um ancião, tinha 58 anos de idade.

A segunda questão surgida foi a da ordem e numeração das cadeiras. Ado-
tou-se então a solução alfabética: a Cadeira 1 tinha como Patrono Adelino
Fontoura, e a Cadeira 40 o Visconde de Rio Branco.
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� A sede própria
O terceiro problema, que levaria mais tempo para ser solucionado, era o da

sede própria, que no começo simplesmente não existia.
A sessão inaugural, no dia 20 de julho de 1897, foi realizada numa sala do

Pedagogium, na Rua do Passeio. Machado, em seu discurso inaugural, sintetica-
mente, como sempre o fazia, definiu o objetivo da nova Academia com esta
frase quase bíblica: “Conservar, no meio da federação política, a unidade lite-
rária, como guardiã das mais sagradas relíquias da inteligência e da sabedoria”.

Empossou-se a primeira diretoria, tendo Machado como presidente; Joa-
quim Nabuco, secretário-geral; Rodrigo Octavio, 1.o secretário; Silva Ramos,
2.o secretário e Inglês de Sousa, tesoureiro.

Aprovaram-se o Regimento e os Estatutos, assinados por eles cinco, com
cláusulas pétreas até hoje.

A Academia era, então, muito pobre e andou peregrinando por várias sedes:
o escritório da advocacia de Rodrigo Octavio, a Revista Brasileira, o Ginásio Na-
cional, os salões nobres do ministério da Justiça e do Liceu Literário.

Por uma decisão, em 1904, do Ministro do Interior, José Joaquim Seabra, a
ABL foi alojada na ala esquerda do novo edifício do Silogeu Brasileiro, situado
entre a Rua da Lapa e o Passeio Público.

Machado ainda era o seu presidente, e o foi até 1908, muito lutando para
mobiliar a nova sede. Durante todo esse tempo, com moderação e sensatez, pre-
sidiu a Academia, fazendo com que coabitassem e coexistissem pacificamente
acadêmicos monarquistas e republicanos. Sem autoritarismo ou imposições, im-
pediu choques e atritos, muito comuns numa associação de intelectuais.

Aí no Silogeu, a ABL permaneceu até 1923, quando já haviam terminado as
comemorações do Centenário da Independência. A França, para nelas estar
presente, tinha construído um bonito pavilhão, o Petit Trianon, concebido
por Gabriel, o grande arquiteto francês, numa réplica clássica do Palácio de
Versalhes, a residência de Maria Antonieta.
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Os franceses não podiam evidentemente levá-lo de volta para a França. O
primeiro-ministro Raymond Poincaré o doou ao governo brasileiro, e este,
por sua vez, o transferiu à Academia Brasileira de Letras, que nele está até hoje,
sem nenhuma alteração no projeto original.

� Um pintor de almas
Diz o professor baiano Gildásio Tavares que Machado foi um escrutinador

de almas, no qual o exterior só interessa quando confrontado com o interior,
com uma dialética que pretende iluminar a sombra de dentro e a luz de fora:

“Foi também um pintor de almas e não de corpos, muito além do romantis-
mo e do realismo naturalista, mais para a densidade psicológica de um Henry
James do que para a paixão glandular de um Zola. Manipulou todo um arsenal
retórico, em que se destacavam o florete da ironia e o chicote da sátira”.

Cometeu o pecado, imperdoável no Brasil, da sobriedade, da classe, do re-
quinte e da discreta elegância. Podia dar-se ao luxo de ser o que quisesse, pois
possuía o mais fértil talento literário.

Dir-se-ia até que ele era a introspecção em pessoa, vivendo mais para dentro
de si mesmo do que para as coisas externas da vida.

Muitas passagens da vida de Machado são, ainda hoje, um denso mistério:
qual era o nome do padeiro vizinho que lhe ensinou francês, para que ele pu-
desse, no original, traduzir Victor Hugo e ler Stendhal, Mallarmé, Balzac,
Chateaubriand e Dumas? Com quem aprendeu inglês, para ter acesso a Sha-
kespeare, Poe, Dickens e Joyce? Com quem, aos 43 anos de idade, começou a
estudar alemão, para compreender Nietzsche, Heine e Goethe?

Foi um filósofo, algo pessimista e céptico, um tanto agnóstico, um dialético
materialista, embora tenha chegado a escrever o poema “Fé”.

Na cultura lusitana, tinha particular admiração por Camões, Camilo e Gar-
ret, fazendo sérias restrições a Eça.
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� Duas histórias
Sobre Machado, o nosso Josué Montello narra duas histórias maravilhosas:

Um amigo seu havia sido agraciado pelo Imperador Pedro II com o títu-
lo de barão. Machado estava dando a notícia a Ferreira de Araújo, mas,
gago, atrapalhava-se no polissílabo:

– Barão de Panapi... Paranapi... Paranapi...
Ferreira de Araújo, impaciente, interrompeu-o:
– Acaba, homem.
E Machado, sorrindo:
– É isto mesmo... acaba ... Paranapiacaba. Barão de Paranapiacaba.

Noutra vez, durante o carnaval, Machado estava na Livraria Garnier e se viu
assediado por um folião mascarado de dominó:

– O senhor conhece-me?
E Machado:
– Conheço, conheço, é o português Rafael Bordalo Pinheiro. Estou co-

nhecendo pelo sotaque e pela colocação do pronome.

� Choque com Sílvio Romero
No mesmo ano de 1897, em que foi eleito para a presidência da Acade-

mia, Machado teve um grave aborrecimento com os violentos ataques de Síl-
vio Romero, justamente o fundador e o primeiro ocupante da Cadeira 17,
que lançou um livro com o título de Sílvio Romero contra Machado de Assis, de 350
páginas.

Romero tenta destruir Machado como poeta, dizendo que “a sua poesia
de nada vale”. E é crudelíssimo ao afirmar que o mal da gagueira de Ma-
chado se transmitiu a todos os seus escritos, especialmente à poesia, acres-
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centando que a sua índole era inteiramente contrária à poesia verdadeira:
“Não era um lírico, nem um épico, sem a força das emoções e das paixões,
requisitos básicos de um poeta, faltando-lhe imaginação e sobrando-lhe
desamor pela paisagem”.

Machado não se revolta nem tem uma só palavra de indignação contra o seu
acusador. Apenas reage em cartas a vários amigos, lamentando a injustiça que
contra ele se praticava e reconhecendo modestamente que essa injustiça tinha o
condão de ensinar-lhe a ser humilde.

Uma dessas cartas é endereçada a Magalhães de Azeredo, na qual ele diz o
seguinte: “Pessoas que me merecem fé informam-me que o senhor doutor Síl-
vio Romero me espanca”.

� Uma obra global
A obra machadiana abrangeu todos os gêneros literários.
Foi o crítico de Crítica, Crítica literária e Crítica teatral.
Foi o contista de Contos Fluminenses, Contos Esparsos, Contos Avulsos, Contos

Esquecidos, Contos Recolhidos, Contos sem Data, Histórias da Meia-noite, Histórias sem Data,
Várias Histórias, Papéis Avulsos, Páginas Escolhidas, Páginas Recolhidas, Diário e Reflexões
de um Relojoeiro e Relíquias de Casa Velha.

Foi o teatrólogo de Desencantos, Tu, Só Tu, Puro Amor, Quase Ministro, O Cami-
nho da Porta, Deus de Casaca, O Protocolo e Teatro Completo.

Foi o cronista de Crônicas (quatro volumes), Crônicas de Lélio e Bons Dias.
Foi tradutor do romance Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, e da peça

teatral Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos.
Foi o romancista de Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Iaiá Garcia,

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó
e Memorial de Aires.
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Foi o poeta romântico de Crisálidas e Falenas, no modelo de Álvares de Aze-
vedo, Gonçalves de Magalhães e Castro Alves. Foi o indianista de Americanas, à
moda de Gonçalves Dias e José de Alencar. E foi o parnasiano de Ocidentais, no
molde de Raimundo Correia, Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, com um total
de 278 poemas e de 21 mil versos.

Costuma-se afirmar, com certa leviandade, que geralmente um grande pro-
sador nunca é um bom poeta. Não foi este evidentemente o caso de Machado,
um polígrafo e um homem de letras na sua globalidade: cronista, crítico, ro-
mancista, tradutor, jornalista, teatrólogo, ensaísta e poeta. Nele, é humana-
mente impossível diferençar e dissociar um do outro.

Embora reconhecendo a existência de um preconceito contra o poeta que se
dedica à ficção e ao mesmo tempo contra o ficcionista voltado para a poesia,
Mario Chamie sustenta que um gênio da palavra, como Machado de Assis, nos
ensina que a literatura de um autor é uma unidade escrita e unida. Não se pode
ver nele o cronista longe do romancista; o crítico distanciado do ensaísta; e o
poeta separado do teatrólogo.

Lúcia Miguel Pereira diz que, como ninguém, Machado se prestou a ser es-
tereotipado. Ficou conhecido como “o homem da porta da Garnier”, conver-
sador sóbrio e malicioso, hábil em pequenas frases-fórmula, logo recolhidas
com sorrisos cheios de finura por ouvintes obrigatoriamente boquiabertos; fi-
cou sendo “o homem da Academia de Letras”, formalista, conservador, que
procurou oficializar a literatura e transportá-la dos cafés para os salões fecha-
dos; ficou sendo “o humorista sutil”, êmulo indígena dos mestres ingleses,
para gáudio dos nacionalistas com pruridos literários; ficou sendo “o burocra-
ta perfeito”, aferrado aos regulamentos, às horas certas; “o marido ideal”, o
bom burguês caseiro e indulgente; “o absenteísta”, que jamais quis se preocu-
par com política e que, sem maior interesse, acompanhou as batalhas da Aboli-
ção e da República.
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� Dom Casmurro
Dois anos depois da fundação da ABL, em 1899, já no fim do século XIX,

Machado lança Páginas Recolhidas, onde reúne ensaios, contos e peças teatrais, e
publica também Dom Casmurro, que seria o seu sétimo romance, emblemático e
de maior sucesso popular, escrito em pouco mais de duas mil palavras, com as
quais produziu um verdadeiro clássico.

Nele, além de analisar psicologicamente o adultério em conotações metafí-
sicas, ele construiu uma grande indagação e um indevassável enigma, que sub-
sistem ainda agora, um século depois de sua publicação: Capitu, com aqueles
olhos de ressaca, traiu ou não traiu Bentinho? Capitu, abreviativo de Capitoli-
na, iludiu ou não iludiu o seu marido?

Julgamentos e júris simulados, em Nova York e em São Paulo, com juiz,
advogados, promotores e jurados têm trazido a heroína machadiana ao banco
dos réus. E lá do seu túmulo o autor deve estar sorrindo com sua fleuma, mor-
daz e irônica, diante da esfinge e do segredo que deixou e que até hoje estão aí
para ser decifrados e descobertos.

Desconfia-se inclusive que Machado idealizou mesmo esse misterioso
desfecho para o seu romance, quando deixa claro que o filho de Capitu é na
verdade uma cópia perfeita (ou um clone?) de Escobar, o colega seminarista
de Bentinho.

� Morte de Carolina
Novamente, ele vai a Friburgo – numa das poucas viagens que faz para fora

do Rio – em busca de melhores ares e condições de saúde, não mais para si e
sim para Carolina, com a qual viveu harmoniosamente durante 34 anos. Não
tiveram filhos, mas nutriram uma imensa e recíproca paixão. Na intimidade,
chamavam-se de “Quincas” e de “Cora”. Ela era quatro anos mais velha do
que ele: uma açoriana dedicada e atenta, não muito bonita, mas simpática, cati-
vante e culta, uma desvelada enfermeira, com acentuado sotaque lusitano, que
levou Machado a escrever-lhe cartas intensamente amorosas, guardadas em ri-
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goroso sigilo até a sua morte, e que só depois dela foram queimadas. Consa-
grou-a também num poema cheio de graça e de beleza:

Quando ela fala

Quando ela fala, parece
Que a voz da brisa se cala;
Talvez um anjo emudece
Quando ela fala.

Meu coração dolorido
As suas mágoas exala.
E volta ao gozo perdido
Quando ela fala.

Pudesse eu eternamente,
Ao lado dela, escutá-la,
Ouvir sua alma inocente
Quando ela fala.

Minh’alma, já semimorta,
Conseguira ao céu alçá-la,
Porque o céu abre uma porta
Quando ela fala.

Carolina chegou a ler Esaú e Jacó, seu oitavo romance, mas viria a falecer
no dia 20 de outubro de 1904. Tinha 69 anos de idade e há 35 estava ca-
sada com Machado, que lhe dedica o mais bonito e o mais conhecido dos
seus sonetos:
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A Carolina

Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro.

Pulsa-lhe aquele afeto derradeiro
Que, a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs um mundo inteiro.

Trago-te flores – restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.

Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos.

Após a morte de Carolina, Machado começa também a morrer, porque no
seu lar ele foi muito querido e muito amado. Do contrário, dificilmente teria
paz e tranqüilidade para produzir uma obra tão maravilhosa.

Ainda chegou a escrever mais dois livros: um, em 1906, Relíquias de Casa Ve-
lha, com críticas, ensaios e peças de teatro; e outro, em 1908, Memorial de Aires,
com recordações de sua mulher e da felicidade com ela.

� A “Santíssima Trindade”
Juntamente com Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, Joaquim Maria Machado

de Assis compôs o trio que Graça Aranha chamou de a “Santíssima Trindade
da inteligência brasileira”.
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Eles três viveram da palavra e para a palavra, como autênticos esgrimistas do
vernáculo, exímios maestros e regentes no emprego dos termos exatos e preci-
sos do nosso idioma.

Eram três fascinados pela palavra, que esbanjaram como mágicos: os dois
primeiros – Rui e Nabuco – na tribuna do Senado, nas missões diplomáticas,
nos comícios, conferências, entrevistas, debates, na campanha da Abolição, na
Embaixada em Washington e na Conferência de Haia, extrovertidos e elegan-
tes, falando e pregando sempre, com seus estilos rebuscados e contundentes; e
o terceiro – Machado – introvertido e recluso, no seu refúgio, como o “bruxo
do Cosme Velho”, escrevendo e redigindo sem cessar, com um texto enxuto e
perfeito, nos romances, crônicas, críticas, contos, ensaios, nas peças teatrais e
nos poemas.

� Os sintomas fatais
Os sintomas da doença que o mataria começaram a manifestar-se em junho

de 1908, três meses antes de sua morte. Licenciou-se do emprego público, dei-
xou de escrever e viu sua casa transformar-se numa verdadeira Meca de ami-
gos, confrades e admiradores.

Um dos últimos textos que escreveu foi o de uma dedicatória no Memorial de
Aires para o seu confrade e amigo Lúcio de Mendonça, já cego, recebendo dele
o seguinte agradecimento: “Deixe que lhe beije as mãos criadoras. Este seu será
o primeiro livro que vou ler com os olhos de outrem”.

Após despedir-se dele e dar-lhe um comovido abraço, o Barão do Rio Bran-
co passou por uma pia no corredor e lavou as mãos. Machado ainda pode ou-
vir uma voz que pedia:

– Tragam aqui uma toalha bem limpa para o Barão.
Na véspera de sua morte, um jovem de 18 anos, sem ser percebido, embara-

fustou-se pela sua casa, chegou até a sua cama, ajoelhou-se diante dele, beijan-
do-lhe as mãos e retirando-se em seguida, sem ser identificado. Só anos mais
tarde foi reconhecido: tratava-se de Astrojildo Pereira, o fundador do Partido
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Comunista Brasileiro e um grande analista da obra de Machado, que sobre ele
escreveria:

“Embora não tenha sido propriamente um nacionalista, a temática de
Machado é intrinsecamente nacional, porque aborda os usos e costumes de
sua cidade, de sua região, de seu Estado, de seu tempo, de seu País e de seu
povo. Encaramujado, solitário e pessimista, foi o mais brasileiro de todos os
nossos escritores”.

� Enfim, a morte
Joaquim Maria Machado de Assis morreu no dia 29 de setembro de 1908,

cujo centenário foi este ano homenageado. O corpo saiu do Silogeu Brasileiro,
então sede da Academia, carregado pelos Acadêmicos Graça Aranha, Olavo
Bilac, Euclides da Cunha, Afonso Celso, Rodrigo Octavio, Raimundo Correia
e Coelho Neto.

Rui, em nome da ABL, pronuncia, à beira do caixão, o discurso de despedi-
da, que ficou famoso como o “Adeus a Machado de Assis”:

“Chegou a hora do grande adeus, que não se pronuncia sem ter o coração
pesado da dor mais funda e sem remédio.

Mestre e companheiro. Disse eu que nos íamos despedir. Mas disse
mal. Porque a morte não extingue, transforma; não aniquila, renova; não
divorcia, aproxima. Para os eleitos do mundo das idéias, a miséria está na
decadência e não na morte. A nobreza de uma nos preserva das ruínas da
outra.

O que venho louvar-te não é o clássico da língua; não é o mestre da frase;
não é o árbitro das letras; não é o filósofo do romance; não é o mágico do
conto; não é o joalheiro do verso, mas sim o que soube ser intensamente da
arte, sem deixar de ser bom”.
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Machado deixou-nos uma lição e um exemplo de vida, construída com es-
forço próprio, que sobreviveu às desvantagens da sua cor e da sua origem, pro-
vando que elas podem ser vencidas pela cultura. E legou-nos uma herança de
livros que hoje são, cada vez mais, atuais, imortais e eternos.
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“Uns braços”:
nenhum abraço

Ivan Junqueira

Já se disse – e não sem alguma razão, embora dela eu não partilhe –
que Machado de Assis foi maior contista do que romancista. E

aqui esclareço logo que não foi este o motivo que me levou a escolher o
célebre conto “Uns braços” como tema deste breve estudo de interpre-
tação crítica. A razão é bem outra, ou seja, a de tentar aqui avaliar em
que medida a trama ficcional de alguns dos contos do autor antecipa ou
se desenvolve paralelamente à dos romances que escreveu. Posto isso,
decidi aventurar-me à análise desse conto exemplar que se intitula “Uns
braços”, cujo tema, aliás, aflora ainda em outra página machadiana an-
tológica desse difícil e traiçoeiro gênero literário: “Missa do galo”. E
não só nesses contos nos fala de uns braços o “bruxo” do Cosme Velho,
pois vamos reencontrar o mesmo tema nas Memórias Póstumas de Brás
Cubas, onde aparece como alusão apenas discreta, em Quincas Borba, onde
ressurge mais claro e mais cantante, e com mais ênfase ainda em Dom
Casmurro, onde merece do mestre um capítulo inteiro em que Bentinho
nos fala dos braços de Capitu. Lê-se ali:

43

Ocupante da
Cadeira 37
na Academia
Brasileira de
Letras.

Prosa



“Eram belos, e na primeira noite em que os levou nus a um baile, não creio
que os houvesse iguais na cidade, nem os seus, leitora, que eram então de
menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no mármore,
donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite,
a ponto de me encherem de desvanecimento. Conversava mal com as outras
pessoas só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas
alheias. Já não foi assim no segundo baile; nesse, quando vi que os homens
não se furtavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que ro-
çavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido.”

Há em Machado de Assis algo que já se chamou de reticência, de vagueza,
de vaivém de um espírito sempre à beira da dúvida e da insatisfação. Daí a du-
plicidade comportamental, ou mesmo a polissemia psicológica, de suas perso-
nagens. E daí, também, seus mecanismos de recalque sexual, tal qual os vemos
em Rubião, em Sofia, em Virgília, em Brás Cubas e, sobretudo, naquela Flora
de Esaú e Jacó, que hesita entre os namorados gêmeos e não escolhe nenhum dos
dois. Flora hesita como o próprio pensamento de Machado de Assis e, como
observa Augusto Meyer em seu astucioso Machado de Assis (1958), sua “razão de
ser é a dúvida que vem de uma neutralização por excesso de clarividência”.
Flora encarna, como já se disse, o mito da hesitação e, para ela, “a plenitude
vive num centro ideal como fantasma inatingível”. E esse mito reaparece em
contos como “Trio em lá menor”, “Dona Benedita”, “Um homem célebre”
“Missa do galo” e, particularmente, “Uns braços”, ou seja, os da severa e ambí-
gua D. Severina.

É curioso observar nesse passo que, embora a verdadeira sensualidade ma-
chadiana seja a das idéias, há no escritor um sensualismo tão profundo e enrai-
zado que chega mesmo a atingir, quase sempre através do recalque, as raias da
morbidez. Vê-se isso, por exemplo, no capítulo 144 de Quincas Barba, onde Pa-
lha esquadrinha a perna machucada de Sofia para avaliar os danos que lhe cau-
sara uma pequena queda. Vê-se o mesmo, também, nos capítulos “O pentea-
do”, “A mão de Sancha” e o já citado “Os braços”, de Dom Casmurro. E outra
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vez em Quincas Borba, onde se lê, a propósito de Sofia, que seus “braços nus,
cheios, com uns tons de ouro claro, ajustavam-se às espáduas e aos seios, tão
acostumados ao gás de salão”. Pode-se dizer que a sensualidade machadiana
obedece às leis de um rio profundo e insondável que parece muito manso, mas
que carrega em suas águas segredos de correnteza e caprichos de longo e aci-
dentado curso. Há mesmo, nesses poucos trechos a que recorri – e eles são
muitíssimos –, uma certa obsessão táctil e visual matizada de inequívoco feti-
chismo, como é o caso dessa voluptuosa alusão aos braços.

E prova disso são os contos “Missa do galo” e “Uns braços”, que cristali-
zam a finíssima essência da arte machadiana. Observe-se que, no primeiro de-
les, D. Conceição desvela apenas um tímido trecho de seus braços, amostra su-
ficiente, contudo, para que pareçam mais nus do que a inteira nudez. Pelo me-
nos assim os viu o Sr. Nogueira enquanto esperava pela missa do galo, entreti-
do na leitura de Os Três Mosqueteiros. Viu-os com tão cúpidos olhos que chegou
a observar de si para si: “Não estando abotoadas as mangas, caíram natural-
mente, e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros, e menos magros do que se
poderia supor”. E logo adiante, mais detalhístico ainda: “As veias eram tão
azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las de meu lugar. A presença
de Conceição espertara-me ainda mais que o livro.” Na verdade, convém
acrescentar, espertara-o a tal ponto que foi capaz de dizer consigo mesmo que,
embora magra, tinha ela “não sei que balanço no andar, como quem lhe custa
levar o corpo”, ou seja, como quem custa levar o desejo que lhe pulsa na carne,
ou como assim o imaginou que fosse o Nogueira. Mas aqui, como de resto em
“Uns braços”, não se registra um único abraço, pois ambos os contos perten-
cem àquela já lembrada vertente da hesitação, essa hesitação que, como já dis-
semos, irá culminar em Esaú e Jacó, onde Flora, personagem que pode ser enten-
dida como o próprio pensamento de Machado de Assis, é uma virgem estéril
que, como sublinha Augusto Meyer, “renuncia à escolha e não aceita o sacrifí-
cio indispensável à renovação da vida”.

Pois bem. Tanto a vertente da hesitação quanto a dos desejos recalcados es-
tão exemplarmente à mostra em “Uns braços”. E vale aqui, ainda uma vez, re-
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cordar a percuciente análise que esse mesmo Augusto Meyer nos oferece sobre
o papel da mulher na ficção machadiana. Diz ele:

“Em quase todos os seus tipos femininos, o momento culminante em que a
personalidade se revela é o da transformação da mulher em fêmea, quando
vem à tona o animal astuto e lascivo, em plena posse da técnica de seduzir.
A dissimulação em todas elas é um encanto a mais. Ameaça velada, surdina
do instinto, sob as sedas, as rendas e as atitudes ajustadas ao figurino social,
sentimos que é profunda a sombra do sexo.”

Uma sombra, diríamos nós, que às vezes se esbate e se esvai em decorrência
da indecisão moral, como acontece em “Uns braços”, esses braços que levam
Inácio ao êxtase, pois jamais pôs ele “os olhos nos braços de D. Severina que
não se esquecesse de si e de tudo”.

Bem se vê que Inácio não assume de todo a responsabilidade de sua cupidez
e, com a ajuda do narrador, transfere parte da culpa por esse fascínio fetichista
à própria dona daqueles braços tão desnudos e lascivos. Assim é que se lê
quando o tormento toma conta de sua consciência:

“Também a culpa era antes de D. Severina em trazê-los assim nus, constan-
temente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo
abaixo do ombro; dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verda-
de eram belos e cheios, em harmonia com a dona que era antes grossa que
fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar; mas é justo expli-
car que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os
vestidos de mangas compridas.”

E por que, ora essa, não comprara outros? – pergunto-me aqui diante dessa
esfarrapada desculpa do moralismo do escritor. Na verdade, sempre que os
braços sobem à cena na ficção machadiana, não são apenas eles que estão nus,
mas sim todo o corpo de suas personagens femininas.
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E vai assim o nosso Inácio aos poucos desesperando, sobretudo quando
percebe que a única solução para aquele impasse será fugir da casa de D. Seve-
rina, onde reside e de cujo marido é empregado. Mas não o consegue, hipnoti-
zado que está por aqueles braços que, todavia, não o abraçam:

“Não foi; sentia-se agarrado e acorrentado pelos braços de D. Severina.
Nunca vira outros tão bonitos e frescos. A educação que tivera não lhe per-
mitia encará-los logo abertamente, parece até que a princípio afastava os
olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que eles não tinham ou-
tras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando.”

E tanto os mirou e amou que D. Severina começou a desconfiar. E a gostar,
pelo visto, pois escreve o narrador:

“Tudo parecia dizer à dama que era verdade; mas essa verdade, desfeita a
impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral, que ela só co-
nheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era.”

Paralelamente, Inácio continua a sofrer e a cogitar de sua fuga, o que de
fato acontece no final do conto, coroando assim todo o tortuoso processo
da interdição moral. Não se dá, pois, o tão desejado abraço, embora duran-
te todo esse tempo os braços de D. Severina lhe fechem um parêntese na
imaginação. Mas o fato é que, antes da fuga, algo acontece, algo que Ma-
chado de Assis, mercê de sua inexcedível habilidade ficcional, empurra
para uma região fronteira entre o sonho e a realidade, pois somente aí cabe-
ria alguma forma de ação, e essa ação, como sempre, é iniciativa da mulher,
dessa mulher que, na ficção machadiana, parece ignorar a existência de quais-
quer interrogações de ordem moral, jamais cogitando de outra forma de re-
morso além das inevitáveis interdições impostas por seu decoro. Lem-
bre-se, a propósito, a personalidade de Capitu, na qual subsiste um vertigi-
noso substrato de amoralidade que tangencia as raias da inocência animal e
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que, impregnada de desejo e de volúpia, desconhece por completo o que
seja o senso da culpa ou do pecado.

Vejamos agora, na trama de “Uns braços”, como as coisas surdamente se
encaminham, embora, como já antecipamos, esses braços de D. Severina ja-
mais se fechem em torno de Inácio. Mas quem sabe um beijo, um beijo dado
em quem dorme e não sabe que está sendo beijado? E eis aqui como Machado
de Assis engendra aquela situação em que o sonho tangencia a realidade. Ao
perceber que Inácio não lhe tira os olhos, D. Severina, já convicta de que algo
pecaminoso está em marcha, começa também a perturbar-se, e um dia, ao pro-
curar o rapaz em seu quarto por algum motivo doméstico, encontra-o dormin-
do na rede e põe-se a imaginar que ele possa estar sonhando com ela. Bate-lhe
então mais forte o coração, já que, na noite anterior, fora ela que sonhara com
ele. Na verdade, desde a madrugada a figura do rapaz lhe andava diante dos
olhos como uma tentação diabólica. Dormindo, Inácio lhe parecia até mais
belo. “Uma criança”, como ela mesma se diz. O alvoroço toma conta de D. Se-
verina, cuja severidade aos poucos se esvai. A rigor, ela passa a ver-se na imagi-
nação do rapaz e, como escreve Machado de Assis, “ter-se-ia visto diante da
rede, risonha e parada; depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, cruzando ali os
braços, os famosos braços”. E Inácio sempre a dormir e talvez a sonhar, como
devaneia Hamlet em seu imortal solilóquio.

Nesse ponto é bem de ver que D. Severina já flutuava também nas águas do
sonho e de uma imaginação sem peias, supondo que Inácio, enamorado de
seus braços, “ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, prin-
cipalmente novas – ou, pelo menos, pertenciam a algum idioma que ele não
conhecia, posto que o entendesse”. O crescendo urdido pelo gênio machadiano
atinge agora o seu clímax. E assim nos descreve o mestre a pulsação sensual que
toma conta de uma personagem que de severa nada mais tem:

“Duas, três e quatro vezes a figura esvaía-se, para tornar logo, vinda do
mar ou de outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor, com
toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pega-
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va-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinan-
do-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo
na boca.”

Aqui, todavia, como adverte Machado de Assis, o sonho coincide com a rea-
lidade, e as mesmas bocas se unem na imaginação e fora dela. Aturdida com o
que fizera, D. Severina recua e vê-se engolfada pelo vexame. Beijara-o, beijara
aquela criança adormecida. E conclui Machado de Assis: “Fosse como fosse,
estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que
ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um cale-
frio.” Inácio afinal deixa a casa do patrão e, ao despedir-se de D. Severina, es-
tranha-lhe a frieza e o azedume. Mas leva consigo o sabor de um sonho, da-
quele sonho em que se imaginou beijado por alguém que, sem que ele soubes-
se, o beijara em sonho e na realidade, ou, mais precisamente, nesse território
ambíguo e fugidio em que ambos se tangenciam, nesse cenário de penumbra
psicológica em que amiúde se movem as personagens machadianas.

A sutileza da urdidura ficcional e a fina psicologia de “Uns braços” fazem
desse conto uma obra-prima do gênero. Há nele muito da maturidade espiri-
tual do autor não só como filósofo pessimista, não raro niilista, mas também
como estilista, o consumado estilista que foi e que nos assombra até hoje. Muito
da sua ânsia de perfeição artística e do impasse em que sempre se debateu a sua
alma diante da impossibilidade de realizar uma escolha estão também aí pre-
sentes, pois Machado de Assis, se trazia em si a matriz seminal de Rubião, de
Bentinho ou de Brás Cubas, trazia sobretudo a de Flora, puro espírito que se
consome na contemplação. O “bruxo” do Cosme Velho foi antes de tudo um
cético, um homem que, queiram ou não seus admiradores, nutriu pela vida um
ódio entranhado, ou seja, o ódio daquele “homem subterrâneo” de que nos
fala Dostoievski e que em tudo confirma este comentário de Brás Cubas: “O
voluptuoso e esquisito é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e de
palavras, de nervos e paixões, decretar-se alheado, inacessível. Ausente...”.
Como ensina Augusto Meyer – e se aqui outra vez nele me amparo é porque o
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considero nosso mais astucioso intérprete da obra machadiana –, o mal, no
caso de Machado de Assis, “começa com a consciência aguda, pois o excesso
de lucidez mata as ilusões indispensáveis à subsistência da vida, que só pode
desenvolver-se num clima de inconsciência, a inconsciência da ação”. E tudo,
rigorosamente tudo em Machado de Assis obedece às leis da introversão.

Já se observou, a propósito, que nos romances e contos de Machado de
Assis não há nenhuma espécie de ação, mas apenas movimentos concêntricos
de introversão. Nesse ponto, ele se aproxima vertiginosamente de um Proust,
de uma Katherine Mansfield ou de uma Virginia Woolf. Para tais escritores, o
drama da “consciência doentia” não se resume apenas no absurdo vital da in-
troversão, e sim no fato de que essa mesma introversão principia com o amor
da consciência por si própria, com a obsessão da análise pela própria análise, e
daí é que emerge o “homem subterrâneo”. Alguns críticos vêem nisso carência
de pujança, de força ou de movimento profundo. Sobrar-lhe-iam graça, humor
e harmonia de estilo, mas faltar-lhe-iam ímpeto e poderio ficcionais. É o que
pensa, por exemplo, Mário Matos, quando sustenta que Machado de Assis
“filia-se entre os prosadores cuidosos da forma e do gracioso dos pensamen-
tos. Falta-lhe patos. Não tem flama”. Parece-me que esse crítico não entendeu
que em Machado de Assis, como sublinha Augusto Meyer, havia um “amor vi-
cioso que caracteriza o monstro cerebral, a volúpia da análise pela análise, mas
havia também” – e nisso vê o ensaísta o seu maior drama – “a consciência da
miséria moral a que estava condenado por isso mesmo, a esterilidade quase de-
sumana com que o puro analista paga o privilégio de tudo criticar e destruir”.

Mas é justamente a partir desse substrato de ironia, de ceticismo e de pro-
fundo pessimismo que se esgalham o seu gênio e o seu estilo inimitável, sobre
os quais muito já se escreveu entre nós, e não seria esse o momento de nos
acrescentarmos à ciclópica bibliografia já existente sobre o autor do Memorial de
Aires. Prefiro, muito ao contrário, recorrer às palavras de um desses intérpretes,
mais precisamente um dos menos lembrados nos dias de hoje, o jornalista, po-
lítico e também acadêmico Alcindo Guanabara, quando, por ocasião da morte
do mestre, proferiu um notável discurso propondo à Câmara dos Deputados
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que se fizesse representar no enterro. A certa altura nele se diz, com palavras
muito simples e concisas, que Machado de Assis tinha

“um estilo seu, próprio, singular, único na nossa e quiçá alheias línguas.
Não sei se direi demais dizendo que tinha, ou que fizera, uma língua nova,
que novo, ou pelo menos inconfundível, era o português que tratava. Era
um irônico, de uma ironia que não era, nem se parecia, com l’esprit dos fran-
ceses nem o humour dos ingleses; uma ironia que superava a de Sterne ou de
Xavier de Maistre e dir-se-ia filha da de Anatole France, se não a houvera
precedido. Original e único, era um filósofo, um comentador, um crítico,
um analista – analista das coisas e dos homens, das almas e dos costumes,
dos indivíduos e do meio, das paixões grandes e dos pequenos vícios. Não
tinha o sarcasmo dissolvente, mas um doce e benévolo ceticismo.”

E são estas, além de algumas e concebidas outras, as virtudes que encontra-
mos em seus romances e contos, como nesse admirável “Uns braços”, que aqui
tentamos brevemente analisar do ponto de vista da sensualidade recalcada e da
hesitação moral, características que emergem, como já dissemos, em muitas
das personagens machadianas. No que toca a essa sensualidade, entretanto,
conviria aqui repetir que, em Machado de Assis, ela floresce antes no âmbito
das idéias do que propriamente no dos sentidos. Caso contrário, seria difícil
compreender o que diz a Brás Cubas, em seu delírio, aquela perversa Pandora
travestida de mãe Natureza: “Eu não sou somente a vida; sou também a morte,
e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a
voluptuosidade do nada”.
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Carolina Augusta Xavier de
Novaes Machado de Assis



Machado de Assis:
cartas a Carolina

Domíc io Proença Filho

S ó restam duas. Do tempo de noivado. Datadas de 2 de março
de 1869. De Machado para Carolina, então residente em Pe-

trópolis, cujo acesso exigia um trecho de viagem de barca. As demais
foram queimadas, a pedido do missivista, cioso da intimidade do
amor que os unia. Mas constituem textos que nos permitem reme-
morar, na palavra, instâncias “daquele afeto verdadeiro / que, a des-
peito de toda a humana lida”, fez-lhes “a existência apetecida / e
num recanto pôs um mundo inteiro”.

� A moça que veio de longe
Carolina Augusta Xavier de Novais nasce em Portugal, na ci-

dade do Porto, em 20 de fevereiro de 1835. Quatro anos e quatro
meses, portanto, mais velha do que o futuro marido, cujo nasci-
mento data de 21 de junho de 1839. Filha de Custódia Emília
Xavier de Novais e do relojoeiro e joalheiro Antonio Luís de No-
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vais. Irmãos: cinco: Emília, Adelaide, Miguel, Henrique e Faustino, amigo
de Machado de Assis.

Falecidos os pais, por volta de 1867, vem para o Brasil a pedido de Fausti-
no, que passara a sofrer de distúrbios mentais intermitentes. E desembarca em
18 de junho de 1868. Movida também por outra razão: perto dos 34 anos,
solteira e sem recursos e traumatizada por um misterioso drama íntimo de fa-
mília, sua vida tornara-se difícil. Do fato, sem revelar-lhe a natureza, dá notí-
cia, em suas memórias, o pintor Artur Napoleão, amigo da família e de Ma-
chado, que a acompanhara em sua viagem no Estremadure, navio francês que a
trouxe ao Rio de Janeiro. Nas palavras do artista, transcritas por Jean-Michel
Massa, em A Juventude de Machado de Assis:

“Elimino um capítulo que julgo não dever dar à publicidade. Íntimo dra-
ma da família, em que escapou de ser vítima Carolina Novais.

Testemunha da cena pungente e amigo dedicado da família, eu, a pedi-
do da mesma, fui solicitado para acompanhar Carolina ao Rio de Janeiro
e levá-la para junto de seu irmão Faustino, pedido a que acedi da melhor
vontade.”1

Difícil identificar o momento do seu encontro com o jovem Machadinho,
então na plenitude dos seus trinta anos.

Sabe-se que o mútuo compromisso se dá no relampejar de um minuto. Ma-
chado visita Faustino. De repente, a sós com Carolina, senta-se a seu lado, to-
ma-lhe das mãos e ousa perguntar-lhe se quer casar com ele. A resposta, afir-
mativa, é firme e decidida. O que restou da correspondência entre ambos, ain-
da que reduzido às duas missivas, dá a medida da natureza e da intensidade dos
sentimentos que os unem.
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� Cartas apaixonadas
Um trecho da primeira é iluminador:

“Minha querida C.
Recebi ontem duas cartas tuas, depois de dous dias de espera. Calcula o

prazer que tive, como as li, reli e beijei! A mª tristeza converteu-se em súbita
alegria. Eu estava tão aflito por ter notícias tuas que saí do Diário à 1 hora
para ir a casa, e com efeito encontrei as duas cartas, uma das quais devera ter
vindo antes, mas que, sem dúvida, por causa do correio foi demorada. Tam-
bém ontem deves ter recebido duas cartas minhas; uma delas, a que foi es-
crita no sábado, levei-a no domingo às 8 horas ao correio, sem lembrar-me
(perdoa-me!) que ao domingo a barca sai às 6 horas da manhã. Às quatro
horas levei a outra carta e ambas devem ter seguido ontem na barca das duas
horas da tarde. Deste modo, não fui eu só quem sofreu com a demora das
cartas. Calculo a tua aflição pela minha, e estou que será a última.”

Seguem-se preocupações materiais, reveladoras da relação com os futuros
cunhados Faustino (F.) e Miguel (M.). A referência tranqüila a este último
põe em xeque a opinião de que, por preconceito racial, acirrava a oposição ao
casamento. O texto revela também a posição de Machado em relação à vida
familiar:

“Eu já tinha ouvido cá que o M. alugara a casa das Laranjeiras, mas o que
não sabia era que se projetava essa viagem a Juiz de Fora. Creio, como tu,
que os ares não fazem nada bem ao F.; mas compreendo também que não é
possível dar simplesmente essa razão. No entanto, lembras perfeitamente
que a mudança para outra casa cá no Rio seria excelente para todos nós. O
F. falou-me nisso uma vez, é quanto basta para que se trate disto. A casa há
de encontrar-se, porque empenha-se nisto o meu coração. Creio, porém,
que é melhor conversar outra vez com o F. no sábado e ser autorizado posi-
tivamente por ele.”
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Voltam considerações sobre o relacionamento do casal:

“Ainda assim, temos tempo de sobra: 23 dias: é quanto basta para que o
amor faça um milagre, quanto mais que não é milagre nenhum. / Vais dizer
naturalmente que eu condescendo sempre contigo. Por que não? Sofreste
tanto que até perdeste a consciência do teu império; estás pronta a obede-
cer; admiras-te de seres obedecida. Não te admires, a cousa é muito natural;
és tão dócil com eu; a razão fala em nós ambos. Pedes-me cousas tão justas,
que eu nem teria pretexto de te recusar se quisesse recusar-te alguma cousa,
e não quero. /A mudança de Petrópolis para cá é uma necessidade; os ares
não fazem bem ao F., a casa aí é um verdadeiro perigo para quem lá mora. Se
estivesses cá, não terias tanto medo dos trovões, tu que ainda não estás bem
brasileira, mas que o hás de ser, espero em Deus.”2

Observe-se que o noivo tinha conhecimento da intensidade do problema
vivido por Carolina antes da vinda para o Brasil.

� Curiosidades de noiva
Esta mesma carta descreve, na seqüência do texto, uma Carolina desconfia-

da e curiosa. Talvez por sofrida. Por força do mistério não revelado em torno
do problema familiar em que esteve envolvida. E de que, seguramente, Macha-
do tem conhecimento. Ela deseja saber do passado do noivo. Mais precisa-
mente de amores desses tempos. O esclarecimento abre-se à plena sinceridade,
num belo exemplo de discurso de sedução:

“Acusas-me de pouco confiante em ti? Tens e não tens razão; confiante
sou; mas se não te contei nada é porque não valia a pena contar. A minha
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história passada no coração resume-se em dous capítulos: um amor, não
correspondido; outro, correspondido. Do primeiro nada tenho que di-
zer; do outro não me queixo; fui eu o primeiro a rompê-lo. Não me acu-
ses por isso; há situações que se não prolongam sem sofrimento. Uma
senhora de minha amizade obrigou-me, com os seus conselhos, a rasgar
a página desse romance sombrio; fi-lo com dor, mas sem remorso. Eis
tudo. A tua pergunta natural é esta: qual destes dous capítulos era o de
Corina? Curiosa! Era o primeiro. O que te afirmo é que dos dois o mais
amado foi o segundo. Mas nem o primeiro nem o segundo se parecem
com o terceiro e último capítulo do meu coração. Diz a Stäel que os pri-
meiros amores não são os mais fortes, porque nascem simplesmente da
necessidade de amar. Assim é comigo; mas, além dessa, há uma razão ca-
pital, e é que tu não te pareces nada com as mulheres vulgares que tenho
conhecido. Espírito e coração como os teus são prendas raras; alma tão
boa e tão elevada, sensibilidade tão melindrosa, razão tão reta não são
bens que a natureza espalhasse às mãos cheias pelo teu sexo. Tu perten-
ces ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pen-
sar. Como te não amaria eu? Além disso, tens para mim um dote que real-
ça os mais: sofreste.”3

O texto deixa perceber uma ponta de ciúme em torno dos “Versos à Cori-
na”, publicados em Crisálidas. Musa desse amor não retribuído: Gabriela Au-
gusta da Cunha, famosa atriz portuguesa. A outra paixão, correspondida:
mais uma figura marcante da ribalta: Augusta Candiani. Dezoito anos mais
velha do que ele. Referência constante em suas obras. Ambas sombras, me-
mórias. O lugar, no coração e na poesia, agora é dela, Carolina, a amada. Que
inspirará poemas publicados em Falenas, como, entre outros, “Quando ela
fala ” e “Livros e flores”:
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Quando ela fala

Quando ela fala, parece
Que a voz da brisa se cala;
Talvez um anjo emudece

Quando ela fala.

Meu coração dolorido
As suas mágoas exala.
E volta ao gozo perdido

Quando ela fala.

Pudesse eu eternamente,
Ao lado dela, escutá-la,
Ouvir sua alma inocente

Quando ela fala.

Minh’ alma, já semimorta,
Conseguira ao céu alçá-la,
Porque o céu abre uma porta

Quando ela fala.4

Livros e flores

Teus olhos são meus livros.
Que livro há aí melhor
Em que melhor se leia
A página do amor?
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Flores me são teus lábios.
Onde há mais bela flor,
Em que melhor se beba
O bálsamo do amor?5

Deixa ver também o que, a esse tempo, o criador de Virgília, Sofia e Capitu
pensa das mulheres.

A segunda missiva segue reveladora da intensidade da paixão mútua, de ca-
rinhos e cuidados. Depois de explicar a falta de carta no domingo, de dizer de
seu dia e de suas saudades, alterna inseguranças e certezas:

“Minha Carola.
(....) Para imaginares a minha aflição, basta ver que cheguei a suspeitar

da oposição do F. como te referi numa de minhas últimas cartas. Era mais
do que uma injustiça, era uma tolice. Vê lá: justamente quando eu estava a
criar castelos no ar, o bom F. conversava a meu respeito com a A. e parecia
aprovar as minhas intenções (perdão, as nossas intenções). Não era de es-
perar outra cousa do F.; sempre foi amigo meu, amigo verdadeiro, dos
poucos que, no meu coração, têm sobrevivido às circunstâncias e ao tem-
po. Deus lhe conserve os dias e lhe restitua a saúde para assistir à minha e à
tua felicidade.

(....) Dizes que, quando lês algum livro, ouves unicamente as minhas pa-
lavras, e que eu te apareço em tudo e em toda parte? É então certo que eu
ocupo o teu pensamento e a tua vida? Já mo disseste tanta vez, e eu sempre a
perguntar-te a mesma cousa, tamanha me parece esta felicidade. Pois, olha:
eu queria que lesses um livro que eu acabei de ler há dias; intitula-se A Famí-
lia. Hei de comprar um exemplar para lermos em nossa casa como uma es-
pécie de Bíblia Sagrada. É um livro sério, elevado e profundo; a simples lei-
tura dele dá vontade de casar. Faltam quatro dias; daqui a quatro dias terás
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lá a melhor carta que eu te poderei mandar, que é a minha própria pessoa, e
ao mesmo tempo lerei o melhor [...]”6

� Enfim, casados
A paixão consolida-se com o casamento, a 12 de novembro, 1869. O lar:

Rua do Fogo, 119, depois Rua dos Andradas. Perto do morro do Livramento.
Modestamente mobilhado. Tropeços financeiros. Antigos.

No registro do citado Jean-Michel Massa:

“A julgar pelas inúmeras cartas de Machado de Assis a Ramos Paz, os jo-
vens casados tiveram algumas dificuldades materiais no começo do casamen-
to. Alguns dias depois da cerimônia, o escritor solicitava ao seu amigo que lhe
emprestasse algum dinheiro: ‘De ordinário é sempre de rosas o período que antecede o noi-
vado; para mim, foi de espinhos. Felizmente o meu esforço esteve na altura de minha responsabi-
lidade, e eu pude obter por outros meios os recursos necessários na ocasião. Ainda assim não pude
ir além disso; de maneira que, agora mesmo estou trabalhando para as necessidades do dia, visto
que só do começo do mês em diante poderei regularizar a minha vida’”.

Carolina, discreta, compreensiva. Como na relação de D. Carmo e Aguiar,
no Memorial de Aires: “A pobreza foi o lote dos primeiros dias de casados”.
“Aguiar dava-se a trabalhos diversos para acudir com suprimentos a escassez
dos vencimentos”. Assim Machado.

Aos poucos, porém, a vida do casal estabiliza-se. Em 1872, o marido de
D. Carolina já é poeta, teatrólogo e jornalista de sucesso, funcionário pú-
blico. Em 1877, Chefe de Seção no Ministério da Agricultura, escritor re-
conhecido, rico de amigos. A relação solidificada pelo sentimento amadu-
recido. Posto a prova diante das doenças de Machado: as crises de epilep-
sia, a “tísica mesentérica” que o acometeu, curada em Friburgo, de dezem-

60

Domíc io Proença Filho

6 In: MACHADO DE ASSIS. Obra Completa. VIII. Epistolário. Rio de Janeiro: J. Aguilar, p. 1045.



bro de 1878 a março de 1879. Ela a seu lado, terna, compreensiva e sutil
enfermeira. Sem o desespero que avassala o marido. Depois, a retinite gra-
ve. Carolina é seus olhos e a mão que escreve o que dita. Machado testemu-
nha, mais tarde, em carta ao amigo de fé, Magalhães de Azeredo, datada de
2 de abril de 1895:

“Meu querido amº e poeta:
Prometa-me que só lerá esta carta, depois que eu me houver absolvido do

meu longo silêncio. Terá razão se for inflexível; mas eu conto com a sua afei-
ção, e daí a esperança de que a leitura se fará sem ressentimento. Eu é que
não escreverei sem remorsos. Com efeito, mediou tanto tempo entre a sua
carta de 22 de março (ontem recebida) e a anterior, que a suposição de que
esta se houvesse extraviado era natural, e a sua queixa de esquecimento justa.
Nem uma nem outra cousa. Todo o mal veio dos adiamentos; mas não fale-
mos mais nisto. Verá daqui em diante que, salvo casos de moléstia, estou
emendado. A segunda carta dá-me notícia da moléstia que teve, ou antes da
agravação que lhe trouxe o excesso de trabalho à sua dispepsia nervosa, e as-
sim também dos trabalhos da cura. Eu não sei se teria agora tanta paciência;
e contudo já fui doente exemplar, quando padeci de uma conjuntivite, e me
proibiram de ler. Estive assim longas semanas. Era minha mulher que me lia
tudo. Para o fim serviu-me de secretária.”

Entre o que ela escreveu estava um certo romance: “As Memórias Póstumas de
Brás Cubas foram começadas por esse tempo; ditei-lhe creio que meia-dúzia de
capítulos.” 7

Carolina, decerto o modelo referencial de D. Carmo:
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“Ora, a alma dele era de pedras soltas; a fortaleza da noiva foi o cimento
e a cal que as uniram naqueles dias de crise. (...) Cal e cimento valeram-lhe
logo em todos os casos de pedras desconjuntadas. Ele via as cousas pelos
seus próprios olhos, mas, se estes eram ruins ou doentes, quem lhe dava re-
médio ao mal físico ou moral era ela.”8

� Num recanto, o mundo inteiro
A contrapartida, no convívio do lar. Na nova casa da Rua do Catete, 206.

Depois, a partir de meados de 1883, o Cosme Velho, chalé nº 18. Dois anda-
res, jardim, árvores, um regato. Embaixo, sala de visitas, sala de jantar, a peque-
na varanda de tranqüilidade. Em cima, os dormitórios, três janelas abertas para
a rua, o gabinete de trabalho.

No interior, o cuidado, com os tapetes que ela mesma tece, com os borda-
dos que adornam o mobiliário. Na companhia, a cadelinha, a quem Machado
regala com biscoitos, na volta do trabalho.

É vê-la, no testemunho-recordação da escritora Francisca Basto Cordeiro:

“de preto, com uma pequena gravata de renda branca presa ao vestido por
um broche de ouro. (...) Alta, clara, magra, nada bonita, rígida, severa, lábios
finos, cabelos lisos, que mistura a uns caracóis do marido num penteado
original, não ri nunca, e raramente sorri. Depois das refeições, marido e mu-
lher se sentam na cadeira de balanço dupla, mãos dadas, gozando o silêncio
partilhado de que se entendem. Perto dos dois, sesteia Graziela, a cachorri-
nha branca e felpuda, já cega.”9

De ordinário, o passeio com o “Seu” Machado, no repouso do trabalho
funcional e das atividades na Academia Brasileira de Letras, fundada em 1896.
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Um desejo, acalentado e não realizado, com tranqüilidade: voltar à Europa, re-
ver sua terra antiga.

E assim a vida flui, até a fatalidade inexorável do dia 20 de outubro de
1904: exatamente ao meio-dia, perdia Machado de Assis a sua companheira
de 35 anos de amor cultivado e amadurecido. Como se pode depreender do
trecho de mais uma carta, dirigida ao amigo Joaquim Nabuco:

“Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Note
que a minha solidão não me é enfadonha, antes me é grata, porque é um
modo de viver com ela, ouvi-la, assistir aos mil cuidados que essa compa-
nheira de 35 anos de casados tinha comigo; mas não há imaginação que não
acorde, e a vigília aumenta a falta da pessoa amada. Éramos velhos, e eu
contava morrer antes dela, o que seria um grande favor; primeiro, porque
não acharia ninguém que melhor me ajudasse a morrer; segundo, porque ela
deixa alguns parentes que a consolariam das saudades, e eu não tenho ne-
nhum. Os meus são os amigos, e verdadeiramente são os melhores; mas a
vida os dispersa, no espaço, nas preocupações do espírito e na própria car-
reira que a cada um cabe. Aqui fico, por ora, na mesma casa, no mesmo apo-
sento, com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra a minha meiga Caro-
lina. Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei muito tempo em
recordá-la. Irei vê-la, ela me esperará.”10
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A crítica de
Machado de Assis

Fáb io Lucas

A crítica é fruto de uma disposição do espírito que se encon-
tra em todas as pessoas, mas que algumas desenvolvem

acentuadamente.
Tem-se dito que Machado de Assis foi um céptico. E como se

chega a céptico sem um indiscreto olho crítico?
O grande escritor brasileiro formulou juízos sobre as obras

alheias durante parte considerável de sua vida: de 1858 a 1879. Dos
19 aos 40 anos de idade, portanto.

Podemos dizer que exerceu a crítica precisamente no período de
sua formação, pois é justamente depois dessa fase que dará o salto
qualitativo que o aguardava na curva da História, em 1880.

Depois das Memórias Póstumas de Brás Cubas é que Machado concebeu a
sua ficção mais densa, mais liberta de influências, menos caudatária da
atmosfera intelectual da época. Portanto, mais peculiar de seu estilo.

O espírito crítico instalou-se no interior do artista, e ele, então,
cessou a avaliação das obras alheias, para contentar-se com a au-

65

Prosa

Doutor em
Economia Política
e História das
Doutrinas
Econômicas,
especializou-se em
Teoria da
Literatura. Autor
de 40 obras de
Crítica Literária e
Ciências Sociais,
entre os quais Razão
e Emoção Literária
(1982), Vanguarda,
História e Ideologia da
Literatura (1985),
Do Barroco ao
Moderno (1989),
Luzes e Trevas Minas
Gerais no Século
XVIII (1999),
Murilo Mendes, Poeta e
Prosador (2001).
Ocupa a Cadeira
27 na Academia
Paulista de Letras.



to-reflexão, ao mesmo tempo em que externava sua radical inconformidade
com o ser humano de modo geral, sua descrença de todos estampada na atitu-
de ora céptica, ora cáustica. Às vezes, humorista. Passou a julgar a espécie, dei-
xando de lado os exemplos.

Como se comportou a crítica machadiana?
Sua militância literária pode resumir-se nos comentários a espetáculos tea-

trais e a trabalhos de poesia e ficção que se ofereciam a seu julgamento. De vez
em quando detinha-se na análise de correntes, tendências, aspectos teóricos.

O marco inicial de sua atividade crítica ocorre com a publicação do ensaio
“O passado, o presente e o futuro da literatura” em 1858.

Mesmo na obra de criação, especialmente a narrativa, costumava infiltrar
breves informações ou conceitos a título de motivos livres, que importavam
avaliação de idéias e noções literárias correntes.

O teatro, como se sabe, constituía um dos entretenimentos mais cultivados
pela elite, durante o período imperial. Jornais e revistas davam amplo espaço
para as representações, acolhiam e divulgavam as críticas.

Machado de Assis manifestava predileção pelo teatro. Era um espectador
exigente, tendo mesmo, em certa ocasião, integrado o órgão de censura tea-
tral. Com efeito, esteve a serviço do Conservatório Dramático entre 1862 e
1864, órgão oficial encarregado da censura das peças teatrais propostas para
encenação.

Suas exigências de censor coexistiam com a sua concepção de arte, pois pro-
clamava a necessidade de idéias elevadas como suporte do conteúdo da obra. E
distinguia nitidamente o aspecto moral do aspecto intelectual na avaliação da
peça: “Julgar o valor literário de uma composição é exercer uma função civili-
zadora, ao mesmo tempo que praticar um direito do espírito: é tomar um cará-
ter menos vassalo, e de mais iniciativa e deliberação”, escreveu na série de arti-
gos “Idéias sobre o teatro”, quando abordou “O Conservatório Dramático” a
25 de dezembro de 1859, em O Espelho.

Isso não quer dizer um moralismo estreito, doutrinário, ao tratar das conve-
niências públicas de uma encenação. Nada disto. A peça teatral e a obra narra-
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tiva, para Machado, deveriam conter uma idéia geral, a articulação de uma tese
coerente, baseada na verdade.

Que verdade seria essa? Evidentemente não seria algo predeterminado, mas
a arregimentação de quadros e de imagens narrativas que compusessem um
todo coeso, de acordo com a verossimilhança e com as leis literárias.

Assim, quando escreveu sobre a obra Verso e Reverso, de José de Alencar,
(“O teatro de José de Alencar”, “Semana literária”, Diário do Rio de Janeiro, 6,
13 e 27 de março de 1866), autor que admirava, viu nela vantagens que di-
ziam respeito ao “pensamento capital da peça” (a “idéia geral” de que fala-
mos), ao “desenho feliz de alguns caracteres” (a criação de personagens au-
tênticas representa a segunda condição de valor) e às “excelentes qualida-
des do diálogo” (a solução formal mais importante do teatro, gerador de
tensões dramáticas).

Quando critica o teatro de J. M. de Macedo, Machado é incisivo neste pon-
to: “Estando convencido de que o teatro corrige os costumes, entende o autor,
e não se acha isolado neste conceito, que a correção deve operar-se pelos meios
oratórios e não pelos meios dramáticos ou cômicos. A moral no teatro, mesmo
admitindo a teoria da correção dos costumes, não é isso: os deveres e as paixões
na poesia dramática não se traduzem por demonstração, mas por impressões.”
(“Semana literária”, Diário do Rio de Janeiro, 1 de maio de 1866).

Vê-se, aos olhos de Machado de Assis, a tênue relação estabelecida entre a
moral e a qualidade da obra. Mas, quanto aos recursos dramáticos e formais,
torna-se veemente: “A reunião de algumas palavras enérgicas e sonoras, em pe-
ríodos mais ou menos cheios, não supõe um estudo das paixões humanas. O
ruído não é a eloqüência.” Adiante, ao tratar da face humorística de J.M. de
Macedo, dirá: “Para fazer rir não precisa empregar o burlesco; o burlesco é o
elemento menos culto do riso.”

A propósito, a cena dramática para Machado tinha que conter principal-
mente o choque de forças contrárias do espírito, de tal modo que a intensidade
da ação dependesse menos da exibição do sofrimento físico do que da dor mo-
ral: “Sabemos todos que é aflitivo o espetáculo de uma grande dor física; e, não
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obstante, é máxima corrente em arte que semelhante espetáculo, no teatro, não
comove ninguém; ali vale somente a dor moral.”

É o que explica no texto dedicado a O Primo Basílio, de Eça de Queirós. Por-
tanto, o conflito de apetites ou a frustração de esperanças constituem o foco
de expectativas que a peça de teatro deve explorar.

Além do pensamento elevado, recomendava Machado que o escritor se pre-
ocupasse com o apuro formal e o respeito às leis políticas. A forma correta se-
ria, a seu ver, a conseqüência de um conhecimento da Literatura, da observação
dos bons autores e da comparação.

Ao lado da crítica teatral, vamos encontrar em Machado importantes mani-
festações acerca das obras de ficção e de poesia. Para ele, a crítica era o estímu-
lo necessário da literatura: “Com largos intervalos aparecem as boas obras!
Como são raras as publicações seladas por um talento verdadeiro!... Quereis
mudar essa situação aflitiva? Estabelecei a crítica (...)”. É o que consta do seu
“O ideal do crítico”, publicado no Diário do Rio de Janeiro a 8 de outubro de
1965.

Assistiu ao esplendor e ao declínio da onda romântica. E quando o Realis-
mo começou a inquietar a juventude e a arrebatar os epígonos e críticos, Ma-
chado recebeu-o com reservas.

É o que temos no célebre estudo sobre O Primo Basílio, de Eça de Queirós,
em que muitas vezes a capacidade crítica de Machado chega a seu paroxismo:
“... a realidade é boa, o realismo é que não presta para nada.”

Mas o principal é o senso estético do crítico, apoiado sobretudo na técnica
da comparação.

No caso de O Primo Basílio, Machado não deixa de correlacionar o esquema
narrativo da obra do escritor português ao de Eugénie Grandet, de Balzac.

E, na busca da razão íntima da obra, da “idéia geral”, não esconde o lado
mordaz de seu juízo crítico: “Se o autor, visto que o Realismo também inculca
vocação social e apostólica, intentou dar no seu romance algum ensinamento
ou demonstrar com ele alguma tese, força é confessar que o não conseguiu, a
menos de supor que a tese ou ensinamento seja isto: a boa escolha dos fâmulos
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é uma condição de paz no adultério.” (“Eça de Queirós – OPrimo Basílio”, em
O Cruzeiro, abril de 1878).

No repertório do bom gosto de Machado estava implícito o “esprit de finesse”
pascaliano. Daí lembrar, invocando o próprio Zola, mestre do novo “realismo”
cru e bruto de tantos discípulos exaltados, que o traço grosso não é o traço exato.

O lado ético da crítica machadiana levava-o a bater-se pela sinceridade tempe-
rada pela imparcialidade, num terreno em que as paixões opiniáticas conduziam as
pessoas aos insultos e à difamação. Era indulgente com os iniciantes, mostrava-se
compreensivo e receptivo em relação às obras recém-publicadas, que comentava
sem azedume. No “Ideal do crítico” prescrevia a tolerância, a moderação e a urba-
nidade. E em “Instinto de nacionalidade” leva a sua investigação até os limites de
um inquérito sobre as condições sociais do Brasil em 1873.

O seu impressionismo crítico era combinado com a vigilância quanto à cor-
reção e justeza do texto. José Veríssimo, seu admirador, enquadrou sua crítica
como impressionista: “Como crítico, Machado de Assis foi sobretudo impres-
sionista. Mas um impressionista que, além da cultura e do bom gosto literário
inato e desenvolvido por ela, tinha peregrinos dons de psicólogo e rara sensibi-
lidade estética.” (História da Literatura Brasileira, cap. 19, “Machado de Assis”,
Brasília, Universidade de Brasília, 1981, p. 288).

Combatia a vulgaridade e a obscenidade, o fortuito, o acessório e o efêmero.
Punha-se a favor da parte substantiva da obra formalmente bem realizada.

Qual o seu método? Intuitivamente Machado de Assis se punha adiante de
muitos dos seus contemporâneos.

A primeira impressão da obra narrativa, por exemplo, era colhida de uma
leitura atenta, revelada nos resumos que apresentava ao leitor.

A seguir, prontificava-se a propor emendas, correções técnicas e sugestões
que militassem em favor da credibilidade da obra, sua verossimilhança.

Fazia, portanto, uma critica orientadora, quase pedagógica.
Adiante, fazia questão de estabelecer o que hoje chamamos intertextualida-

de, pondo a obra a dialogar com as demais com que pudesse manter alguma
afinidade formal ou conteudística.
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Assim, conseguia colocar a obra analisada em conexão com os cabedais da
Literatura de modo geral e com o clima de opinião dominante na época.

A comparação servia-lhe, portanto, para contextualizar a obra analisada, in-
seri-la no campo da tradição e conferir-lhe historicidade.

Por isto, escreveu no célebre artigo dedicado a O Primo Basílio: “Não basta
ler, é preciso comparar, deduzir, aferir a verdade do autor.”

Importante conclusão: a leitura da obra, portanto, procura mantê-la em re-
lação com as demais, sem descuidar-se da investigação do que vem a ser a “ver-
dade do autor”.

Aí se contém o ponto de equilíbrio entre o geral e o particular, entre o influ-
xo dos grandes textos e a autonomia e originalidade da obra.

Numa de suas primeiras reflexões sobre a crítica,"Ideal do crítico", con-
clama a crítica a “ver (enfim) até que ponto a imaginação e a verdade confe-
renciam para aquela produção.”

Imaginação e verdade! Aí estão os estímulos para a verdadeira criação literá-
ria, feita de fantasia brotada do solo do real. Além da imaginação, verdade. E a
verdade do escritor, sabemos, reside na verossimilhança que transmite.

Resta-nos dizer da proposta de Machado de Assis para concretizar o me-
lhor juízo crítico: ser sincero, imparcial, convincente. No mesmo estudo “Ide-
al do crítico” encontramos a fórmula sinteticamente apresentada: “Não com-
preendo o crítico sem consciência. A ciência e a consciência, eis as duas condi-
ções principais para exercer a crítica.”

Ora, temos aí a chave para qualquer crítica bem realizada: a conciliação de
ciência e consciência.

A ciência do crítico, para Machado, haveria de provir em grande parte da
intimidade com os grandes textos do passado, dos exemplos conservados pela
tradição.

E a consciência haveria de depender da decisão avaliadora do crítico, sua li-
berdade, autonomia, finura e correção moral.

A crítica literária de Machado de Assis foi primeiramente selecionada e reu-
nida em volume pelo seu amigo e protegido Mário de Alencar. Em prefácio de
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2 de fevereiro de 1910, o organizador da crítica de Machado de Assis adianta
impressões preciosas sobre esta faceta do nosso grande escritor. (cf. Crítica por
Machado de Assis – Coleção feita por Mário de Alencar, Rio de Janeiro: Gar-
nier, s/d.).

Antes de mais nada, considera a crítica “a feição principal do seu engenho”,
admitindo que as outras faculdades do mestre “lhe estavam subordinadas.”

Reconhece que a crítica machadiana só não foi superior devido ao “atraso
do meio social” em que ele atuou, quando o gênero trazia “menos glória que
dissabores”.

E reproduz trecho de carta de Machado de Assis a José de Alencar, quando
este apresentou-lhe Castro Alves: “Confesso francamente que encetando os
meus ensaios de crítica, fui movido pela idéia de contribuir com alguma cousa
para a reforma do gosto que se ia perdendo e efetivamente se perde.”

Mário de Alencar assinala, com propriedade, o fato de que, ao cessar Ma-
chado de produzir crítica, “perdeu-se é certo um grande analisador de obras
alheias, e porventura um notável generalizador de doutrinas literárias”. Embo-
ra informe que “em tudo ele ficou sendo o crítico dos outros e de si próprio”.

Menciona três dos mais famosos estudos de Machado de Assis: “A nova ge-
ração”, “Literatura brasileira” e “O Primo Basílio”.

E Tristão de Ataíde, no prefácio à crítica de Machado de Assis constante da
Obra Completa organizada por Afrânio Coutinho para a Editora Aguilar, dá ên-
fase ao aspecto de magistrado das letras do nosso grande escritor:

“O crítico para ele era um magistrado. Era um dos poderes da República
das Letras. Para Machado o Poder Legislativo, nessa República, era repre-
sentado pelos clássicos, pela Tradição, pelas ‘leis poéticas’, pela Gramática.
O Poder Executivo eram os autores, em prosa ou verso. E o Poder Judiciá-
rio, os críticos. Da harmonia desses três poderes, não explícitos mas implí-
citos na estética do Mestre, derivavam a paz e o progresso das letras.”
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Passados os 40 anos, veio-lhe o período da maturidade intelectual. Interi-
orizou sua capacidade crítica e a reservou para si, em vez de adotá-la para os
outros.

Vivia a fase do “tédio à controvérsia”, característica do seu espírito enfati-
zada por Mário Casasanta, que se utilizou de uma de suas expressões lapidares,
aplicada ao Conselheiro Aires, para designar, em pequeno estudo, o desencan-
to com que o mestre passou a encarar o debate público de idéias (cf. Machado de
Assis e o tédio à controvérsia, Belo Horizonte, Os Amigos do Livro, 1934).

Depois de 1880, em Machado de Assis conservou-se a crítica, mas dispen-
sou-se o crítico, na acepção em que o temos, de avaliador público das obras
alheias.

À crítica propriamente dita, praticada por Machado de Assis, sucede a críti-
ca exarada pelo espírito crítico, que se foi consolidando durante a prática lite-
rária. Superada a fase de confronto direto com as obras e os espetáculos, deu
maior elasticidade à visão do mundo e efetivou, sem desfalecimento, a ação
corrosiva contra idéias-feitas herdadas da tradição conservadora, esteadas na
obrigatória e exclusiva pedagogia católica do período monarquista.

Entregou-se, pois, à crítica implícita, sem visar diretamente às obras ou seus
respectivos autores. Punia conceitos mal concebidos, vícios de linguagem e de
estilo.

Atacava a empáfia humana, as contradições e injustiças dos poderosos e de
seus miseráveis admiradores. Comprazia-se de modo especial em ridicularizar
a grandiosidade e as pompas dos rituais da convivência urbana. É que adotara
um olhar satírico, quando não parodístico, para destruir a presunção dos do-
minadores. Acutilava os pseudocientistas na era do apogeu do cientificismo.
Com a engenhosa narrativa “O alienista”, de Papéis Avulsos (1882), esboçou
uma sátira cruel ao experimentalismo psicológico.

Com certa freqüência, Machado de Assis se servia dos contos, das crônicas,
dos romances e, até, da poesia, para zombar das consciências ingênuas. Exem-
plo vivo disso foi “Um homem célebre”, do qual destacamos o comentário se-
guinte: “Se acaso uma idéia aparecia, definida e bela, era eco apenas de alguma
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peça alheia, que a memória repetia, e que ele supunha inventar!” (cf. Várias His-
tórias: Rio/Belo Horizonte, Garnier, texto apurado pela 3.a edição, de 1904, e
notas de Adriano da Gama Kury, 1989, p. 45).

Não raro surpreendemos o narrador, ou o poeta, a gracejar com as palavras
ou o estilo alheios, dotando-os de um sabor grotesco e ridículo.

É da natureza da paródia simular o código e os valores do texto parodiado.
Mas é um texto de duplo sentido, a paródia. Contém na informação que trans-
mite a dose de veneno para matá-la ou, pelo menos, afrontá-la. Ou, ainda, para
expô-la ao escárnio, ultrajá-la. Essa é a graça da transgressão: fingir acreditar na
seriedade do texto parodiado, exagerando seus atributos.

Ao mesmo tempo, os conceitos de Machado de Assis, homem educado na
lei da Igreja (com “I” maiúsculo), se apresentam de modo herético. Ele retira a
transcendência dos textos dogmáticos e os dessacraliza. Desmistifica igual-
mente o aparato litúrgico das encenações religiosas.

A Ética social é comumente repelida nos seus relatos. O conto “A igreja do
diabo” percorre o espaço crítico de que estamos falando. O mesmo se dirá do
capítulo XIII (“É tempo”) do romance Dom Casmurro (1899), em que se troça
do cantor Marcolini que, por sua vez, narra a história da Criação num diálogo
entre Deus e Satanás. Uma sátira ao Gênese.

As anotações estéticas de “Teoria do medalhão”, de Papéis Avulsos (1882),
como também de “O cônego ou metafísica do estilo”, de Várias Histórias
(1896), igualmente se retemperam no caldo satírico. Tudo isso, enfim, reforça
o princípio crítico da prosa machadiana, mesmo aquela concebida depois de o
autor haver abandonado a avaliação de obras literárias nos seus escritos para a
imprensa periódica. Para encerrar, pequena observação final do cronista Ma-
chado de Assis, a 16 de maio de 1885, em comentário sobre impostos “in-
constitucionais” de Pernambuco, personificados no texto: “Os adjetivos pas-
sam e os substantivos ficam.”

73

A crít ica de Machado de Ass i s



Aires, autor apócrifo
do caderno Último

Marta Spagnuolo

Tradução: Hernán Gómez

I

O chamado “enigma do narrador” de Esaú e Jacó converteu-se em
um clássico da crítica. A partir da “Advertência”, é costume pergun-
tar-nos por que, se o narrador é Aires, ele se refere a si mesmo em ter-
ceira pessoa, e em tal caso por que se elogia mais de uma vez. Pergun-
tas que parecem um tanto ociosas. Nem nas mais inocentes oficinas de
escritura literária ou jornalística falta a ordem, dada ao aprendiz, de
escrever um conto, poema, etc. autobiográfico, em terceira pessoa, in-
cluindo-se no escrito com seu próprio nome, a qual não é devida, por
certo, à inventividade dos coordenadores. Desde a Antiguidade abun-
dam obras de variados temas e gêneros em que o protagonista, tratan-
do-se como um “ele”, conta a si mesmo e aos seus feitos sem pou-
par-se auto-elogios. Qualquer dos modelos clássicos poderia haver
servido a Machado de Assis (caso ele necessitasse) de algum. Não só a
Anábase de Xenofonte, como alguém chegou a dizer, por causa tran-
sitiva que em um capítulo Aires não lê a Anábase mas a Ciropedia. Se
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Aires, autor apócrifo
del cuaderno Último

Marta Spagnuolo

I

El llamado “enigma del narrador” de Esaú e Jacó se ha convertido
en un clásico de la crítica. A partir de la “Advertência”, es costumbre
preguntarnos por que, si el narrador es Aires, se trata a sí mismo en
tercera persona, y en tal caso por que se alaba más de una vez. Pre-
guntas que parecen un tanto ociosas. Ni en los más inocentes talleres
de escritura literaria o periodística falta la consigna dada al aprendiz
de escribir un cuento, poema, etc. autobiográfico, en tercera persona,
incluyéndose en el escrito con su propio nombre, no debida, por ci-
erto, a la inventiva de los coordinadores. De antiguo abundan obras
de variados temas y géneros en que el protagonista, tratándose como
a un “el”, “se cuenta” a sí mismo y a sus hechos sin ahorrarse autoe-
logios. Cualquiera de los modelos clásicos podría haber servido a
Machado de Assis en caso de necesitar uno. No sólo la Anábasis de
Jenofonte, como alguien llegó a decir por causa transitiva de que en
un capítulo Aires no lee la Anábasis sino la Ciropedia. Si Machado que-
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Machado queria eleger um modelo entre tantos, bastava-lhe o Pentateuco.
Impossível recordar sem rir a passagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas em que
Brás se compara com Moisés, que até contou sua própria morte.

Não obstante, as perguntas têm sua utilidade, pois é inegável que o tom do
prefácio é enigmático. Servem para chamar a atenção sobre a identidade como
tema ontológico e como assunto literário. Isto é, não só sobre a identidade do
narrador, que é a ponta por onde Machado começa a incitar-nos. Sobre esta
última, as hipóteses até agora expostas são: a) Aires é, ao mesmo tempo, narra-
dor e personagem. Recorreria à terceira pessoa para mascarar-se, duplicar-se,
distanciar-se do narrado. b) Um segundo narrador – o autor – reescreve à sua
maneira a matéria do caderno Último, escrito pelo narrador fictício Aires.

O caso é que, tal como o previu Machado, a questão tornou-se para nós ma-
ravilhosamente árdua. Porque, deslumbrando-nos, faz mais obscuro o mistério
desse Aires que aparece em seu penúltimo romance, retorna no último e continua sen-
do inapreensível para nós depois de mais de um século. Ou seja, porque nos de-
tém sendo uma questão falsa: o narrador fictício não existe. Creio que se compreende
o que digo: não existe, não porque seja um personagem de ficção; não existe
como autor fictício de Esaú e Jacó. Essa é a hipótese deste trabalho. Sua brevidade
não permitirá ir muito mais longe, até aonde apenas tentarei uma aproximação.
Mas, se conseguir tirar esse entrave, talvez sirva para seguir adiante.

II

Nada se ganha recordando que Machado, com sua própria assinatura, de-
clarou-se autor de Esaú e Jacó na “Advertência” a Memorial de Aires: “Quem me leu
Esaú e Jacó talvez reconheça estas palavras do prefácio: ‘Nos lazeres do ofício es-
crevia o Memorial...’ [...] Referia-me ao Conselheiro Aires.” Pois isso não elimina
a idéia já instalada de que, se não é uma transcrição, é uma reelaboração de um
manuscrito de Aires, que é a que me proponho remover.

Parto da convicção de que, embora já saibamos quase de memória a
“Advertência” a Esaú e Jacó1, ela ainda permite outra leitura, se nos colocamos
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ría elegir un modelo de entre tantos, le bastaba con el Pentateuco. Imposible
recordar sin risa el pasaje de Memórias Póstumas de Brás Cubas, en el que Brás se
compara con Moisés, que hasta contó su propia muerte.

No obstante, las preguntas tienen su utilidad, pues es innegable que el tono
del prefacio es enigmático. Sirven para llamar la atención sobre la identidad
como tema ontológico y como asunto literario. Esto es, no sólo sobre la iden-
tidad del narrador, que es la punta por donde Machado empieza a azuzarnos.
Sobre esta última, las hipótesis hasta ahora expuestas son: a) Aires es, a la vez,
narrador y personaje. Recurriría a la tercera persona para disfrazarse, duplicar-
se, distanciarse de lo narrado. b) Un segundo narrador – el autor– reescribe a
su manera la materia del cuaderno Último, escrito por el narrador ficticio Aires.

El caso es que, tal como lo previó Machado, la cuestión se nos ha vuelto ma-
ravillosamente ardua. Porque, encandilándonos, nos hace más oscuro el miste-
rio de esse Aires que aparece en su penúltima novela, retorna en la última y nos si-
gue siendo inasible después de más de un siglo. O sea, porque nos detiene sien-
do una cuestión falsa: el narrador ficticio no existe. Creo que se comprende lo que
digo: no existe, no porque sea un personaje de ficción; no existe como autor
ficticio de Esaú e Jacó. Esa es la hipótesis de este trabajo. Su brevedad no permi-
tirá ir mucho más allá, hacia donde apenas intentaré una aproximación. Pero si
alcanza a quitar ese escollo, tal vez sirva para seguir adelante.

II

Nada se gana recordando que Machado, con su propia firma, se declaró au-
tor de Esaú e Jacó en la “Advertência” a Memorial de Aires: “Quem me leu Esaú e Jacó
talvez reconheça estas palavras do prefácio: ‘Nos lazeres do ofício escrevia o
Memorial...’ [...] Referia-me ao Conselheiro Aires.” Pues ello no elimina la idea ya
instalada de que, si no una transcripción, es una reelaboración de un manuscri-
to de Aires, que es la que me propongo remover.

Parto de la convicción de que, aunque ya sabemos casi de memoria la
“Advertencia” a Esaú e Jacó,1 aún permite otra lectura, si nos planteamos una



uma pergunta diferente: onde está a afirmação de que o sétimo caderno foi es-
crito por Aires?

Observe-se que:

1. Há dois verbos ativos, cujo sujeito é Aires, que o confirmam como autor
de “os seis [cadernos], em que tratava de si”: “... o Memorial, diário de
lembranças que o conselheiro escrevia desde muitos anos e era a matéria
dos seis. [...] “Nos lazeres do ofício, escreveu o Memorial...” Mas nenhum,
nem em voz ativa nem em passiva, que assevere que Aires escreveu o séti-
mo. Dessa “outra história” só se diz que “não fazia parte do Memorial” e
se descrevem suas particularidades.

2. “Quando o Conselheiro Aires faleceu, acharam-se-lhe na secretária sete ca-
dernos manuscritos”, o que faz imaginar que escreveu os sete. Mas o tex-
to não especifica que “acharam-se na sua secretária”. É notório que Ma-
chado força a sintaxe para evitar dizer em que secretária acharam-se.

3. Os sete são manuscritos, mas não se assegura que todos foram manuscri-
tos “por Aires”. Machado resguarda-se de dizer que a caligrafia de todos
fosse a mesma.

4. Os sete estavam “rijamente encapados em papelão. Cada um dos primei-
ros seis tinha o seu número de ordem, por algarismos romanos, I, II, III,
IV, V, VI, escritos a tinta encarnada. O sétimo trazia este título: Último.”
Mas não se informa quem os encadernou, quem escreveu o número de
ordem que tinha cada um dos seis primeiros nem quem pôs o título que
trazia o sétimo. Nada autoriza, em verdade, afirmar que foi Aires.

5. A hipótese de que o desejo do finado fosse imprimir este caderno em seguida aos ou-
tros, para obrigar sua leitura antes que lhe conhecessem esta outra história, é
distrativa. Também é sua contra-réplica imediata. Qualquer pessoa
que tivesse vaidade, sentimento que não fazia parte dos defeitos de Aires,
poderia haver desejado que “lhe conhecessem” uma história, real ou
fictícia, em que cumpre o papel do protagonista, e, para isso, impri-
mi-la, sem que isso garanta que a escreveu. Com efeito, esta outra his-
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pregunta diferente: ¿dónde está la afirmación de que el séptimo cuaderno lo es-
cribió Aires?

Obsérvese que:

1. Hay dos verbos activos, cuyo sujeto es Aires, que lo confirman como au-
tor de “os seis, [ cadernos] em que tratava de si” : “... o Memorial, diário de
lembranças que o conselheiro escrevia desde muitos anos e era a matéria
dos seis. [...] “Nos lazeres do ofício, escreveu o Memorial...” Pero ninguno,
ni en voz activa ni en pasiva, que asevere que Aires escribió el séptimo.
De esa “otra historia” sólo se dice que “não fazia parte do Memorial” y se
describen sus particularidades.

2. “Quando o Conselheiro Aires faleceu, acharam-se-lhe na secretária sete ca-
dernos manuscritos”, lo que hace imaginar que escribió los siete. Pero el
texto no especifica que “hacharam-se na sua secretária”. Es notorio que
Machado fuerza la sintaxis para evitar decir en qué escritorio se hallaron.

3. Los siete son manuscritos, pero no se asegura que todos fueron manuscri-
tos “por Aires”. Machado se cuida de decir que la caligrafía de todos fu-
ese la misma.

4. Los siete estaban “rijamente encapados em papelão. Cada um dos
primeiros seis tinha o seu número de ordem, por algarismos romanos,
I, II, III, IV, V, VI, escritos a tinta encarnada. O sétimo trazia este tí-
tulo: Último.” Pero no se informa quién los encuadernó, quién escri-
bió el número de orden que tinha cada uno de los seis primeros, ni
quién puso el título que trazia el séptimo. Nada autoriza, en verdad, a
afirmar que fue Aires.

5. A hipótese de que o desejo do finado fosse imprimir este caderno em seguida aos outros,
para obligar a su lectura antes que lhe conhecessem esta outra história es distracti-
va. También su contrarréplica inmediata. Cualquiera que tuviese la vani-
dad, que não fazia parte de los defectos de Aires, podría haber deseado que
“le conocieran” una historia, real o ficticia, en que cumple papel prota-
gónico, y para eso, imprimirla, sin que ello garantice que la escribió. En



tória está escrita, mas ao particípio falta o complemento agente. Não
se especifica que esteja “escrita por ele”.

6. Ao falar da escolha do título, Machado continua evitando a primeira pes-
soa mediante um verbo na voz passiva, de novo sem agente (foram lembrados
vários) e uma metonímia (venceu a idéia), que contribuem para escamotear o
autor da história e para que o leitor siga atribuindo a autoria a Aires.

7. Que o sujeito indeterminado opte pelos nomes Esaú e Jacó, que o próprio Aires
citou uma vez, não implica que a citação de Aires seja de um escrito; pode ser
oral. Quem escreveu o romance “falou” muitas vezes com Aires.

8. Na “Advertência” a Memorial de Aires, depois de atribuir-se, em primeira
pessoa, a autoria de Esaú e Jacó, ao referir-se ao Memorial, Machado volta
ao discurso impessoal e recorre à melhor ambigüidade semântica: “Não
houve pachorra de a redigir à maneira daquela outra – nem pachorra, nem habilidade.”
Usando “redigir” em vez de “escrever” e esclarecendo que não romance-
ou o diário, reforça a idéia de que, pelo contrário, “aquela outra” histó-
ria foi uma hábil reelaboração do conteúdo do caderno Último, que, em-
bora jamais tenha dito que tivesse sido escrito por Aires, sabe que é o su-
posto pelo leitor.

9. Sobre a “Advertência” a Esaú e Jacó, naquilo que Machado diz do título
Último – a razão desta designação especial não se compreendeu então nem depois – não
se pode deixar de perceber o desafio tácito naquilo que não diz: que não
se compreenderia nunca. Este se concretiza na pergunta: “Último por
quê?” Minha proposta é, enfim, que se pode chegar a compreender, uma
vez compreendido que nessas linhas não há uma só afirmação de que Ai-
res escreveu esta “outra história”.

III

Sem pretender que seja a única possível, ensaio minha resposta: Último signi-
fica que Esaú e Jacó foi o último livro escrito por Machado de Assis. O seguinte,
cuja possível publicação anuncia, o escreveu Aires, nos seis cadernos numera-

80

Marta Spagnuolo



81

Aires , autor apócrifo del cuaderno Úl t imo

efecto, esta otra historia está escrita, pero al participio le falta el comple-
mento agente. No se puntualiza que esté “escrita por el”.

6. Al hablar de la elección del título, Machado sigue eludiendo la primera
persona mediante un verbo en pasiva, de nuevo sin agente (foram lembrados
vários) y una metonimia (venceu a idéia), que contribuyen a escamotear al
autor de la historia y a que el lector siga atribuyéndole la autoría a Aires.

7. Que el sujeto indefinido opte por los nombres Esaú e Jacó, que o próprio Ai-
res citou uma vez, no implica que la cita de Aires sea de un escrito; puede ser
oral. Quien escribe la novela “ha hablado” muchas veces con Aires.

8. En la Advertência a Memorial de Aires, después de adjudicarse, en prime-
ra persona, la autoría de Esaú e Jacó, al referirse al Memorial Machado vu-
elve al discurso impersonal y recurre a la mejor ambigüedad semántica:
Não houve pachorra de a redigir à maneira daquela outra – nem pachorra, nem habili-
dade.” Usando “redactar” en vez de “escribir” y aclarando que no nove-
ló el diario, refuerza la idea de que, por el contrario, “aquella otra” his-
toria fue una hábil reelaboración del contenido del cuaderno Último,
que, aunque jamás dijo que fuera escrito por Aires, sabe que es lo supu-
esto por el lector.

9. Acerca de la “Advertência” a Esaú e Jacó, en lo que Machado dice del títu-
lo Último –a razão desta designação especial não se compreendeu então nem depois – no
puede dejar de percibirse el desafío tácito en lo que no dice: que no se
comprendería nunca. Este se concreta en la pregunta: “Último por quê?”
Mi propuesta es, en fin, que puede llegar a comprenderse, una vez com-
prendido que en esas líneas no hay una sola afirmación de que Aires es-
cribió esta “outra história”.

III

Sin pretender que sea la única posible, ensayo mi respuesta: Último significa
que Esaú e Jacó fue el último libro escrito por Machado de Assis. El siguiente,
cuya posible publicación anuncia, lo escribió Aires, en los seis cuadernos nu-



dos. O único que fará Machado é o que depois declara haver feito, na “Adver-
tência” ao Memorial: selecionar uma parte relativa a dois anos, podá-la, desbas-
tá-la, fazê-la concisa, conservando “só o que liga o mesmo assunto”. Em suma,
Machado está jogando com o tema do duplo.

Claro que não adianta repetir que Aires é o alter ego de Machado ou que Ma-
chado é Aires. A crítica o disse sempre, e, segundo é corrente, também o pró-
prio Machado. Ainda assim, não deixa de ser uma metáfora inspirada nas refe-
rências autobiográficas que permitem ver ambos os romances, tema que não
considero esgotado nem neles nem em toda a sua obra, na qual se pode ler uma
constante que prefigura Aires. Mas aqui só esboçarei em linhas gerais como
Machado constrói o seu duplo. Esse Aires é um ar que vai e vem dentro da cabe-
ça criadora de Machado, uma alteridade que chega a corporizar-se e até se sen-
ta para escrever na sua própria secretária (na de Machado) tratando de substi-
tuí-lo. Na secretária onde se lhe acharam sete cadernos manuscritos que lhe per-
tencem, pois ainda que o último tenha sido escrito por ele, leva o carimbo de
seu ponto de vista, que conseguiu impor em alto grau a seu próprio criador.
Assim, Último, aplicado a Esaú e Jacó, significaria mais ainda: a última reclusão de
um autor para escrever um romance, “narrativa ou história escrita com um
pensamento interior e único”, que, ainda sendo em parte o de seu duplo, pôde
controlar graças a seu ofício de tramador de histórias. Pois a obra seguinte se-
ria apenas um “diário de lembranças” tão íntimas do duplo, que o próprio M.
de A. não podia modificar dando-lhe uma forma literária “genérica”, mas só
encurtar. Isso indicaria que, quando o Conselheiro Aires faleceu, deixou Ma-
chado sem sua metade, incompleto, sem recursos para “inventar” nada. O que
é uma forma de matar, similar à dos duplos românticos, que, ao morrer, ma-
tam a sua outra entidade. Ainda que aqui valha por uma morte amável e con-
sentida de bom grado. Mais do que morte, uma transubstanciação. Como se
Machado, acarinhado com Aires, assumisse seu lado mais sensível e a ele se
abandonasse no Memorial.

Mas em Esaú e Jacó, se Aires é mais belo, mais sociável, mais simpático que “o
outro”, nem por isso é menos diabólico. Soterrada está a luta entre o bem e o
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merados. Lo único que hará Machado es lo que después declara haber hecho,
en la “Advertência” al Memorial: seleccionar una parte relativa a dos años, po-
darla, desbastarla, hacerla concisa, conservando “só o que liga o mesmo asun-
to”. En suma, Machado está jugando con el tema del doble.

Claro que no se adelanta con repetir que Aires es el álter ego de Machado
o que Machado es Aires. La crítica lo dijo siempre, y, según es fama, también
el propio Machado. Aun así, no deja de ser una metáfora inspirada en las re-
ferencias autobiográficas que permiten ver ambas novelas, tema que no con-
sidero agotado ni en ellas ni en toda su obra, en la que puede leerse una cons-
tante que prefigura a Aires. Pero aquí sólo esbozaré en gruesos trazos cómo
construye Machado a su doble. Esse Aires es un aire que va y viene dentro de
cabeza creadora de Machado, una alteridad que llega a corporizarse y hasta
se le sienta a escribir en su propio escritorio (na secretária, en la de Machado)
tratando de desplazarlo. En el escritorio donde se le hallaron siete cuadernos
manuscritos que le pertenecen, pues aunque el último no haya sido escrito
por el, lleva el sello de su punto de vista, que ha logrado imponer en alto gra-
do a su propio creador. Así, Último, aplicado a Esaú e Jacó, significaría más to-
davía: el último arresto de un autor para escribir un romance, “narrativa o his-
toria escrita con un pensamiento interior y único”, que, aun siendo en parte
el de su doble, pudo controlar gracias a su oficio de tramador de historias.
Pues la siguiente obra sería apenas un “diário de lembranças” tan íntimas del
doble, que el propio M. de A. no podía modificar dándole una forma litera-
ria “genérica”, sino sólo acortar. Ello indicaría que cuando el consejero Aires
falleció, lo dejó a Machado sin su mitad, incompleto, sin recursos para “in-
ventar” nada. Lo cual es una forma de matar, similar a la de los dobles ro-
mánticos, que, al morir, matan a su otra entidad. Aunque aquí valga por una
muerte amable y consentida de buen grado. Más que muerte, una transustan-
ciación. Como si Machado, encariñado con Aires, asumiera su costado más
sensible y a el se abandonara en el Memorial.

Pero en Esaú e Jacó, si bien Aires es más bello, más sociable, más simpático
que “el otro”, no por ello es menos diabólico. Soterrada está la lucha entre el



mal que o duplo representa. Aires é “cordato, não por inclinação à harmonia,
senão por tédio à controvérsia.” (37) É o perfeito tartufo social de um mundi-
nho no qual o que se aprecia já não é a piedade religiosa, mas a complacência
ante os valores dissolutos, e no qual o lucro por mostrá-la é a comodidade... já
que não há outro. À hipocrisia de Aires se soma o cinismo como elemento de
comicidade:

“Tinha observado que as convicções, quando contrariadas, descompõem
o rosto à gente, e não queria ver a cara dos outros assim, nem dar à sua um
aspecto abominável. Se lucrasse alguma coisa, vá; mas não lucrando nada,
preferia ficar em paz com Deus e os homens.” (149)

Este “conselheiro diplomático”, ambíguo, com seu “jeito de dois sexos”,
que não aconselha ninguém para não comprometer seu bem-estar e, ainda as-
sim, consegue reputação de bom conselheiro de almas, produz uma escritura
igual a si mesmo. Uma escritura que ganha em eficácia crítica quanto mais leve,
mais ligeira, mais movediça se faz pelo toque desse Aires que a agita, capaz de
“dar volta” a qualquer princípio num átimo, como a tabuleta de Custódio. Daí
que em Esaú e Jacó pareça desconcertante a tolerância de Aires para com seus in-
terlocutores, em comparação com as ferozes ridicularizações dos casais Santos
e Batista. D. Cláudia convencendo o marido: “Batista, você nunca foi conser-
vador!”, é uma das páginas mais desopilantes escritas por Machado.

Quando Aires, aposentado, se fixa no Rio de Janeiro por escolha, não se du-
vida de que tem “particular amor à sua terra”. Mas “não atribuía a esta tantas
calamidades” (na aparência, o contrário do anterior M. de A., que lhe atribuía
tantas). Entretanto, talvez Machado nunca tenha sido mais ladino para mos-
trar a imoralidade pública como o foi quando apresentou Aires mentindo ao
mundo exterior sobre o que ocorria no Brasil:

“A febre amarela, por exemplo, à força de a desmentir lá fora, perdeu-lhe
a fé, e cá dentro, quando via publicados alguns casos, estava já corrompido
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bien, y el mal que el doble representa. Aires es cordato, “não por inclinação á
harmonia, senão por tédio a controvérsia.” (37) Es el perfecto tartufo social de
un mundillo en el que lo que se aprecia ya no es la piedad religiosa sino la com-
placencia ante los valores disueltos, y en el que la ganancia por mostrarla es la
comodidad... ya que no hay otra. A la hipocresía de Aires se suma el cinismo
como elemento de comicidad:

“Tinha observado que as convicções, quando contrariadas, descompõem o
rosto à gente, e não queria ver a cara dos outros assim, nem dar à sua um as-
pecto abominável. Se lucrasse alguma coisa, vá; mas não lucrando nada, pre-
feria ficar em paz com Deus e os homens.” (149)

Este “conselheiro diplomático”, ambiguo, con su “jeito de dos sexos”, que
no aconseja a nadie por no comprometer su bienestar y, aun así, logra reputa-
ción de buen consejero de almas, produce una escritura igual a sí mismo. Una
escritura que gana en eficacia crítica mientras más liviana, más ligera, más tor-
nadiza se hace por el toque de esse Aires que la agita, capaz de “dar vuelta” a cual-
quier principio en un santiamén, como a la tabuleta de Custodio. De ahí que
en Esaú e Jacó aparezca desconcertante la tolerancia de Aires para con sus inter-
locutores, en comparación con las feroces ridiculizaciones de los matrimonios
Santos y Batista. D. Claudia convenciendo al marido: “Batista, você nunca foi
conservador!”, es una de las páginas más desopilantes escritas por Machado.

Cuando Aires, jubilado, se afinca en Río de Janeiro por elección, no se duda
de que tiene “particular amor à sua terra”. Pero “nao atribuía a esta tantas cala-
midades” (en apariencia, al contrario del anterior M. de A., que le atribuía tan-
tas). Sin embargo, quizá nunca Machado fue más ladino para mostrar la inmo-
ralidad pública, como lo fue cuando presentó a Aires mintiendo al mundo ex-
terior sobre lo que ocurría en el Brasil:

“A febre amarela, por exemplo, á força de a desmentir lá fora, perdeu-lhe a
fé, e cá dentro, quando via publicados alguns casos, estava já corrompido



por aquele credo que atribui todas as moléstias a uma variedade de nomes.
Talvez porque era homem sadio.” (64)

IV

Em Esaú e Jacó, a ação abarca desde 1870 até 1895 ou 1896, aproximada-
mente. O Memorial começa em 9 de janeiro de 1888 e termina “sem data”,
como uma espécie de epílogo intemporal; mas os fatos que constituem o
“argumento” encerram-se em 30 de agosto de 1889. De modo que há dois
anos, 1888 e 1889, em que a ação de ambos textos se superpõe. Portanto,
ambos deveriam coincidir em alguns dos fatos de Aires. Contudo, ainda
que os dois romances registrem o acontecimento histórico da abolição da
escravatura, em Esaú e Jacó só há algumas circunstâncias relativas a Aires – a
localização de sua casa no Catete, a relação com sua irmã Rita – que se re-
petem no Memorial.

Segundo Esaú e Jacó, em 1888 Aires está em contato estreito com os San-
tos, observando o conflito entre os gêmeos e o de Flora. Segundo o Memorial
de Aires, o conflito que o absorve é o do casal Aguiar. Isso poderia explicar-se
porque cada um dos “autores” está escrevendo o seu próprio romance: M. de
A. sobre Aires e sob sua influência, mas inserindo-o em Esaú e Jacó segundo
convenha ao assunto e à trama do romance que inventa, e Aires sobre si mes-
mo. Mas há outras incoerências referentes ao aspecto, ao estado de ânimo e
de saúde, a dados pessoais de Aires que não admitem essa interpretação, já
que Machado “conhece” bem o seu duplo. Por exemplo, as atitudes do Aires
“cordato” de Esaú e Jacó são explicadas por Aires em seu Memorial de maneira
muito distinta. Cada vez que “morde a própria língua” ou lhe dá “sete vol-
tas”, é por uma “virtude”: a discrição.

E que idade tem Aires em 1888? Segundo Esaú e Jacó, 56 ou 58 anos.2 Se-
gundo ele mesmo anota no Memorial em 10 de janeiro de 1888, tem 62. Segun-
do Rita, não os aparenta: tem o “frescor dos trinta”. Uma das sete criaturas
que encontra pela rua no dia 9 de setembro de 1888, uma menina, ao vê-lo rir,
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por aquele credo que atribui todas as moléstias a uma variedade de nome.
Talvez porque era homem sadio.” (64)

IV

En Esaú e Jacó, la acción abarca desde 1870 hasta 1895 o 1896, aproximada-
mente. El Memorial comienza el 9 de enero de 1888 y termina “sin fecha”, con
una especie de epílogo intemporal; pero los hechos que constituyen el “argu-
mento” se cierran el 30 de agosto de 1889. De modo que hay dos años, 1888 y
1889, en que la acción de ambos textos se superpone. Por lo tanto, ambos de-
berían coincidir en algunos de los hechos de Aires. Sin embargo, aunque las
dos novelas registran el acontecimiento histórico de la abolición de la esclavi-
tud, en Esaú e Jacó sólo hay algunas circunstancias relativas a Aires –la ubicación
de su casa en el Catete, la relación con su hermana Rita– que se repiten en el
Memorial.

Según Esaú e Jacó, en 1888 Aires está en estrecho trato con los Santos, ob-
servando el conflicto entre los gemelos y el de Flora. Según Memorial de Aires,
el conflicto que lo absorbe es el del matrimonio Aguiar. Lo cual podría ex-
plicarse porque cada uno de los “autores” está escribiendo lo suyo: M. de A.
sobre Aires y bajo su influencia, pero insertándolo en Esaú e Jacó según con-
venga al asunto y a la trama de la novela que inventa, y Aires sobre sí mismo.
Pero hay otras incoherencias referidas al aspecto, al estado de ánimo y de sa-
lud, a datos personales de Aires que no admiten esa interpretación, ya que
Machado “conoce bien” a su doble. Por ejemplo, las actitudes del Aires
“cordato” de Esaú e Jacó son explicadas por Aires en su Memorial de manera
muy distinta. Cada vez que “se muerde la lengua” o se la ata siete veces, es
por una “virtud”: la discreción.

¿Y que edad tiene Aires en 1888? Según Esaú e Jacó, 56 o 58 años.2 Según él
mismo anota en el Memorial el 10 de enero de 1888, tiene 62. Según Rita, no
los aparenta: tiene el “frescor de los treinta”. Una de las siete criaturas que
encuentra por la calle el 9 de septiembre de 1888, una niña, al verlo reír, les



diz a suas companheiras: “– Olha aquele moço que está rindo para nós.” Aires
reflete:

“Esta palavra me mostrou o que são olhos de crianças. A mim, com estes
bigodes brancos e cabelos grisalhos, chamaram-me moço! Provavelmente
dão este nome à estatura da pessoa, sem lhe pedir certidão de idade.”

Logo em seguida, como em um passe de mágica, as sete criaturas alegres
desaparecem, e vêm outras, sozinhas ou de duas a duas, “que carregavam
trouxas ou cestas, que lhes pesavam à cabeça ou às costas, começando a tra-
balhar, ao tempo em que outras não acabavam ainda de rir”. Aires se pergun-
ta: “Dar-se-á que a não ter carregado nada na meninice devo eu o aspecto de
‘moço’ que as primeiras me acharam agora?” E, como temendo a direção do
raciocínio, muda o rumo:

“Não, não foi isso. A idade dá o mesmo aspecto às coisas; a infância
vê naturalmente verde. Também estas, se eu risse, achariam que “aquele
moço ria para elas”, mas eu ia sério, pensando, acaso doendo-me de as
sentir cansadas; elas, não vendo que os meus cabelos brancos deviam
ter-lhes o aspecto de pretos, não diziam coisa nenhuma, foram andando
e eu também.”

Mas logo se comprova que os meninos infortunados não podem ver “natu-
ralmente verde” ainda que se sorria a eles. O verdor absoluto da infância só
ocorre em sonhos. Já em sua casa, Aires se deita um instante antes de comer:

“Dormi pouco, uns vinte minutos, apenas o bastante para sonhar que to-
das as crianças deste mundo, com carga ou sem ela, faziam um grande círcu-
lo em volta de mim, e dançavam uma dança tão alegre que quase estourei de
riso. Todas falavam “deste moço que ria tanto’.”
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dice a sus compañeras: “– Olha aquele moço que está rindo para nós.” Aires
reflexiona:

“Esta palavra me mostrou o que são olhos de crianças. A mim, com estes bi-
godes brancos e cabelos grisalhos, chamaram-me moço! Provavelmente dão
este nome à estatura da pessoa, sem lhe pedir certidão de idade.”

Luego, como en un pase de magia, las siete criaturas alegres desaparecen, y
vienen otras, solas o en grupos de a dos, “que carregavam trouxas ou cestas,
que lhes pesavam à cabeça ou às costas, começando a trabalhar, ao tempo em
que as outras não acabavam ainda de rir.” Aires se pregunta: “Dar-se-á que a
não ter carregado nada na meninice devo eu o aspecto de ‘moço’ que as primei-
ras me acharam agora?” Y, como temiendo la dirección del raciocinio, cambia
el rumbo:

“Não, não foi isso. A idade dá o mesmo aspecto às coisas; a infância vê
naturalmente verde. Também estas, se eu risse, achariam que “aquele
moço ria para elas”, mas eu ia sério, pensando, acaso doendo-me de as
sentir cansadas; elas, não vendo que os meus cabelos brancos deviam
ter-lhes o aspecto de pretos, não diziam coisa nenhuma, foram andando
e eu também.”

Pero pronto se comprueba que los niños desgraciados no pueden ver “natu-
ralmente verde” aunque se les sonría. El verdor absoluto de la niñez sólo ocur-
re en sueños. Ya en su casa, Aires se acuesta un rato antes de comer:

“Dormi pouco, uns vinte minutos, apenas o bastante para sonhar que todas
as crianças deste mundo, com carga ou sem ela, faziam um grande círculo
em volta de mim, e dançavam uma dança tão alegre que quase estourei de
riso. Todas falavam ‘deste moço que ria tanto’.”



Então, qual é a verdadeira idade e o verdadeiro aspecto de Aires? São ares
ditosos ou infortunados os que se respiram e determinam a visão de Aires?
Quem ou o que é Aires? É realmente uma “pessoa”?

Uma pessoa não pode ser ubíqua. Em Esaú e Jacó, em 21 de maio de 1888, às
duas da tarde, Natividade sobe em um bonde. “No Catete, alguém entrou de sal-
to, sem fazer parar o veículo” (71-72). Quem “voa” com tão pasmosa agilidade
é o mesmo Aires que no Memorial se queixa de um joelho doente de reumatismo.
Ali, ela lhe pede ajuda para temperar a rivalidade entre os gêmeos. Em sucessivos
capítulos, ao descer do bonde, Aires segue pela Rua da Carioca e presencia o epi-
sódio do “gatuno”. Ao descer pela Rua 7 de Setembro, lembra-se de Carmem, a
sevilhana que amou em Caracas. Distrai-o o episódio do cocheiro que bate no
burro para que se mova e deixe passar um carro. Um dia bastante ameno.

Segundo o Memorial, nesse mesmo dia 21 de maio Aires estava encerrado em
sua casa desde o dia 17,

“...não para descansar, porque eu não faço nada, mas para não ver nem ouvir
ninguém, a não ser o meu criado José. [...] Já acho mais quem me aborreça
do que quem me agrade, e creio que esta proporção não é obra dos outros, e
só minha exclusivamente. Velhice esfalfa.”

No dia anterior Rita lhe pediu dados sobre o leiloeiro Fernandes. Para espantar
o mal-estar, Aires escreveu a Rita anunciando-lhe a falsa morte do leiloeiro. Na ma-
nhã do dia 21 de maio lê os diários e vê que o homem morreu de verdade. Rita, seja
pela carta, seja pela notícia “de hoje”, corre para ver o irmão. Conversam, comem
juntos e vêem passar o enterro de Fernandes. Um dia de ânimo e fatos lúgubres.

V

Os exemplos são mais numerosos, mas estes bastam para observar que Aires
é um espírito que aparece e desaparece quando Machado quer; uma espécie de
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Entonces, ¿cuál es la verdadera edad y el verdadero aspecto de Aires? ¿Son
los aires dichosos o infortunados que se respiran los que determinan la visión
de Aires? ¿Quién y o qué es Aires? ¿Es realmente una “persona”?

Una persona no puede ser ubicua. En Esaú e Jacó, el 21 de mayo de 1888, a las
dos de la tarde, Natividade sube a un tranvía. “No Catete, alguém entrou de salto,
sem fazer parar o veículo” (71-72). Quien “vuela” con tan pasmosa agilidad es el
mismo Aires que en el Memorial se queja de una rodilla enferma de reumatismo.
Allí, ella le pide ayuda para atemperar la rivalidad de los gemelos. En sucesivos ca-
pítulos, al bajarse del tranvía, Aires sigue por la Rua da Carioca y presencia el epi-
sodio del “gatuno”. Al descender por la Rua 7 de Septembro, recuerda a Carmen,
la sevillana que amó en Caracas. Lo distrae el episodio del cochero que le pega al
burro para que se mueva y deje pasar un carro. Un día bastante ameno.

Según el Memorial, ese mismo 21 de mayo Aires estaba encerrado en su casa
desde el 17,

“...não para descansar, porque eu não faço nada, mas para não ver nem ouvir
ninguém, a não ser o meu criado José. [...] Já acho mais quem me aborreça
do que quem me agrade, e creio que esta proporção não é obra dos outros, e
só minha exclusivamente. Velhice esfalfa.”

El día anterior Rita le pidió datos sobre el rematador Fernandes. Para sacu-
dirse la molestia, Aires le escribió a Rita anunciándole la falsa muerte del re-
matador. En la mañana del 21 de mayo lee los diarios y ve que el hombre ha
muerto de verdad. Rita, sea por la carta, sea por la noticia “de hoy”, corre a ver
al hermano. Conversan, comen juntos y ven pasar el entierro de Fernandes. Un
día de ánimo y hechos lúgubres.

V

Los ejemplos son más, pero estos bastan para observar que Aires es un espí-
ritu que aparece y desaparece cuando Machado lo quiere; una especie de Ariel a



Ariel a seu serviço, intemporal como a flor eterna que leva na botoeira. Pois as
contradições não são, desde logo, “distrações” de Machado. É sua forma cal-
culada de destruir a ilusão de “realidade” do duplo. Como se vê, uma volta no
parafuso de incrível audácia, tanto em relação ao tema do duplo como em rela-
ção à tradição do relato enquadrado sob a forma de um escrito “achado”. Esse
método construtivo serviu sempre para dar maior verossimilhança ao narrado.
Que faz Machado com essa tradição? Dá falsos indícios de havê-la usado em
Esaú e Jacó e a usa no Memorial de Aires. Mas a destrói nos dois romances lidos
como um todo. Ou seja, em lugar de acentuar a verossimilhança, acentua o ca-
ráter fictício da obra literária. E, com total consciência de sua superioridade de
bruxo, nos lança na cara o seu poder: eu sou o que soprou a vida a esta criatura
de ar, na qual vocês acreditaram. José da Costa Marcondes Aires, esse Aires, ja-
mais “narrou” nada, nem Esaú e Jacó nem o Memorial de Aires. Eu, o Conde da
Costa, sou o Próspero que governa o Mar e os Ares desta baía tão amada e de-
testada. Eu, Joaquim Maria Machado de Assis.

Notas

1. Os sublinhados das citações de Machado de Assis são meus, salvo aque-
les como Último e Memorial na “Advertência” a Esaú e Jacó e as expressões que, no
texto do romance, foram sublinhadas pelo autor. Quanto às referências ao nú-
mero de página, darei as da edição impressa de Esaú e Jacó, já que do Memorial de
Aires só tenho acesso a edições digitais. Dessas, cotejei duas, a da Biblioteca
Virtual do Estudante Brasileiro e a de Cypedia. Cito pela segunda, pois a pri-
meira não inclui a “Advertência”.
2.Quando Natividade consulta a cabocla do Castelo, lhe diz que os gêmeos

“nasceram há pouco mais de um ano”. (I, 17). Nasceram em 7 de abril de
1870. (VIII, 29). De modo que a consulta se realizou pouco depois do dia 7
de abril de 1871. No mesmo dia em que visitou a cabocla, Natividade o con-
fessa a Santos (X, 34). “No primeiro domingo” Santos vai consultar Plácido;
na reunião está Aires (XIV, 39). Num dia indeterminado, mas antes dessa reu-

92

Marta Spagnuolo



93

Aires , autor apócrifo del cuaderno Úl t imo

su servicio, intemporal como la flor eterna que lleva en el ojal. Pues las contra-
dicciones no son, desde luego, “distracciones” de Machado. Es su forma cal-
culada de destruir la ilusión de “realidad” del doble. Como se ve, una vuelta de
tuerca de increíble audacia, tanto al tema del doble como a la tradición del re-
lato enmarcado bajo la forma de un escrito “hallado”. Ese método constructi-
vo ha servido siempre para dar mayor verosimilitud a lo narrado. ¿Qué hace
Machado con esa tradición? Da falsos indicios de haberla usado en Esaú e Jacó y
la usa en Memorial de Aires. Pero la destruye en las dos novelas leídas como un
todo. O sea, en lugar de acentuar la verosimilitud, acentúa el carácter ficticio
de la obra literaria. Y, con total conciencia de su superioridad de brujo, nos ar-
roja a la cara su poder: yo soy el que sopló la vida a esta criatura de aire, en la
que ustedes creyeron. José da Costa Marcondes Aires, esse Aires, jamás “narró”
nada, ni Esaú e Jacó ni el Memorial de Aires. Yo, el Conde de la Costa, soy el Prós-
pero que gobierna el Mar y los Aires de esta bahía tan amada y detestada. Yo,
Joaquim Maria Machado de Assis.

Notas

1. Los subrayados de las citas de Machado de Assis son míos, salvo aquellos
como Último y Memorial en la “Advertência” a Esaú e Jacó y las expresiones que,
en el texto de la novela, fueron subrayadas por el autor. En cuanto a las referen-
cias al número de página, daré las de la edición impresa de Esaú e Jacó, ya que de
Memorial de Aires sólo tengo acceso a ediciones digitales. De ellas cotejé dos, la
de A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro y la de Cypedia. Cito por la se-
gunda, pues la primera no incluye la “Advertência”.
2. Cuando Natividade consulta a la cabocla do Castelo, le dice que los ge-

melos “nasceram há pouco mais de um ano” (I, 17). Nacieron el 7 de abril de
1870 (VIII, 29). De modo que la consulta se realizó poco después del 7 de
abril de 1871. El mismo día que visitó a la cabocla, Natividade se lo confiesa a
Santos (X, 34). “No primeiro domingo” Santos va a consultar a Plácido; en la
reunión está Aires (XIV, 39). En un día indeterminado, pero antes de esa reu-



nião, esse Aires aparece em casa dos Santos. Nesse momento – abril ou maio –
tem “quarenta anos, ou quarenta e dois” (XII, 36). Portanto, no começo de
1888 terá 56 ou 58, já que a data de seu aniversário, segundo o Memorial, é dia
17 de outubro.

Referências
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____. Memorial de Aires. Cipedya. Biblioteca Digital Aberta.
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nión, esse Aires aparece en casa de los Santos. En ese momento –abril o mayo– tie-
ne“quarenta anos, o quarenta e dois” (XII, 36). Por lo tanto, a principios de
1888 tendrá 56 ou 58, ya que la fecha de su cumpleaños, según el Memorial, es
el 17 de ocubre.

Referencias
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http:// www.cipedya.com/doc/101841
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Esaú e Jacó: estrutura
exemplar de Machado

Affonso Romano de Sant ’Anna

“O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro estôma-
gos no cérebro, e por eles faz passar e repassar os atos e os fatos, até
que deduz a verdade, que estava, ou parecia estar escondida.”

MACHADO DE ASSIS

� Introdução
A análise estrutural tem uma contribuição a dar para o entendi-

mento e uma melhor visualização das estruturas da obra de Macha-
do. Muita tolice se disse sobre este método de análise e outras tan-
tas tolices foram praticadas em seu nome nos anos 60 e 70. No en-
tanto, quando praticada pertinentemente, ela converte os devanei-
os da leitura, as confusas impressões e o indizível encantamento in-
consciente que a obra provoca em algo concreto que presentifica
os mecanismos em movimento dentro do texto. No livro Análise
Estrutural de Romances Brasileiros (Vozes/Ática), analisei alguns dos
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romances fundamentais da literatura brasileira, mostrando como eles ga-
nham outro fascínio através desse método de leitura. Lá desenvolvia a teoria
de “narrativas de estrutura simples” e “narrativas de estrutura complexa”,
indo de O Guarani de Alencar à Clarice Lispector.

Nesse texto crítico que aqui retomo demonstro de que maneira a estrutura
de Esaú e Jacó (l904) exemplifica um mecanismo existente no resto da obra de
Machado. É como se tomássemos um microcosmo para mostrar o que está
presente também no macrocosmo. Através desta análise se perceberá mais cla-
ramente o sistema machadiano presente tanto nos seus contos quanto em
qualquer dos seus romances.

Este trabalho se desdobrará a partir das seguintes observações:

a) Esaú e Jacó apresenta características de narrativa de estrutura complexa e
como tal sua compreensão só se dá depois de isolarmos os suportes míti-
cos e históricos que se cruzam na estória. Machado se afasta do mito e
da História (no caso, a História do Brasil), para centrar-se na problemá-
tica da escrita. Este livro, assim como Memórias Póstumas de Brás Cubas
(1881), converte-se na narrativa de como o livro está sendo escrito.

b) É fundamental o enfoque do método de composição utilizado pelo nar-
rador e que aparece referenciado de modo implícito e explícito. Essa
análise visa a confrontar o enunciado e a enunciação, mostrando que o
método machadiano afasta-se da simplicidade, que opõe conjuntos si-
métricos, para se exercitar na complexidade, que implica uma visão
transformacional dos elementos em jogo. A problemática do lúdico e a do
nada se imbricam na problemática da escrita.

c) Essa análise torna-se mais evidente quando compreendemos os três ní-
veis de transcorrência da narrativa: narração, personagens, língua (gem). Atra-
vessam essas três camadas alguns modelos que são repetidamente opera-
cionalizados. O caráter transformacional desses modelos e sua crescente
complexidade ilustram-se através dos personagens Pedro/Paulo, Flora,
Conselheiro Aires. Didaticamente esses modelos aparecem sob os no-
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mes de duplicidade (A X B), alternância (A ou B) e integração (A e B). O estu-
do encaminha-se para uma compreensão da obra além da língua e do estilo,
mas como uma manifestação de língua(gem),

Isto posto, façamos a análise transcorrer pelos três níveis que divisamos
para facilitar a apreensão da estrutura da narrativa.

� Nível da narração
Enquanto numa narrativa de estrutura simples como O Guarani, de José de

Alencar, a análise nos mostra que a estrutura tende a repousar sobre o mítico e
o ideológico numa reduplicação de modelos muito comuns no roman-
ce-folhetim, em Esaú e Jacó parece ocorrer um descentramento daqueles apoios
em favor de uma composição baseada sobre a própria escrita. Isto equivale a
dizer que os referentes desse romance não devem ser buscados exteriormente,
mas localizados dentro de sua própria textura. O suporte mítico-ideológico
que aí existe é apenas aspectual, sem subir nunca à estrutura do livro.

Examinemos inicialmente o suporte mítico. Teríamos aí duas fontes mito-
lógicas: uma de inspiração bíblico-cristã e outra clássico-pagã. Na primeira
(bíblico-cristã) encontramos o título do livro referenciando a estória dos fi-
lhos de Isaac. A construção da estória bíblica, no entanto, é bem diversa da es-
tória machadiana. Enquanto na Bíblia os irmãos se separam depois que Jacó
usurpa o direito de progenitura de Esaú, e entre eles se desenvolve uma rivali-
dade por vários anos, ao final resolvida com uma reconciliação (Gênesis, cap.
27 a 33), no romance de Machado a rivalidade entre os gêmeos Pedro e Paulo
jamais é sanada. Há pausas, mas nunca o término do conflito. E é em aberto
que a estória termina, cada um seguindo sua linha numa descrição paralela do
trajeto desses elementos.

Quanto à segunda matriz (clássico-pagã), o confronto poderia ser estabele-
cido talvez entre Pedro e Paulo e Castor e Pólux, referidos no último capítulo
do livro. No entanto, ainda aí sucede uma divergência. O mito de Castor e Pó-
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lux (filhos de Júpiter e Leda) também difere da estória de Pedro e Paulo, pois
na lenda pagã, fraternalmente, Pólux reparte com Castor a imortalidade con-
cedida por Júpiter, enquanto em Machado os dois irmãos seguem em sua opo-
sição sistemática.

É mais acertado convir que em Machado aqueles mitos exercem função as-
pectual. O mito de Esaú e Jacó, por exemplo, serve para introduzir a estória, ao
enfatizar que a rivalidade entre Pedro e Paulo havia, como na narrativa bíblica,
se iniciado no ventre da mãe. Já Castor e Pólux apenas ilustram o último capí-
tulo do livro. Colocados os dois mitos, um no princípio e outro no fim, não
bastam, contudo, para decidir a estrutura do livro.

Como esses dois mitos, outros também são citados aqui e acolá. Há uma sé-
rie de referências a figuras mitológicas bíblicas clássicas. Mas ainda que, apare-
cendo sempre aos pares, como possíveis informadoras de uma estrutura antité-
tica, essas figuras não podem ser tomadas como os pilares da armação da nar-
rativa. Por exemplo, Sibylla, compõe com David uma das dualidades, repetin-
do os pólos mitológicos clássicos e bíblicos. O capítulo quinze se intitula
“Teste David cum Sibylla”, aproveitando um verso do Dies irae medieval can-
tado nas missas dos mortos. David simboliza aí o profeta bíblico na linhagem
pré-cristã, e Sibylla a profetiza da antiga Roma. Na estória de Machado, o
confronto entre David e Sibylla, identifica-se com a oposição Plácido/Cabo-
cla do Castelo. Quer o narrador dizer que tanto o oráculo bíblico quanto o pa-
gão, tanto a cartomante quanto o espírita de classe média confluem através da
mesma profecia, no caso, o futuro dos gêmeos.

Não se organizando no nível mítico, poderia essa estória encontrar seus mode-
los na ideologia ou, mais precisamente, na História do Brasil, anotada in-
sistentemente em contrapontos dentro do livro? Há uma certa tentação
para se comprovar o paralelo entre a estória de Pedro e Paulo e a História
referida através do conflito República versus Monarquia. Se esse fosse o ca-
minho escolhido, o analista, inicialmente, sentiria uma inclinação para acei-
tar como índice a mania de D. Cláudia em marcar a vida através de referên-
cias a datas políticas (cap. 31). Assim poderia se conseguir um paralelo en-
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tre a maneira de a personagem marcar a sua vida e a de o autor construir o
seu romance.

Com efeito, o pai dos gêmeos vem para o Rio por ocasião da “febre das
ações” (1855): os gêmeos nascem a 7 de abril de 1870 – aniversário da queda
de Pedro I e/ou subida de Pedro II; o marido de Perpétua morre na Guerra do
Paraguai (1864-1870); Santos encontra-se com a mulher (Perpétua) pensan-
do na Lei Rio Branco (28/9/1871); Flora nasceu em agosto de 1871 durante
o Ministério Rio Branco e no Ministério Sinimby (1878) já sabia ler e escre-
ver corretamente; os gêmeos se identificam com as correntes políticas do siste-
ma – o liberalismo e o conservadorismo –, chegando a ser eleitos deputados; o
próprio marido de D. Cláudia, Batista, se interessava por política a ponto de o
narrador assinalar que “nele a política era menos uma opinião do que uma sar-
na” (cap. 78); no capítulo 36 discute-se a abolição da escravatura marcando-se
a posição antitética dos gêmeos; capítulos inteiros são reservados a discussões
entre conservadores e liberais, republicanos e monarquistas (cap. 47); o pró-
prio episódio da tabuleta, que começa no capítulo 49, continua no 63, e seu
aparente interesse é contar a passagem da Monarquia à República através de
um incidente particularizador da História; a véspera da Proclamação da Repú-
blica é referida como a “Noite de 14”, e descreve-se o célebre baile da Ilha Fis-
cal – último baile da corte de Pedro II; ainda outra vez a figura de Flora é apro-
ximada simbolicamente da situação política do país no capítulo “Três Consti-
tuições”, sugerindo-se que ela era uma espécie de terceiro estatuto entre o
Império (Pedro) e a República (Paulo).

À primeira vista parece haver elementos suficientes que nos conduzem a pa-
ralelizar estória & História. No entanto, por mais que se levantem dados quan-
titativamente sugestivos, essa hipótese parece não se sustentar. O capítulo 107,
por exemplo, marca a diferença entre uma e outra, advertindo contra a possibi-
lidade de se aproximar o sentido da morte de Flora da morte (temporária) da
República depois do decreto de Estado de Sítio assinado pelo Marechal Flo-
riano: “Ao cabo de 72 horas, todas as liberdades seriam restauradas, menos a
de reviver. Quem morreu morreu. Era o caso de Flora”. É evidente aí a insinua-
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ção de que a figura de Flora não se deixa explicar apenas pelos fatos políticos e
jornalísticos. No capítulo 79 é o próprio narrador que adverte, à margem da
estória, que o caráter de Flora não podia ter sua explicação somente “na varia-
ção política da mãe de Flora”, e no capítulo 90 Aires pondera que “a moça não
era como a República, que um podia defender e outro atacar; cumpria ga-
nhá-la ou perdê-la de vez”.

Duas maneiras ainda existem de demonstrar que a insistência nos dados po-
líticos não alcança a estrutura do livro. Primeiro, é a operacionalização de mo-
delos que pela sua formalização expressem mais objetivamente o mecanismo
sustentador da obra. Tais modelos serão desenvolvidos mais adiante.

Em segundo lugar, uma demonstração mais acurada do caráter não homólo-
go entre História & estória viria do estudo de algumas variantes na obra geral do
próprio Machado. É comum aí o fato de que a História, embora presente, im-
porta-lhe sobretudo por aquilo que não é superficial. Sua narrativa cava mais
fundo. Ele não conta uma estória para ilustrar de novo um mito já existente,
como era usual no Romantismo. Nem se interessa em compor uma obra realista
enquanto o Realismo se define como descrição e fotografia de uma realidade so-
cial e histórica. É exatamente na medida em que se afasta de tal “realismo” exter-
no para montar a coerência interna do texto que ele se aproxima mais de um ca-
ráter alegórico, contando uma parábola individualizadora e originalmente for-
mulada. Se fosse narrativa mítica e ideológica, ela se deixaria centrar em referen-
tes externos, seria ilustração de uma fábula já narrada. Tome-se aquilo que se
convencionou chamar de romance histórico, seja As Minas de Prata, de Alencar,
seja Ivanhoé, de Walter Scott. O caráter sobredeterminante dos referentes ideoló-
gicos explicita a simplicidade simétrica daquelas narrativas. Elas reduplicam uma
mensagem e cumprem um roteiro estabelecido fora delas.

Em Machado o texto concebido é um texto fictício e não o texto da realida-
de ideológica codificada pela História. Daí se poder dizer que o mítico (ainda
que escasso) e o histórico (ainda que insistente) em Esaú e Jacó se prendem à
área do significado, do esteio exterior apenas aspectual, e que a compreensão
da obra deve ser mais fundamente buscada no significante, naquilo que o in-
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consciente foi largando aqui e ali em seu alargamento e na expansão do imagi-
nário. Aí o significado (História, Psicologia, Metafísica, Geografia e todas as
demais matérias do currículo) é elemento necessário, mas apenas conjuntural e
não estrutural. Aqueles referentes existem, mas não decidem a narrativa, que se
desvia deles sem se deixar enredar. Eles fazem parte do universo de composi-
ção da obra, mas não exaurem sua compreensão. Há que convir, com o próprio
Machado, que “todo oráculo tem o falar dobrado”. Ou seja: toda narrativa ca-
rece do significado e do significante para se estabelecer como signo. O signifi-
cado, no entanto, tende sempre a ser aquilo que está in praesentia, aquilo que
corre na superfície da narrativa, enquanto o significante se articula in absentia.
Fazer emergir a ausência da presença inicial é a tarefa do analista. Claro que tal
tarefa não é impune. O analista corre o risco de expor os coelhos e baralhos
que trazia escondidos na casaca antes do espetáculo e aí ele pode se perder en-
tre o brilho do mágico e do prestidigitador.

A questão da estrutura dessa obra e de seus modelos básicos se confunde
com dois problemas que podem ser anotados aqui introdutoriamente: a pro-
blemática da verossimilhança e o método de composição do livro. Quanto à
verossimilhança seria aconselhável rever essa bibliografia mais recente que re-
toma a problemática da mímesis e da verossimilhança desde Aristóteles e Pla-
tão até os estruturalistas da École de Hautes Études em Paris.1 Feita aquela lei-
tura, seria mais fácil entender que há em Esaú e Jacó, e de uma maneira geral nos
outros textos machadianos, o desenvolvimento de um conceito de verossimi-
lhança que se despreocupa de conferir os personagens com a realidade exterior.
A verossimilhança aí parece ser buscada nos elementos internos da obra, reafir-
mando que, se algum realismo existe em Machado, ele é sistêmico e não refe-
rencial2, e deve ser compreendido a partir do problema da constituição da es-
crita como centro de si mesma.

1 Ver a seleção Literatura e Semiologia, Petrópolis, Vozes, 1971, reunindo artigos extraídos da revista
Communications.
2 Ver artigo “Realismo referencial e realismo sistêmico”, de Luiz Costa Lima, em Cadernos da PUC,
n.o 6, 1971.
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Quer dizer: a explicação ou compreensão do mecanismo de construção
do livro deve ser buscado no próprio livro, nos índices que o autor fornece,
porque ele está criando uma realidade que, sendo em muitos pontos autô-
noma, chega até a se desinteressar da lógica e dos preceitos comumente uti-
lizados pelas narrativas de estrutura simples, que procuram conferir o que
se narra com o que está narrado no mito e na ideologia, seus referen-
tes-base. Disso tratamos em outras passagens desta análise, ao recordarmos
o papel sobredeterminante da enunciação ao focalizarmos a construção lú-
dica do romance.

O problema da verossimilhança interna está vinculado à explícita questão
da técnica de construção do livro. A escrita que se procura a si mesma, temati-
zando sua própria feitura, exemplifica-se já na “Advertência” que o narrador
coloca na abertura da estória. Já aí sabemos que estamos diante de dois narra-
dores. Machado considera que o texto apresentado é uma utilização do último
dos manuscritos deixados pelo Conselheiro Aires. O efeito de imaginar uma
escrita sobre a qual se comporia o romance não é uma novidade nem mesmo
em Machado. No entanto, reforça a série de efeitos que ele obtém. Estamos di-
ante de um romance que se pretende a leitura fingida de um manuscrito.
Como, no entanto, sabemos que o manuscrito é imaginado por Machado, me-
lhor talvez fosse dizer que temos não apenas dois narradores, mas duas escritas
superpostas. A constituição do narrador 1 e do narrador 2 tem por objetivo
proceder a um distanciamento na própria matéria narrada. Instauram-se, pelo
menos, dois planos narrativos: na escrita fingida (Conselheiro Aires) flui a es-
tória dos gêmeos, suas relações familiares e sentimentais, os envolvimentos po-
líticos; na escrita real (Machado) articulam-se a montagem da estória, as ano-
tações críticas sobre o imaginado texto de Aires, o aprofundamento de algu-
mas observações e até discordâncias em relação ao manuscrito. Repete-se o
mesmo jogo de relações que de um lado tem o enunciado (estória) e de outro a
enunciação (articulação da estória), a tal ponto que se poderia, de uma maneira
simplificada, tentar a seguinte proporção.
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� Aires: Machado: enunciado: enunciação
Evidentemente a figura de Aires não se descola da de Machado, a não ser

para efeito de demonstração de análise, do mesmo modo que nenhuma enun-
ciação subsiste sem o enunciado. A duplicidade entre esses pares de elementos
é de aspecto complementar. Este contraponto entre o narrador 1 e o narrador
2, difícil de se destacar às vezes, vem denunciado pelo próprio autor ao depre-
ender a figura de Aires em trechos como esse:

“tal foi a conclusão de Aires, segundo se lê no Memorial. Tal será a do lei-
tor, se gosta de concluir. Note que aqui lhe poupei o trabalho de Aires:
não o obriguei a achar por si o que de outras vezes é obrigado a fazer”
(cap. 55).

E a seguir, continuando esse tipo de descolagem entre o enunciado e a
enunciação, refere-se aos possíveis níveis de leitura de sua obra:

“O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro estômagos no cé-
rebro, e por eles faz passar e repassar os atos e os fatos, até que deduz a ver-
dade, que estava, ou parecia estar escondida” (cap. 55).

Essa figura do “leitor ruminante” coloca-se do lado do analista e do narra-
dor 2, do lado da enunciação. É o leitor crítico, e a função da escrita 2 é emi-
nentemente crítica. Ela serve como “um par de lunetas para que o leitor do li-
vro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro” (cap. 13). Crítico de
sua própria estória, interessado em construir e visualizar uma espécie de meta-
linguagem dubiamente séria e irônica, Machado em outros livros3 brincaria
com a possibilidade de uma outra linguagem crítica imposta aos seus livros pe-
los críticos oficiais.

3 Ver o capítulo “A um crítico” (cap. 137) em Memórias Póstumas de Brás Cubas.
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A consciência da composição e a feitura da obra convertidas em tema retor-
nam em outros pontos. Tomem-se os capítulos 12 e 27. No primeiro deles,
introduz o paralelo entre a narrativa e o jogo de xadrez, ponderando sobre a
ludicidade da composição. Todo o capítulo “A epígrafe” é dedicado a esse as-
pecto, e por aí já se vai definindo a narrativa como a arte de jogar criticamente
o próprio jogo da escrita. Com efeito, a idéia de jogo, que no nível do enuncia-
do parece ser o jogo de damas ou de xadrez, mas que no nível da enunciação
descobre-se ser o jogo da escrita do romance, atravessa todas as camadas da
obra. O lúdico é um eixo em torno do qual se articulam as mil e uma anedotas
do livro, aparentemente sem função. Mas a pouco e pouco vai-se percebendo a
correlação entre os dados antes tidos como aleatórios e começa-se a perceber a
retomada daquele tópico já presente em Memórias Póstumas de Brás Cubas: a dis-
cussão sobre o método utilizado pelo narrador. Naquele romance ele acentua
que, a despeito da aparente confusão, é possível perceber-se o seu sistema. A
ludicidade aí atinge seus extremos. Não só o autor se compraz nisto (“E veja-
mos agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste li-
vro” – cap. 9), mas clarifica ainda mais sua arte de composição:

“De modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a
rigidez do método (...). Que isto de método, sendo, como é, uma coisa in-
dispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensório, mas um
pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem
do inspetor de quarteirão” (idem, cap. 9).

Em Esaú e Jacó, advertindo ironicamente contra as interferências do leitor em
sua obra (cap. 27), afirma que seu “livro está sendo escrito com método”, lem-
brando o que já havia posto na “Advertência”, que sua estória está sendo “es-
crita com um pensamento interior e único, através de páginas diversas”.

Essa questão do método, referida insistentemente em outros livros, encami-
nha a análise para o seu ponto central. Ou seja: como, vencendo a rigidez do
método, nunca prescindindo dele, opera o narrador de tal forma que ele apare-
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ça apenas quando solicitado, através de uma análise interessada em transpare-
cer a estrutura da obra. É por aí que se entenderá um jogo já denunciado na
presença de dois narradores e reafirmado mais ricamente ao destacarmos o
enunciado da enunciação, ao separarmos o mito e a ideologia da problemática
da escrita propriamente dita.

O que estivemos fazendo até agora nesta análise foi afastar aquilo que é
apenas conjuntural para nos aproximarmos dos modelos interpretativos da
estrutura. A análise daqui para frente se concentrará em demonstrar a persis-
tência de três modelos encontradiços tanto no nível da narração quanto dos
personagens e da língua. Esses modelos conceitualmente poderiam ser assim
introduzidos:

a) A narrativa machadiana desenvolve-se sistematicamente explorando a
duplicidade através de um jogo de oposições.

b) Os elementos, apesar de opostos, não surgem de forma simétrica, se
complementando. Têm características ambíguas e bivalentes, sem que
se possa prescindir de um deles ou se consiga separar um do outro com
precisão, pois formam um composto de elementos solidários e insepa-
ráveis.

c) À duplicidade e à ambigüidade soma-se um terceiro estágio que dá senti-
do aos anteriores na medida em que conjuga e integra os elementos do
sistema dentro de uma idéia de complementaridade. As oposições e am-
bigüidades deixam de ser sistemáticas para se tornarem sistêmicas.

De uma maneira mais formalizante, isto equivale a dizer que três movimen-
tos congeminados podem ser localizados não só nas partes mas no todo da
narrativa:

a) Duplicidade (A x B)
b) Alternância (A ou B)
c) Integração (A e B)
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Lembrando que estamos ainda trabalhando no nível da narração, ou seja,
dos grandes planos de composição do livro, vejamos como se exemplifica a vi-
gência daqueles modelos indicadores não só da complexidade, mas de um
comportamento especificamente machadiano.

� O suporte mitológico e o histórico
Vimos introdutoriamente que as duplas Cabocla/Plácido, David/Sibylla,

Castor/Pólux não bastavam para resumir, do ponto de vista de suas estórias, a
estrutura do livro. O que aqueles mitos contam são enredos diferentes, não obs-
tante tenham uma montagem dual que é justamente a que aqui nos interessa res-
saltar. Porque se aqueles mitos não informam a estrutura deste romane no nível
de suas estórias (conteúdo), eles reforçam, em sua diversidade, a estrutura mes-
ma do romance, que deles se serve explorando estruturalmente a formalização de
suas oposições. A dualidade persiste neles por mais diversa que seja a parelha, e
este é seu único ponto de contato com a narração machadiana, que preserva uma
identidade puramente formal entre eles e seu texto. Mais vale dizer que põe o
mito a serviço de sua narrativa, ao invés de colocar a narrativa a serviço do mito,
como se dá na narrativa de estrutura simples (O Guarani, por exemplo). Dos mi-
tos ele utiliza o que não é o mítico, mas aquilo que se registra no inconsciente de
toda a narrativa, seus pares opositivos. O suporte que o mito dá é puramente
formal, e ele lhes extrai a dualidade que, presente em qualquer mito, transcende o
mito e é possível de ser localizada em outros suportes da narrativa.

Nesse mecanismo ele usa a duplicidade (A x B) na medida em que recorre aos
pares opositivos: Cabocla/Plácido, Castor/Pólux e outros. Utiliza-se também da
ambigüidade (A ou B), deixando a estória oscilar entre seus personagens (Pedro e
Paulo) e os mitos a que recorre. E termina por integrar (A e B) tudo isto a despeito
das contradições. Mas aí a contradição é dialética e integrativa, ela faz parte do sis-
tema. Tanto o afastamento do conteúdo do mito quanto a utilização de sua forma
opositiva vinculam-se ao sistema geral que possibilita a narrativa investir na sua
própria composição para instaurar sua complexidade.
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Não havendo identidade definitiva entre Pedro (Monarquia) e Paulo (Re-
pública) nem entre Flora (República/Monarquia), como à primeira vista pa-
rece, nota-se o mesmo procedimento quanto aos suportes mitológicos. Mo-
narquia/República ou Pedro/Paulo apenas ilustram a dualidade que o narra-
dor contraponteia. Tanto assim que, mesmo quando a Monarquia cede à Re-
pública, a dualidade é cavada dentro da própria República, enfatizando que os
regimes, personagens e mitos variam, mas a função permanece. O que existe é
dualidade, alternância e integração. Mudam-se os nomes, mas teremos a fun-
ção: A x B, A ou B, A e B.

Pode-se a esse respeito falar de uma autêntica teoria das funções4, a qual Ma-
chado não nomeou assim tão claramente como outras suas teorias5, mas que
aponta de vez o que estamos querendo dizer ao falar que os suportes mítico e
histórico ocorrem a despeito mesmo de serem mitos e histórias. Como a estó-
ria de Machado não visa ilustrar a História do Brasil, mas esta é que serve para
ilustrar a sua estória, pode o narrador, em vez de Monarquia e República, falar
também de Robespierre e Luís XVI (cap. 24), uma dupla que mantém o mes-
mo regime de oposição localizável na história de qualquer país. Interessado
mais na função entre dois elementos A/B, Machado afasta-se do significado
deles para reter-lhes a significação. Tanto faz que diga “Aut Cesar aut Nihil”, ou
“César ou João Fernandes”. A verdade é que a estrutura entre A/B é idêntica
em qualquer das sentenças. Acontece, segundo a teoria das funções, que Petrus
pode vir no lugar de Paulus (cap. 115), que a função é sempre a mesma e a es-
tória e/ou a História continuam. Mudam-se os nomes dos personagens, mas o
drama se mantém. Mito e História são aproveitados na medida em que servem
ao jogo da escrita. César ou João Fernandes, David ou Sibylla, o que interessa é
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a dualidade, a alternância e a integração de todos eles no movimento transfor-
macional da narrativa. Aí de novo despontaria o lúdico, aquele mesmo lúdico
de características tão sofisticadas quanto metafísicas, a que alude Jacques Der-
rida em seu A Escritura e a Diferença.

� Encaixes reduplicadores de modelos
Além dos suportes míticos e históricos reagenciados por Machado, sua nar-

rativa articula alguns encaixes, que, tendo autonomia, funcionam como pará-
bolas que exemplificam a duplicidade, a alternância e a integração dos elemen-
tos. Quer dizer: em vez de se ater somente a referentes externos da narrativa
(mito/história) tradicionalmente aceitos, cria pequenas estorietas, anedotas e
parábolas que reduplicam os modelos centrais.

Veja-se o episódio “Quando tiverem barbas” (cap. 23). Aparentemente
desvinculado da estória, vincula-se à enunciação, ao destacar o confronto entre
branco/preto, religioso/profano e ao justapor o narrador às figuras dos capu-
chinhos com suas barbas brancas (antes) e negras (depois) às barbas negras
(antes) e brancas (depois) do velho rifão.

Tome-se, no entanto, como exemplo melhor desses encaixes reduplicadores
da duplicidade, ambigüidade e integração, a parábola que é a teoria das vogais,
do espírita Plácido (cap. 81). Inicialmente se desenvolve a teoria de que have-
ria uma correspondência exata entre as vogais e os sentidos (duplicidade). Os
opositores, no entanto, rebatem afirmando que a correspondência certa é entre
os sentidos e as vogais, posição antitética que estabelece claramente a oposição
AxB. Surge, então, uma terceira teoria, sustentada por adeptos dissidentes de
ambos os grupos, que formulam algo mais ambicioso (e conciliador): o ho-
mem não é apenas a soma de cinco vogais, mas um alfabeto inteiro de sensa-
ções, o que dilata também a idéia de sentidos. Ou seja: a colocação final, sain-
do da discordância, acaba por abranger as colocações iniciais, uma vez que as
vogais são parte do alfabeto e a teoria agora não se limita aos sentidos, mas in-
clui todas as sensações do homem de uma maneira integrativa. Nos três lances
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desdobraram-se a duplicidade, a ambigüidade e a congeminação dos contrá-
rios, tudo englobado pelo sistema.

� Modelos presentes na seqüenciação
Numa narrativa de estrutura simples pode-se extrair facilmente uma se-

qüência de oposições, todas elas significativas quanto às simetrias da estória.
Esse tipo de construção eventualmente existe em Machado, mas sua narrativa
não se limita a isso. Ele abandona a simplicidade da oposição vida/morte que
aparece no princípio de Esaú e Jacó, por exemplo, para jogar com a duplicidade
convertida em tema da composição.

A tematização das antíteses transparece através da relevância que Machado dá
às oposições na distribuição dos capítulos como técnica de montagem da pró-
pria estória. Isto faz com que os capítulos se sucedam e se complementem inte-
grativamente. No capítulo 7, por exemplo, os personagens discutem sobre a via-
bilidade de Natividade dar à luz ou um general ou um casal. Diversamente, o ca-
pítulo seguinte se intitula: “Nem casal nem general”, contando que Natividade
gerara dois meninos e que a estória iria, portanto, tomar outro rumo.

Esse processo de negação e diferenciação mais se explicita no capítulo 48:
“Ao contrário do que ficou dito atrás, Flora não se aborreceu na ilha. Conjetu-
rei mal, emendo-me a tempo”. Deste modo faz crer que o que foi escrito antes
seria inapagável, daí que a única solução seja a explicação. Mas não consta que
Esaú e Jacó e muito menos Dom Casmurro, romance em que a estória também se
autocorrige, tivessem sido romances-folhetins. Neste tipo de composição o
autor tem que entregar a produção diária, restando-lhe a possibilidade de cor-
reção apenas nos capítulos seguintes. Mesmo em casos assim, o procedimento
é diverso. No romance-folhetim, típica produção narrativa de estrutura sim-
ples, o autor, se tiver que fazer alguma modificação, a faz sempre ao nível da
estória, introduzindo arranjos novos, mas se furtando a explicitar claramente
seu procedimento em comentários à margem, que informam mais a enuncia-
ção do que o enunciado. Em Machado o conserto da estória é seu modo de
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contar a estória. A negação ou modificação do enredo ou alteração das caracte-
rísticas dos personagens demonstram sua obsessão pela enunciação, seu prazer
pelo bordado da narrativa, sua paixão pelo jogo.

Está aí o caráter transformacional dessa narrativa complexa, que se faz en-
quanto se faz, dentro de uma práxis cheia de virtuosismo. O narrador pode dizer
irônico e confiante: “Não, leitor, não me apanhas em contradição” ao confron-
tar o capítulo 74 com o 3, assinalando que a narrativa se altera porque a verdade
também se altera. A verdade está em movimento, não tem centro, e a narrativa,
como a verdade, vive num deslocar-se constante, recusando todos os centramen-
tos que lhe queiramos conceder. É para reafirmar isto que o narrador introduz as
considerações sobre a validade da nota de dois mil réis ontem e hoje. Ontem ela
enriqueceu o Nóbrega, mas “agora ela não subia a uma gorjeta de cocheiro”. E se
a verdade transforma-se em câmbio imposto pelo jogo das relações, entende-se
que a opinião do narrador altere-se a ponto de parecer contraditória, No capítu-
lo 3 a esmola dada por Natividade e Perpétua ao irmão das almas era creditada a
uma felicidade advinda de uma aventura amorosa, mas no capítulo 74 a esmola é
creditada à proteção de Santa Rita de Cássia. É que as opiniões mudam, diz o
narrador, e assim a sua narrativa. E são justamente essas mudanças que lhe inte-
ressa fixar. Talvez mais as transformações do que os objetos dessas transforma-
ções. Se assim não fosse, seus livros seriam o repositório de “cochilos do autor”.
Mas o que Machado faz é “cochilar” de propósito e comentar porque cochilou, de
tal modo que o desvio passa ser uma norma e componente necessário ao anda-
mento da composição. Incorporando o que parece ser um deslize, explicitando
as contradições, revela-se interessado em mostrar que, no jogo da verdade, cen-
tro não existe, pois a verdade (se existe) é função do ponto de vista do narrador.

� Modelos presentes na intitulação dos capítulos
A intitulação dos capítulos conduz o sistema de dualidade, alternância e in-

tegração. Em pelo menos 18 capítulos os títulos reforçam o jogo entre os con-
trários, ressaltando sempre o caráter transformacional (AxB, A ou B, A e B).
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Dispensando uma análise mais pormenorizada, veja-se a permanência dos três
modelos nos seguintes títulos explicitadores do mecanismo:

CAP.
2 – Melhor descer do que subir
5 – Há contradições explicáveis
8 – Nem casal nem general

15 – Teste David com Sibylla
19 – Apenas duas. Quarenta anos. Terceira causa
24 – Robespierre e Luís XVI
37 – Desacordo no acordo
79 – Fusão, difusão, confusão
80 – Transfusão, enfim
81 – Ai, duas almas...
85 – Três Constituições
87 – Entre Aires e Flora
93 – Não ata nem desata
94 – Gestos opostos

100 – Duas cabeças
105 – Ambos quais?
113 – Uma Beatriz para dois
118 – Coisas passadas, coisas futuras

Esses títulos ganham mais importância tanto mais se percebe que a técnica de
intitular em Machado é sempre informadora da enunciação e da estrutura do livro.
Isto ele levou ao máximo em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando um capítulo
tem apenas reticências no título (cap. 53) congeminando com outro (cap. 134)
que é todo feito de reticências, sendo o seu conteúdo indicado apenas pelo título.

Vistos esses itens a respeito da narração, consideremos como se efetiva o
jogo relacional dos personagens. De que maneira eles explicitam mais nitida-
mente aqueles modelos da dualidade, alternância e integração.
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� Nível dos personagens
Poderíamos iniciar esta parte do estudo retomando a figura de Aires intro-

duzida através daquela proporção (Aires: enunciado; Machado: enunciação)
expressa no nível da narração. Mas justamente porque Aires é uma das faces do
narrador, sua figura é mais compreensível quando se analisam antes os perso-
nagens de composição mais simples.

Esta parte do estudo, portanto, poderia ser dividida em três itens que mos-
tram a gradativa complexidade dos tipos. Essa complexidade crescente parece
acompanhar o desenvolvimento dos três modelos, na medida em que nos
aproximamos dos personagens cardeais. Ou seja:

a) O modelo da duplicidade e oposição se exemplifica pela atuação dos gê-
meos Pedro & Paulo e na carreira que estabelecem, opondo-se simetrica-
mente (A x B).

b) O modelo da ambigüidade desenvolve-se através da figura de Flora, que,
através de seu caráter de “inexplicável”, enfatiza a dubiedade entre os
dois elementos antitéticos (A ou B).

c) O modelo da integração se explicita pela atuação de Aires, que reúne a
duplicidade e a ambigüidade abrangentemente como narrador (A e B).
Os três modelos se necessitam para se explicarem e revelam uma linha de
simplicidade (ilustrada na oposição dos gêmeos) que acaba derivando
para uma complexidade que tem Aires como exemplo.

Introduzindo o sistema de dualidades, no entanto, é necessário indicar
como ela já está latente no relacionamento dos personagens menores. Nati-
vidade e Perpétua, já a partir de seus nomes (a origem e a eternidade), mos-
tram a dualidade entre o elemento primordial e o caráter infinito do jogo de
relações. Entre os casais também há uma certa bilateralidade (Cláudia/Batis-
ta, Natividade/Santos) apontada pela oposição entre o feminino (inteligen-
te, dinâmico, mediador) e o masculino (inseguro, inconstante, irrealizado).
A oposição continua através da figura da Cabocla do Castelo – identificada
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com os ritos mágicos populares – e Plácido – espírita da classe média.
Ambos funcionam como oráculos que reduplicam suas funções na estória
ilustrando a expressão clássica que confronta o cristão e o pagão: “Teste Da-
vid com Sibylla”. E ainda nessa mesma linha de personagens ancilares desta-
ca-se a figura de Nóbrega. Aqui Machado repete um recurso comum em ou-
tros livros: apresenta opositivamente as duas faces de um personagem e/ou
situação. Lembre-se Quincas Borba: no capítulo 60, Rubião salva o menino
Deolindo da morte, no capítulo 182 é apedrejado pelo menino. O antes e o
depois revelando as antíteses do homem da narrativa. Com Nóbrega dá-se
algo estruturalmente equivalente: no princípio do livro é introduzido como
irmão das almas, esmoler. Depois transforma-se num próspero cidadão que
casa com a filha do ministro. Entre um dado e o outro, entre o antes e o de-
pois está a vida e/ou narrativa com suas antíteses.

Vejamos, contudo, o desenvolvimento dos modelos a partir dos persona-
gens de base.

� Pedro e Paulo
A dualidade básica do livro está vinculada ao desempenho desses gêmeos. Fi-

lhos de Natividade e Santos, antes de nascerem já denunciavam uma insanável
rivalidade. O narrador se refere a uma “briga uterina dos filhos”, que, atravessan-
do a estória, nos últimos capítulos se converte numa “aversão recíproca, mas
persistente no sangue como uma necessidade virtual” (cap. 121). Iniciando a
oposição entre os dois irmãos, aparece a epígrafe – “Dico che quando l’anima mal
nata...,” sugerindo a impossibilidade de acordo por uma espécie de fatalismo en-
fatizado já na fala do oráculo popular (Cabocla do Castelo), já na opinião do es-
pírita Plácido.

Perfilando a oposição entre um personagem e outro, para visualizar melhor
o contraponto  que descrevem no livro, teremos duas colunas:
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PEDRO PAULO

Recebe como sinal distintivo uma
medalha de ouro de São Pedro (cap. 8).

Determina-se que seria médico (cap.8), o
que se confirma quando entra para a
escola de Medicina (cap. 35) e começa a
clinicar no Rio.

Pedro era mais dissimulado (cap. 18).
O fato de o pai receber o título de barão
é para Pedro sinal de estima (cap 22).

Nasce no aniversário do dia em que
Sua Majestade Pedro II subiu ao trono
(cap. 23).

Passando por um vidraceiro, Pedro viu
pendendo um retrato de Luís XVI, entrou
e comprou-o (cap. 24).

Pedro fantasia que a Praia do Botafogo,
de acordo com suas idéias políticas, é uma
“enseada imperial” (cap. 34).

Pedro interpreta a emancipação dos
escravos como um ato de justiça
(cap. 37).

Ao ouvir o artigo que o irmão lia para
Aires, no qual atacava a figura do
imperador, Pedro exclama: “Conheço
tudo isto, são idéias paulistas” (cap. 44).

Pedro quer extirpar o regime republicano
com um decreto (cap. 44).

Aires define o caráter de Pedro dando-lhe
uma citação da Odisséia (cap. 45).

Pedro acredita na restauração da
Monarquia (cap. 67).

Alusão de que Pedro poderia ser o
primeiro-ministro do Império (cap. 85).

Recebe como sinal distintivo uma
medalha de São Paulo (cap. 8).

Determina-se que seria advogado, o que se
confirma quando entra para a escola de
Direito e advoga em São Paulo.

Paulo era mais agressivo. Paulo recebe o
fato com um sentimento de inveja.

Nasce no aniversário do dia em que
Pedro I caiu do trono.

Paulo quis ter igual fortuna, adequada às
suas opiniões, e descobriu Robespierre.

Paulo sonha com a Enseada do Botafogo
transformada numa “Veneza
republicana”.

Para Paulo era o início da revolução:
emancipado o preto, resta emancipar o
branco.

Defendendo suas idéias contra o ataque
monarquista, Paulo diz: “Tudo são idéias
coloniais”.

Paulo ainda se declara capaz de derribar a
Monarquia com dez homens.

Aires define o caráter de Paulo dando-lhe
uma citação da Ilíada.

Paulo canta a vitória e diz que o regime
estava podre e caiu por si.

Paulo poderia vir a ser o presidente da
República.
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FLORA MORRE E OS DOIS IRMÃOS FAZEM UM ACORDO DE PAZ

(cap. 109)

PEDRO PAULO

Um mês depois da morte de Flora, Pedro
leva-lhe uma coroa de miosótis e coloca-a
no lado correspondente aos pés da
defunta (cap. 112).

Pedro, que era monárquico, passa a
republicano e a defensor intransigente do
governo.

No mesmo dia Paulo leva perpétuas e
coloca-as do lado correspondente à
cabeça da morta.

Com a evolução dos acontecimentos
Paulo se elege para a Câmara de
Deputados, agora não mais como
defensor da República, mas como
oposição ao governo instaurado.

NATIVIDADE MORRE, MAS PEDE ANTES QUE OS FILHOS FAÇAM AS

PAZES. ELES DE NOVO FAZEM UM ACORDO QUE DURA POUCO TEMPO

PEDRO PAULO

Pedro, símbolo da conservação, opõe-se a
Paulo como antigamente, o que faz o
Conselheiro Aires dizer: “Não mudaram
nada; são os mesmos”.

Paulo volta às posições de ataque ao
governo em oposição ao irmão,
representando “o espírito de inquietação”.

Dada a maneira como se desenvolve, a relação entre Pedro e Paulo, em sua
alternância de oposição, pausa e troca de posições, oferece características que
ultrapassam o sistemático para se inscrever como uma organização sistêmica.
Deve haver aí atrás um conjunto de leis reguladoras dos mecanismos que
transparecemos exibindo os dois conjuntos de elementos em colunas separa-
das: três princípios básicos aí se notam:

a) Há uma oposição constante entre os elementos. Toda a estória é construída
em torno desse eixo oposicional revelador de um certo determinismo
e de um mistério que os mais diversos oráculos (Cabocla e Plácido)
registram.
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b) A oposição, conquanto sistemática, está sujeita a intermitências. Nem por isso há
quebra do ritmo, mas é por aí que se depreende uma maior complexida-
de do sistema. Há dois acordos de paz, quebrados logo depois e motiva-
dos pelas duas figuras femininas que polarizam os gêmeos: Natividade e
Flora.

c) Pode haver troca na posição dos elementos em jogo sem que isto lhes altere a função. Pe-
dro pode ocupar o lugar de Paulo e vice-versa. Quem era contra o regime
passa a ser a favor, enquanto o outro passa à oposição. Essa alteração as-
pectual apenas reforça a função entre os dois elementos. Eles apenas tro-
cam de lugar, mas seu desempenho é o mesmo.

Essas três anotações, que podem ser lidas também como as leis que regem o
jogo relacional dos gêmeos, podem ser formalizadas do seguinte modo:

a) Oposição constante: A x B
b) Pausa na oposição: A = B
c) Troca na posição: B x A.

Esses modelos podem ser chamados de modelos parciais integradores do mo-
delo de oposição A x B já assinalado anteriormente. O fato de que as modifica-
ções aí se dão apenas aspectualmente e que a duplicidade persiste mostra que
ainda estamos no primeiro estágio de transformação da narrativa. É a oposição
simples e simétrica que aparece através das figuras de Pedro e Paulo. A comple-
xidade vai emergindo exatamente quando passamos a analisar a figura de Flora.

� Flora
Introduzida como uma personagem “inexplicável” (cap. 31), Flora talvez

tenha sua figura mais bem situada a partir de seu relacionamento com outros
elementos do grupo, marcando-se-lhe as diferenças e identidades. O primeiro
elemento que se lhe pode contrapor é Natividade. A mãe dos gêmeos tem em
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si também uma certa dualidade, mas não é uma dualidade conflitiva. O narra-
dor mesmo a introduz como uma “senhora verde, com a mesmíssima alma
azul” (cap. 19), que converteu o Cabo das Tormentas em Cabo da Boa Espe-
rança, vencendo “a primeira e a segunda mocidade sem que os ventos lhe derri-
bassem a nau, nem as ondas a engolissem” (cap. 19).

O limite entre Flora e Natividade parece estar no verso “Ai, duas almas no
meu seio moram”, que funciona como a barra que as aproxima e diferencia,
pois o narrador aplica o verso de Goethe a Flora depois de o ter aplicado a Na-
tividade, deixando implícito que num caso e noutro o verso tem conotação di-
versa. Enquanto Natividade era a fonte harmônica daquela oposição, Flora
não consegue realizar as sínteses de seus elementos, parecendo antes perder um
e outro. Eles passaram por Flora sempre em oposição, e ela vai se ligar a Nati-
vidade tentando surpreender na fonte geradora dos gêmeos a reunião impossí-
vel dos contrários:

“Queria Natividade sempre ao pé de si, pela razão que já deu, e por outras
que não disse, nem porventura soube, mas podemos suspeitá-la e imprimir.
Estava ali o ventre abençoado que gerara os dois gêmeos. De instinto achava
nela algo de particular” (cap. 212).

Já o relacionamento de Flora com Pedro e Paulo parece ter passado por
dois estágios. No primeiro ela se deixa ludicamente entre um e outro sem sen-
tir nenhuma exigência de maior escolha e opção. Há uma série de jogos que ex-
primem essa fase. Ela chama Paulo de Pedro e vice-versa: “Em vão eles mudam
da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Flora mudava os nomes
também e os três acabavam rindo” (cap. 35). Não havendo nenhuma premên-
cia de escolha, ela no princípio mantém com ambos uma relação idêntica:
“Flora recebeu o irmão de Pedro tal qual recebia o irmão de Paulo” (cap. 57).
Aos poucos a personagem vai se tornando mais complexa até que o narrador 1
(Aires) no nível do enunciado confesse não mais entendê-la. Desenvolve o
tema de Flora como a “inexplicável” e anota em seu diário:
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“Que o diabo a entenda, se puder; eu, que sou menos que ele, não acerto de
a entender nunca. Ontem parecia querer a um, hoje quis ao outro; pouco
antes das despedidas, queria a ambos. Encontrei outrora desses sentimentos
alternos e simultâneos; eu mesmo fui uma e outra coisa, e sempre me enten-
di a mim. Mas aquela menina e moça... A condição de gêmeos explicará esta
inclinação dupla; pode ser também que alguma qualidade falte a um que so-
bre ao outro, e vice-versa, e ela, pelo gosto de ambas, não acaba de escolher
de vez. É fantástico, sei, menos fantástico é se eles, destinados à inimizade,
acharem nesta criatura um campo estreito de ódio, mas isto os explicaria a
eles, não a ela” (cap. 59).

Os modelos de duplicidade, alternância e integração parecem estar presen-
tes nestas declarações de Aires. Os dois modelos (A x B, A ou B) são mais níti-
dos. O terceiro já não se resolve tão integrativamente, se ponderarmos sobre a
inviabilidade de configurar claramente a personalidade de Flora. Quer dizer: a
simultaneidade, à qual Aires se refere (“sentimentos alternos e simultâneos”),
revela antes uma incapacidade de junção dos contrários harmoniosamente.
Não é que Flora consiga uni-los, o fato é que ela não consegue separá-los. A
operação, portanto, é inversa: eles aparecem congeminados, como no capítulo
“Duas cabeças”, porque “as duas cabeças estavam ligadas por um vínculo es-
condido”, que o desenho de Flora não mostra, e a narrativa não esclarece, por-
que esclarecer aquilo que é “inexplicável” é negar o próprio enigma.

Feita essa ressalva sobre o modelo de integração irrealizado em Flora e entendi-
da a simultaneidade como sua solução para a impossível integração, pode-se loca-
lizar mesmo no nível da frase a permanência dos modelos: “Ontem parecia querer
a um, hoje quis ao outro; pouco antes das despedidas queria a ambos”. Ou então
nas palavras da Natividade descrevendo as ambigüidades da moça (cap. 84).

1. Parecera-lhe que Flora não aceitava nem um nem outro (A x B)
2. Logo depois, que os aceitava a ambos (A e B)
3. E mais tarde, um e outro alternadamente (A ou B)
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A irresolução da figura de Flora, perdida entre os extremos, parece se mos-
trar mais naquilo que o narrador chama “parábola da asna de Buridan”. Segun-
do o sofisma de Jean Buridan (1327-1358), supunha-se que um asno coloca-
do entre duas vasilhas contendo aveia devia morrer de fome, se não fosse dota-
do de livre arbítrio, pois não haveria motivo determinante para que preferisse a
da direita à da esquerda e vice-versa.

Essa “asna de Buridan” é referida pelo Conselheiro Aires considerando o
enigma de Flora. É significativo que seja logo Aires quem faça essa considera-
ção. Não conseguindo explicar o mistério de Flora, no entanto, ele o registra e
o aceita como elemento da composição. Anota as antíteses procurando absor-
vê-las por sua inexplicabilidade mesma. É isto que o diferencia de Flora e faz
com que esteja um passo a frente no desenvolvimento transformacional dos
modelos. Porque se a duplicidade caracteriza Pedro e Paulo, se a ambigüidade
dilacera Flora, Aires vai realizar mais plenamente a integração incorporando
em sua escrita – o manuscrito – a sua inexplicável ambigüidade.

� Conselheiro Aires
Aires é figura vinculadora dos níveis da narração, personagens e lingua

(gem). Estudando a narração, já anotávamos como esse duplo do narrador
pode ser visto na articulação da estória, considerando-se que ele é o narrador 1
e autor da escrita fingida que é o manuscrito. Aqui a passagem daquele nível
para este e deste para o próximo (o da língua) poderia ser feita usando de uma
técnica comum em Machado: remeter o leitor a páginas atrás ou preveni-lo do
que está por vir, através de comentários à margem da análise. Feito este manu-
seio da análise, se entenderá melhor por que se diz que Aires é o único que al-
cançou as leis do sistema que pressupunha um jogo de oposições, alternâncias
e complementaridade.

Machado marca a posição de Aires apontando para a superioridade dele
em relação aos demais. Se Natividade era a mãe legítima, ele “é o pai espiritual
dos gêmeos” (cap. 44). Tendo gostado de Natividade na juventude, o que
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sentiu “não foi propriamente paixão, não era homem disto” (cap. 12). Já por
aí se mostra sua qualidade de mediador, afastado dos destemperos emocio-
nais, sabedor de que “o coração é o abismo dos abismos”. Em decorrência,
apresenta-se como tendo “algumas das virtudes daquele tempo, e quase ne-
nhum vício” (cap. 12). Descrito dessa maneira, como um tipo superior que
controla bem suas emoções, chega-se a saber que, “se os gêmeos tivessem nas-
cido dele, talvez não divergissem tanto nem nada, graças ao equilíbrio de seu
espírito” (cap. 42).

Como diplomata profissional, Aires atua também diplomaticamente. Co-
nhece a arte de “descobrir” e “encobrir”, pois “toda a diplomacia está nestes
dois verbos parentes” (cap. 98). Verbos parentes, vale dizer, congeminados
como Pedro e Paulo, que ele compreende e sabe distinguir. Posição bem diver-
sa da de Flora, que não apenas se deixou morrer entre as antíteses, como tam-
bém não compreendeu a síntese do conselheiro, dizendo-lhe: “Já o tenho acha-
do em contradição. Pode ser, responde o conselheiro. A vida e o mundo não
são outra coisa” (cap. 87). Aires é quem afasta o espanto diante do contraditó-
rio e assimila as divergências para realizar seu papel. Não estranha que para ele
convergissem todos e que ele se manifeste através de um estilo no qual a dupli-
cidade, a alternância e integração se manifestem.

Tome-se, já introduzindo o nível da lingua(gem), esta descrição do conse-
lheiro:

“José da Costa Marcondes Aires tinha que nas controvérsias uma opinião dúbia
ou média pode trazer a oportunidade de uma pílula, e compunha as suas de
tal jeito, que o enfermo, se não sarava, não morria, e é o que fazem as pílulas.
Não lhe queiras mal por isso; a droga amarga engole-se com açúcar. Aires opi-
nou com pausa, delicadeza, circunlóquios, limpando o monóculo ao lenço de
seda, pingando as palavras graves e obscuras, fitando os olhos no ar, como
quem busca uma lembrança, e achava a lembrança, e arredondava com ela o
parecer. Um dos ouvintes aceitou-o logo, outro divergiu um pouco e acabou de
acordo, assim o terceiro, o quarto e a sala toda” (cap. 12).
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A análise estilística das frases conferidas a Aires revela a mesma constante.
Machado mais uma vez se adianta ao crítico e torna ele mesmo explícito o sis-
tema de construção do personagem indicando claramente seu estilo/persona-
lidade. Nesse trecho citado, o narrador fictício dá lugar ao narrador verdadei-
ro, e Aires, que conduzia o enunciado, passa a ser analisado através da enuncia-
ção. Ele aparece reinterpretado lingüisticamente: o homem dos circunlóquios,
da pílula com açúcar, arredondando o pensamento, procurando derrogar as con-
trovérsias e chegar a um acordo através de uma opinião dúbia e média, como
de resto é natural a um diplomata ou a um narrador como Machado, interessa-
do em desenvolver ao máximo o aspecto lúdico da composição.

� Nível da lingua(gem)
Pelo estudo minimal da frase, constata-se a afirmação de Barthes de que o

discurso não mais é mais que uma grande frase que pode ser decomposta em
seus elementos constitutivos. Neste nível pretendemos localizar aquilo que an-
tes foi mostrado num plano mais geral. Reduplicam-se, então, os modelos
através de sua persistência. É uma espécie de prova dos nove. Percebe-se por aí
que a estrutura tem uma sintaxe, que fala através de sua organização, razão por
que toda sintaxe é semanticamente recuperável.

Pode-se introduzir o estudo da frase aqui pela escolha mais ou menos alea-
tória de sentenças reveladoras dos modelos de duplicidade, ambigüidade e in-
tegração. Tomem-se frases como essas:

“Se há muito riso quando um partido sobe, também há muita lágrima do ou-
tro que desce, e do riso e da lágrima se faz o primeiro dia da situação, como nos
Gênesis” (cap, 47).

“Não tardaria muito que saíssem formados, um para defender o direito e o torto
da gente, outro para ajudá-la a viver e a morrer. Todos os contrastes estão no homem”
(cap. 35).
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“Quando a lembrança de Pedro surgiu na cabeça da moça, a tristeza empana-
va a alegria, mas a alegria vencia depressa a outra e assim acabou o baile. Então
as duas, tristeza e alegria, agasalharam-se no coração como as duas gêmeas que
eram” (cap. 70).

A simples leitura dessas frases mostra a permanência dos modelos. Mas
quando não seja assim formalmente, também conceitualmente o narrador vol-
ta a enfatizá-la:

“Como pode um só teto cobrir tão diversos pensamentos? Assim é também
este céu claro ou brusco, outro teto vastíssimo que os cobre com o mesmo
zelo da galinha aos seus pintinhos... Nem esqueça o próprio crânio do ho-
mem, que os cobre igualmente, não só diversos, senão opostos” (cap. 94).

Não seria difícil ir demonstrando simbolicamente que a narrativa é como
um teto e que, como o crânio do homem, ela abriga diversas contradições.

No entanto, não é por este caminho que seguiremos. Não o da constatação
simplória daqueles elementos, senão o da localização de processos estilísticos
mais bem definidos que reduplicam no plano minimal da frase certos compor-
tamentos já vistos na narração e nos personagens.

� Aforismos, paradoxos, redundâncias,
estranhamento e ironia

Referimo-nos aos aforismos, paradoxos, redundâncias, estranhamentos e à ironia, que
são tributários do tópico linguagem & ludicidade que abordaremos ao fim do
estudo.

Um estudo do mecanismo de produção dos aforismos talvez revelasse a
funcionalidade das formulações estruturalistas no esforço de circunscrever
as dualidades. Há no aforismo, assim como no provérbio, um processo de
tornar mais clara a mensagem sempre a partir da oposição dos elementos.
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Um jogo entre o elemento marcado e o não marcado, uma maneira de fazer
a virtude saltar pela presença do pecado, o bem se mostrar pela emergência
do mal, e o presente se presentificar tanto mais se demarca o ausente. Isto
se deve também ao caráter resumitivo desse tipo de pensamento. O aforis-
mo, como a máxima, é o desfecho de uma parábola. A estória não é escrita
senão para se chegar a uma moral, a uma máxima, a uma síntese didática so-
bre o cotidiano do homem. Expressando-se através de aforismos e provér-
bios, pode o indivíduo sustentar-se mítica e ideologicamente, uma vez que
tais construções são os esteios da comunidade, concentração de todo o seu
pensamento mágico.

O aforismo, sobretudo, reproduz um universo de causa e efeito no nível da
ideologia que o gerou. Machado dá tratamento muito específico a esse recurso
lingüístico. Repousa formalmente sua narrativa sobre aforismos que revertem
numa proposição irônica e crítica, ao transformar o que seria simples reprodu-
ção da sabedoria da comunidade numa composição diversa, graças aos efeitos
de estranhamento conseguidos pelo emprego do paradoxo, da ironia e do pró-
prio estranhamento enquanto processo retórico típico de desvio da norma.
Sobretudo, dos aforismos, máximas e provérbios. Machado se serve de sua es-
trutura: a dualidade que existe na composição desses efeitos.

Vejamos os aforismos e provérbios, inicialmente, em sua forma mais corri-
queira. Tanto alguns de origem popular quanto outros gerados pelo narrador.
Neles sobressai principalmente o princípio da dualidade.

“O que o berço dá só a cova tira.”

“A guerra é a mãe de todas as coisas.”

“Teste David com Sibylla.”

“Na mulher o sexo corrige a banalidade; no homem agrava.”

“Pitangueira não dá manga.”

“Ni cet excès d’honneur, ni cette indignité.”

“César ou João Fernandes.”
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Esses exemplos perfilam expressões em códigos lingüísticos diversos, mas
em todos sobreleva a dualidade, o caráter sintético, o mesmo jogo de elemen-
tos que encontramos nos outros níveis analisados. Se poderia também juntar
aqui a inclusão de citações clássicas literárias, como aquele verso de Goethe,
“Duas almas no meu seio moram”, que reafirma o aspecto dual da composição.
As citações em Machado são uma continuação das frases feitas roubadas ao
cotidiano e exercem função semelhante.

Existe, no entanto, um outro processo estilístico, na mesma linhagem dos
aforismos, também sistemático em outras obras de Machado e nesta reinci-
dentemente utilizado. Refiro-me às redundâncias, que tanto podem surgir atra-
vés de aforismos simplesmente quanto através de frases irônicas e de efeito.
Nelas permanece o jogo das dualidades:

“O coração seja o abismo dos abismos.”

“Verdades eternas pedem horas eternas.”

“Foi um dos conselhos do Conselheiro.”

“Petrópolis deixou Petrópolis.”

A redundância é o primeiro sinal de que o aforismo e a máxima sofrem des-
vios que se caracterizarão melhor como ironia. De redundância em redundân-
cia, voltando várias vezes ao já dito para um reforço da mensagem, a frase ma-
chadiana se inscreve ainda com um outro recurso estilístico portador do mes-
mo crivo das dualidades: o paradoxo:

“Convém que os homens afirmem o que não sabem, e por ofício o contrário
do que sabem.”

“Serve-se muita vez a liberdade parecendo sufocá-la.”

“A discórdia dos dois começou por um acordo.”

“Emancipado o preto, resta emancipar o branco.”

“A morte é um fenômeno igual à vida; talvez os mortos vivam.”

“Nada mais parecido com um conservador que um liberal e vice-versa.”
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Aforismos, redundâncias e paradoxos abrem espaços para o exercício de
outro recurso retórico, este de emprego mais raro em autores contemporâneos
de Machado, embora seja encontradiço nas narrativas de estrutura complexa
de todas as épocas, como em Rabelais e Cervantes. Refiro-me ao efeito de es-
tranhamento, artifício retórico revalorizado pelos formalistas, que o tomaram
como ponto de partida para o estudo da poética moderna. Se através dos afo-
rismos ele se exercita na formalização das dualidades, através do estranhamen-
to se apropriará da “sabedoria” e da “verdade” da comunidade, modificando-a
a seu modo. Inverte e subverte as regras do jogo, introduz uma ruptura no sis-
tema lógico do esperado. Invertendo os conteúdos de sua frase, altera-lhe a se-
mântica, colocando à mostra as possibilidades de sua sintaxe. Assim é que Ma-
chado diz:

“A discórdia não é tão feia quanto se pinta” (quando o usual seria: a desgra-
ça não é tão feia quanto se pinta).

“A mulher é a desolação do homem” (quando o pensamento bíblico: a mu-
lher é a consolação do homem).

“Paga o que deves, vê o que não te fica” (onde a negativa “não” reforça a idéia
do nada que resta, transformando a frase: paga o que deve, vê o que te fica).

“A ocasião faz o furto: o ladrão já nasce feito” (transformando o provérbio:
a ocasião faz o ladrão).

Consciente do processo de estranhamento, o narrador dedica todo o capí-
tulo 75 (“Provérbio errado”) a explicar o sentido do provérbio e a necessidade
de sua alteração. Este fato pode ser mais largamente explorado, principalmente
se lançarmos mão de outras obras do romancista. Refiro-me ao processo siste-
mático que desenvolve de adulterar frases feitas, o que já valeu de críticos as
mais diversas censuras, mas todas no nível da impressão de que Machado esta-
ria incorrendo em “cochilos”. Tal tipo de observação, conquanto possa ser
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procedente num caso ou noutro, revela antes de tudo um tipo de leitura que
não é a mais apropriada para um texto de Machado. Ler assim é insistir em não
ler Machado, porque o que sua escrita muita vez deseja é apagar a escrita ideo-
lógica corroendo-a com jogos de estranhamentos.

Talvez mais pertinente fosse remeter esse tipo de procedimento estilístico
para o sistema geral da obra, incorporando-o ao eixo interpretativo da estrutu-
ra romanesca em Machado. Mais vale destacar aí a subversão da ideologia da
comunidade e não referendum às verdades cotidianas, numa atitude antitética de-
senvolvida pela narrativa de estrutura simples, sempre empenhada em endossar
a “sabedoria” do homem médio através das frases feitas como “o crime não
compensa”, “Deus ajuda quem madruga”, “quem tudo quer tudo perde”, etc.

A oposição à verdade da comunidade é exercida no nível da linguagem na
medida em que sua língua se diversifica da língua comum através de estranha-
mentos. Ao proceder assim, está se destacando da langue geral e introduzindo
sua parole, descentrando-se das consuetúdines para centrar-se numa proposição
que por sua natureza corre o perigo de ser recusada, mas que é a sua legítima
expressão. Nesse sentido, a coerência machadiana comprova-se não somente
no nível da frase e através do enfoque estilístico, mas exibe-se na própria ma-
neira como desenvolve seus temas: de maneira distinta dos trilhos cotidianos a
ponto de contestar os elementos básicos da sociedade, que são a verdade e a
mentira, a sandice e a razão.

Tanto em Plácido (Esaú e Jacó) quanto em Simão Bacamarte (O Alienista),
como em Quincas Borba e Brás Cubas, a temática da loucura conjugada com a ra-
zão se entreabre de modo complexo e insólito. Deixando de opor esses ele-
mentos como inconciliáveis, como quer o modelo ideológico, ele mostra a re-
latividade de um e outro, configurando a loucura da razão e as razões da loucu-
ra, sem optar maniqueisticamente por um dos elementos em torno da barra,
pois sabe que ambos os termos da proporção estão contaminados por defini-
ções ideológicas das quais procura se afastar. O que faz, então, é estranhar os
conceitos cotidianos, a ideologia vigente. E esse estranhamento não sendo es-
porádico, mas sistemático, acaba por se dar em todos os níveis da análise.
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O estranhamento como forma vizinha do paradoxo parece reforçar uma fi-
gura mais genericamente apontada em Machado, que é a ironia. Quase todos
os analistas de sua obra têm se referido ao humor e à ironia, e alguns até locali-
zam aí o sarcasmo. Abordando o mesmo tópico, porém desvinculando o mais
possível a ironia do texto do que seria a ironia na biografia e psicologia de Ma-
chado, veremos que essa figura se imbrica no sistema geral da obra, que ajuda a
sustentar.

Tome-se a etimologia do termo “ironia”: dizer o contrário do que se pensa,
ou seja, uma fala dupla e dúbia, mas que congemina os contrários. Ironia como
fala do avesso. Fala que faz falar aquilo que está silenciado. Um falar dobrado,
típico dos oráculos e em Machado também típico. A expressão irônica, a pia-
da, a graça constituem um desvio da linearidade do significado. Um enriqueci-
mento rítmico e uma pluralidade semântica. Freud e Bergson dedicaram pági-
nas clássicas ao tema da ironia e do humor, e a estilística de Bousouño e a obra
de Maria Helena Novais Paiva – Constituições para uma Estilística da Ironia – exem-
plificam o problema em textos literários. Bousouño dedica-se ao confronto
entre poesia e piada. Interessa-lhe demonstrar de que maneira uma e outra são
um desvio da normalidade. Embora seu ensaio perca em objetividade o que ga-
nha em imaginação, é clara e didática a observação de que, quando se produz o
termo A, associamos-lhes em decorrência o termo a. Mas se o autor, destruin-
do essa relação, substitui a por b, emparelha A-b, com um conseqüente desvio
do esperado e ruptura do sistema.

É como elemento referenciador da ruptura do sistema lógico do esperado
que funciona o efeito da ironia em Machado. Ironia que inclui o paradoxo e o
próprio estranhamento. Maneira de deslocar ou pôr a nu a verdade da comuni-
dade, diante da ótica do narrador. Desentranhando o absurdo que a normali-
dade de certas frases feitas contém, faz emergir o inesperado, o insólito, ao
mesmo tempo em que pratica uma ironia naturalmente crítica. Na ironia está a
dualidade, através do confronto entre o implícito e o explícito. O sentido ver-
dadeiro oscila. Mas a ironia integra porque é aquilo que não é e ao mesmo tem-
po é. O modo curvo de enfrentar o real salva-a de comprometer-se com a “ver-
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dade”, porque, se ela não chega a ser a verdade por inteiro, afasta-se também da
mentira. É um artifício estilístico medial-mediador. Um circunlóquio ao gos-
to do Conselheiro Aires.

Através dos aforismos, paradoxos, estranhamentos e ironia chega-se enfim
ao estudo não apenas da língua, mas às considerações sobre como tudo isto re-
verte para a constituição da linguagem em Machado. Essa linguagem que se de-
senvolve sobre os modelos da dualidade, alternância e integração só se realiza
graças ao aspecto não apenas transformacional dos elementos, mas à sua dança
lúdica, que faz com que o centro esteja sempre em movimento e os pares se
complementem dialeticamente, transparecendo na enunciação o que disfar-
çam no enunciado.

O tópico linguagem em Machado, portanto, carece de ser aproximado ao
problema da ludicidade. E é o próprio narrador que se incumbe da aproxima-
ção tratando a narrativa como uma partida de xadrez, usando um léxico de
imagens que fala de rei e dama, bispo e cavalo, torre e peão. O capítulo 13 é o
melhor exemplo da associação escrita/jogo, uma vez que todo ele é uma sus-
pensão da estória, um exercício de metalinguagem, pois através dele o autor
comenta qual seria a epígrafe mais conveniente ao livro:

“A epígrafe
Ora, aí está justamente a epígrafe do livro se lhe quisesse pôr alguma, e não
me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas de mi-
nha narração com as idéias que deixaram, mas ainda um par de lunetas para
que o leitor do livro penetre o que foi menos claro ou totalmente escuro.

Por outro lado, há proveito em irem as pessoas de minha história colabo-
rando nela, ajudando o autor, por uma lei de solidariedade, espécie de troca
de serviços, entre o enxadrista e os seus trabalhos.

Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo,
sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a dife-
rença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada
peça, e afinal umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo.
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Talvez conviesse pôr aqui, de quando em quando, como nas publicações
do jogo, um diagrama das posições belas ou difíceis, Não havendo tabulei-
ro, é um grande auxílio este processo para acompanhar os lances, mas tam-
bém pode ser que tenhas visão bastante para reproduzir na memória as situ-
ações diversas. Creio que sim. Fora com diagramas! Tudo irá como se real-
mente visses jogar a partida entre pessoa e pessoa, ou mais claramente, entre
Deus e o Diabo” (cap. 13).

Dispostos os partidos (branco/preto, Deus/Diabo, pessoa a pessoa), o
jogo avança sem que haja uma opção clara por um dos contendores (afinal, um
ou outro pode ganhar a partida, e assim vai o mundo). Dentro de seu jogo
constante de “encobrir”, habilmente vai o narrador separando (ao mesmo
tempo em que aproxima) a narrativa de um tabuleiro invisível terminando por
dispensar os “diagramas” dos avanços e recuos das peças.

Mas é o próprio Machado que inclui o diagrama (veladamente) ao falar do
jogo e ao dizer como moverá suas peças. É o comentário do jogo que ele man-
tém a todo instante e muita vez de modo explícito, como no capítulo transcri-
to. Em outros capítulos ele também se refere ao voltarete, ao gamão e a outros
jogos. Mas não é só nesse sentido que o jogo aqui nos interessa, mas o lúdico
que secunda isto tudo, quando se põe como comentador da própria partida.
Assim, um capítulo envia a outro através de um processo de composição que se
quer auto-explicativo, como se estivesse reescrevendo constantemente a estória
e retomando a narrativa num processo de canto e contracanto. Ao proceder as-
sim, está tomando à narrativa os seus próprios referentes, centrando-se em
seus próprios esteios, no interior daquilo mesmo que narra. Este processo dei-
xa de ser mero divertissement ou curiosidade estilística quando vinculado ao sis-
tema lúdico de composição. Só no capítulo 99, por duas vezes, remete o leitor
a capítulos anteriores para reativar a partida e/ou estória. Só reativar o enuncia-
do? Não, tornar mais clara a linha da enunciação, convertendo o comentário
da estória em algo tão relevante ou mais que a própria estória. Aí, efetivamente,
já se pode dizer, glosando Marshall McLuhan, o meio é a mensagem.
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Entrevista a narrativa como a arte de jogar criticamente o próprio jogo da
escrita, pode-se entender, de um modo diverso daqueles até hoje apontados, a
maneira como Machado constrói seus personagens. E dizer: ver aquela pecha
de que ele faz tipos desvinculados da vida política e social, autor que não cria-
ria tipos típicos, como quereria a estética de Lukács: personagens vadios, ho-
mens aposentados, herdeiros inconscientes de heranças misteriosas, mulheres
presas ao jogo social e doméstico. Muita vez se repetiu que os personagens ma-
chadianos não têm emprego nem muitas obrigações com o produto nacional
bruto do país. Vivem na Europa, apresentam-se em reuniões infindáveis num
comportamento puramente verbal ou verboso da vida. A vida passa e eles
tão-somente conversam seu despreocupado bate-papo filosofante.

Perseguindo essas observações para divergir, outros críticos procuram de-
monstrar o contrário: a sutileza da “participação” machadiana. O que ocorre
tanto com os acusadores quanto com os defensores é que inconscientemente
tornam-se eles mesmos atores dramatizando a mesma estrutura que Machado
denunciava e que ilustrou através de personagens como Plácido: a querela en-
tre os que achavam que os sentidos correspondiam às vogais e aqueles que
viam a correspondência entre as vogais e os sentidos (cap. 82). Não seria o
caso de se procurar, digamos, machadianamente, uma visão terceira que conju-
gasse os elementos de forma mais lúdica? Não é a sua narrativa um afastamen-
to do ideológico por inversão? Não há aí a recusa do suporte histórico e mítico
ou a sua utilização apenas aspectualmente? Não tem a obra de Machado refe-
rentes internos muito mais estruturantes do que os externos?

Parece que Machado quis sempre se colocar ludicamente além da barra que
separa o sim e o não. Assim, descentra-se da ideologia e cria um mundo que
pouco deve à realidade cotidiana e aparente. Não estranha, portanto, que
como ancestral da linha que veio dar em Jorge Luis Borges tivesse certa prefe-
rência por apólogos e parábolas em que seus personagens não sejam protóti-
pos ou típicos, parecendo muito mais alegorias ou elementos que ele articula
sobre um imponderável tabuleiro. Tome-se não apenas Quincas Borba, onde a
fábula se moderniza e torna-se mais complexa com as figuras do homem e do

132

Affonso Romano de Sant ’Anna



cão, mas sobretudo veja-se O Alienista: impossível conferir os dados da crônica
de Itaguaí com a aparência do cotidiano. Nessa mesma linha tome-se o surrea-
lismo avant la lettre de Brás Cubas. Aqui o texto se converteu na matéria-prima e a
verossimilhança só pode ser pensada no interior da obra.

Se os referentes externos são relegados, onde se realiza, enfim, a partida a
que se referia o narrador ao aproximar a narrativa do jogo do xadrez? O tabu-
leiro não existe, já havia afirmado o narrador. O jogo busca a sua própria liber-
dade. E, não havendo tabuleiro, a narrativa se configura como o tempo em que
escreve. Ela é o seu próprio tempo, é como “um tecido invisível em que se
pode bordar tudo, uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo.
Também se pode bordar nada. Nada em cima do invisível é a mais sutil obra
deste mundo e acaso do outro” (cap. 22).

Compreendido o nada, portanto, não como um tema metafísico, não como
a afirmação de uma filosofia, mas como a substância do lúdico, não estranha
que Aires atinasse que “há estados de alma em que a matéria da narração é o
nada, o gosto de a fazer e de a ouvir é que é tudo” (cap. 51).

Centrar-se sobre o nada neste caso é descentrar-se do tudo, que são a ideologia
e o mito, sempre fornecidos aprioristicamente às narrativas de estrutura simples,
que, estas sim, por se colocarem especularmente diante de uma realidade externa,
deixam de ser uma narrativa para serem um enganoso reflexo da criatividade.

O jogo que teve um começo chega ao fim. Terminada a partida, o diálogo
entre o enxadrista e seus trebelhos, o que resta? Para o autor do jogo/narrativa,
o fascínio de uma nova partida e o crédito de um exemplar desempenho. Para
o analista do jogo, o crítico, talvez o gosto de ter feito o transcurso da partida,
ainda que com maestria menor, porque o romancista ainda consegue dizer:
“fora com os diagramas”, mas o analista já não pode prescindir deles.

Tanto por não saber construir um jogo melhor sobre o jogo primeiro quan-
to pelo receio desses tais artifícios, não saber comunicar aos que lêem, “como
nas publicações do jogo, um diagrama das posições belas ou difíceis”.
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A revista Ilustração Brasileira, edição 24, de 15 de junho de 1877, publicou o
primeiro problema enxadrístico composto por um brasileiro: “Brancas jogam.
Mate em dois lances”. Seu autor foi Machado de Assis. O desfecho (a saber,
1. Bb5, 1. e5, 2. Rf7#) é considerado elegante.



Machado de Assis,
o enxadrista

C. S . Soares

Meu bom xadrez, meu querido xadrez, tu que és o jogo dos silenciosos.
MACHADO DE ASSIS

� Uma abertura machadiana
Aqui, jogaremos xadrez. A abertura fora do comum se justifica:

os movimentos iniciais determinam o curso de uma partida e por
isso na teoria enxadrística são objetos de intensa investigação. Aqui,
também seremos investigadores. Uma importante característica da
personalidade de Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908)
ainda é pouco conhecida (porque pouco estudada): o inesgotável es-
critor, criador de alguns dos maiores clássicos de nossa literatura, foi
um grande e dedicado enxadrista, habilidade peculiar que pode ter
exercido uma enorme influência sobre o artista.

O xadrez é citado na obra de Machado em contos como “Ques-
tão de vaidade”, “Astúcias de marido”, “História de uma lágrima”,
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“Rui de Leão”, “Qual dos dois”, “Antes que cases” e “Quem boa cama faz”.
Machado ainda faz referência ao jogo em crônicas, no romance Iaiá Garcia e na
novela A Cartomante.

Entusiasta do xadrez, o autor jogou partidas amistosas e disputou tor-
neios. O exame da qualidade de seu jogo, através do estudo de suas parti-
das, além da assiduidade e facilidade com que solucionava problemas enxa-
drísticos publicados nos periódicos da época, confirma a força de Macha-
do de Assis como enxadrista. Diante de tanta dedicação, naturalmente, sur-
ge uma pergunta inevitável: o xadrez ajudaria a explicar o gênio de Macha-
do de Assis? Analisemos cuidadosamente as peças no tabuleiro e execute-
mos o próximo movimento.

� O primeiro torneio de xadrez no Brasil
A Revista Musical e de Belas-Artes, em seu número 2, de 17 de janeiro de 1880,

publicou uma nota sobre o primeiro torneio de xadrez disputado no Brasil.
Participavam da disputa seis dos melhores amadores da Corte. Cada um joga-
ria quatro partidas com o outro e, ao final, quem obtivesse o maior número de
vitórias seria considerado o vencedor (partidas empatadas contariam meio
ponto para cada jogador).

Os primeiros resultados do torneio indicavam: Machado de Assis, 6;
Arthur Napoleão, 5 1/2; Caldas Vianna, 4 1/2; C. Pradez, 4; Navarro, 1; Dr.
Palhares, 1. A mesma revista publicaria outras parciais até o mês de abril do
mesmo ano, quando Machado de Assis aparecia na terceira colocação, atrás
apenas de Arthur Napoleão (líder) e Caldas Vianna.

João Caldas Vianna, primeiro grande enxadrista brasileiro e idealizador da
“Variante Rio de Janeiro” na “Abertura Ruy Lopez”, em artigo publicado na
precursora revista Xeque-Mate, em maio de 1925, relembrou o torneio:

“… assim foi que, em janeiro de 1880, Arthur Napoleão pode reunir em
sua casa na Rua Marquês de Abrantes (Rio de Janeiro), um grupo de admi-
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radores para um pequeno torneio, no qual tomou parte Machado de Assis,
a mais pura glória das letras brasileiras. Esse torneio de família jamais termi-
naria, mas merece ser assinalado como o primeiro ensaio de armas”.

A Plínio Doyle, advogado, bibliófilo e memorialista, incomodava que pou-
co se estudasse o Machado de Assis enxadrista. É dele o artigo de 1958, para o
primeiro número do Boletim da Sociedade dos Amigos de Machado de Assis, contendo
as precursoras linhas desse estudo. O artigo traz também as anotações de duas
partidas de Machado, uma contra Arthur Napoleão e a outra contra C.
Pradez.

O hábito não traz perigo, alertava o historiador Marc Bloch, já que não en-
gana ninguém. Quero recordar Dom Casmurro a partir de observações, talvez ar-
riscadas como o próprio xadrez, mas de caráter pessoal. O livro, sabemos, é
inesgotável. Lido, penso não ter sido o único a percebê-lo, nos deixa a impres-
são de que, para além do próprio romance, seja a representação, em notação ar-
bitrária (particular do artista), de uma partida de xadrez, cujos movimentos de
ataques, defesas e sacrifícios, em sua infinidade de combinações possíveis, fo-
ram problematizados por seu autor. Dom Casmurro é xadrez em prosa, e seus lei-
tores são enxadristas em potencial.

Em artigo publicado no jornal O Globo, em dezembro de 2005, o Acadêmico
Antonio Carlos Secchin observou que o desinteresse relativo à vida de Machado
de Assis é simetricamente proporcional ao interesse gerado por sua obra:

“Enquanto a produção literária de Machado não cessa de ser mais e mais
valorizada, sua biografia estamparia apenas o morno transcurso de um
exemplar funcionário público, de um esposo fiel e devotado à dona Ca-
rolina, de um ser algo distante das questões políticas, e, juntando-se as
duas pontas da existência, de alguém que, vencendo barreiras da origem
étnica e de uma frágil constituição física, alçou-se ao posto de nosso es-
critor máximo, tornando-se também o primeiro presidente da Academia
Brasileira de Letras”.
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O estudo do Machado de Assis jogador de xadrez (o “jogo dos silenciosos,
dos calados, dos metidos consigo”) é importante, pois pode acenar com novas
possíveis (e até inusitadas) abordagens de estudo da obra do Bruxo do Cosme
Velho.

Aristóteles aconselhou seu discípulo Alexandre Magno: “Quando estiveres
só, quando te sentires um estrangeiro no mundo, joga xadrez. Este jogo ergue-
rá teu espírito e será teu conselheiro na guerra”. Teria Machado, na solidão de
sua escrivaninha, seguido o conselho de Aristóteles?

Quanto mais a obra se afirma (a segunda fase da obra de Machado), nos
lembra Secchin, mais o autor torna-se um homem retraído, calado, metido
consigo, como Bento Santiago, narrador de Dom Casmurro. A discrição e a obs-
tinação de Machado também são importantes características de um enxadrista.

Só será possível compreender Machado de Assis a partir do xadrez. O xa-
drez é um jogo em que o jogador precisa levar em consideração as intenções do
oponente e não apenas os seus próprios planos. É um jogo cruel. O menor erro
pode arruinar os esforços de longas horas. O conflito é constante, desde o pri-
meiro lance de uma partida. O xadrez não se joga com as mãos, mas com o in-
telecto.

� Xadrez: o livro, o mágico e a máquina
No tabuleiro, sabemos, vence-se de maneira fácil e categórica induzindo o

adversário ao erro. O enxadrista austríaco Rudolf Spielmann, o “mestre do
ataque”, ensinou que o xadrez deve ser jogado na abertura como um livro, no
meio-jogo como um mágico e no final como uma máquina.

No prefácio de A Aventura do Xadrez, o americano Edward Lasker, mestre in-
ternacional de xadrez, é taxativo: “O xadrez deve limitar o elemento sorte e
acentuar a importância do planejamento e, como a vida, ensinar a coordenação
entre razão e instinto”. Lasker também enfatizou o elemento estético: “Em
uma série de movimentos sutis pode ser encontrada a mesma emoção propor-
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cionada por um belo teorema”. No xadrez triunfam razão e lógica. Mas admi-
tamos suas incertezas, seus imprevistos e, antes de tudo, seus enigmas.

O Oxford Companion to Chess cataloga cerca de 1.330 aberturas e variantes.
Algumas delas são consideradas “ciladas de abertura”. O adversário descuida-
do pode ser ludibriado por uma delas e perder uma partida já nos primeiros
movimentos. Seguem-se à abertura (de emboscada ou não) uma defesa e, por
uma intercalação de movimentos posicionais e táticos do intelecto, a constru-
ção de uma partida, ou de uma narrativa, porque a abertura de certas narrativas
também faz lembrar esse artifício enxadrístico.

Uma tentativa simplória de contribuir com a Teoria das Aberturas não será a
melhor seqüência para este artigo. O leitor poderá, sentindo-se ludibriado,
perder a referência e se imaginar “fora do tabuleiro”. O que até não seria sur-
preendente, já que no xadrez, nos livros ou na própria vida nos confortará o
domínio (ilusório, muita vez) que tivermos da situação. Por isso, mudo de tá-
tica, de rumo e de ritmo (penso que a “Teoria das Aberturas” ainda assim con-
tinuará a evoluir, apesar deste modesto prejuízo).

� O que é o xadrez?
O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo. Pertence à mesma fa-

mília do Xiangqi e do Shogi e, segundo os historiadores do enxadrismo (xa-
drezismo em Portugal), é originado do Chaturanga, praticado na Índia no sé-
culo VI.

No xadrez, um movimento deve ser conseqüência lógica do anterior e deve
antecipar o seguinte. Deve-se, dentre as várias possibilidades, escolher uma única
jogada: manter-se concentrado e imóvel na cadeira, imaginar e processar um nú-
mero de movimentos antecipados, calcular as conseqüências e só movimentar a
peça após exaustiva análise de lances possíveis (após encontrar um lance apropri-
ado, antes de executar a jogada, procurar uma alternativa ainda melhor).

O adversário é um reflexo no espelho. O apelo irresistível à decifração de
significados ocultos justifica a atração que o xadrez exerce renovadamente so-
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bre os escritores. Vários são os autores que contemplaram o xadrez em suas
obras (uma demonstração da sua importância para a literatura).

O xadrez potencializa qualidades como a atenção e a concentração, o julga-
mento e o planejamento, a imaginação e a previsão, a memória, a vontade de
vencer, a paciência e o autocontrole, o espírito de decisão e a coragem, a lógica
matemática, o raciocínio analítico e a síntese, a criatividade, a inteligência, o
estudo e o interesse por línguas estrangeiras. Em uma partida de xadrez são
exercitadas duas visões de grande importância para o desenvolvimento da ca-
pacidade de abstração: a visão imediata e a visão mediata.

Savielly Tartakower, russo, o mais espirituoso dos escritores de xadrez,
criador da “Abertura Catalã”, dividiu os jogadores em quatro categorias: os
jogadores fracos que não sabem que são fracos: são ignorantes e devemos evi-
tá-los; jogadores fracos que sabem que são fracos: são inteligentes, devem ser
ajudados; jogadores fortes que não sabem que são fortes: são modestos e de-
vem ser respeitados; jogadores fortes que sabem que são fortes: são sábios,
portanto, devemos segui-los.

Ao ser perguntado sobre quem teria sido o maior enxadrista de todos os tem-
pos, Tartakower teria respondido que, se o xadrez é uma ciência, o melhor é Capa-
blanca (1888-1942), cubano, campeão mundial de 1921 a 1927; se o xadrez é
uma arte, o melhor é Alexander Alekhine (1892-1946), russo, campeão mundial
entre 1927-35 e 1937-46; se o xadrez é um esporte, o melhor é Emanuel Lasker
(1868-1941), filósofo e matemático alemão, campeão mundial de 1894 a 1921.

� Caíssa, a deusa literária do xadrez
Jesús Gonzáles Bayolo, presidente do Comitê de História da Federação Cu-

bana de Xadrez, confirmou na conferência intitulada El Ajedrez es La piedra del in-
telecto (título inspirado nas palavras de Goethe) que o enxadrista não se esquece
de Caíssa, a ninfa da mitologia grega que é considerada a deusa do xadrez.

A relação entre Caíssa e o xadrez nasceu da cabeça do poeta Sir Willian Jo-
nes, que em 1763 escreveu o poema “Caíssa” ou o “Jogo de Xadrez” inspirado
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no Scacchia Ludus (Jogo de Xadrez), um longo poema medieval escrito em latim
por Marcus Hieronymus Vida em 1513.

No poema de Sir Willian Jones, Marte, o deus da guerra, convence o deus
dos esportes a inventar um jogo para distrair o coração de Caíssa, para que pu-
desse conquistar o seu amor.

“Caíssa” foi publicado pela primeira vez em 1773, ganhando popularidade
na França. Em 1836, ao ser republicado na Le Palamède, primeira revista sobre
xadrez de que se tem conhecimento, Caíssa ficou conhecida como a deusa do
enxadrismo e também como uma forma poética de se referir ao jogo e uma ex-
pressão que enseja boa sorte. O grande mestre do xadrez Garry Kasparov, rus-
so, campeão do mundo de 1985 e 2000, em seu livro My Great Predecessors, usa a
expressão “Caíssa estava comigo” – em especial quando a situação de jogo é
incerta. A literatura e o xadrez parecem mesmo caminhar lado a lado e se com-
plementar.

O tabuleiro e o movimento de suas peças, como metáfora para a própria
vida, parecem ser tão fortes quanto o labirinto da busca, ambos originados na
mitologia grega.

Enxadristas serão encontrados em outras modalidades da cultura e da
arte, e várias personalidades já estabelecidas nas artes e nas ciências incursi-
onaram no xadrez, certamente pela soma de paixão, psicologia, filosofia e
lógica intrínseca ao jogo. Cientistas como o astrônomo italiano Galileu
Galilei, os filósofos Baruch Spinoza e Denid Diderot, o matemático ale-
mão Gottfried Wilhelm von Leibnitz, o historiador polonês Joachim Lele-
wel, o químico e inventor russo Dmitri Mendeleev, Karol Wojtyla, (o Papa
João Paulo II), e compositores clássicos como o alemão Ludwig van Beet-
hoven e o polonês Fryderyk Chopin.

Alekhine, grande mestre campeão mundial de xadrez, para quem o jogo
era uma arte, afirmava que, para competir no xadrez, seria preciso, antes de
tudo, “conhecer a natureza humana e compreender a psicologia do contrá-
rio”. Machado, o enxadrista, ao percebê-lo, trouxe o xadrez para dentro de
sua obra.
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� Sobre escritores e enxadristas
Porque aqui jogamos xadrez, não seremos surpreendidos pelo fato do xa-

drez ter seduzido Machado de Assis, um autor que centrou seu interesse na
sondagem psicológica e como poucos, buscou compreender os mecanismos
que comandam as ações humanas, fossem elas de natureza espiritual ou decor-
rentes da ação que o meio social exerce sobre cada indivíduo, tudo temperado
com uma profunda reflexão.

Como o poeta romântico francês Alfred de Musset, Machado de Assis foi
problemista e publicou vários de seus enigmas de xadrez em periódicos nas dé-
cadas de 1870 e 1880, além de manter rica correspondência com as seções es-
pecializadas desses periódicos e ocupar posição destacada nos círculos enxa-
drísticos do tempo do Império.

Ao longo da história, tem sido grande o interesse pelo jogo de xadrez entre
os que abraçam o ofício das letras. A lista de escritores-enxadristas inclui tam-
bém Asimov, Baum, Lewis Carroll, Cervantes, Dickens, Dostoiévski, Conan
Doyle, Goethe, Ibsen, Kipling, Sinclair Lewis, Mailer, Melville, Nabokov,
Orwell, Poe, Puchkin, Shakespeare, Shaw, Tolstoi, Vonnegut, Wells, Yeats,
Zweig, Stevenson, Balzac, Rushdie e Amis.

A pergunta é eterna e filosófica: mas afinal de contas, o que é o xadrez? A
resposta não será exata nem unânime, e, certamente, nos levará a interessantes e
enriquecedores labirintos de idéias, bifurcações tão numerosas quanto a quan-
tidade de posições legais das peças sobre o tabuleiro.

Estima-se que essa quantidade esteja situada entre as potências de 1043 e
1050 com uma árvore de complexidade de aproximadamente 10123 (a árvore
de complexidade do xadrez foi determinada pela primeira vez pelo matemáti-
co norte-americano Claude Shannon, grandeza hoje conhecida como o “Nú-
mero de Shannon”).

Por que o xadrez desperta esse fascínio nos escritores? O xadrez tão retrata-
do nas artes, a metáfora por excelência do combate e, com mais razão do que a
priori se possa imaginar, da própria vida: o xadrez é imaginação e memória, um
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símbolo de supremacia da lógica, ou ainda, no espírito dos moralistas medie-
vais, uma alegoria da vida social.

O romancista alemão Johann Wolfgang Goethe o considerava “a pedra de
toque do intelecto”, uma imagem que ainda continua forte nos dias de hoje.
Para Shakespeare, era “um jogo honrado”. A Tolstoi agradava por ser um bom
descanso e fazer trabalhar a mente de uma forma muito especial. Cervantes o
percebeu semelhante à vida.

Machado de Assis, na crônica “Antes que cases”, de 1875, discorda do es-
panhol: “a vida não é um jogo de xadrez”. Depois, em Iaiá Garcia, romance de
1878, parece voltar atrás ao atribuir à personagem principal duas qualidades
necessárias no xadrez e na vida: “… vista pronta e paciência beneditina, quali-
dades preciosas na vida, que também é um xadrez, com seus problemas e parti-
das, umas ganhas, outras perdidas, outras nulas”.

Benjamin Franklin, autor de The Morals of Chess, de 1779, escreveu: “O xa-
drez não é uma fútil distração; permite desenvolver em nós as qualidades do
espírito mais necessárias à vida”. A sensibilidade de Ivan Turgueniev, novelista
russo, sintetizou com naturalidade o que parece ser inevitável para tantos es-
critores: “o xadrez é uma necessidade tão imperiosa como a literatura”.

� A influência de Arthur Napoleão
A cronologia do Machado enxadrista coincide com a presença do maestro

português Arthur Napoleão na Corte. Foi sob sua influência que Machado de
Assis se iniciou nos segredos do tabuleiro, do qual passou a ser um aficionado,
fazendo do xadrez um sedativo espiritual e um salutar instrumento de convi-
vência social.

Arthur Napoleão, músico e enxadrista, foi o primeiro a lutar incansavel-
mente pela divulgação e desenvolvimento do xadrez no Brasil a partir da déca-
da de 1860. Foi responsável pela criação de diversos clubes de xadrez, sendo o
primeiro anexo ao Club Politécnico. Menino prodígio, fez seu primeiro recital
de piano aos sete anos, viajou pela Europa e também pela América, merecendo
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elogios de grandes personalidades musicais. Depois de muitas viagens, fi-
xou-se definitivamente no Rio de Janeiro em 1866.

Na capital do país, tornou-se comerciante de instrumentos e partituras,
criando a famosa Casa Arthur Napoleão que, no papel de editora, muito incenti-
vou e propagou a música brasileira durante décadas. Foi professor de Chi-
quinha Gonzaga. Arthur Napoleão é patrono da Cadeira 18 da Academia
Brasileira de Música, nasceu no Porto em 6 de março de 1843 e faleceu no
Rio de Janeiro em 12 de maio de 1925.

Machado dedicou a Arthur Napoleão sua crônica de 15 de setembro de
1862, publicada em O Futuro:

“Falemos agora de Arthur Napoleão, que acaba de chegar ao Rio de Janei-
ro. Em 1857, aquele prodigioso menino inspirou verdadeiro entusiasmo
nesta corte, onde acabava de chegar cercado pela auréola de uma reputação.
(...) Com ele acontecera o mesmo que com Mozart (...). Assim cresceu
Arthur Napoleão na idade, na glória e no talento”.

A música e o xadrez aproximaram Machado de Assis e Arthur Napoleão,
que, radicado no Rio de Janeiro, de volta de uma de suas viagens à Europa,
acompanhara ao Brasil Carolina Xavier de Novais, futura esposa de Machado.

Em 1868, Machado já é freqüentador do Club Fluminense com a finalida-
de de jogar xadrez. Confessa em crônica de 1893, publicada em A Semana.
Anos mais tarde, Machado praticava seu “querido xadrez” no Grêmio de Xa-
drez que funcionava em cima do Club Politécnico, na Rua da Constituição.
Nesse salão realizou-se o match contra Artur Napoleão. No número 25 da Ilus-
tração Brasileira, de 1 de julho de 1877, na seção notícias, publicou-se: “O
match entre os senhores Machado de Assis e Arthur Napoleão, dando este o
cavalo da rainha, terminou ganhando o Sr. Arthur Napoleão sete partidas e o
sr. Machado de Assis, duas”.

O interesse de Machado de Assis pelo jogo se prolongou por anos a fio,
conforme revelação constante nas suas correspondências com o Embaixador
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Joaquim Nabuco, que em 1883 lhe enviava de Londres retalhos de jornais
com transcrições de partidas, atendendo ao pedido que lhe fora feito: “Antes
de falar do livro, agradeço muito suas lembranças de amizade, que de quando
em quando recebo. A última, um retalho de jornal, acerca da partida de xadrez,
foi-me mandada à casa pelo Hilário”.

Em 4 de janeiro de 1882 é fundado o Club Beethoven. Meses depois de sua
fundação, recebe o ingresso dos enxadristas da época: Arthur Napoleão, Cal-
das Vianna, Charles Pradez, Machado de Assis e outros. A seção de jogos do
clube seria desenvolvida a partir daí. Machado de Assis passaria a exercer na
diretoria do clube a função de bibliotecário. Em seus textos, ao descrever o
Club Beethoven, discreto, Machado de Assis não menciona a palavra xadrez.
Nos torneios realizados lá a partir de 1882, não há referência à sua participa-
ção. Assim como as referências ao jogo em sua obra vão se tornando raras.

Machado é citado como solucionista de problemas de xadrez em diversos
números da revista Ilustração Brasileira e da Revista Musical e de Belas-Artes. Arthur
Napoleão, que dividiu por muito tempo o reinado do xadrez no Brasil com
Caldas Vianna, redigiu seções especializadas em algumas revistas e no Jornal do
Commercio.

Em 1898, Arthur Napoleão publicou Caissana Brasileira, uma coleção de
quinhentos problemas enxadrísticos seus e de outros problemistas. O livro re-
produz um problema de autoria de Machado de Assis, publicado originalmen-
te em Ilustração Brasileira, número 24, de 15 de junho de 1877. Napoleão co-
mentava a respeito desse problema: “Como Alfred de Musset, Machado de
Assis compôs um bonito 2 lances”.

Alfred de Musset, o poeta romântico do xadrez, parece ter sido uma das re-
ferências de Machado também como enxadrista. Em 1848, Musset tornou-se
membro assíduo do famoso Café de la Régence, em Paris. O Café não era so-
mente o centro mundial do xadrez, mas também o lugar preferido da intelec-
tualidade parisiense. O xadrez do século XIX fez parte do sentimento român-
tico. Os jogos eram francos e suicidas. O grande mestre deste período foi
Adolf Anderssen (1818-1876). Conta-se que, no momento em que irrompe a
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Revolução de 1848, em 24 de fevereiro, Musset estava no Café, no meio de
uma partida. Os tiros começavam a ser ouvidos das ruas, mas foram ignorados
pelo poeta, que continuou contemplando o tabuleiro.

Anos mais tarde, provavelmente inspirado pela história a respeito de Musset,
Machado escreveria na crônica de 1 de junho de 1877 para a Ilustração brasileira:
“Conta-se que no Café da Regência, em Paris, onde se joga o xadrez, dois adver-
sários tinham encetado uma partida, quando entrou um freguês às 9 horas e
meia e falou a um dos jogadores: – Como tens passado, Janjão? O jogador
não lhe respondeu; mas, à meia-noite, acabada a partida, ergueu a cabeça e disse
placidamente: – Assim, assim. E tu? O outro estava, desde as onze, entre os
lençóis”.

� A ciência do xadrez
O xadrez também tem servido de objeto de investigação nos campos da psi-

cologia, pedagogia, informática, entre outros. Sua vinculação com a ciência e
também com a arte é inquestionável.

São diversos os exemplos de sua aplicação como modelo para estudos de
computação e técnicas de treinamento das capacidades intelectuais. Caracte-
rísticas de arte e ciência são encontradas nas composições enxadrísticas.

O xadrez parece inesgotável como o número de combinações possíveis de
peças no tabuleiro. O xadrez também está presente na cultura popular con-
temporânea. O xadrez, como definido pelo maestro Silvino García, “é uma
arte oculta por sua linguagem”.

Em 1894, o psicólogo francês Alfred Binet, um dos inventores do primeiro
teste de inteligência, pesquisava a hipótese de que mestres do xadrez conse-
guiam formar uma imagem quase fotográfica do tabuleiro.

As façanhas dos mestres do xadrez há muito são atribuídas a poderes men-
tais quase mágicos. Mas a destreza no jogo, sabe-se hoje, depende mais de trei-
namento especializado do que de capacidades inatas.
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Mais de um século de pesquisas dos psicólogos levou a novas teorias sobre
como a mente organiza e recupera informações. O jogo é ideal para testar as te-
orias do pensamento.

Digamos que o mestre esqueça a posição exata de um peão. Ele consegue
encontrá-la analisando uma estratégia estereotipada da abertura. Através de as-
sociações consegue reconstituir qualquer detalhe especifico de uma partida.
Como um livro, um xadrez é um artefato da memória. Um conhecimento es-
truturado de padrões de informação.

Vejamos o caso pitoresco que Medeiros e Albuquerque relata, em carta a
Alberto Pujol, em1916, sobre a memória visual de Machado de Assis:

“Certo dia, Machado me chamou na rua para contar-me este fato: disse-me
que, na véspera, à tarde, quando voltava para casa, vira no Largo da Carioca
um sujeito que ele conhecia. Conhecia; mas não sabia de onde. Rodou em
torno do sujeito, fazendo um grande esforço de memória para lembrar-se
de onde o vira, até que, de súbito, achou: Ah! É o Raposo do Medeiros! Eu
tinha publicado, dias antes, na Revista Brasileira, um conto – “As calças do
Raposo”. Lendo-o, Machado de Assis evocara um certo tipo para o meu
Raposo”.

Machado era capaz de evocar um personagem com tanta nitidez que o jul-
gava encontrar na vida real. Não sabemos se Medeiros e Albuquerque levou
em conta em sua perspicaz observação que Machado tinha a memória treinada
pelo xadrez. O conhecimento estruturado das posições do xadrez por um en-
xadrista, e Machado era um dos bons, permite que ele descubra rapidamente o
lance correto.

� Um labiríntico tabuleiro
Parece-me correta a assertiva da psiquiatra e historiadora Nádia Weber

Santos de que a escrita de si seja uma fonte privilegiada para se tecer uma rede
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de sensibilidades (constituintes da interioridade de um texto) a ser percebida
sobre certa questão, em determinada época, levando a uma busca mais porme-
norizada em seus conteúdos.

No centenário da morte de Machado de Assis, o autor e sua obra conti-
nuam inesgotáveis como as possibilidades de lances de uma partida de xadrez.
Se às jogadas do escritor fossem dados contornos de conto, talvez seus leitores
pudessem ser conduzidos com segurança pelas estratégicas casas claras e escu-
ras, sugerindo que a trama se desenrola em um tempo indeterminado, como
em suma é o próprio tempo em um tabuleiro de xadrez.

Um livro é apenas um livro de todas as possibilidades que o arranjo de suas
jogadas, ou histórias, pode conter. Esse é o princípio da combinatória. Esse é o
princípio do jogo que Machado e seus leitores jogam.

Além da própria vida, certos livros sabem fazer as vezes de xadrez. O estra-
nho circular de seu labiríntico tabuleiro, tecido de palavras, nos causa a estra-
nheza de que recorrer às páginas do Thought and Choice in Chess, de Adriaan D. de
Groot, em busca de uma justificativa seria pura perda de tempo, explicações à
base de aspirinas que não nos tranqüilizariam o espírito, apenas uma pausa
para a nossa tolice. Afinal, se vale o que está escrito (e disso não devemos ter
dúvida) é porque sempre nos foi ensinado a jamais deixar de acreditar no que
está escrito.

Dom Casmurro é um exemplo contundente de que ao leitor-enxadrista Ma-
chado deixa, como escolha, acreditar ou não se o que está acontecendo, pelo
menos em seus motivos principais, aconteceu, acontecerá ou deixará de acon-
tecer (essa, ao menos, é a minha mais profunda e sincera esperança).

Se estivemos corretos em nossa suposição, Dom Casmurro é um jogo de xa-
drez, com jogadas e padrões enxadrísticos a serem decodificados e extraídos
do romance. As personagens serão como peças, e os capítulos como casas do
tabuleiro. Machado de Assis, tal e qual o jogador de xadrez de O Lobo da Estepe,
de Hermann Hesse, dá lições sobre a formação da nossa personalidade. As pe-
ças com que joga são as mesmas pelas quais reduzimos nossa personalidade. É
com elas que escritor e leitores jogam. Não podem jogar sem elas.

148

C. S . Soares



� Xeque-mate?
Aqui, nosso jogo se aproxima de um (talvez ilusório) final. Poucas são as

peças que ainda estão sobre o tabuleiro, mas é ele que agora parece multipli-
car-se. O rei está prestes a sofrer o xeque-mate ideal. Machado, como um gran-
de mestre do xadrez, consegue manter o suspense e a atenção de sua platéia até
a sua próxima surpreendente jogada.

É como um truque de mágica, coisa de ilusionista: executa alguns tru-
ques com as mãos, mostra uma peça do tabuleiro (a rainha, por exemplo,
outros a conhecem por Capitu), dizendo que irá executar uma mágica
usando uma simples peça; pede que a verifiquemos; junta as mãos entrela-
çando os dedos sem soltá-la; deixa um dos dedos solto, escondido atrás dos
outros; prende a peça com esse dedo; não deixa que ninguém perceba que
ele a segura; diz uma palavra mágica e, voilà!, separa as mãos sem soltar os
dedos. O que vemos, então? Uma peça que flutua, para sempre, em nosso
imaginário.

Parabéns pelo truque, Machado. Parabéns pelo belo e inesgotável xadrez!
Machado joga com seus leitores um xadrez coletivo. A obra só estará com-

pleta na impossibilidade de jamais voltar a ser lida. Enquanto um livro de Ma-
chado de Assis for exumado de uma estante e lido, é porque a partida conti-
nua, a próxima jogada é esperada. O próximo movimento será executado.

Em algum lugar, no meio daquelas páginas, Machado ainda joga. Jogamos
com ele. É pela leitura que movemos as peças, e o autor realiza o seu lance de
mestre, segue para a próxima mesa, para o próximo tabuleiro (ou livro aber-
to), executa outro movimento, e outro e mais outro, completa o circuito e
volta ao início.

Estamos em xeque. O próximo movimento do enxadrista Machado
de Assis é um enigma. A ressaca no olhar de Capitu é apenas um deles.
Pistas essenciais para o estudo da obra do grande escritor brasileiro po-
derão ser descobertas nos labirintos do tabuleiro, no contínuo movi-
mento das peças?
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Precisamos manter a vista pronta e a paciência beneditina, pois aqui jogare-
mos xadrez. Porque só a partir do xadrez, creiam, Machado de Assis, o inesgo-
tável, poderá ser explicado. Mas até onde? Até quando?

�

� Cronologia enxadrística de Machado de Assis
1862-1865: Iniciação ao jogo, provavelmente contagiado pelo entusiasmo de
seu amigo Arthur Napoleão (dos Santos), que disputara uma partida, em
Nova York, contra o famoso campeão mundial Paul-Charles Morphy.

1866-1876: Partidas avulsas no Club Fluminense.

1877-1879: Fundação do Grêmio de Xadrez, no Club Politécnico (Rua da
Constituição, 47), onde havia reunião todas as sextas-feiras. Match contra
Arthur Napoleão, levando partido de um cavalo. Perdeu por 7 a 2. Grande ati-
vidade como solucionador de problemas publicados na imprensa da época.
Compõe um problema e um enigma (publicados na revista Ilustração Brasileira).

1880: Participação no primeiro Torneio de Xadrez realizado no Brasil.
Obtém a terceira colocação, entre seis disputantes, com dois pontos.

1882-1890: Jogos no Club Beethoven, na Rua do Catete, e, depois, no Cais da
Glória, 62, para onde se transferiram os enxadristas e se realizaram vários tor-
neios, nos quais, contudo, o romancista não tomou parte.

1898: Última referência às atividades enxadrísticas de Machado de Assis com
a publicação de um problema seu na Caissana Brasileira, de Arthur Napoleão.

�
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Machado de Assis
e o teatro

João Roberto Faria

Oobjetivo deste breve estudo é apresentar de maneira sintéti-
ca como se deu o envolvimento de Machado de Assis com

o teatro, que o levou a escrever comédias, traduzir peças, fazer crítica
e tornar-se censor do Conservatório Dramático Brasileiro. Tudo
isso entre os 20 e os 30 anos de idade, quando se afirmou no cenário
cultural do Rio de Janeiro também como poeta, crítico literário e fo-
lhetinista.

� O crítico teatral
O interesse de Machado pelo teatro deu-se provavelmente na

adolescência. Em crônicas escritas na maturidade ele rememora o
fascínio que tinha pelo teatro de bonecos e que “regalou-se” quando
menino com o Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de
Magalhães, representado por João Caetano. É certo que freqüentava
não só o teatro dramático mas igualmente o teatro lírico, pois um
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dos poemas que publicou aos 16 anos, no Diário do Rio de Janeiro de 7 fevereiro
de 1856, era dedicado à cantora lírica Arsène Charton1. O interesse precoce
pelo teatro explica também por que um dos seus primeiros textos críticos, es-
crito aos 17 anos e publicado na Marmota Fluminense de seu amigo Paula Brito,
em 31 de julho de 1856, tenha versado justamente sobre “a comédia moder-
na”. O título modesto, “Idéias vagas”, fazia jus ao conhecimento ainda precá-
rio da matéria tratada, mas já anunciava a disposição do jovem Machado para
tornar-se crítico teatral, trabalho que assumiu no jornal O Espelho, no segundo
semestre de 1859. Ao aceitar o compromisso de escrever um folhetim sema-
nal, devia se sentir preparado para comentar peças e espetáculos, não só por-
que era um rapaz inteligente e estudioso, mas seguramente porque vinha
acompanhando o movimento teatral como espectador.

O que Machado presenciou nos palcos do Rio de Janeiro, na segunda meta-
de da década de 1850, foi uma estimulante rivalidade entre dois teatros que di-
vidiam as preferências do público e dos escritores e intelectuais que atuavam
na imprensa. O Teatro S. Pedro de Alcântara, o maior e principal da cidade,
subsidiado pelo governo imperial, era administrado pelo ator e empresário
João Caetano, que tinha atrás de si um passado de glórias: fora o primeiro a
criar uma companhia dramática brasileira, e, junto com Gonçalves de Maga-
lhães, renovara a cena romântica em 1838, interpretando o papel principal de
Antônio José ou O Poeta e a Inquisição. O repertório de tragédias neoclássicas, melo-
dramas e dramas românticos que ofereceu ao público ao longo da carreira pro-
jetou-o como gênio da cena, intérprete inigualável e sem rivais em território
brasileiro.

Em 1855, a hegemonia do Teatro S. Pedro de Alcântara começou a ser
ameaçada pelo Teatro Ginásio Dramático, criado pelo empresário Joaquim
Heleodoro dos Santos. Nos primeiros meses de atividades, a pequena empresa
encenou apenas comédias curtas e vaudevilles de Scribe, traduzidos pela atriz
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Maria Velluti. Já a partir do final de 1855 e durante os anos que se seguiram, o
Ginásio especializou-se na representação de peças francesas de autores como
Alexandre Dumas Filho, Émile Augier, Octave Feuillet, Théodore Barrière,
entre outros, que foram chamadas de “realistas”, por trazerem à cena alguns
aspectos da vida cotidiana do presente. De um modo geral, a comédia realista
francesa é uma peça séria, que não procura provocar o riso, pois visa antes de
tudo à descrição positiva dos costumes e valores da vida burguesa. Os diálogos
e as cenas são construídos com o máximo de naturalidade, mas ao realismo
pretendido soma-se uma preocupação com a finalidade moral que o teatro
pode alcançar. Ou seja: à descrição dos costumes justapõe-se a prescrição de
valores como o trabalho, a honestidade, o casamento e a família, no interior de
um enredo que contrapõe bons e maus burgueses. Nessa dramaturgia não há
mais lugar para os desvarios românticos, presentes nos dramas de Victor
Hugo e Alexandre Dumas, ou para os exageros dos melodramas. O bom senso
burguês prevalece para que o palco se transforme em uma tribuna, um espaço
para o debate de idéias sobre a vida em família e em sociedade. O objetivo des-
se debate: regenerar, moralizar e educar o espectador.

Não tardou para que essa concepção de teatro, apoiada pela jovem intelec-
tualidade, começasse a dar frutos no Brasil. José de Alencar saiu à frente de to-
dos e, em 1857, depois de estrear com uma comédia curta, viu o Ginásio repre-
sentar, de sua autoria, as comédias realistas O Demônio Familiar e O Crédito. E em
1858, As Asas de um Anjo, que, por abordar o espinhoso tema da regeneração da
cortesã, foi proibida pela polícia.

Ao assumir o posto de crítico teatral em O Espelho, Machado estava a par do
que ocorria nos palcos do S. Pedro e do Ginásio. Percebeu que não se tratava
apenas de uma questão empresarial, mas de uma disputa no terreno estético, e
que devia fazer uma opção. Ou ficava com João Caetano, o grande ator do Ro-
mantismo, e seu repertório já um tanto anacrônico, ou se aliava aos jovens de
sua idade que apoiavam o realismo teatral do Ginásio. A leitura dos folhetins
não deixa margem a dúvidas. Já no primeiro, publicado a 11 de setembro de
1859, Machado afirma “pertencer” à escola realista por considerá-la “mais
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sensata, mais natural, e de iniciativa moralizadora e civilizadora”2. No mesmo
texto, critica o “desfecho sanguinolento” e “nada conforme com o gosto dra-
mático moderno” do drama Cobé, de Joaquim Manuel de Macedo, representa-
do no Teatro S. Pedro de Alcântara, evidenciando assim a sua inclinação pelo
repertório realista.

O que nesse momento seduziu Machado e os intelectuais de sua geração foi
a idéia de que o teatro, mais que entretenimento ou mero passatempo das mas-
sas, podia ser uma forma de arte útil para a sociedade. Dizia, então:

“O teatro é para o povo o que o Coro era para o antigo teatro grego; uma ini-
ciativa de moral e civilização. Ora, não se pode moralizar fatos de pura abs-
tração em proveito das sociedades; a arte não deve desvairar-se no doido in-
finito das concepções ideais, mas identificar-se com o fundo das massas; co-
piar, acompanhar o povo em seus diferentes movimentos, nos vários modos
e transformações da sua atividade.

Copiar a civilização existente e adicionar-lhe uma partícula é uma das
forças mais produtivas com que conta a sociedade em sua marcha de pro-
gresso ascendente.

Assim os desvios de uma sociedade de transição lá vão passando e à arte
moderna toca corrigi-la de todo”.3

Machado compara o teatro à imprensa e à tribuna, que são “os outros dois
meios de proclamação e educação pública”. O tom enfático de um dos seus fo-
lhetins revela o jovem que acredita nas instituições e no poder transformador da
palavra, quando empregada convenientemente. O aspecto político de seus argu-
mentos aparece claramente em uma das suas proposições de nítido corte liberal:

“No país em que o jornal, a tribuna e o teatro tiverem um desenvolvi-
mento conveniente – as caligens cairão aos olhos das massas; morrerá
o privilégio, obra da noite e da sombra; e as castas superiores da socie-
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dade ou rasgarão os seus pergaminhos ou cairão abraçadas com eles,
como em sudários”.4

Isso que pode parecer uma posição um tanto conservadora para os nossos
dias – a defesa de um teatro com feição utilitária, comprometido com os va-
lores éticos da burguesia –, na época era o que havia de mais moderno em ter-
mos estéticos, por um lado, e em termos políticos, por outro. Em termos es-
téticos, porque o realismo teatral instaurara um novo modo de escrever peças
e de propor a ação dramática no palco. Sem os excessos do melodrama ou do
drama romântico, a naturalidade dos diálogos e do trabalho do intérprete
colocava a cena brasileira em outro patamar. A farsa de costumes de Martins
Pena ou Joaquim Manuel de Macedo, com seus recursos do baixo-cômico e
ridicularização das camadas populares, era substituída pela alta comédia, en-
tendida como uma fotografia das classes superiores da sociedade, retocada
pelo pincel moralizador. “Daguerreótipo moral” era como Alencar definia
suas peças identificadas com o modelo de Alexandre Dumas Filho. Em ter-
mos políticos, o moderno se impunha porque o que se aspirava era a uma re-
volução nos costumes a partir da prescrição dos valores burgueses. Num país
em formação, o modelo da sociedade francesa que se via nas comédias realis-
tas era o modelo desejável para a nossa burguesia emergente, já aberta ao li-
beralismo, mas em conflito com a própria realidade econômica do país, as-
sentada na escravidão.5

Machado, liberal convicto nessa fase da sua vida, não se cansou de elogiar as
peças que condenavam a escravidão ou que apresentavam “tendências liberais”
– como os dramas O Escravo Fiel, de Carlos Antônio Cordeiro, e Pedro, de Men-
des Leal Jr., que considerou fracas do ponto de vista literário. Entre os aspec-
tos positivos que via no drama Luís, de Ernesto Cibrão, estava o “sentimento
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democrático”, também expresso como “sentimento liberal”, na apreciação de
Feio no Corpo, Bonito n’Alma, de José Romano.

Como crítico teatral, pode-se dizer que raras vezes Machado dirigiu elogios
às peças representadas por João Caetano no S. Pedro de Alcântara. Reconhecia
o talento do famoso ator, mas não lhe perdoava o repertório anacrônico, a fal-
ta de iniciativa para se atualizar enquanto artista, o que significava manter o
seu público distanciado das novas tendências teatrais. Quando o ator recolo-
cou em cena A Nova Castro, tragédia neoclássica de João Batista Gomes Júnior,
que vinha oferecendo ao público desde 1839, escreveu:

“Aprecio o Sr. João Caetano, conheço a sua posição brilhante na galeria
dramática de nossa terra. Artista dotado de um raro talento, escreveu muitas
das mais belas páginas da arte. Havia nele vigorosa iniciativa a esperar. De-
sejo, como desejaram os que protestaram contra a velha religião da arte, que
debaixo de sua mão poderosa a platéia de seu teatro se eduque e tome uma
outra face, uma nova direção; ela se converteria decerto às suas idéias e não
oscilaria entre as composições-múmias que desfilam simultâneas em procis-
são pelo seu tablado”.6

Vários outros intelectuais, em ocasiões diferentes, já haviam feito cobran-
ças semelhantes e pedido a João Caetano que deixasse de se preocupar com a
glória pessoal e que trabalhasse pelo futuro do teatro brasileiro. Machado fir-
mou sua posição e em outros folhetins repetiu os ataques, uma vez que o ator
continuou a recorrer às “composições-múmias” de sempre. Em contrapartida,
nos folhetins de O Espelho, o Ginásio é o seu “querido Ginásio”, que ele consi-
dera o primeiro teatro da capital, porque “iniciou ao público, então sufocado
na poeira do romantismo, a nova transformação da arte – que invadia então a
esfera social”.7
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Em outras palavras, o Ginásio revelou para os brasileiros as peças do re-
alismo teatral francês, com as quais conquistou a simpatia da jovem inte-
lectualidade. Como as diferenças entre as duas companhias dramáticas não
se resumiam ao repertório e eram visíveis também no terreno da interpreta-
ção, Machado elogiou artistas como Furtado Coelho, Gabriela da Cunha e
Joaquim Augusto de Sousa, que procuravam atingir o máximo de naturali-
dade em seus desempenhos, visando ao efeito realista, e criticou os artistas
do S. Pedro, que se deixavam levar pelos exageros típicos da interpretação
romântica, como os gestos arrebatados, a fisionomia carregada e a voz em-
postada.

Com o fechamento de O Espelho, Machado transferiu-se para o Diário do Rio
de Janeiro, a convite de Quintino Bocaiúva. Era uma espécie de promoção, um
reconhecimento de seu talento e capacidade de trabalho. Durante sete anos,
entre 1860 e 1867, nosso escritor amadureceu seu estilo e idéias, escrevendo
editoriais, folhetins, crítica literária e crítica teatral. Colaborou ainda em ou-
tros jornais e entre 1862 e 1864 foi censor do Conservatório Dramático, para
o qual emitiu 16 pareceres. A leitura do conjunto dos textos escritos nesse pe-
ríodo permite acompanhar algumas mudanças em seu pensamento sobre o tea-
tro como fenômeno artístico. Num primeiro momento, ele recua das posições
francamente favoráveis ao realismo teatral, colocando-se numa posição conci-
liadora em relação aos movimentos literários:

“Não subscrevo, em sua totalidade, as máximas da escola realista, nem acei-
to, em toda a sua plenitude, a escola das abstrações românticas; admito e
aplaudo o drama como a forma absoluta do teatro, mas nem por isso con-
deno as cenas admiráveis de Corneille e Racine”.8

Escrevendo em um dos três principais jornais do Rio de Janeiro, Machado
procurou colocar-se acima das escolas literárias, para libertar-se de qualquer
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sectarismo no julgamento das peças teatrais. Para o exercício da crítica, pôs em
primeiro plano os critérios estéticos, como esclarece ao afirmar que o belo não
era exclusivo de nenhuma forma dramática, mas do trabalho do artista:

“Entendo que o belo pode existir mais revelado em uma forma menos im-
perfeita, mas não é exclusivo de uma só forma dramática. Encontro-o no
verso valente da tragédia, como na frase ligeira e fácil com que a comédia
nos fala ao espírito”.9

Definindo-se como um crítico teatral independente e imparcial, Machado
pôde apreciar alguns dramas românticos, como o Ângelo, de Victor Hugo, en-
cenado em 1865, e os espetáculos protagonizados pela grande atriz romântica
portuguesa Emília das Neves em 1864 e 1865. Essa posição mais aberta em
relação ao Romantismo e ao Realismo na primeira metade da década de 1860
não impediu que demonstrasse muitas vezes maior inclinação pelos preceitos
básicos do realismo teatral. A preocupação com a moralidade reaparece em
muitos folhetins, pois o crítico continua a acreditar que o teatro pode ser uma
“escola de costumes”, definição que aparece em suas apreciações, ao lado de
outras equivalentes, como “pedra de toque da civilização” ou “uma tribuna e
uma escola”.

Nos pareceres que emitiu para o Conservatório Dramático, o apreço pelas
peças realistas é ainda mais perceptível. Censor rigoroso, Machado utilizou
termos fortes para exprimir sua impaciência com as obras mal realizadas.
Assim, a comédia A Mulher que o Mundo Respeita, do português Veridiano Hen-
rique dos Santos Carvalho, não passava de uma “baboseira”; e o drama As
Conveniências, original brasileiro de Quintino Francisco da Costa, era apenas
“um feixe de incongruências”. Já as comédias realistas de Émile Augier, Os
Descarados e As Leoas Pobres, mereceram elogios rasgados. Eis o que escreveu so-
bre a segunda:
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“Sempre que o poeta dramático limitar-se à pintura singela do vício e da
virtude, de maneira a inspirar, esta a simpatia, aquele o horror, sempre que
na reprodução dos seus estudos tiver presente à idéia que o teatro é uma es-
cola de costumes e que há na sala ouvidos castos e modestos que o ouvem,
sempre que o poeta tiver feito esta observação, as suas obras sairão irrepre-
ensíveis no ponto de vista da moral”.10

Para Machado, peças desse tipo – com alcance moral, mérito literário e “verda-
de nos caracteres e naturalidade nas situações” – deviam não apenas ser licencia-
das, mas protegidas de censores intolerantes em relação ao realismo teatral.

O mesmo tipo de elogio é feito a Os Íntimos, de Victorien Sardou, comédia
“altamente moral e altamente literária”. Nessas duas características, a síntese
do que Machado queria encontrar nas peças de teatro: o cuidado formal e o
conteúdo edificante. Para fundamentar sua crença na função civilizadora e
moralizadora do teatro, o escritor gostava também de citar uma passagem do
prefácio da Lucrécia Bórgia de Victor Hugo. No folhetim de 16 de dezembro de
1861, transcreve-a, para reafirmar seu ponto de vista:

“O teatro é uma tribuna, o teatro é um púlpito. O drama, sem sair dos limi-
tes imparciais da arte, tem uma missão nacional, uma missão social e uma
missão humana. Também o poeta tem cargos d’almas. Cumpre que o povo
não saia do teatro sem levar consigo alguma moralidade austera e profunda.
A arte só, a arte pura, a arte propriamente dita não exige tudo isso do poeta;
mas no teatro não basta preencher as condições da arte”.11

Mais importante para ampliar o nosso conhecimento das idéias teatrais de
Machado é lembrar que essa citação foi feita a propósito de uma discussão trava-
da com um intelectual da época, Macedo Soares, autor de dois artigos publica-
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dos no Correio Mercantil, intitulados “O teatro, a concorrência e o governo”. O
conselheiro do Império, ministro Souza Ramos, havia designado uma comissão
para estudar os problemas do teatro – formada por Cardoso de Menezes e Sou-
za, José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo –, e Macedo Soares, desejan-
do participar da discussão, expôs suas idéias, entre as quais a de que o governo
não devia subsidiar companhias dramáticas e que o teatro devia submeter-se à
“doutrina liberal da concorrência”. Machado, apesar da simpatia pelos liberais,
com quem convivia no Diário, opôs-se firmemente a Macedo Soares. Citou Vic-
tor Hugo para defender que o teatro não era uma “indústria”, que as peças não
eram “mercadorias”, que o governo devia ter, sim, uma responsabilidade em re-
lação à arte. “Criar no teatro uma escola de arte, de língua e de civilização não é
obra da concorrência”, afirma, para em seguida sugerir as medidas que o governo
deveria tomar para impulsionar o teatro no Brasil:

“Uma legislação emanada da autoridade, e reunião dos melhores artistas, a
escolha dos mestres de ensino, a criação de escolas elementares, onde se
aprenda arte e língua, duas coisas muitas vezes ausentes de nossas cenas, a
boa remuneração ao trabalho dos compositores, um júri de julgamento de
peças em boas bases, ficando extinto o Conservatório, tudo isso sem cui-
dar-se na flutuação das receitas, tais são os fundamentos, não de um tea-
tro-escola, mas do teatro, na sua acepção mais abstrata”.12

Menos de um ano depois, em setembro de 1862, Machado volta a discutir
a situação do teatro nacional. Os pareceres da comissão nomeada por Souza
Ramos não deram em nada, não se criou uma escola de teatro amparada pelo
governo e as companhias dramáticas em atividade continuavam sem nenhum
tipo de subvenção. Até mesmo João Caetano havia perdido a sua – ele que du-
rante muitos anos havia tido esse benefício –, porque a comissão orçamentária
para o ano de 1862-1863 julgou que a verba destinada ao S. Pedro de Alcânta-
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ra, “longe de prestar a utilidade que se tem em vista, ela entorpece o desenvol-
vimento da arte, afastando a concorrência livre, primeira lei do trabalho”.13

Nos anos que se seguiram, Machado jamais abdicou de sua posição favorá-
vel à subvenção. Sempre que pôde, defendeu-a com os argumentos buscados
em sua concepção de teatro. Para se ter uma idéia de como foi uma luta ingló-
ria, basta ler a crônica de 10 de janeiro de 1865, na qual ele reitera a necessida-
de de se criar no Brasil um “teatro normal”, isto é, uma companhia dramática
administrada pelo governo, junto da qual funcionaria uma escola de formação
de atores. Como o governo, segundo informa, “sustenta uma academia de mú-
sica e uma de pintura e estatuária, só pode negar-se a sustentar uma academia
dramática fundado na razão das suas predileções pessoais, o que não pode ser
uma razão de governo”.14

As intervenções de Machado no debate cultural foram, portanto, bastante
abrangentes. Como crítico teatral e folhetinista, escreveu sobre a maior parte
dos espetáculos teatrais que se realizaram entre setembro de 1859 e maio de
1865. Mais que isso, expôs com franqueza suas idéias sobre o teatro, elogiou e
criticou os intérpretes que viu nos palcos, discorreu sobre a forma de organiza-
ção das companhias dramáticas, estimulou o fortalecimento da dramaturgia
nacional, além de reivindicar o tempo todo a melhoria das condições de traba-
lho para os artistas e a proteção do governo para a arte.

É nos textos escritos a partir do segundo semestre de 1865 que percebemos
uma mudança mais significativa no pensamento crítico de Machado. A propó-
sito do drama O Suplício de uma Mulher, de Dumas Filho e Émile de Girardin, ele
escreve um folhetim no qual introduz uma reflexão nova, relativa à questão da
moralidade. Vimos como ele sempre valorizou o alcance moral das peças rea-
listas, comprometidas com a visão de mundo burguesa e com os valores éticos
dessa classe. Agora, ao elogiar o drama que ele mesmo traduziu, modifica a sua
compreensão da moralidade, citando Mme. de Staël, para quem “uma obra é
moral se a impressão que se recebe é favorável ao aperfeiçoamento da alma hu-
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mana... A moralidade de uma obra consiste nos sentimentos que ela inspira”.15

Ou seja, ao aceitar essa definição, Machado supera a limitação que o conceito
tinha quando o empregava para atacar a doutrina da “arte pela arte”. Ligar o
conceito de obra moral ao aperfeiçoamento da natureza humana significa ven-
cer o utilitarismo burguês. Tivesse entrado em contato com Mme. de Staël an-
tes, muitos dos julgamentos que fez teriam sido diferentes.

É muito provável que essa nova compreensão do que deva ser a moralidade
tenha abalado a antiga crença na ação transformadora do teatro. Em 1866,
num longo estudo sobre a dramaturgia de Alencar, Machado critica as ousadi-
as de As Asas de um Anjo, peça que traz à cena o mundo da prostituição com uma
dose de realismo um tanto forte. E condena exatamente a teoria que a teria di-
tado ao autor, ou seja, a de que, “pintando os costumes de uma classe parasita e
especial, conseguir-se-ia melhorá-la e influir-lhe o sentimento do dever”. Para
completar o seu raciocínio, compara a peça de Alencar aos seus modelos fran-
ceses, negando-lhes o alcance transformador no qual tanto acreditou nos anos
anteriores:

“Pondo de parte esta questão da correção dos costumes por meio do teatro,
coisa duvidosa para muita gente, perguntaremos simplesmente se há quem
acredite que as Mulheres de Mármore, o Mundo Equívoco, o Casamento de Olímpia e
as Asas de um Anjo chegassem a corrigir uma única das Marias e das Paulinas
da atualidade. A nossa resposta é negativa; e se as obras não serviam ao fim
proposto, serviriam acaso de aviso à sociedade honesta? Também não, pela
razão simples de que a pintura do vício nessas peças (exceção feita das Asas
de um Anjo) é feita com todas as cores brilhantes, que seduzem, que atenuam,
que fazem quase do vício um resvalamento reparável”.16

Como se vê, a comédia realista não fica incólume ao novo olhar de Macha-
do. Três anos depois, em 1869, ao escrever sobre a atriz italiana Adelaide Ris-
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tori, esse novo ponto de vista em relação ao teatro é reafirmado de maneira
ainda mais incisiva: “Eu não creio nos intuitos moralizadores do teatro, nem
penso que Tartufo matasse a hipocrisia”.17

Da crença à descrença na função moralizadora do teatro, eis o caminho tri-
lhado por Machado em dez anos de atividade crítica. Não é preciso dizer que
o abandono da visão utilitarista da arte será benéfico para o escritor, que prin-
cipalmente a partir de 1869 valorizará cada vez mais em seus textos críticos os
dramaturgos que trazem ao palco temas universais. Não por acaso, Shakespea-
re se tornará cada vez mais presente em seu pensamento.

� O tradutor
Voltemos ao final da década de 1850. Machado, interessado em teatro, cola-

bora com a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, instituição criada
em 1857 por D. José Zapata y Amat, espanhol radicado no Brasil, e sua esposa
Maria Luísa Amat, com o objetivo de “promover a representação de cantatas e
idílios, de óperas italianas, francesas e espanholas, sempre no idioma nacional, e
montar, uma vez por ano, uma ópera nova de compositor brasileiro”.18 No mes-
mo ano de 1857 Machado traduz o libreto Par les Fenêtres, de Amédée Achard. A
Ópera das Janelas – título em português – não chega a ser representada, mas em no-
vembro de 1859 sua segunda tradução sobe à cena: Pipelé, a partir do original ita-
liano Pipelè, ossia il Portinaio di Parigi, libreto de Rafaelle Berninzone – e música de
Serafino Amedeo Ferrari –, baseado em episódios do conhecido romance-folhe-
tim Os Mistérios de Paris, de Eugène Sue. Em julho de 1861, a terceira colaboração
de Machado é encenada: As Bodas de Joaninha. Os autores do libreto e da música
eram os espanhóis Luis de Olona e Martín Allú.

Infelizmente essas traduções, em três línguas diferentes, se perderam. Mas
elas atestam o esforço de um jovem intelectual disposto a fazer parte do mun-
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do das letras. A Imperial Academia de Ópera Nacional recebeu enorme apoio
de escritores e jornalistas como José de Alencar, Quintino Bocaiúva, Joaquim
Manuel de Macedo, Francisco Bonifácio de Abreu, Salvador de Mendonça e
Manuel Antônio de Almeida, que contribuíram com traduções ou libretos
próprios e artigos na imprensa. A admiração de Machado por Alencar e a ami-
zade com Quintino Bocaiúva e Manuel Antônio de Almeida talvez estejam na
origem da ligação do nosso escritor com esse movimento que não foi além de
1864, após sucessivas crises que envolveram o empresário e cantor D. José Za-
pata y Amat, os membros da companhia e o próprio governo, que preferia fi-
nanciar a montagem de óperas italianas, por serem mais rentáveis.

Depois dos libretos, a primeira peça traduzida por Machado foi La Chasse au
Lion, de Gustave Vattier e Émile de Najac, que A Marmota de 20, 23 e 27 de
março de 1860 publicou, com o título Hoje Avental, Amanhã Luva. Na verdade,
mais que uma tradução, o texto, que não foi encenado, é uma “imitação”. Prá-
tica comum na época, “imitar” uma peça significava apropriar-se do enredo
original e adaptá-lo à paisagem e aos tipos brasileiros. Assim, a “caça ao dân-
di”, tradução literal do título, e que na comédia é uma “caça” a um marido, ga-
nha na versão de Machado uma série de referências ao Rio de Janeiro, cidade
onde se passam os eventos, que têm como protagonista uma personagem de
larga tradição cômica no teatro ocidental: a criada esperta. No carnaval de
1859, na casa da Sra. Sofia de Melo, Rosinha, a criada, recebe Durval, preten-
dente à mão da patroa, e o entretém com graça, beleza, inteligência e charme,
conquistando-o para marido e subindo um degrau na escala social. O que teria
chamado a atenção de Machado nesse enredo? O tema da ascensão social?
Nesse sentido, teria sido um lapso do rapaz sedento de se fazer aceito em um
nível social acima do de sua origem? Perceba-se que o tema da ascensão social
pelo casamento, como ocorre na comediazinha e em muitas outras peças tea-
trais do período, é recorrente na obra de Machado, e alimenta três dos seus
quatro primeiros romances. Guardadas as diferenças, porque não se trata mais
de tipos e enredos cômicos, o mais agudo deles – seria apenas uma coincidên-
cia? – repete uma palavra do título da pequena comédia: A Mão e a Luva. Evi-

166

João Roberto Faria



dentemente, Guiomar é uma personagem mais rica que Rosinha, mas ela tam-
bém queria, antes de tudo, trocar o avental pela luva, por meio do casamento.
Será preciso dizer que Rosinha e Guiomar, de certa forma, antecipam a grande
criação que é a personagem Capitu? Todas essas mulheres trazem uma caracte-
rística que Machado trabalhou em enredos diferentes: elas nasceram com uma
natureza humana superior à sua condição social. Assumindo um lugar mais
alto na sociedade, elas corrigiram uma espécie de falha do destino que as fez
nascer abaixo do seu merecimento.

A questão do desnível social, outra forma de ler o tema da ascensão social
pelo casamento, encontra-se no centro da obra de um autor teatral muito lido
e admirado tanto por José de Alencar quanto pelo jovem Machado e outros
intelectuais dos anos 50 e 60 do século XIX. Refiro-me a Octave Feuillet, cujo
Romance de um Moço Pobre parece ter inspirado os nossos dois escritores na cria-
ção de não poucos tipos e situações ficcionais, ainda que com uma diferença
que não podemos ignorar: enquanto Alencar manteve-se fiel às soluções ro-
mânticas (vide o final reconciliador de Senhora), Machado retrabalhou o desní-
vel social entre personagens masculinas e femininas em diferentes graus: uma
certa condescendência nos primeiros romances, muita maldade e desfaçatez
em Memórias Póstumas de Brás Cubas e extraordinária sutileza psicológica em Dom
Casmurro, para lembrar alguma das suas obras principais. Leitor de Feuillet,
Machado traduziu Montjoye, comédia realista em cinco atos e seis quadros, que
o Ginásio Dramático pôs em cena em outubro de 1864. O que o atraiu nessa
peça foi provavelmente o realismo com que o autor criou a figura do protago-
nista – um homem rico, desonesto, ambicioso, que passou a vida desdenhando
os valores éticos da burguesia – e a moralidade do desfecho. No seu folhetim
do Diário do Rio de Janeiro, “Ao acaso”, Machado lembrou o triunfo que a peça
havia obtido em Paris e convidou o leitor a “ver por seus próprios olhos os
lances dramáticos, as situações novas, os traços enérgicos e verdadeiros com
que estão acabados os caracteres da peça de O. Feuillet”.19
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Infelizmente a tradução de Montjoye está perdida. Mas não a de Suplício de uma
Mulher, de Émile de Girardin e Alexandre Dumas Filho, encenada pelo Ginásio
Dramático em setembro de 1865, e publicada no volume Teatro, da editora
Jackson. Tudo indica que essa tradução foi encomendada pelo ator e empresá-
rio Furtado Coelho, que passou a dirigir o Teatro Ginásio Dramático, onde
havia trabalhado em 1859, quando então conquistou a simpatia de Machado,
com seu estilo de interpretação francamente realista. Furtado Coelho era por-
tuguês, e logo que chegou ao Rio de Janeiro, em 1856, posicionou-se favora-
velmente ao realismo teatral, publicando um importante artigo no Correio Mer-
cantil sobre Le Demi-Monde, de Alexandre Dumas Filho, que subira à cena com o
título O Mundo Equívoco. Defendia a idéia de que a renovação teatral no Brasil só
se faria com a adoção desse repertório moderno, do qual ele se tornou efetiva-
mente o principal intérprete. Machado, alçado à condição de amigo e colabo-
rador, traduziu, depois de Suplício de uma Mulher, as peças O Anjo da Meia-Noite, de
Théodore Barrière e Edouard Plouvier (estréia em julho de 1866); O Barbeiro
de Sevilha, de Beaumarchais (estréia em setembro de 1866); A Família Benoiton, de
Victorien Sardou (estréia em maio de 1867); e Como Elas São Todas, de Alfred
de Musset (estréia em julho de 1868). Todas foram encenadas no Ginásio
Dramático por Furtado Coelho.

Essa colaboração merece uma série de considerações, uma vez que as peças
pertencem a gêneros diferentes e muito possivelmente, com exceção das comé-
dias de Beaumarchais e Musset, as demais foram encomendadas pelo ator e
empresário, em função do sucesso que haviam obtido em Paris. Esse procedi-
mento era comum na época. No caso de Suplício de uma Mulher, o próprio Ma-
chado tratou de informar os leitores sobre a história do drama nas páginas do
Diário do Rio de Janeiro. Em longo folhetim, relatou a polêmica travada por Gi-
rardin e Dumas Filho em torno da autoria, que alavancou o sucesso da repre-
sentação. Depois, num segundo folhetim, comentou a peça, que é um verda-
deiro libelo contra o adultério, um dos temas mais abordados pelos dramatur-
gos do realismo teatral. O que há de interessante no folhetim de Machado é a
defesa da solução original que os autores encontraram para punir a esposa
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adúltera e o amante, falso amigo e sócio do marido traído. Sem violência física,
o protagonista impõe ao sócio que o leve à falência, que o deixe pobre por
meios desonestos e à mulher que o abandone por não poder viver na pobreza,
abrindo mão da guarda da filha, que é do amante, não dele. Ambos serão ex-
postos à execração pública. Para Machado, a solução encontrada é uma “vitó-
ria da lei moral e da pureza dos costumes”.20 E aos comentários sobre uma su-
posta imoralidade da peça ele respondeu que os seus amigos sabiam que ele
não faria a tradução “de uma obra de cuja deformidade moral e poética estives-
se convencido”.21

Os críticos de Machado, em geral, não deram atenção a essa obra que fez
muito sucesso na cena do Ginásio. Mas não passou despercebido de Barreto
Filho o comentário de uma personagem secundária sobre a filha do casal, me-
nina de sete anos, em conversa com o amante da esposa do protagonista: “Oh!
à força de viver juntos a gente acaba por se parecer uns com os outros!... É
como esta menina, que se parece tanto com o senhor como com o pai”.22

Observa Barreto Filho:

“Esse drama terá repercussões futuras, quando ele escreve o D. Casmurro.
Parecia-lhe então que o erro de Matilde, descoberto, como no D. Cas-
murro, pela semelhança do filho ilegítimo com o pai verdadeiro, não está
na ‘lógica moral dos sentimentos’. E isso porque a fraqueza da persona-
gem do drama é atribuída a um sentimento de gratidão, e não a um im-
pulso passional. Quando ele esboça depois a figura de Capitu, não vai
justificar o adultério valendo-se de um motivo extrínseco; o aconteci-
mento sai da pessoa como uma fatalidade de sua natureza passional e
dissimulada”.23
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Deixemos de lado a certeza com que Barreto Filho se refere ao suposto
adultério de Capitu. O que importa é ressaltar a possibilidade de que uma peça
traduzida por Machado em 1865 lhe tenha sugerido a questão fundamental da
semelhança entre Escobar e Ezequiel em Dom Casmurro, fato que desencadeia o
ciúme devastador de Bentinho.

Exceto a tradução de Suplício de uma Mulher, as demais que Machado fez para
Furtado Coelho estão perdidas. O Anjo da Meia-Noite surpreende no conjunto,
pois é uma peça sem nenhuma qualidade literária. Trata-se de um “drama fan-
tástico”, muito em voga na ocasião. Esse gênero de peça combinava as caracte-
rísticas da mágica e do dramalhão, isto é, os truques cênicos da primeira e o en-
redo mirabolante do segundo, com possíveis incursões pelo sobrenatural. Vol-
tado para o grande público, anunciado nos jornais como “peça de grande apa-
rato” ou “de grande espetáculo”, por causa da riqueza das montagens, o drama
fantástico queria apenas divertir, impressionar, assustar ou encantar o especta-
dor. Machado deve ter ganho algum dinheiro com essa tradução, que ficou em
cartaz por muito tempo.

Como empresário teatral, Furtado Coelho alternava em sua companhia dra-
mática tanto os sucessos comerciais quanto peças de inquestionável qualidade
artística. Assim, ao sucesso de O Anjo da Meia-Noite sucedeu o fracasso de O Bar-
beiro de Sevilha. Muito provavelmente Furtado Coelho e Machado acreditaram
que a peça de Beaumarchais repetiria o sucesso da ópera de Rossini. Mas não
foi o que se deu. Apresentada em noite de gala, a 7 de setembro de 1866, com
presença do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina, a co-
média ficou menos de uma semana em cartaz. Era uma “ópera... sem música”,
observa R. Magalhães Júnior, que faz um bom comentário acerca desse fracas-
so em sua biografia de Machado.24

Melhor sorte teve a montagem de A Família Benoiton, de Victorien Sardou,
autor que desde 1860 vinha arrebatando a platéia parisiense com sua infalível
carpintaria teatral. Legítimo herdeiro de Scribe, o dramaturgo tornou-se hábil
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na construção de comédias que combinavam a intriga bem armada e desenvol-
vida com a observação dos costumes sociais. Machado nada escreveu sobre A
Família Benoiton, mas é de se crer que o parentesco com as comédias realistas de
Dumas Filho e Augier o tenha estimulado a traduzir essa peça que mostra o
amor ao luxo como uma praga das sociedades modernas. Com bom humor, es-
pírito satírico e um certo viés moralizador, mas não sentencioso como nos
dois outros autores mencionados, Sardou coloca em cena uma família desca-
racterizada pela frivolidade de seus hábitos. Todos cultivam a aparência, a vida
fora de casa, nos bailes, passeios, visitas, de modo que logo nasce uma suspeita
equivocada de adultério no genro do protagonista, para que em seguida, des-
feita a confusão, a confiança mútua seja restabelecida na família. Esse olhar crí-
tico do casamento e da vida em sociedade, esse dom da observação das peque-
nas ou grandes vaidades humanas, presentes nos dramaturgos franceses e tam-
bém brasileiros dos anos de 1860, foram fundamentais no desenvolvimento
da visão de mundo do nosso escritor.

O desejo de ver a cena brasileira tomada por obras teatrais de valor literário
dirigiu o pensamento de Machado em toda a sua trajetória como autor, crítico,
censor e tradutor. Por isso, deve ter partido dele a iniciativa de traduzir uma peça
de Musset. É possível imaginar os bons argumentos que encontrou para conven-
cer Furtado Coelho a incorporar no repertório de sua companhia dramática um
autor que era mais conhecido como poeta do que como dramaturgo. Com esse
trabalho, que não atraiu grande público ao Ginásio, Machado encerrou sua cola-
boração com Furtado Coelho. Sua última tradução para o teatro, de que se co-
nhece a data, 1876, é a da comédia Les Plaideurs, de Racine – que ganhou o título
Os Demandistas –, também perdida e jamais encenada. Pela escolha, mais uma vez
se percebe o compromisso de Machado com o teatro de valor literário. Não nos
esqueçamos, por fim, de que, além dos títulos aqui mencionados, podemos ter
acesso a duas traduções preservadas em forma manuscrita: Os Burgueses de Paris, de
Dumanoir, Clairville e J. Cordier; e Tributos da Mocidade, de Léon Gozlan.

O trabalho de Machado como tradutor de teatro pede uma investigação
mais profunda. Há muito por fazer para se definir melhor a importância dessa
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atividade no conjunto da sua obra. Afinal, toda a formação literária do escritor
se fez nesse tempo, em contato com um repertório teatral não muito lembrado
em nossos dias.

� O comediógrafo
Ao mesmo tempo em que escreveu seus primeiros textos críticos e fez suas

primeiras traduções para o teatro, Machado iniciou-se como comediógrafo. É
de 1861 a publicação em livro da comédia Desencantos. Em 1862, pela primeira
vez duas comédias originais do escritor sobem à cena: O Caminho da Porta e O
Protocolo são representadas no Ateneu Dramático, em setembro e dezembro
respectivamente.

O que surpreende o leitor dessas comédias em um ato é que elas não corres-
pondem à visão que Machado tinha da arte dramática quando as escreveu. Ou
seja: não são comédias realistas, o tipo de peça que nosso escritor considerava
adequado para a construção de uma dramaturgia nacional robusta, compro-
metida com as questões sociais do momento. Como explicar que não tenha
aproveitado o modelo de Dumas Filho e Augier ou seguido o exemplo de seu
amigo Quintino Bocaiúva e de Alencar, que se lançaram no teatro como auto-
res de comédias realistas, ao lado de outros intelectuais, como Pinheiro Gui-
marães e Sizenando Barreto Nabuco de Araújo?

É provável que, muito jovem, Machado não se achasse ainda com fôlego para
escrever a comédia longa, em três atos, com reflexões sobre o homem e a socie-
dade e com prescrições edificantes. Numa carta que enviou a Quintino Bocaiú-
va, pedindo-lhe o julgamento de O Caminho da Porta e O Protocolo, que ia publicar
num mesmo volume, em 1863, confessou: “Tenho o teatro por coisa muito sé-
ria e as minhas forças por coisa muito insuficiente”25. Na seqüência, acrescentou
que sua ambição era mesmo chegar à alta comédia ou comédia realista:
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“Caminhar destes simples grupos de cena – à comédia de maior alcance,
onde o estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado, onde a observa-
ção da sociedade se case ao conhecimento prático das condições do gênero
–, eis uma ambição própria de ânimo juvenil e que eu tenho a imodéstia de
confessar”.26

Tanto a carta de Machado quanto a resposta de Quintino Bocaiúva expri-
mem os valores teatrais do período. Bocaiúva considerou as duas comédias um
“ensaio”, uma “experiência”, um “brinco de espírito”, uma “ginástica de esti-
lo” e sentenciou que lhes faltava a base, ou seja, “a idéia”. Sem isso, eram “frias
e insensíveis”, não podiam sensibilizar ou atingir o espectador. Enfim, eram
pecinhas de boa qualidade literária, mas para serem lidas, não representadas,
concluiu o amigo, com excesso de sinceridade, ou severidade, acrescentando
ainda: “Já fizestes esboços, atira-te à grande pintura”.27 Suas palavras não dei-
xam dúvida sobre o tipo de peça que tinha em mente como parâmetro de jul-
gamento.

Machado, elegante, transcreveu sua carta e a resposta de Bocaiúva como
prefácios do volume com as comédias O Caminho da Porta e O Protocolo. Mas aca-
bou desistindo do projeto de escrever comédias realistas. Se foi excesso de au-
tocrítica, se ficou aborrecido com as palavras de Bocaiúva, se foi a decepção
com os rumos que o teatro brasileiro tomou a partir de 1863, quando o gênero
alegre começou a ganhar a preferência das platéias e dos empresários teatrais,
nunca saberemos.

O que sabemos é que, não seguindo o modelo das peças de Dumas Filho,
Machado inspirou-se nos provérbios dramáticos de Alfred de Musset e de
Octave Feuillet para escrever suas primeiras comédias. Por que teria feito essa
escolha? Vamos arriscar algumas hipóteses mais à frente. Antes, é preciso ex-
plicar brevemente que o provérbio dramático surgiu no final do século XVII,
nos salões aristocráticos franceses, e inicialmente era quase um jogo, uma cha-
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rada: os espectadores tinham que adivinhar qual era o provérbio oculto na ação
de pequenas cenas e comédias. Com Carmontelle, no século seguinte, o gênero
permaneceu como “teatro de salão”, feito por amadores da aristocracia e da
alta burguesia, mas adquiriu características definidoras de sua forma. Escreve o
próprio Carmontelle:

“O provérbio dramático é pois uma espécie de comédia, que se faz inven-
tando um assunto ou se servindo de uma personagem, uma historieta, etc. A
chave do provérbio deve estar no interior da ação, de modo que, se os espec-
tadores não o adivinharem, é preciso que exclamem quando lhes disserem:
‘Ah! é verdade’: como quando se revela a chave de um enigma que não se
pôde encontrar”.28

Numa época em que a linguagem teatral era extremamente elaborada, em
que o padrão eram as tragédias neoclássicas de Voltaire, Carmontelle buscou
reproduzir o tom das conversas de salão, imprimindo em suas peças uma certa
naturalidade: não as “belas frases” ou “estilo”, dizia ele, “mas um grande dese-
jo de conseguir o tom da verdade”.29 Com personagens colhidos nas classes al-
tas, com assuntos leves e sem grandes conflitos dramáticos, seus provérbios se
popularizaram e serviram de modelo a vários outros dramaturgos, entre eles
Alfred de Musset, já no século XIX, em pleno Romantismo.

Com regras mais frouxas que as do drama ou da tragédia, ou mesmo da co-
média, o provérbio dispensa os enredos complicados e se articula em torno das
conversas entre personagens, buscando trazer a poesia e o estudo de caracteres
para o interior dos textos. Se a ação dramática parece prejudicada, porque há
pouca movimentação em cena, ganha-se em literatura e alcance psicológico
nessa forma teatral que aposta tudo na linguagem bem elaborada dos diálogos.
A leitura de peças como Un Caprice ou On ne Badine pas avec l’Amour mostra o
quanto Musset foi um mestre do gênero.
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Machado procurou guiar-se pelo conhecimento que tinha dos provérbios
dramáticos e também pôs em cena personagens refinados, que dialogam com
inteligência e brilho, lançando mão da linguagem cifrada e dos ditos espirituo-
sos. Em Desencantos já se esboça o universo que estará presente na maioria das
suas comédias: o da alta sociedade brasileira de seu tempo, constituída pela
burguesia emergente. Aí ele vai colher sugestões para os enredos e tipos como
as viúvas ainda em idade de se casar, homens ricos que veraneiam em Petrópo-
lis, negociantes, diplomatas, políticos, advogados, rapazes e mocinhas bem
educados, inteligentes e espirituosos.

Ao reproduzir com realismo o ambiente elegante do Rio de Janeiro, Ma-
chado talvez acreditasse que não se distanciava tanto das comédias realistas.
Ainda que não enfatizasse as lições morais em suas peças, os personagens que
criou poderiam protagonizar qualquer comédia de Alencar ou Quintino Bo-
caiúva: pertenciam à mesma classe social e se exprimiam com naturalidade.
Além disso, seus provérbios dramáticos, construídos predominantemente com
recursos do alto cômico, eram aliados na luta pelo bom gosto e pela vitória do
novo repertório que se contrapunha ao teatro concebido como pura diversão
das massas. Não podemos esquecer que, como crítico, Machado sempre ata-
cou as comédias construídas com recursos do baixo cômico e elementos bur-
lescos. Como comediógrafo, não procedeu de modo diferente. Basta ler Desen-
cantos, O Caminho da Porta e O Protocolo para percebermos que a comicidade está
centrada nos diálogos, em que predominam os chistes, a ironia, o humor, as ré-
plicas inteligentes, o brilho do raciocínio rápido. Os personagens revelam-se
pelo que falam e pelo pouco que fazem, pois estamos diante de comédias de
ação rarefeita, nas quais os enredos não apresentam grandes conflitos. As situa-
ções criadas por Machado são pontos de partida para uma observação por ve-
zes sutil, por vezes brincalhona, da natureza humana, apreendida em suas vir-
tudes e defeitos, quase sempre pelo ângulo do sentimento amoroso.

Em Desencantos, a graça da comédia está na “vingança” do personagem Luís
Melo, que perde a viúva Clara para Pedro Alves. Cinco anos depois, curado da
antiga paixão, volta para o Rio de Janeiro e se interessa justamente pela filha de
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Clara. A cena em que pede a mão da mocinha à mãe é repleta de ironias e farpas
que trocam entre si. Afinal, diz ele: “Se V. Exa. não teve bastante espírito para
ser minha esposa, deve tê-lo pelo menos para ser minha sogra”.30 Tivesse ou-
tras tiradas como essa, Desencantos seria uma comédia mais cintilante, próxima
do gênero da alta comédia curta que Machado parece almejar. Aos diálogos da
primeira parte, principalmente, falta o brilho que deveria ser alcançado com
mais falas e réplicas espirituosas, com o ritmo próprio que esse tipo de peça
exige. Mesmo assim, a pequena comédia agrada, sobretudo por força de seu
surpreendente e bem-humorado desfecho.

Em O Caminho da Porta Machado repetiu o ponto de partida da comédia an-
terior, colocando em cena uma viúva, Carlota, e dois pretendentes, Valentim e
Inocêncio. O que ambos desejam é encontrar o caminho para o coração da viú-
va. Como ela é uma namoradeira contumaz, que não se decide por nenhum, a
ação mostra que “quando não se pode atinar com o caminho do coração to-
ma-se o caminho da porta”.

É certo que Machado tinha em mente o provérbio É Preciso que uma Porta Este-
ja Aberta ou Fechada, de Musset, quando escreveu sua comédia. Mas, enquanto o
escritor francês faz o conde encontrar o caminho do coração da marquesa, ao
final de um diálogo ao qual não faltam brilho, leveza e atmosfera poética, os
personagens Inocêncio e Valentim procuram em vão esse caminho, atrapalha-
dos que são, como tipos cômicos. Assim, provocam o riso nas tentativas que
fazem, todas fadadas ao insucesso, porque ambos não estão à altura da inteli-
gência de Carlota. Por outro lado, a eficácia da comicidade elegante de O Ca-
minho da Porta deve-se à linguagem dos diálogos, que prima pelos chistes, mor-
dacidade, malícia, ironia e cinismo maroto, principalmente quando estão em
cena o Doutor, o terceiro personagem masculino da comédia, e Carlota. Leia-
se especialmente a quinta cena, em que dialogam. Se há, nos provérbios de Ma-
chado, momentos que lembram Musset, este é um deles. Observem-se, entre
outras características, a presença de espírito dos personagens, a guerra lúdica
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que travam, a elegância do vocabulário, as alusões inteligentes, a graça das ré-
plicas e o próprio ritmo das falas. Tudo é extremamente ágil, agradável e de
bom gosto. Mantivesse a comédia esse tipo de diálogo o tempo todo, estaría-
mos diante de uma pequena obra-prima teatral, de uma autêntica comédia de
linguagem.

Se O Caminho da Porta peca por vezes pela comicidade estereotipada dos perso-
nagens Valentim e Inocêncio, O Protocolo evita esse defeito, uma vez que estão em
cena quatro personagens refinados, que dialogam com inteligência e graça o tempo
todo. O tema da comédia, aliás, parece ter sido inspirado pelo repertório realista: o
perigo que ronda os lares honestos quando o marido se ausenta, ou para cuidar dos
negócios, ou por causa de algum desentendimento com a esposa.

Mais uma vez, o triângulo amoroso, mas com tratamento diferente. Afinal,
o casamento de Pinheiro e Elisa não chega a correr perigo, por duas razões: em
primeiro lugar, porque eles se amam, e o desentendimento é fruto apenas dos
caprichos de ambos, que ainda são jovens e não aprenderam a ceder; em segun-
do, porque Venâncio, o conquistador de plantão, não consegue impressionar
Elisa, que o tempo todo o desencoraja. A ação da comédia, na verdade, ilustra
o provérbio que aparece tanto na fala do marido quanto na da esposa, quando
conversam com a prima Lulu: “para caprichosa, caprichoso”, ou “para capri-
choso, caprichosa”. É Lulu quem abre os olhos do casal para as intenções de
Venâncio, levando Pinheiro a pôr um fim no desentendimento com Elisa e,
educadamente, com bom humor, convidar o rival a retirar-se de sua casa. Com
um enredo sem grandes conflitos entre os personagens, O Protocolo só poderia
mesmo ser uma comédia centrada na linguagem.

À mesma família dos provérbios dramáticos pertence As Forcas Caudinas, es-
crita provavelmente entre 1863 e 1865, que Machado deixou em forma ma-
nuscrita e não fez chegar à cena.31 A personagem Emília – 25 anos, viúva duas
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vezes! –, já quase no desfecho, resume o que aconteceu com ela: “Quis fazer
fogo e queimei-me nas mesmas chamas”.32 O que ela quer dizer é que, ao ten-
tar fazer Tito apaixonar-se por ela, numa espécie de jogo ou aposta consigo
mesma, apaixonou-se por ele.

A comédia tem um bom ritmo, enredo bem estruturado em dois atos, com
uma revelação surpreendente no final, diálogos chistosos e personagens refina-
dos, com exceção de um extravagante coronel russo, tipo cômico por excelên-
cia, que não sabemos muito bem o que faz em Petrópolis, freqüentando a alta
sociedade. De todo modo, o que talvez defina melhor o enredo de As Forcas
Caudinas33 seja outro provérbio, que não é explicitado por nenhum persona-
gem, embora se aplique perfeitamente a Emília: “quem com ferro fere com fer-
ro será ferido”. Troque-se “ferro” por “amor” e teremos a chave do enigma.

Nas duas peças que escreveu em seguida, Machado deixou de lado a forma
do provérbio dramático, mas não o objetivo de escrever comédias elegantes.
Tanto Quase Ministro quanto Os Deuses de Casaca foram representadas em saraus
literários por amadores, em 1863 e 1865, respectivamente. Ambas são sátiras
amenas, a primeira à vida política, a segunda à vida social do Rio de Janeiro.
Em Quase Ministro, a ação da comédia limita-se a apresentar alguns parasitas,
bajuladores e espertalhões que se aproximam de um político cotado para ser
ministro. Os aproveitadores e oportunistas de plantão são ridicularizados com
fino senso de humor nessa comédia em que Machado já revela sua capacidade
de observação da vida social e política brasileira. Em poucas páginas, tem-se
um divertido e convincente retrato daquela parcela da humanidade movida
pelo vírus da especulação.

Os Deuses de Casaca, comédia escrita em versos alexandrinos, é assim definida
pelo autor: “Uma crítica anódina, uma sátira inocente, uma observação mais
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ou menos picante, tudo no ponto de vista dos deuses, uma ação simplicíssima,
quase nula, travada em curtos diálogos”.34 As farpas são bem dirigidas no inte-
rior do engraçado enredo que nos apresenta os deuses depostos do Olimpo e
seduzidos pela possibilidade de tornarem-se humanos. Um a um, eles vão ce-
dendo às imperfeições humanas e escolhendo os seus novos papéis. Proteu,
com o dom de transformar-se, será político, assim como Mercúrio, que há de
ser imbatível na intriga e na eloqüência. Marte não mais fará a guerra com a es-
pada; sua arma agora será o jornal que pretende fundar. Apolo será crítico lite-
rário, juiz supremo a emitir “as leis do belo e do gosto”. Vulcano transformará
os raios em penas que serão ferinas e aguçadas. Júpiter, o último a ser conven-
cido, escolhe uma profissão digna de sua grandeza: será banqueiro. O recado,
evidentemente, está dado: é o dinheiro, acima das crenças, que move o mundo
moderno.

O enredo de Os Deuses de Casaca enfatiza também a sedução feminina. Júpi-
ter, Marte, Apolo e Mercúrio se tornarão homens para conquistar as belas
Diana, Vênus, Juno e Hebe. Afinal, no céu ou na terra, as mulheres serão
sempre “a fonte dos prazeres”.

Em 1870, Machado publica, junto aos poemas do livro Falenas, a pequena
comédia Uma Ode de Anacreonte, na qual mais uma vez evoca o mundo grego.
Trata-se, na verdade, de um “a-propósito”, inspirado pela leitura da obra lírica
de Anacreonte, em especial de uma ode que havia sido traduzida pelo poeta
português Antônio Feliciano de Castilho. É o que Machado explica numa
nota de rodapé dessa comédia lírica centrada na figura da bela cortesã Mirto,
que deve escolher para amante o poeta Cléon ou o rico Lísias. A ação rarefeita
e o tratamento poético dado aos diálogos revelam que por vezes o teatro pode
ser um instrumento eficaz da poesia.

Coincidentemente, dez anos depois, outro poeta inspira Machado a escre-
ver uma peça teatral. Convidado pelo Real Gabinete Português de Leitura a
participar das comemorações do tricentenário de Camões, ele colabora com
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uma pequena jóia literária, intitulada Tu só, Tu, Puro Amor, que é representada
no Teatro D. Pedro II, a 10 de junho de 1880.

A homenagem a Camões não poderia ser mais singela. Machado não traz à
cena o homem já consagrado, mas o jovem impetuoso, apaixonado e sonhador,
que na corte portuguesa diverte o rei e os nobres com seus deliciosos epigra-
mas. Admirado também pelos sonetos que compõe, Camões desperta a inveja
de um poeta menor, Caminha, que tratará de indispô-lo com D. Antônio, pai
de Catarina de Ataíde, sua amada. A peça traz à cena as intrigas palacianas e no
desfecho a triste separação dos jovens que se amam.

Tu só, Tu, Puro Amor evoca com muita propriedade a atmosfera da corte por-
tuguesa de meados do século XVI, reproduzindo a sua linguagem particular,
os seus costumes, valores e rigidez moral. É obra de escritor sensível, que, no
mesmo ano em que deu à luz a prosa crua das Memórias Póstumas de Brás Cubas,
derramou poesia no palco do Teatro D. Pedro II, para festejar o maior poeta
português.

Das comédias de Machado até aqui comentadas, Desencantos, O Caminho da
Porta, O Protocolo e As Forcas Caudinas se aproximam pela maneira de abordar a
vida social elegante do Rio de Janeiro e pelos enredos que envolvem relaciona-
mentos amorosos. São ensaios para a alta comédia de maior fôlego que o autor
não chegou a escrever, mas formam um conjunto importante para a história do
teatro brasileiro, porque escritas num momento em que toda uma geração de
escritores e intelectuais estava comprometida com o fortalecimento da drama-
turgia brasileira.

Ainda que o envolvimento de Machado com o teatro tenha diminuído mui-
to a partir do final da década de 1860, Tu só, Tu, Puro Amor não foi sua última
comédia. Já escritor feito, ele volta à forma do provérbio dramático e ao uni-
verso da família burguesa, elegante, e aos enredos com jovens em idade de se
casar, em duas comédias.

A primeira, Não Consultes Médico, foi publicada na Revista Brasileira em 1896.
Voltar a esse gênero de comédia que havia cultivado na mocidade só pode sig-
nificar que Machado não quis escrever peças com as mesmas preocupações ou
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com a mesma dimensão que vinha dando aos romances e contos, nos quais dis-
secou como ninguém a natureza humana e os mecanismos sociais da vida bra-
sileira de seu tempo. A comédia curta, elegante, requer leveza e comicidade es-
pirituosa, características incompatíveis com a densidade que se encontra em
romances como Quincas Borba ou Dom Casmurro. Por isso, Não Consultes Médico
parece obra de juventude, dos tempos em que o escritor ainda não abraçara o
seu tão evidente ceticismo em relação ao ser humano.

Nessa pequena comédia, os personagens são bons e honestos, assim como
os seus sentimentos. O enredo gira em torno de um rapaz, Cavalcante, e uma
moça, Carlota, que sofreram decepções amorosas e têm dificuldades em supe-
rá-las. Ambos deverão vencer a barreira da timidez para se conhecerem e se
perceberem como almas gêmeas, que podem se curar pela troca de confidên-
cias e experiências. Nenhum deles precisa de “médicos”, nem de remédios des-
propositados, como os que a mãe da mocinha, Dona Leocádia, receita. Ela,
que se diz médica dos doentes do coração – traço reiterado que a torna um
tanto excêntrica e portanto cômica –, quer curar Cavalcante com uma tempo-
rada na China, como missionário, e quer mandar a filha para a Grécia, onde o
tempo e a distância do Brasil lhe fariam bem. Ora, como diz justamente um
provérbio grego que Carlota lê ao folhear um livro, “não consultes médico;
consulta alguém que tenha estado doente”. É isso, afinal, que a comédia acaba
por mostrar, com muita graça.

A última incursão de Machado no teatro, Lição de Botânica, foi escrita em
1905 e publicada em 1906, dois anos antes de sua morte. O provérbio evoca-
do surge já na segunda cena. Como Cecília hesita em confessar se ama ou não
Henrique, Helena lhe diz: “Alguma coisa há de ser. Il Faut qu’une Porte Soit Ou-
verte ou Fermée. Porta neste caso é o coração. O teu coração há de estar fechado
ou aberto...”.35

Mais uma vez Musset inspira Machado. Aqui, temos personagens com o
coração aberto para o amor, como Helena, Cecília e Henrique – que na ver-
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dade não chega a entrar em cena –, em confronto com um personagem com o
coração fechado, o Barão Sigismundo de Kernoberg, botânico sueco devota-
do à ciência. Como ele acredita piamente que o casamento é incompatível
com sua atividade, o interesse da comédia está centrado na sua possível
transformação. Ou seja, há que se abrir a porta de seu coração. O melhor ins-
trumento? O charme feminino. Como resistir aos encantos de uma jovem e
bela viúva de 22 anos?

Machado constrói a pequena trama de sua melhor comédia com delicadeza
e mão de mestre. Quando o barão, homem dos seus 39 anos, conhece Helena,
que se dispõe a conquistá-lo, de nada vale a antiga convicção. Nos dois diálo-
gos que há entre ambos, assistimos à vitória do charme, da beleza e da inteli-
gência sobre uma rigidez ingênua e sem base sólida. As hesitações do persona-
gem – quer e não quer ensinar botânica a Helena; quer ir embora, porque per-
cebe o perigo, mas quer ficar porque a viúva o agrada – revelam o que se passa
em seu coração, com a porta agora entreaberta: é abri-la para o amor ou fe-
chá-la de vez. Vence o amor, porque Machado quer também dar a sua palavra
sobre o papel que ocupa a esposa na vida de um homem de ciência, de um es-
critor, de um sábio. Ao contrário do que pensava o barão acerca da incompati-
bilidade entre o amor e a ciência, Helena é que estava certa ao lhe dizer:

“A esposa fortifica a alma do sábio. Deve ser um quadro delicioso para o
homem que despende as suas horas na investigação da natureza fazê-lo ao
lado da mulher que o ampara e anima, testemunha de seus esforços, sócia de
suas alegrias, atenta, dedicada, amorosa”.36

Machado havia perdido Carolina um ano antes de escrever essas palavras.
Difícil não considerá-las uma homenagem à esposa e companheira de tantos
anos. Depois, como se sabe, ele lhe dedicará um emocionado soneto e a proje-
tará na doce figura que é a Dona Carmo do romance Memorial de Aires.
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Com Lição de Botânica nosso escritor encerra, portanto, sua obra teatral. Coe-
rente em relação à produção anterior, não se afastou do modelo do provérbio
dramático, gênero que lhe permitiu, tanto na juventude quanto na maturidade,
exercitar a fantasia e o bom gosto literário, seja na criação dos enredos e perso-
nagens, seja na construção da linguagem dramática, à qual deu brilho, refina-
mento e vivacidade.

� Considerações finais
O envolvimento de Machado com o teatro, como se tentou demonstrar,

não foi pequeno. O volume de textos críticos e comédias que escreveu e o nú-
mero razoável de peças que traduziu revelam que, principalmente entre os 20 e
os 30 anos de idade, o escritor foi um autêntico homem de teatro. Boa parte da
sua formação literária e intelectual baseou-se na leitura de obras dramáticas e
nos espetáculos a que assistiu. As marcas desse tempo estão espalhadas por
toda sua obra de cronista, romancista e contista. Nas crônicas, não são poucos
os momentos em que o passado evocado alcança justamente o final da década
de 1850 e os anos de 1860. Entre tantas que poderiam ser lembradas, há uma
em especial que dá uma idéia perfeita da importância do teatro na juventude li-
terária do escritor. É a que foi publicada no dia 1.o de dezembro de 1895 na
Gazeta de Notícias, e que trata da morte de Alexandre Dumas Filho. Machado re-
lembra o sucesso que esse dramaturgo e outros da mesma geração fizeram no
palco do Ginásio e como seus textos eram lidos com avidez.

Nos contos e romances são inúmeras as referências a peças e espetáculos,
muitas vezes importantes para a própria compreensão de um enredo ou de um
personagem. Tema para estudo específico e abrangente, lembremos apenas
dois exemplos: a ida de Bentinho ao teatro, onde vê Otelo, peça fundamental
para se compreender o enredo centrado no ciúme, e não no adultério, em Dom
Casmurro; e o conto “Singular ocorrência”, todo construído a partir do diálogo
com três peças teatrais: A Dama das Camélias, de Dumas Filho; O Casamento de
Olímpia, de Émile Augier; e Janto com minha Mãe, de Lambert Thiboust e Adrien
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Decourcelle. As referências a dramaturgos e peças importantes ou não do re-
pertório universal são tão constantes nos textos machadianos que é impossível
não considerá-las fontes riquíssimas para os estudos de literatura comparada.

A convivência com o teatro deu a Machado não só uma sólida formação
cultural, mas também um extraordinário domínio da forma dramática. São vi-
síveis em seus romances e contos da maturidade certos modos teatrais de ar-
mar as cenas, de fazer entrar e sair personagens, de indicar o cenário das ações
ficcionais e de organizar os diálogos. Há contos inclusive que rigorosamente
não pertencem ao gênero épico, por dispensarem o narrador. “Teoria do me-
dalhão”, “O anel de polícrates”, “A desejada das gentes” e “Singular ocorrên-
cia”, entre outros, são diálogos dramáticos, em que os personagens se apresen-
tam diretamente ao leitor. A vocação teatral de Machado, escreveu Ruggero
Jacobbi, está presente não apenas numa pequena obra-prima como Lição de Bo-
tânica, mas em toda a sua obra de ficcionista, “cheia de situações resolvidas di-
retamente pelo diálogo; e este diálogo é um dos mais brilhantes, dos mais dinâ-
micos, dos mais cheios de nuanças irônicas e do sentido vivo da realidade que
se possa conhecer na literatura”.37

No universo constituído pelas peças teatrais lidas ou vistas no palco por
Machado, pelos seus textos críticos, comédias originais e traduções, há muito
material de estudo. Sobre a farta produção deixada pelo escritor podem se de-
bruçar tanto os estudiosos das suas comédias, crônicas, contos e romances
quanto o historiador do teatro brasileiro.
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Machado de Assis:
dulcíssimo poeta?

Flávia Vie ira da Silva do Amparo

“A flor sofre, tocada
por mão inconsciente.

Há uma queixa abafada
em sua docilidade.”1

Aprodução poética de Machado de Assis, em particular a de
suas obras de juventude, permanece pouco explorada. Uma

leitura mais detida desses primeiros escritos já revela, porém, as mar-
cas – que o autor jamais abandonaria – de uma intensa auto-reflexão
e a busca incessante de aprimoramento. Mais do que isso, é possível
estabelecer um franco diálogo entre o escritor da juventude e o da
maturidade, reafirmando a idéia de famoso verso de Wordsworth,
tão apropriada à arte de Machado: “O menino é pai do homem”.
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O objetivo principal deste estudo é mostrar como a crítica recebeu a poesia
de Machado, e como esta imagem foi sendo alterada ou ratificada no decorrer
dos anos. Um outro ponto importante é a leitura dos textos críticos de Macha-
do para compreendermos os passos desse mestre e pensador da literatura. Se
levarmos em conta a crítica da época e a atual, notaremos uma discrepância en-
tre elas, evidenciando os sentidos antagônicos provocados por uma única obra.
Destacaremos alguns comentários, publicados nos jornais da época, de admi-
radores e de êmulos.

O primeiro livro de poesias, Crisálidas, foi publicado em 1864, quando Ma-
chado de Assis tinha apenas 25 anos. Apesar da pouca idade, Machado já era
um nome conhecido no mundo das letras e começava a se destacar como tra-
dutor. É o que podemos comprovar com a leitura de um artigo de Amaral Ta-
vares, publicado no Diário do Rio de Janeiro. O livro de Machado não suscita mui-
tos elogios, pelo contrário, parece que o público esperava mais do jovem talen-
to do escritor:

“Acabo de lê-lo e passeariam por cima dele, indiferentes, os meus olhos,
se um nome não recomendara à minha atenção – Machado de Assis: é um
pequeno livro de poucas páginas, minguado formato, que se denomina –
Crisálidas. Mas aquele nome, cujo possuidor torna-se caro a quantos o tra-
tam de perto, e sabem apreciar o coração aberto aos mais nobres sentimen-
tos, à imaginação fecunda, ao talento pouco vulgar, que se revela por diver-
sas e encontradas manifestações, aquele nome roubou-me a vista.”2

O nome de Machado soa mais forte do que o livro, é essa a impressão que
temos do texto de Amaral Tavares. Apesar do descuido de alguns versos,
apontado como o principal defeito de Crisálidas, o jovem mostrava desde cedo
muito talento, principalmente para a tradução:
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“Nota-se porventura aqui e ali algum verso descuidado, um não sei que
de incompleto, que a crítica severa poderá perceber, não sendo, porém, fácil
precisar o ponto falho.(...) Machado de Assis é poeta, tradutor de primeira
força, e aqueles que alguma vez se deram ao trabalho de tal ordem sabem as
dificuldades que se tem de vencer.”3

Sobre o poema “As ondinas”, Amaral chega a perguntar: “Dize-me: já leste
alguma cousa de mais mimoso e suave?” É a esse ponto que precisamos dar
maior destaque: a posição de poeta doce e mimoso que vai se consolidando,
por parte da crítica, relacionada ao poeta Machado de Assis.

Em outubro do mesmo ano, outro artigo, desta vez de F.T. Leitão, partilha
da mesma decepção quanto às Crisálidas, julgando os poemas como produções
aquém do talento machadiano:

“O cantor de ‘Corina, tomando em consideração o quanto deixamos ma-
nifestado, há de fazer-nos justiça não nos denominando rigorosos em rela-
ção ao seu pródomo poético. Esperávamos mais, muito mais, do seu já co-
nhecido talento, e não tendo o volume satisfeito a nossa expectativa, sem
dúvida alguma cumpria-nos mostrar os sentimentos que possuímos por
esse fato.”4

À parte o prefácio elogioso, em extremo, de Caetano Filgueiras, faltaram
palavras de incentivo ao jovem Machadinho. A crítica foi mais rude princi-
palmente na questão da forma, tachando os versos de descuidados. O prefá-
cio de Crisálidas, que também foi alvo da crítica, já trazia uma visão do livro
de Machado como uma produção cercada de doçura e delicadeza. Filgueiras,
já quase no final da apresentação, mostra-nos o livro e o jovem escritor da se-
guinte forma: “o livro que ides percorrer é flor mimosa de nossa literatura e
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que o poeta há de ser, sem dúvida alguma, uma das glórias literárias deste
grande império”. 5

Machado tinha como principal meta de produção literária um aperfeiçoa-
mento através da crítica e do estudo. Sendo os “Versos à Corina”, escritos em
alexandrinos, o poema de Crisálidas que recebeu mais elogios da crítica, o autor
decidiu adotar a medida do dodecassílabo em uma comédia em versos, Os deu-
ses de casaca, de 1866. Essa curiosa peça, aos poucos, desloca-se do mundo dos
deuses mitológicos para o espaço humano, trazendo à tona o combate dos
tempos modernos: a guerra de papel – do jornal à tribuna. Quanto à escolha
do alexandrino, o autor faz questão de explicar no prólogo da comédia:

“Tem este verso alexandrino seus adversários, mesmo entre os homens
de gosto, mas é de crer que venha a ser finalmente estimado e cultivado por
todas as musas brasileiras e portuguesas (...). O autor teve a fortuna de ver
seus “Versos a Corina”, escrito naquela forma, bem recebidos pelos enten-
dedores.

Se os alexandrinos d’esta comédia tiverem igual fortuna, seria essa a ver-
dadeira recompensa para quem procura empregar nos seus trabalhos a cons-
ciência e a meditação.”6

A opinião dos intelectuais marcou tanto a produção dos primeiros livros
de Machado que, em Falenas, publicado em 1870, houve uma preocupação
do autor em diminuir o tom lírico e pessoal para concentrar-se no rigor da
forma. Também devemos observar a ausência de um prefácio ou advertência
nesse segundo livro de poesia como prova de quanto a recepção negativa da
crítica, em relação ao texto de Caetano Filgueiras, influenciou o escritor de
Falenas. Machado de Assis, depois de Crisálidas, decidiu simplesmente cortar
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as opiniões encomiásticas de amigos no prefácio de seus livros, limitando-se
a fornecer, ele mesmo, apenas uma pequena introdução, explicando os moti-
vos da obra.

No livro de 1870, no entanto, nem mesmo uma advertência há. O que apa-
rece na abertura do livro é um poema, com o título “Prelúdio”, remetendo à
idéia de abertura musical. Esse poema, por sua vez, faz referência à peça intitu-
lada Dalila, de Octave Feuillet.7 O poeta Machadinho, tomando a obra como
pano de fundo, lamenta o presente e anseia pelo asilo em outro espaço, bus-
cando conquistar o sonho que, por vezes, lhe foge:

Longe d’aquele asilo, o espírito se abate;
A existência parece um frívolo combate,
Um eterno ansiar por bens que o tempo leva,
Flor que resvala ao mar, luz que se esvai na treva,
Pelejas sem ardor, vitórias sem conquistas!

O poema parece revelar tons autobiográficos, mostrando a luta do poeta
para alcançar o respeito de seus contemporâneos na cena literária. O poeta
aproxima a sua imagem à figura da flor “que resvala ao mar”, perdida e esface-
lada na torrente da existência. As palavras combate e flor aparecem em visível
contraste, apontando a derrota iminente, reforçada pelo verso “pelejas sem ar-
dor, vitórias sem conquistas”, que soa um tanto melancólico. Em “Prelúdio”,
Machado parece tratar da batalha constante do poeta na construção do poe-
ma, ao mesmo tempo em que mostra o seu combate com a vida. Não uma vida
de homem simples, mas a do artista que se doa em prol de sua criação.

Tratando ainda da influência de Octave Feuillet, Machado refere-se pela
primeira vez ao drama Dalila nos textos sobre o teatro em 1860, portanto
bem anteriores a Crisálidas e Falenas. Na introdução do artigo de 13 de maio
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de 1860, o estreante no folhetim fala de seus temores diante da recepção do
público:

“(...) o folhetinista também sofre suas torturas com a apresentação do
seu primeiro folhetim.

Ninguém calcula as incertezas e as ânsias em que luta a alma de um folhe-
tinista novel, depois de lançada nesse mar, que se chama público, a primeira
caravela que a custo construiu no estaleiro de suas opiniões. (...) A dúvida
desaparece quando o primeiro, o segundo, o terceiro amigo vêm com a mão
aberta e o sorriso leal dizer-lhe uma palavra de animação.”8

Tais indícios nos levam a acreditar que, na construção de Falenas, Machado
deixou-se cercar de cuidados para não repetir os mesmos deslizes apontados
pela crítica em relação à obra poética anterior. Não podemos deixar de notar,
no tom de lamento, uma censura aos intelectuais brasileiros, que tanto velavam
pela forma poética, isto é, pela exterioridade da poesia. Em “Prelúdio” ele en-
contra como refúgio a própria poesia e a invenção de imagens, isto é, o poeta
está metaforizado na figura da “flor que resvala ao mar”. É através da máscara
da metáfora poética que o autor encontra o remédio para dizer tudo o que
pensa sem ficar de todo descoberto.

A preocupação do poeta em ouvir a crítica não produz o efeito desejado,
pois as opiniões negativas acerca do novo livro parecem ser ainda mais contun-
dentes do que as dirigidas ao primeiro. Falenas foi vista como uma obra de es-
cassa originalidade por conter traduções de poetas consagrados e por tratar de
temas diversos que dialogavam com outros espaços, diferentes do contexto
brasileiro, como a “Lira chinesa”, “La marchesa de Miramar” e “Uma ode de
Anacreonte”, além de um poema composto em francês “Un vieux pays”. Ao
novo poeta não bastava agora a opinião de um ou dois amigos, ele queria ser
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reconhecido fora do círculo íntimo. Precisava de um parecer sincero e abaliza-
do, que deixasse em segundo plano a relação pessoal.

Nas folhas do Diário do Rio de Janeiro, num artigo de Guimarães Júnior, obser-
va-se a mudança da crítica, que aponta a correção métrica do livro como algo
artificial e sente falta do lirismo das Crisálidas, outrora visto como obra descui-
dada:

“O livro das Crisálidas é aquele em que mais salientemente se patenteia a
índole poética de Machado de Assis. As Falenas revelam o artista, o método,
a correção na estrutura e na plástica. Nas Crisálidas adivinha-se o poeta, o
homem da inspiração e o músico da alma.”9

Seguindo na crítica, Guimarães Jr. chega a afirmar que Machado de Assis
em Falenas foi pouco espontâneo, além de apontar-lhe a falta de espírito pátrio
e de “inspiração característica”. Uma opinião que se perpetuou até os nossos
dias, quando ainda lemos alguns textos sobre a obra machadiana em geral que
mostram a ausência de patriotismo do autor e um certo alheamento em relação
às questões políticas e históricas.

Sobre Falenas há uma opinião curiosa de um dos colaboradores de A Vida
Fluminense, que se assina como A. de C., ocultando talvez o nome de Augusto
de Castro, principal redator da publicação, segundo pesquisa de Ubiratan Ma-
chado.10 Em 2 de abril de 1870, A de C. faz as seguintes observações:

“Depois de desabrochadas as Crisálidas, e quando todos esperavam uma mi-
ríade de borboletas crepusculares, apresenta-nos o autor, repassado de mo-
déstia, as suas Falenas, borboletas noturnas, cuja leitura encetei logo, e por
onde coligi que, se as sombras devem aprazer a tais lepidópteros, muito
bem devem eles achar-se nos novos versos do amável poeta.
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Neles há sombras a mais não querer. Não só as poesias tomam título às
sombras (“Luz entre sombras” e “Sombras”), como também reinam as
sombras em todas elas.”

O redator de A Vida Fluminense dá continuidade ao texto mostrando em vá-
rias passagens a ocorrência das palavras “sombra”, “sombrio” e de verbos que
exprimem a mesma idéia, porém não deixa de afirmar que o segundo livro de
poesias de Machado é bem superior ao primeiro. A observação feita por A. de
C, antes de desmerecer o livro, destaca certas características de Falenas que são,
visivelmente, mais acentuadas: lirismo comedido, objetividade nos temas, ten-
dência dramática em alguns poemas e presença de uma ironia sutil. Falenas,
como o próprio título indica, marca o nascimento de uma “borboleta notur-
na”, ambígua e melancólica, assim como presencia a destruição causada pelo
verme, que passa a roer todo vínculo de “flor”, isto é, de lirismo, que transbor-
dava outrora nas Crisálidas, invólucro de onde saíra aquela borboleta preta.

Em outra ocasião, A. de C. também faz crítica ao temperamento do poeta
Machadinho, pelo mesmo jornal, em 28 de janeiro de 1871, ao tratar da elei-
ção dos novos membros do Conservatório Dramático. Sendo Machado de
Assis um dos escolhidos, o redator destaca a mudança de opinião do escritor
de Falenas, que, num primeiro momento, havia “declinado de si a honra de ser
membro do novo conservatório”, mas que, logo depois, decide aceitar a nova
função. Como o artigo é ainda pouco conhecido, o transcreveremos na íntegra:

“Asseguramos no sábado passado que o Sr. Machado de Assis havia de-
clinado de si a honra de ser um dos membros do nimiamente conspícuo des-
trutório dramático, conservatório grasnático, ou coisa que assim se pareça.

E asseguramo-lo, sem receio, nem de leve, de faltar a verdade, porque o
dulcíssimo poeta (grifo nosso) era o primeiro a divulgá-lo par dessus toits.

Infelizmente, porém, considerações de um alcance que não nos é dado
atingir induziram depois (logo depois) nosso amigo cultor das musas a vol-
tar para o sapiente grêmio.
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Que bonitas coisas não diria o presidente para chamar de novo ao abriga-
do retábulo a ovelha que lhe havia fugido?

Coisas lindíssimas sem dúvida alguma e que muito abonam a fecundidade
de sua imaginação, mas que não justificam, nem mesmo atenuam, a irresolu-
ção de ânimo, o vaivém, o quero e não quero do inspirado autor das Falenas.

Antes de despedir-se, devia calcular as conseqüências do passo que ia dar,
para não ter de voltar atrás no dia seguinte, como um viandante inexperien-
te que reconhece haver errado o caminho do mato.

Olhe; o Sr. Vitorino de Barros não abandona seu posto nem a tiro de ca-
nhão prussiano.

Faça como ele, deixe correr o barquinho à feição das águas. Nem se faz
mister remar!

É este um conselho de velho amigo, Sr. Machado de Assis.”11

A ironia ácida do jornalista toca em dois pontos que se tornam o “calcanhar
de Aquiles” de Machado de Assis, a serem retomados por Sílvio Romero: a fi-
gura do “dulcíssimo poeta”, tomada de forma pejorativa, e a “irresolução de
ânimo” como marca de um caráter indeciso. Nota-se também a expressão em
francês, que realça a fala atribuída a Machado, definindo o gosto do poeta pela
língua francesa e, maliciosamente, intensificando a imagem de escritor alheio
ao contexto nacional.

Por considerar que a crítica estava enganada no julgamento ao avaliar a sua
obra pouco patriótica, Machado reformula o indianismo em Americanas, para
mostrar que o conceito de pátria englobava algo maior que a causa indianista.
Fica claramente exposta essa idéia no prefácio do livro. Parece um paradoxo
tratar do índio para dizer que nele não se resume a “cor local”, mas o escritor
precisava concretizar em uma obra suas idéias sobre o autêntico e o nacional na
literatura. Na advertência, escrita nas primeiras páginas de Americanas, vemos o
que podia ser considerado um dos objetos de análise do poeta e do prosador:
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“A generosidade, a constância, o valor, a piedade hão de ser sempre ele-
mentos de arte, ou brilhem nas margens do Scamandro ou nas do Tocan-
tins. O exterior muda; o capacete de Ajax é mais clássico e polido do que o
canitar de Itajubá; a sandália de Calipso é um primor de arte que não acha-
mos na planta nua de Lindóia. Esta é, porém, a parte inferior da poesia, a
parte acessória. O essencial é a alma do homem.”

As palavras do autor de Americanas fazem uma ressalva ao pensamento,
corrente na época, de que uma obra só poderia ser nacionalista se falasse de
índios, sabiás e palmeiras, nos mesmos moldes das de José de Alencar e
Gonçalves Dias. Machado de Assis não queria contestar a herança literária
indianista, mas abrir espaço às novas experiências. A originalidade não se
limita ao exterior, à paisagem, mas ao interior, à alma do homem. Essa
abordagem machadiana permite que a obra assuma uma universalidade e
que permaneça sempre atual, mesmo passados muitos anos de sua publica-
ção. No terreno da forma poética, no entanto, era mais difícil concretizar
uma inovação porque o verso ainda estava preso às leis da métrica e aos rí-
gidos padrões da época.

Com Americanas, graças à temática indígena, Machado foi reconhecido por
alguns como um poeta nacional que se iniciava na escola de Gonçalves Dias e
José de Alencar. Em um artigo do Brazil Americano podemos ver de que forma
ele foi recebido pela imprensa:

“Um livro com esse título simpático e firmado por nome tão conceitua-
do devia ser acolhido de outro modo pela imprensa do Rio de Janeiro. Não
sabemos ainda qual a norma por que os nossos jornalistas pautam o seu
procedimento em relação aos fatos literários do país, e quando vemos obras
escritas por poetas de fama passarem quase despercebidas, merecendo ape-
nas uma simples e lacônica notícia.

Quando pranteamos ainda a morte de Varela e não lhe vemos sucessor,
era natural que os sumos sacerdotes da imprensa literária, aqueles a quem
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coube a cornucópia da reputação, saudassem o convertido poeta cosmopo-
lita que espedaçando os ídolos estrangeiros vinha afinal reunir-se aos cren-
tes do americanismo.”12

Dois aspectos são relevantes nessa crítica: o descaso da imprensa em relação
ao livro indianista de Machado e, novamente, a reafirmação da imagem cos-
mopolita do escritor. Americanas surge como uma espécie de conversão de Ma-
chado a um estilo já ultrapassado na literatura, mas que parece ter sido um cul-
to necessário aos poetas “verdadeiramente” brasileiros da época. O nacionalis-
mo romântico não estava, então, completamente enterrado. O prefácio do li-
vro de Machado aparece como uma tentativa de mostrar que tudo poderia ser
matéria poética, e não somente uma paisagem estereotipada pelos indianistas.
O escritor é capaz de refletir sua pátria mesmo quando não fala de coisas espe-
cificamente nacionais. A alma do homem brasileiro, com todos os seus para-
doxos, era a matéria pura e essencial que Machado de Assis buscava.

Os poemas de Americanas gravitam em torno de temas indianistas permeados
de uma consciência crítica, que opõe o cristianismo ao paganismo, refletindo
sobre momentos controversos da História do Brasil e mostrando a oposição
entre questões essenciais e aparentes.

O artigo do Brazil Americano condenou o prefácio de Americanas, argumentan-
do sobre a importância do ambiente externo na formação do caráter humano.
Uma opinião que era fortalecida pelo mito do “bom selvagem” rousseauniano e
que, mais tarde, seria adotada pelo cientificismo naturalista de Taine, avaliando
o homem como um produto do meio, da raça e do momento, esvaziando-o de
seu conteúdo racional:

“A alma do homem é a mesma nos pólos e sob o Equador; diversas porém são
as idéias que a imagem dos objetos suscita no esquimó e no árabe. O poeta
que considera a influência da latitude e da educação social e doméstica como
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a parte inferior da obra, se a tiver em conta do acessório, e encara o indivíduo
desprezando a fisionomia que nele imprime a sociedade em que vive, recusa o
mais poderoso subsídio poético, esquiva-se a perpetuar ao lado da beleza ar-
tística a verdade histórica e escreve como o Sr. Machado de Assis frouxas nar-
rações, cronimetrificadas, quadros sem colorido nem vigor e sonega à pátria
os frutos que todas as inteligências vigorosas lhe devem oferecer.”13

O censor inicia o texto falando de uma possível conversão de Machado a
um estilo nacionalista e termina chamando-o de sonegador da pátria. O que
faz o “nacionalismo” poético de Machado passar a impressão de ter fracassa-
do? Talvez isso aconteça porque talvez a intenção do escritor não fosse repetir
modelos; queria, ao contrário, da formação cultural do povo brasileiro, que
não se resumia à figura do indígena.

Diante de um panorama tão complexo, Machado de Assis parecia insatis-
feito com a recepção da sua poesia. Mudou mais uma vez de tema, para não ser
visto como um poeta distante da causa nacional, e acabou por desagradar ain-
da mais aos leitores. Teria nascido Machado de Assis apenas para a ficção ro-
manesca, já que seus versos foram tachados de “cronimetrificados”?

Havia uma tendência em Machado para tratar a fundo as questões referen-
tes à arte. Arte para o escritor se confundia com reflexão, por isso procurava
meios de manifestar suas opiniões sobre a literatura e o fazer literário, mesmo
quando escrevia poesia. Essa intenção metapoética, que avulta em Falenas, se
concretiza em Americanas em consonância com as idéias formuladas no “Instin-
to de nacionalidade”, artigo publicado em O Novo Mundo, em 1873. O artigo
traçava um panorama da arte no Brasil, falando do romance, da poesia, do tea-
tro e, ainda, fazendo algumas considerações sobre a língua escrita:

“Compreendo que não está na vida indiana todo o patrimônio da Litera-
tura Brasileira, mas apenas um legado, tão brasileiro como universal (...).
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Devo acrescentar que neste ponto manifesta-se às vezes uma opinião,
que tenho como errônea: é a que só reconhece espírito nacional nas obras
que tratam de assunto local, doutrina que, a ser exata, limitaria muito os ca-
bedais da nossa literatura.”14

O artigo aborda o mesmo assunto do prefácio de Americanas, mas, infeliz-
mente, a crítica não conseguiu chegar a um consenso quanto ao que seria o ver-
dadeiro “instinto de nacionalidade”. Essa reflexão machadiana é recorrente
mesmo nos contos e romances, quando o escritor desloca o espaço/tempo das
narrativas, mas segue ironizando o seu espaço e época. Assim, nas Americanas,
quando Machado de Assis nos fala do sacrifício pagão/cristão no poema “Po-
tira”, está assinalando outras questões ligadas ao pensamento destrutivo do
mundo ocidental e às dicotomias razão/emoção e corpo/espírito. O jogo en-
tre os duplos marca o pensamento em conflito, acentuado na literatura desse
período, em que se viam a diluição do Romantismo e o surgimento de tendên-
cias realistas e cientificistas.

Em 1897, Sílvio Romero escreveu um longo estudo sobre a obra de Ma-
chado de Assis, abordando desde os primeiros versos até os romances da ma-
turidade. O crítico mostra opiniões contundentes, mas que muito nos interes-
sam, sobre o nacionalismo machadiano e, no que se refere a Americanas, chega a
afirmar que este livro seria o “menos brasileiro” dentre todos os de Machado
de Assis:

“E agora veja o estimável crítico uma coisa curiosa: de todos os livros do
autor fluminense o pior, o mais pálido, o mais insignificante e menos brasi-
leiro é precisamente e exatamente aquele em que escolheu de preferência as-
suntos nacionais, as suas Americanas – um livro incolor a mais não ser. É que
o poeta fez ali obra de erudito, sem paixão, sem alma.”15

197

Machado de Ass i s : dulc í s s imo poeta?

14 ASSIS, Machado de. Instinto de Nacionalidade & Outros Ensaios. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1999.
pp. 15-16.
15 ROMERO, Sílvio. Machado de Assis. 2 ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1936. p. 29.



Podemos observar que a opinião de Romero sobre Americanas é semelhante à
de alguns críticos sobre Falenas em relação a Crisálidas: perda da paixão e preo-
cupação com a forma e o conteúdo. A posição de poeta erudito substituiu a de
poeta apaixonado, doce e lírico? Como definir o poeta Machado de Assis? Se-
guindo o estudo de Romero, verificamos que ele encontra três feições diferen-
tes na poesia de Machado de Assis:

“A poesia do notável fluminense, pondo de parte certa feição patriótica,
quase sempre rebuscada e fria, que se acha em Americanas, tem três notas ca-
pitais: uma sonhadora e pessoal, outra humorística e docemente irônica
(grifo nosso), a terceira de certa curiosidade por coisas estranhas, por qua-
dros afastados e peregrinos.”16

Segundo Romero, Falenas é o livro de Machado que apresenta as três notas
apontadas acima. No entanto, faz uma ressalva à última característica observa-
da na poesia de Machado, pois vê como mau gosto esta “curiosidade por coi-
sas estranhas”, tomando como exemplo a “Lira chinesa”. Apesar disso, não
podemos deixar de notar, mais uma vez, um esforço para tentar compreender
o poeta Machado de Assis e a expressão utilizada para defini-lo: “docemente
irônico”. De fato, se compararmos a ironia do escritor fluminense com a dos
escritores da época, principalmente com a dos românticos, como Bernardo
Guimarães e Álvares de Azevedo, percebemos o tom mais ácido da ironia nes-
ses autores, enquanto, em Machado, há certa suavidade nas palavras, principal-
mente porque sua ironia é o que podemos chamar de enviesada, ou seja, uma
ironia que vai sendo construída, tecida por entre as malhas do texto, mas nunca
mostrada abertamente.

Romero, no decorrer do seu estudo, torna-se mais enfático e intransigente.
Acirrando a crítica, ele torna a falar do “doce poeta”, que aqui apresenta o
mesmo sentido empregado por A. de C. no artigo de A Vida Fluminense, trans-
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crito anteriormente. O “dulcíssimo poeta” e a “irresolução de ânimo” são ima-
gens retomadas em Romero para menosprezar a obra e o autor.

“Pode ser gracioso, não duvido; porém é acanhado e algum tanto piegas
e pulha. Creio não ser demasiado grosseiro afirmar que esta águia não tem
envergadura, este condor não possui o largo vôo solitário das montanhas,
este Machado de Assis é um doce poeta de salão, pacato e meigo, se quise-
rem; porém gago e indeciso (grifo nosso).”17

O crítico também se apropria do discurso machadiano para marcar certos
traços de caráter, que considerava negativos no poeta. Assim, a expressão
“meias tintas” empregada por Machado de Assis na crônica do primeiro núme-
ro do Futuro, em 1862, foi retomada por Sílvio Romero com a intenção de des-
tacar no escritor uma falta de imaginação e de um estilo vigoroso; neste caso, o
“doce” assume a conotação de fraco e inerme. Na crônica do Futuro temos:

“Tirei hoje do fundo da gaveta, onde jazia, a minha pena de cronista. A
coitadinha estava com um ar triste, e pareceu-me vê-la articular, por entre os
bicos, uma tímida exploração.(...) O pugilato das idéias é muito pior que o
das ruas; tu és franzina [a pena], retrai-te na luta e fecha-te no círculo dos
teus deveres, quando couber a tua vez de escrever crônicas. Sê entusiasta
para o gênio, cordial para o talento, desdenhosa para a nulidade, justiceira
sempre, tudo com aquelas meias-tintas tão necessárias aos melhores efeitos
da pintura.”18

Machado de Assis usou a expressão para caracterizar sua forma de escrever,
como já dissemos, um tanto encoberta, sem exagerar no estilo, deixando ape-
nas entrever os seus contornos. No meio jornalístico, no entanto, a expressão
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tem um significado diferente, associando-se a uma escrita sem opiniões mar-
cantes, logo, sem traços fortes de caráter. O escritor fluminense trabalha os
dois sentidos na crônica, o jornalístico e o artístico, mas sob a ótica da ironia,
exatamente por considerar que a crítica agia injustamente com o escritor que
possuía idéias próprias.

A indefinição de estilo, para Romero, torna-se uma das marcas atribuídas a
Machado e, não podendo encaixá-lo no modelo romântico, de características
exageradamente sentimentais, opta por enquadrar o poeta num meio-tom, na
acepção mais negativa do termo:

“Por outros termos, seu romantismo foi sempre, no meio da barulhada
imaginativa e turbulenta dos seus velhos companheiros, pacato e pondera-
do, com uma porta aberta para o lado da observação e da realidade; seu atu-
al sistema, que ponderei chamar de um naturalismo de meias-tintas, um psi-
cologismo ladeado de ironias veladas e de pessimismo sossegado, tem por
sua vez uma janela escancarada para as bandas das fantasias românticas, não
raro das mais exageradas e aéreas.”19

Ao afirmar que o escritor utiliza “ironias veladas”, Romero aponta para
uma particularidade da poesia machadiana: o disfarce. Essa ironia não aparece
de forma direta e contundente, já que se reveste de uma aparente doçura para
disfarçar a crítica incisiva. A “pena justiceira” de Machado de Assis parece
aplicar nos versos as instruções da crônica de 1862, valendo-se das “meias-
tintas” para buscar um efeito, um estilo, enfim, um modo de protestar, quase
silenciosamente, dissimulado no discurso.

Talvez esse seja o principal motivo das interpretações negativas da poesia
de Machado. As análises têm apontado particularidades da obra poética, mas
não consideram a poesia como um todo, no seu arcabouço estrutural. O “fa-
zer” em Machado está intimamente ligado ao “pensar”; a realização de uma
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obra de arte se cerca da análise crítica, como se, para ele, escrever fosse uma
forma de pôr em prática, simultaneamente, o ideal de escritor e de crítico.

As questões formuladas na obra de Machado, tanto a poética quanto a fic-
cional, são sempre retomadas, e o escritor escolhe tratar de todos os assuntos
sem pender para os extremos, fazendo do seu discurso uma expressão dúbia e
complexa. De Crisálidas a Memorial de Aires, Machado segue matizando suas con-
siderações, sempre trazendo à tona as revelações da alma humana, um misto de
Bem e de Mal, a “meia-tinta” da humanidade.

Nos arquivos da Academia Brasileira de Letras pudemos ter acesso a alguns
textos produzidos por terceiros e enviados a Machado. Alguns trazem opi-
niões sobre o escritor fluminense e outros avaliam-lhe a produção intelectual.
Dentre esses, há um poema curto que realiza as duas coisas, pois fala do autor e
da obra. Infelizmente o texto não está datado, e o autor se identifica apenas
como “O plantonista”. O título é bem sugestivo e enfatiza o teor da estética
machadiana: “Ao corte do Machado”.

O velho molde, antiquado,
D’inchada literatura
Foi-se aos golpes do Machado
Vibrado com mão segura.

Romancista – fez Helena
Fez também Iaiá Garcia:
Pondo Brás Cubas em cena,
Também fez filosofia.

Fez Falenas, fez Crisá-
lidas; fez versos a fundo;
Se na véspera tem nascido...
Teria feito este mundo!
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Poeta....sabeis que é raro
O que com ele se agarre
No lirismo doce-amaro
Que o faz o nosso Gayarre...

Que ele é quase este cantor
Sabe-o ele, ele o diz:
Pois se dá dós o tenor
(Ele) Machado... d’Assis.

O “molde antiquado de inchada literatura” é uma referência direta aos ex-
cessos românticos da época, que se foram “ao golpe do Machado”, uma brin-
cadeira com o nome do escritor, que passa a ser identificado com o instrumen-
to cortante. O enxugamento do lirismo e o corte narrativo são outros pontos
que estão relacionados ao poema. A quarta estrofe traz um parecer que explica
o lirismo presente na poesia do escritor fluminense: “doce-amaro”. O “dulcís-
simo poeta” é retomado numa expressão que define melhor o poeta Machadi-
nho, pois, afinal, ele não queria mesmo tomar uma única posição, era doce e
amargo ao mesmo tempo.

O poema de “O plantonista” nos revela um Machado em ascendência na
prosa, mas, apesar disso, já bem reconhecido como poeta, apresentando um liris-
mo incomum, raro e dúbio, ou seja, o verso doce estava cercado de uma ironia
amarga. O “leitor ruminante”, diante de um manjar tão excêntrico, há de saber
digeri-lo, mesclando, continuamente, os sabores que se alternam no texto.

Um outro poema, “Refus”, escrito por Machado na Gazeta de Notícias em
1890, descreve a mesma feição íntima e ambígua do escritor. Os versos são di-
rigidos a Jaime de Séguier e fazem alusão a um certo retrato machadiano deli-
neado pelas palavras do amigo. O poema, escrito em francês, foi coligido pela
edição da Aguilar.20
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Non, j’ ne paye pas, car il est incomplet
Cet ouvrage. On y voit, certes, la belle touche
Que ton léger pinceau met à tout ce qu’ il touche;
Et, pour un beau sonnet, c’est un fort beau sonnet.

Ce sont-là mes cheveux, c’est bient-là le reflet
De mes yeux noirs. Je ris devant ma propre bouche.
Je reconnais cet air tendre ainsi que farouche
Qui fait toute ma force et tout mon doux secret.

Mais, cher peintre du ciel, il manque à ton ouvrage
De ne pas être dix, tous ègalement doux,
Vibrant d’âme, et parfaits, pleins de charme et de vie,
Pour un baiser, je veux toute une galerie.21

A segunda estrofe apresenta, em tradução de Modesto de Abreu, as seguin-
tes definições: “Meu cabelo é bem esse, esse é o reflexo discreto/ De meu
olhar. Eu rio, ao fitar minha boca,/ Reconheço esse ar terno e um tanto taci-
turno,/ Que faz a minha força e o meu dulçor secreto”. O “eu lírico” reconhe-
ce em si o “olhar discreto” e o “ar terno e taciturno”, ao mesmo tempo. No
poema original Machado utiliza a expressão “air tendre ainsi que farouche”, isto é,
um ar terno e selvagem, duas oposições que são a “força e o dulçor secreto” do
poeta. A combinação das duas características se torna, de fato, a melhor defini-
ção de Machado, principalmente na poesia, onde ele deixa entrever algumas
notas de docilidade entrecortadas por boas doses de ironia. Qualquer aprecia-
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ção crítica que mostre apenas um dos lados da poesia machadiana deve ser
considerada incompleta.

O pacato homem das letras era movido pela tensão dessas forças polares
que guardava dentro de si. O “mundo interior” de Machado revelava um abis-
mo, que, na mesma proporção dos olhos de Capitu, arrastava as maiores con-
vicções para o seu interior, dando às certezas uma boa parcela de ambigüidade.

Percebemos, no decorrer de sua trajetória literária, uma progressiva mudan-
ça, ou seja, uma opção cada vez mais óbvia pelo meio, como forma de equili-
brar os extremos. Nos primeiros versos, por exemplo, podemos verificar a sua
docilidade sem os laivos de amargor e ironia. Notamos um lirismo mais puro,
sem a mediação do conflito. No poema “Teu canto”, publicado na Marmota
Fluminense em 15 de julho de 1855, portanto um dos primeiros poemas de Ma-
chado, podemos constatar isoladamente o “dulçor” do poeta, sem a oposição
de uma imagem antitética como ocorreu em “Réfus”:

Eu sinto nest’ alma,
Num meigo transporte,
Meu forte
Dulçor;
Se soltas teu canto
Que o peito me abala,
Que fala
De amor.22

Sua alma ainda não se revestira de agonias, sua flor poética não tinha se res-
valado no mar e sua luz não havia se esvaído na treva. O dulcíssimo poeta, com
o tempo, deixou que sua flor fosse corroída pelo amargor do verme.

Em 1901, quando muitos pensavam que Machado havia abandonado de
todo os versos da juventude, o escritor surpreende seus leitores com o lança-
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mento das Poesias Completas. A publicação reacende novos debates sobre a im-
portância da obra poética de Machado de Assis. Alguns êmulos encontraram
neste fato o motivo de que precisavam para desprestigiar o escritor e para criti-
car o grupo da recém-formada Academia Brasileira de Letras, como foi o caso
de Múcio Teixeira, enquanto para outros, como Sílvio Romero, era a oportu-
nidade de mostrar as fragilidades do Machado poeta, já que não era possível
fazer o mesmo com o prosador.

Não podemos desprezar a opinião de José Veríssimo sobre as Poesias Com-
pletas, de 1901. Ubiratan Machado considerou o texto de Veríssimo, escrito
no Jornal do Commercio em 21 de maio de 1901, o melhor artigo publicado sobre
a poesia machadiana na época e talvez até a atualidade.23 Nele, o crítico para-
ense aponta os possíveis defeitos em Machado e as qualidades irrefutáveis; ao
tratar das falhas, ele assinala as mesmas restrições feitas por A. de C. e Romero:

“Os mesmos defeitos, ou antes, falhas, que se lhe podem notar no estilo,
carência de cor, falta de eloqüência ou energia, ausência de animação, abuso
de hesitação, são os do seu próprio temperamento, aumentados por uma ex-
cessiva delicadeza, uma sensibilidade exagerada às mesquinharias e ridicula-
rias da vida, um descomedido receio da ilusão.”24

Vemos a retomada de idéias presentes nas expressões “meias-tintas”, “irre-
solução de ânimo” e “dulcíssimo poeta”, presentes nos outros dois críticos.
Quanto às características positivas da poesia machadiana, Veríssimo ressalta:
“pureza e correção da forma, singularidade do pensamento, delicadeza refina-
da dos sentimentos e da expressão (...), um delicioso poeta das sensações, vi-
sões, sentimentos delicados, raros, expressos com uma arte esquisita.”25
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O que haveria de novo no artigo de Veríssimo? Talvez a tentativa de com-
provar a existência dos fenômenos destacados por outros críticos e de mostrar
que não eram defeitos, mas “efeitos” do estilo machadiano. Procurando expli-
cações para essas tendências de Machado, Veríssimo buscava a motivação poé-
tica do escritor:

“Como poeta, não foi propriamente romântico, nem propriamente par-
nasiano, nem propriamente naturalista, e foi simultaneamente tudo isto
junto. A cada tendência artística, a cada forma estética, colheu discretamen-
te das flores da beleza que produziram a que se casava com o seu tempera-
mento, usou-lhe sobriamente o perfume, obtendo da sua mistura um novo
aroma, delicado e modesto.”26

De fato, a dificuldade de encaixar Machado num estilo é evidente, mesmo
quando se trata de sua poesia. Pouco sentimental, em face dos derramamentos
líricos dos românticos, e delicado demais para a frieza dos versos parnasianos,
o poeta flutua entre modelos antigos e novos, tanto no que se refere aos temas
quanto à métrica e à correção formal. O ponto principal do artigo de Veríssi-
mo parece ser o desfecho, quando afirma: “Regalo para outros poetas, para in-
telectuais, gozo para espíritos literários e para refinados, não satisfará talvez os
que não o forem. É para mim o seu defeito capital; o poeta lhe achará porven-
tura a sua principal virtude... E ambos talvez tenhamos razão...”27

A conclusão a que se chega é a de que Machado não escrevia para o leitor
comum, para as massas, mas para um público seleto de intelectuais e espíritos
literários. Talvez seja a reafirmação do título de poeta “cosmopolita”, que já
havíamos apontado anteriormente. Os críticos atribuíam a Machado um estilo
“estranho”, e apontavam poemas cuja temática estava mais voltada para a lite-
ratura estrangeira do que para a nacional, e mais afeita aos paladares apurados
do que à simplicidade do povo.
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Temos observado até agora a ausência de uma análise profunda da crítica em
relação à poesia machadiana. Todos os artigos aqui destacados procuraram defi-
nir mais o poeta e o seu caráter pessoal do que fazer uma leitura intrínseca dos
seus poemas. Disso se desculpa Veríssimo ao declarar que seu propósito não era
analisar os poemas de Machado, mas unicamente dizer a “impressão geral dele
como poeta”. Enfim, os contemporâneos apenas fizeram uma apreciação geral
do poeta Machado de Assis, não se detendo no seu estudo detalhado nem bus-
cando nestas produções, como sugeriu Machado, a alma do escritor.

Os textos de crítica apresentados até agora foram publicados quando Ma-
chado de Assis ainda estava vivo. Inevitavelmente, muitos deles chegaram a in-
fluenciá-lo e lhe provocaram algum tipo de reação, que, de certa forma, pode
ter marcado suas obras posteriores. Podemos notar alguns pontos em comum
entre os textos críticos da época, mas que, no decorrer dos anos, foram esque-
cidos pelos novos intérpretes.

O Modernismo, por exemplo, foi um movimento que quis pôr abaixo tudo
aquilo que representava Machado de Assis e conseguiu, por muito tempo, fazer
com que considerassem sua obra como melancólica, sombria e difícil de ser enten-
dida, além de destacar o escritor como um cultor das formas, alheio ao seu entorno
e dono de personalidade doentia. Essa visão se coadunava com o todo da obra, po-
esia e prosa. Na crítica mais atual, no entanto, o abismo se encontra entre o prosa-
dor e o poeta. A grandeza da prosa machadiana obscurece a divulgação de sua poe-
sia, de tal maneira que muitas pessoas, mesmo as que apreciam a obra do escritor,
desconhecem quase completamente seus poemas, sobrevivendo apenas algumas
lembranças do soneto “A Carolina” e de alguns versos de Ocidentais.

Começaremos esta segunda parte com a opinião de uma figura importante
nas letras: Manuel Bandeira. Em seu ensaio “O poeta”, Bandeira mostra que “é
um perigo para o poeta assinalar-se fortemente nos domínios da prosa”. Enfa-
ticamente, chega a dizer que a obra machadiana até 1878, em prosa e verso, se
reveste de uma mediocridade. Também nos fala de um certo “estalo” do escri-
tor após essa data, que elevou o padrão de suas produções literárias.28
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Bandeira assinala apenas alguns poemas de Ocidentais como dignos de algum
mérito.29 Destaca também alguns versos esparsos dos livros anteriores, mas
desconsidera todo o resto, sempre realizando uma apreciação da obra “em ge-
ral”. Em nenhum momento Bandeira analisa a poesia de Machado com o
aprofundamento devido.

Há outro julgamento de peso, por se tratar de um escritor que de igual
modo experimentou os gêneros literários, vindo a se firmar mais no terreno
ficcional: Mário de Andrade. Em seu livro Aspectos da Literatura Brasileira há um
capítulo que fala sobre a produção machadiana, por ocasião do centenário de
nascimento do escritor fluminense, incluindo sua poesia. Já nas primeiras li-
nhas o crítico lança-nos um pergunta inquietante: “Amas Machado de
Assis?”.30 Mário sugere que há uma possibilidade de admirar e cultuar, come-
didamente, o escritor, mas acrescenta: “Aos artistas a que faltem esses dons de
generosidade, a confiança na vida e no homem, a esperança, me parece impos-
sível amar”.31

A leitura da obra machadiana é um desafio, pois lança a pergunta que talvez
não seja possível responder ou que, de fato, a cada resposta se torne ainda mais
desafiadora. Parece que Mário de Andrade tenta de todas as formas, através da
pergunta retórica, desmerecer a figura de Machado de Assis. Aponta-o como
um representante da burguesia, acusa-o de não estar envolvido nas causas so-
ciais e enfoca a perversidade das personagens machadianas, principalmente as
femininas, enfim, todos os preconceitos que o Modernismo perpetrou contra
o homem e o escritor Machado de Assis.

Quanto à obra poética, o crítico define-a como medíocre, tal como Bandei-
ra, mas acrescentando que os versos de Americanas são fracos e os de Ocidentais,
amargos. Mesmo assim, Mário de Andrade destaca um dos poemas de America-
nas, intitulado “A última jornada”, exatamente por conseguir ver nele a ligação
com o canto V do “Inferno” de Dante. A descoberta do sentido desperta ime-
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diatamente o prazer. Pena que ele não se tenha debruçado sobre outros poe-
mas para de igual modo desvendá-los. Sobre “A última jornada”, Mário diz:

“É o dom da poesia... A invenção não se origina propriamente de uma
história a contar, de um caso que é uma realidade possível de suceder, mas
de uma intuição íntima do poeta (...).

Daí o seu desnorteante, o seu admirável, o seu mistério fecundo – essa
potência de atração, de domínio, de hipnotização, de enfeitiçamento, de
sugestividade que o poema tem. E esta é a força, a essência mesma da ver-
dadeira poesia.”32

Como o escritor poderia exercer esta atração sem manifestar o amor?
Talvez seja essa pergunta que retorne desafiante para interpelar o crítico.
Mário, apesar de mostrar fascínio por “A última jornada”, acaba por reite-
rar as palavras de Manuel Bandeira sobre a poesia de Machado, afirmando
que a sua preocupação com a linguagem era maior que com o lirismo e a
criatividade.

O texto de Mário nos faz pensar qual seria de fato sua intenção ao discorrer
sobre o escritor fluminense. Ficamos cogitando se, sentindo-se obrigado a es-
crever algo no centenário do escritor, ele tentou destacar uma gota de entusias-
mo num oceano de insatisfação e incômodo que esta figura tão grandiosa cau-
sava. Por outro lado, poderíamos pensar que de fato havia uma admiração,
abafada pelo recalque modernista, que o obrigava a colocar uma pérola – a
contribuição de leitura que ofereceu sobre “Última jornada” – cercada por pa-
lavras tão severas sobre Machado.

No mesmo ano do centenário, Mário Matos destaca a dificuldade na fala
de Machado de Assis como um dos motivos para que ele não fosse um bom
orador e, por conseqüência, um bom poeta. Talvez o crítico estivesse pen-
sando unicamente no poema declamatório, como se a poesia não pudesse en-
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fatizar apenas o texto escrito e a leitura intimista. Diz ainda que o poeta “ca-
recia de estro, de flama, de frescura nos sentimentos ou emoções”.33 Vemos
como o “dulcíssimo poeta” se torna, de um momento para o outro, um artis-
ta insensível.

Machado de Assis ficou por muito tempo relegado ao segundo plano na li-
teratura até voltar a ser valorizado, principalmente nos anos posteriores ao seu
centenário de nascimento, quando enfim foram derribados muitos preconcei-
tos, inclusive o de que o escritor era alheio às questões políticas e sociais do seu
tempo. Estudos importantes surgiram entre as décadas de 1950 e 1960, mas
em grande parte voltavam-se para a prosa machadiana ou dedicavam-se as pes-
quisas biográficas do escritor. A poesia foi posta ao largo, excetuando-se, logi-
camente, os biógrafos, como Massa, que fizeram um levantamento das produ-
ções machadianas da juventude.

Alguns textos mais recentes procuraram reunir opiniões que tratam da obra
machadiana como um todo. No panorama atual destacam-se alguns artigos
sobre a poesia de Machado, como os de Ivan Teixeira, Mario Curvello, Mario
Chamie e, também, num estudo mais aprofundado, a tese de doutoramento de
Cláudio Murilo Leal.

A imagem do poeta doce, delicado e recatado diluiu-se no decorrer dos
anos. Na atualidade, nenhum crítico enfatizou essa vertente machadiana, mes-
mo tendo sido tão acentuada na crítica feita em vida do autor. O que nos inte-
ressa, no entanto, é perceber como se manifestam a delicadeza e a docilidade
na poesia de Machado de Assis, resgatando idéias do passado e do presente.
Comecemos com uma afirmação de Cláudio Murilo Leal sobre a chave de lei-
tura do verso machadiano:

“Machado, desde seus primeiros poemas, demonstra uma precoce habilida-
de no jogo da dissimulação verbal. O subentendido permanece na penum-
bra de uma mensagem que aguarda o perspicaz exegeta, aquele paciente de-
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codificador que encontrará as chaves do sentido oculto dos versos de dupla
significação.”34

Leal sugere um “jogo de dissimulação verbal”, que definimos como ironia
poética machadiana, revestida de “um sentido oculto” e que, podemos acres-
centar, se esconde numa fragilidade aparente de rosa. Veríssimo também já ha-
via mostrado no poeta uma “sinceridade contida”, uma ironia específica, que
se oculta por trás da docilidade do poeta:

“E o poeta, a despeito de seu recato e timidez, deixar-lhe-á, por isso mesmo,
uma impressão de extrema delicadeza, de fina e alta aristocracia de senti-
mentos, não pelo rebuscado de complicações emocionais, mas pela sua sin-
ceridade sempre contida, que, no receio da ironia alheia, corrige com sua
própria toda manifestação que lhe parece mais aparente e, portanto, à sua
sensibilidade aguda – grosseira e chocante.”35

Talvez o amigo de Machado tenha sido o único a procurar definir essa do-
çura inexplicável do poeta, tão exaltada/discriminada em sua época e quase
imperceptível à nossa. “O aroma delicado e modesto” do poeta Machadinho,
repetindo as palavras de Veríssimo citadas linhas atrás, tinha “a lhe embaçar o
estro o seu espírito de análise, que já entrava a amadurecer, o seu nativo ceticis-
mo, a sua ironia, o seu arisco pudor de exteriorizar-se.”36 O “arisco pudor” ca-
sa-se bem com o “ar terno e selvagem”, que são “a força e o dulçor secreto” do
poeta Machado de Assis, além de revelar a essência do lirismo “doce-amaro”
sugerido por “O plantonista”.

Para encerrar, deixemos o discurso machadiano revelar-se pela voz da poe-
sia. Em Ocidentais, Machado escreve o “Soneto de Natal”, onde fala de um re-
cordar de “sensações antigas” e da luta do poeta para transmitir suas emoções
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em verso “doce e ameno”. Fracassado em seu intuito criador, o poeta, metafo-
rizado na figura do “homem” que aparece no poema, só consegue escrever um
único verso, mas, ironicamente, ao tratar dessa dificuldade, o escritor compõe
os dois quartetos e dois tercetos necessários a sua produção. Na verdade, um
falso fracasso:

Um homem – era aquela noite amiga,
Noite cristã, berço do Nazareno –,
Ao relembrar os dias de pequeno,
E a viva dança, e a tépida cantiga,

Quis transportar ao verso doce e ameno
As sensações da sua idade antiga,
Naquela mesma velha noite amiga,
Noite cristã, berço do Nazareno.

Escolheu o soneto... A folha branca
Pede-lhe a inspiração; mas, frouxa e manca,
A pena não acode ao gesto seu.

E, em vão lutando contra o metro adverso,
Só lhe saiu este pequeno verso:
“Mudaria o Natal ou mudei eu?”.37

O homem-poeta teria mudado de repente? O prosador, enfim, matara o
poético Machadinho de uma vez? Parece que o vate está sempre pronto a re-
nascer com sua face docemente irônica dos seus versos, em contraste com a
“boca gelada e sardônica” da ironia prosaica. Seria possível o poeta sobreviver,
como a “fruta dentro da casca”, face ao prosador? Para responder a essas ques-
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tões será preciso, primeiramente, reconstruir a imagem de poeta que ficou ata-
da a um passado povoado de “produções medíocres”, segundo a opinião de
certa crítica impiedosa.

Talvez, mais do que uma simples análise do metro e do verso, o maior valor
da poesia machadiana esteja no exercício exegético de desvendar o “subenten-
dido na penumbra de uma mensagem”, deixando-nos envolver por esta queixa
abafada, presente em sua docilidade de flor, tocando-a com mão consciente e
curiosa, como nos sugeriu o poema drummondiano que serviu de epígrafe a
este ensaio. Terminamos aqui como começamos, buscando, com os versos de
um poeta, explicar o enigma de um outro: “A flor sofre, tocada/ por mão in-
consciente./ Há uma queixa abafada/ em sua docilidade.”
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Casa da Rua Cosme Velho, 18.



O coloquialismo de
Machado de Assis

J . Mattoso Câmara Jr .

A sua técnica de referências ao leitor é, com efeito, a conse-
qüência de uma atitude geral, que podemos definir como

um contínuo esforço de aproximação da linguagem coloquial falada.
O romancista sente-se escritor – é verdade – e sabe estar se dirigindo
a leitores e não a pessoas que o cerquem para ouvir diretamente a
narrativa da sua própria boca. Não obstante, procura aproveitar ao
máximo, dentro das condições da linguagem escrita, as possibilida-
des que lhe ensanchariam a fala se ele fosse um contador da Idade
Média, quando “toda a literatura em língua vulgar se propagava
mais pelo ouvido do que pela vista”.1

Podemos dizer assim que há em Machado de Assis uma tal ou
qual tendência a reduzir uma das antinomias mais nítidas da ativida-
de lingüística, qual é a que existe entre a linguagem oral e a lingua-
gem escrita.
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A literatura se integra naturalmente nesta última, como logo transparece do
seu nome, derivado do latim littera, isto é, “letra”. Apesar do reconhecimento
de haver um objetivo de arte em muitas manifestações lingüísticas orais, no
passado e mesmo no presente ocidental através da atividade folclórica (o que
determinou a expressão, contraditória em seus termos, “literatura oral”), a
conceituação de literatura, em seu sentido usual, é de um corpus de textos. Até a
poesia, que se fundamenta no ritmo da enunciação, é concebida comumente
pelo prisma da linguagem escrita: entende-se o verso como uma “linha” contí-
nua no papel, e chega-se a considerar um verso único duas ou três frases métri-
cas escritas em seguimento, como fez Olavo Bilac, que julgou ter criado um
verso de catorze sílabas alinhando por esse processo três tetrassílabos.2

Ora, o enquadramento da obra literária na linguagem escrita acarreta uma
conseqüência de vulto, resultante do caráter básico desse tipo de linguagem em
face da linguagem oral.

A grande diferença entre uma e outra não é a rigor o aspecto visual da pri-
meira e o auditivo da segunda, como poderia parecer numa apreciação per-
functória. Na verdade não há leitura rigidamente silenciosa, isto é, feita exclu-
sivamente com os olhos, e dá-se uma audição mental, que reintroduz na litera-
tura os sons através das letras e as pausas e o jogo tonal através da pontuação. A
este respeito as duas linguagens acabam por encontrar-se. O que as distingue,
porém, inapelavelmente, são as condições específicas em que se realizam. A
linguagem oral é um intercurso entre um falante e um ou mais ouvintes dentro
de uma situação definida, numa sala, numa rua, num veículo e assim por dian-
te. São esse ouvinte e essa situação, cujos conceitos tão bem souberam formu-
lar teoristas como Bally e Gardiner,3 que desaparecem na linguagem escrita em
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que se consubstancia a obra literária: o primeiro se difunde e oblitera num pú-
blico ledor vago, indeterminado e atípico; a segunda se esvai ao resolver-se em
dois momentos disjuntos e heterogêneos, que são aquele em que o escritor lan-
çou no papel os seus pensamentos, e esse outro, posterior, descontínuo e dís-
par, em que cada leitor entra em contato com esses pensamentos.

Em face dessa divergência básica entre a linguagem oral e a escrita, a lite-
ratura de ficção, consubstanciada no romance moderno a partir dos fins do
século passado, adotou uma solução radical – a obliteração do ouvinte –, e
completou-a pela sua própria obliteração. Como já se frisou no ensaio an-
terior, a narrativa torna-se uma apresentação impessoal, que elimina o nar-
rador com os indivíduos ouvintes: “São uma seqüência de quadros objeti-
vos e concretos, expostos à vista da massa anônima que se digne de atentar
neles.”

Antes dessa época, entretanto, a narrativa oscilava, um tanto incaracterísti-
ca, com a intromissão do narrador em meio do relato e o seu freqüente apelo
aos leitores, que ele procurava visualizar em imaginação. É uma atitude que
importa em aceitar os liames da narrativa literária com a linguagem oral. E foi
a que preferiu Machado de Assis, estilizando-a no que bem se pode dizer um
sistema coerente.

Não se contenta, em verdade, com a apresentação de si próprio como narra-
dor e com a visualização dos leitores, através de referências e apóstrofes que os
aproximam de ouvintes. Também procura muitas vezes recriar o elemento da
situação concreta, estabelecendo, discreta e esporadicamente embora, um qua-
dro ambiental para se dirigir a seus leitores.

�

Assim, nas narrativas de estilo autobiográfico, o escritor procura focalizar o
momento em que o personagem-autor escreveu o que nos conta. Em “O enfer-
meiro” é o momento preciso da elaboração do testamento e são-nos forneci-
dos certos dados que reconstroem a situação:
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“Olhe, eu podia contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas
interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel, e eu só tenho
papel; o ânimo é frouxo, e o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada.
Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida.
Adeus, meu caro senhor, leia isto e queira-me bem (...)” (Var. 149).

Da mesma sorte, em “Último capítulo” o suicida, ao nos contar sua histó-
ria, ministra dados nítidos sobre o momento em que a escreveu:

“(...) retiro-me deixando não só um escrito, mas dois. O primeiro é o meu tes-
tamento, que acabo de compor e fechar, e está aqui em cima da mesa, ao pé da pistola carregada.
O segundo é este resumo de autobiografia” (Hist., 27).

No Brás Cubas são analogamente expressivos os passos em que se evoca a si-
tuação do narrador no além-túmulo a redigir a sua mensagem aos vivos:

“(...) evito contar o processo extraordinário que empreguei na composi-
ção destas Memórias, trabalhadas cá no outro mundo (Cub. X) – Começo a arre-
pender-me deste livro. Não que ele me canse; eu não tenho que fazer; e, real-
mente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa
que distrai um pouco da eternidade (Cub., 195) – ‘Eu tive essa distinção
psíquica; eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro’” (Cub., 321).

É, entretanto, no Dom Casmurro que se revela mais nitidamente esta faceta da
composição narrativa de Machado de Assis. O leitor é conduzido para aquela
casa do Engenho Novo que reproduz a velha mansão “na antiga Rua de Mata-
cavalos” e “que desapareceu” (Casm., 3). São-lhe descritos os detalhes arquite-
tônicos, e, assim bem concretizado o ambiente, vemos através das páginas da
narrativa Bento Santiago a compô-la pachorrentamente num monólogo contí-
nuo em sua sala do Engenho Novo, como de quando em quando procura fazer
lembrar ao leitor:
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“Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões, disposições e pinturas,
é reprodução da minha antiga casa de Matacavalos” (Casm., 190)

– “É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então, a cami-
nho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo” (Casm., 258)

– “Já me sucedeu, aqui no Engenho Novo (....)” (Casm., 204).

A situação em que escreve o narrador ainda se torna mais vívida quando sabe-
mos que está à sua mesa diante dos retratos de seus pais, cuja felicidade conjugal
evoca num contraste antecipado e implícito com a sua própria desventura:

“Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito; mas aqui estão os re-
tratos de ambos sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão” (Casm., 229).

Haja vista ainda este trecho com a situação visualmente apresentada:

“Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe. Ainda agora, depois de interrom-
per esta linha para mirar-lhe o retrato que pende da parede, acho que trazia no rosto
impressa aquela qualidade” (Casm., 229).

Desta sorte, reintroduzido o ouvinte na pessoa de um leitor a quem se faz
contínua referência e firmada a situação do momento da narrativa, o escritor
recobra os dois elementos precípuos que caracterizam um relato oral e cria a
base para comprazer-se num coloquialismo estilístico.4 Vêm então os peque-
nos capítulos em que a narração alterna com reflexões ocasionais naquela ma-
neira de contar descosida e sem plano coerente e concatenado, que é própria da
linguagem da conversação:

“Já agora conto também os adeuses do velho Pádua.” (Casm., 154) –
“No seminário... Ah! não vou contar o seminário, nem me bastaria a isso
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um capítulo” (Casm., 159) – “Já agora meto a história em outro capítulo”
(Casm., 171) – “Mas é tempo de tornar àquela tarde de novembro, uma
tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que
morávamos (...) Agora é que eu ia começar a minha ópera. ‘A vida é uma
ópera’, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu... E expli-
cou-me um dia a definição, de tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha
a pena dá-la; é só um capítulo” (Casm., 23) – Etc.

E assim vai a narrativa de capítulo em capítulo; de um para outro sentimos
como que uma pausa, em que Bento Santiago, assumindo a atitude de um su-
jeito falante em frente a seus interlocutores, pára, mira de longe o leitor e reco-
meça o seu doloroso desabafo.

�

Parece que uma tal técnica só se compadece com uma narrativa de forma
autobiográfica onde o protagonista figura na 1.ª pessoa do discurso, ou numa
narrativa dada através de um diálogo fortuito na rua, como a de “O anel de Po-
lícrates” (Pap., 193 ss.).

É curioso, entretanto, ressaltar que mesmo num romance de 3.ª pessoa,
como o Quincas Borba, Machado de Assis insiste não só nas referências ao leitor
mas também na fixação do momento do relato. A sua solução para introduzir
este segundo dado foi a de fazer-se acompanhar de seus leitores e conduzi-los
como um cicerone experimentado aos recessos da sua história:

“Deixemos Rubião na sala de Botafogo, batendo com as borlas do chambre nos
joelhos, e cuidando na bela Sofia. Vem comigo, leitor; vamos vê-lo, meses antes,
à cabeceira do Quincas Borba” (Borb., 4) – “Este Quincas Borba, se acaso
me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo
náufrago da existência, que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e in-
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ventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena” (Borb. 5) – “Um irmão
dela, que é o presente Rubião (...)” (Borb., 5).

Muito significativa, neste particular, é a exposição do almoço que Rubião
ofereceu aos seus dois amigos Freitas e Carlos Maria. O leitor é levado pelo ro-
mancista para a sala do palacete de Botafogo e assim de visu passa a acompanhar
a cena que o autor, como que complementarmente, o vai fazendo (digamos
sem ambages) ouvir:

“Queres o avesso disso, leitor curioso? Vê este outro convidado para o almo-
ço, Carlos Maria (...) Assim, não te custará nada vê-lo entrar na sala, lento, frio e
superior (...) Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião,” (atente-se
para o possessivo no seu emprego tipicamente coloquial) “se gosta mais do
Freitas, tem o outro em maior consideração” (Borb., 47-8).

Posta neste clima, a narrativa assume insensivelmente o aspecto de um co-
mentário de espectador, e é como tal que logo entendemos, por exemplo, o se-
guinte trecho:

“Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardana-
po, em tudo se vê que ele está fazendo um insigne favor ao dono da casa –
talvez dois –, o de lhe comer o almoço e o de lhe não chamar pascácio”
(Borb., 48).

É claro que o processo não se repete capítulo por capítulo, o que seria enfa-
donho e até canhestro para o objetivo visado. Nem se compadeceria com o es-
tilo de Machado de Assis, que é todo tecido de subentendidos, sugestões e in-
sinuações rápidas e sutis. Mas não é menos claro que esses e outros trechos, es-
palhados cuidadosamente pelo livro, nas ocasiões oportunas, são suficientes
para imprimir-lhe um tom geral e impregná-lo do espírito que estamos procu-
rando aqui ressaltar.
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Tal espírito é o de uma linguagem escrita que quer aproximar-se da fala e
ser antes de tudo coloquial.

Firmemo-lo nitidamente como um dado interpretativo para muitos aspec-
tos estilísticos da obra machadiana.

Assim, por exemplo, a ausência de descrições, tão freqüentes na literatura
novelística da época.

A exclusão da paisagem nos romances e contos de Machado de Assis
sempre intrigou os seus críticos, e duas explicações foram aventadas a este
respeito.

Uma partiu do preconceito que atribui ao escritor secura de alma e falta
de predicados estéticos para poder compreender e sentir a natureza, como
faziam então José de Alencar no Brasil e Eça de Queirós em Portugal. Esque-
ce, porém, duas circunstâncias que a invalidam. A primeira, fundamental, é
que esse modo de interpretar a alma machadiana é inteiramente gratuito;
nela há a vibração de um verdadeiro poeta, que se externa liricamente em
muitos versos, em outros se concentra na contemplação emocionada da vida,
e, na própria prosa, se extravasa numa linguagem de dolorosos ressaibos, que
não são menos intensos por virem envolvidos na cápsula do humorismo.
Acresce que na sua obra lírica não faltam passos descritivos da mais franca e
colorida nota paisagística:

Lá, como quando volta a primavera em flor,
Tudo sorri de luz, tudo sorri de amor;
Ao influxo celeste e doce da beleza,
Pulsa, canta, irradia e vive a natureza;
Mais lânguida e mais bela, a tarde pensativa
Desce do monte ao vale; e a viração lasciva
Vai despertar à noite a melodia estranha
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Que falam entre si os olmos da montanha;
A flor tem mais perfume e a noite mais poesia;
O mar tem novos sons e mais viva ardentia;
A onda enamorada arfa e beija as areias,
Novo sangue circula, ó terra, em tuas veias!

(Poes., 46).

E a profundidade da imersão no mundo das coisas naturais vai ao ponto, nes-
tes mesmos “Versos a Corina”, de dar voz e expressão a forças telúricas, como as
brisas, a luz, as águas, as selvas (Poes., 39-41), irmanadas com o poeta:

Também eu junto a voz à voz da natureza,
E soltando o meu hino ardente e triunfal,
Beijarei ajoelhado as plantas da beleza
E banharei minh’alma em tua luz – Ideal!

Ouviste a natureza? Às súplicas e às mágoas
Tua alma de mulher deve de palpitar;
Mas que te não seduza o cântico das águas,
Não procures, Corina, o caminho do mar.

(Poes.; 41-42).

A segunda explicação para a falta de apreciáveis trechos descritivos na nove-
lística machadiana é, sem dúvida, mais procedente e repousa num dado inegá-
vel do feitio do escritor: a sua absorvente preocupação com a análise mental do
homem, que havia forçosamente de levá-lo a pôr praticamente de lado a palhe-
ta paisagística5. Ele próprio corrobora essa interpretação, quando no “Mundo
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interior” contrapõe a paisagem externa à paisagem das almas, que forceja aci-
ma de tudo por retratar:

Ouço que a natureza é uma lauda eterna
De pompa, de fulgor, de movimento e lida,
Uma escala de luz, uma escala de vida
.............................................................................
E contudo, se fecho os olhos, e mergulho
Dentro em mim, vejo à luz de outro sol, outro abismo,
Em que um mundo mais vasto, armado de outro orgulho,
Rola a vida imortal e o eterno cataclismo,

(Poes., 298).

Raramente, entretanto, se pode circunscrever a uma causa única um traço
característico de uma obra literária. E, aqui, a essa tendência íntima que prope-
lia o romancista em dado sentido, há uma razão que podemos chamar formal e
está justamente na feição coloquial da narrativa machadiana.

Não nos esqueçamos de que a intrusão sistemática da descrição no romance e
no conto foi definitivamente estabelecida pela escola naturalística francesa, preci-
samente aquela que – como já vimos – criou o relato impessoalizado, em que o
narrador se oculta, aceitando integralmente na linguagem escrita a supressão dos
elementos concretos (falante, ouvintes, situação) que condicionam o desenvolvi-
mento do intercurso falado. Foi essa atitude que permitiu a elaboração da “prosa
artística” de um Flaubert ou de um Goncourt, pois “prosa artística” significa, an-
tes de tudo, prosa “artificial” (de “arte feita”), fora da execução natural e espontâ-
nea da linguagem da conversação. E foi ela ainda que também permitiu os longos
trechos descritivos em meio de uma narrativa. No relato oral a descrição tem de ser
necessariamente rápida, esquemática e apresentada en passant; aí não é possível essa
posição de pintor paisagista, que se fixa demoradamente no ambiente de fundo e
elimina por instantes os seus personagens para nele melhor se comprazer.

Dir-se-á que o amor à natureza e à paisagem vem do Romantismo e que
Alencar, por exemplo, não se poderia argüir de um sequaz de Flaubert ou
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Goncourt. Atentemos, porém, que o Romantismo explorou a paisagem essen-
cialmente na poesia (fora da linguagem da conversação) ou na prosa intencio-
nalmente poética de um Chateaubriand. José de Alencar encontrou o impulso
para a descrição justamente na sedução que sobre ele exerceu a prosa poética
(não menos que o indianismo) do autor de Os Mártires e Atala.

�

Chegamos assim a um contraste curioso entre as duas primaciais figuras da
novelística brasileira da segunda metade do século XIX: em Machado de Assis
um coloquialismo intencional, em que o escritor conversa despreocupadamen-
te com os seus leitores; em Alencar uma franca atitude de elaboração escrita, de
fazer arte com a pena, como o pintor com o pincel.

À primeira vista pode-se alegar, em contraposição, que Alencar foi o de-
fensor da “linguagem brasileira”, da utilização, na língua literária, dos vul-
garismos da nossa fala corrente; ao passo que Machado de Assis se abebe-
rava nos clássicos e praticava um purismo meticuloso, embora inteligente e
discreto.

A objeção, entretanto, em última análise não é procedente. Nada estava mais
distante de Alencar do que o ideal de Macedo Soares, recentemente renovado
pela corrente filológica nativista, que a cada passo traz à baila o mesmo Alencar:
“Já é tempo dos brasileiros escreverem como se fala no Brasil e não como se es-
creve em Portugal”.6 O grande romancista o que na realidade pretendia era ela-
borar uma língua escrita literária na base da nossa fala corrente, da mesma sorte
que o francês clássico, o italiano de Dante, o português de Camões se cristaliza-
ram pela lenta elaboração do romance vulgar. Deixa-o bem claro, quando nos
diz: “A linguagem literária, escolhida, limada e grave, não é por certo a lingua-
gem cediça e comum que se fala diariamente e basta para a rápida permuta das
idéias: a primeira é uma arte, a segunda é simples mister”.7
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Por isso, O Guarani, a Iracema, ou ainda O Gaúcho, a Diva e assim por diante
são prosa artística, firmemente plantada numa linguagem que quer ser língua
escrita, e não oral; os elementos lingüísticos vulgares entram aí como os moti-
vos rítmicos folclóricos da Polônia na música de Chopin ou os costumes po-
pulares num quadro de gênero de Teniers. O nativismo lingüístico em nada
impede aproximarmos o estilo de Alencar do daqueles escritores que mais se
destacaram pelo distanciamento da linguagem coloquial, como em francês
Flaubert ou em inglês Meredith, de sorte que em espírito – embora não em
execução factual – O Guarani ou O Gaúcho não deixam de ter a sua afinidade es-
tilística com Salambo ou Diana of Crossways.

Já o objetivo de Machado de Assis é a aproximação da linguagem falada, o
coloquialismo em suma, para que a narrativa escrita adquira a naturalidade e a
espontaneidade de um relato oral. A sua atuação purista é no sentido de um eno-
brecimento da língua da conversação, que ele sente no Brasil relaxada e amorfa.
Em vez de amoldar-se a ela, como fez, por exemplo, Manuel Antônio de Almei-
da, que também usou o coloquialismo narrativo, ele quer apurá-la, torná-la níti-
da e expressiva, concorrer enfim para que se elabore no Brasil um volgare ilustre no
sentido quatrocentista italiano. E assim conversa com os leitores, em seu próprio
nome ou pela boca de personagens que se autobiografam, numa linguagem que é
um modelo de naturalidade espontânea e elegante precisão.

Com quem melhor podemos associá-lo é com o velho Boccaccio, que tam-
bém soube no Decameron criar o ambiente concreto do momento da narração no
vetusto castelo dos arredores de Florença, onde se abrigara o pequeno grupo de
cavaleiros e damas de cujas conversações nascem as encantadoras histórias. Em
Machado de Assis houve, pelo menos, inconcussamente, o grande predicado que
Vossler ressalta em Boccaccio: “O propósito de elevar o nível do narrador colo-
quial, (al. Unterhaltende Geschichter) por meio de uma conversação enobrecida, por
meio do tom, do estilo, do cuidado consciente da sua prosa”.8
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Machado e Sôseki

Chika Takeda

� Nota
O texto de Chika Takeda, que leremos a seguir é uma condensa-

ção do seu trabalho realizado conjuntamente com o prof. Shoji Shi-
bata, Machado e Sôseki – Afinidades entre dois contemporâneos antípodas para efei-
to de publicação nesse número da RB, no ano em que se comemora o
centenário da morte de Machado de Assis e do início da imigração
japonesa para o Brasil.

O trabalho de Takeda, que ora editamos, consiste na introdução
e conclusão do referido estudo, cabendo à redação da RB realizar um
brevíssimo resumo de suas análises sobre o contexto sociopolítico e
psicológico em que se moveram e se movem tanto os autores dos ro-
mances como os seus personagens.

Machado de Assis e Natsume Sôseki viveram numa época em que
os seus respectivos países saíam do isolamento para um processo de
modernização e, conseqüentemente, de internacionalização, provo-
cado pela vinda da Família Real para o Brasil e pela instauração do
império de Meiji, conhecido como a Era de Meiji, no Japão.
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Fazendo uma leitura alegórica dos romances da maturidade de Machado, a
autora parte de uma bibliografia bastante conhecida do leitor brasileiro, que
inclui, por ordem de surgimento no texto, os livros de Roberto Schwarz,
Antonio Carlos Secchin, John Gledson, Raimundo Magalhães Jr., Lúcia Mi-
guel Pereira, Eugênio Gomes, Augusto Meyer e Astrogildo Pereira, entre ou-
tros. Do mesmo modo, ela analisa os romances de Sôseki, tratando-os, como
os de Machado, do ponto de vista da alegoria, isto é, vendo suas narrativas
“como mito de origem de uma nação”.

No primeiro romance por ela analisado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, sua
leitura baseia-se na idéia de que Brás Cubas é a representação do Brasil, que,
nessa época, visava a construir-se como nação, partindo como mote, neste sen-
tido, palavras do próprio personagem: “Éramos dous rapazes, o povo e eu.”
Essa visão alegórica dos personagens machadianos estende-se aos outros ro-
mances, como Bentinho e Capitu, em Dom Casmurro, Pedro e Paulo, filhos de
Natividade, em Esaú e Jacó, etc.

Há, como foi dito, nesses trechos suprimidos por necessidade editorial,
além do estudo sociopolítico, uma série de análises psicológicas especulares
dos personagens de ambos os autores, como é o caso de Sofia, figura dramática
machadiana de Quincas Borba. Discordando de Lúcia Miguel Pereira, que via
nesta personagem a arte da ambigüidade por “se manter sempre à beira do
adultério, sendo fiel ao marido”, exemplo de “traços admiráveis da psicologia
feminina”, Takeda a vê não ambiguamente, mas como uma “figura fria e ra-
cional”, “impelida menos por um sentimento superior do que pelos ‘cálculos
de sensualidade’ ou os ‘ímpetos de concubina’”.

Enfim, Takeda termina por demonstrar que, como Machado em relação ao
Brasil, também Sôseki tinha uma visão crítica do processo de modernização ja-
ponesa através dos seus personagens, além de outras tantas afinidades revela-
das por ela a ponto de se referir a Sôseki como o “Machado do Japão” e a Ma-
chado, “o Sôseki do Brasil”.

Resta-nos advertir ao leitor que as notas de pé de página dessa edição não
correspondem às do original do estudo de Takeda.
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� Afinidades entre dois contemporâneos
antípodas

Como podemos interpretar as afinidades entre obras literárias de dois escri-
tores quando não há nenhuma sombra de possibilidade de eles terem se conhe-
cido pessoalmente nem lido as obras um do outro? A primeira coisa que vem à
mente talvez seja a existência de alguma influência comum que receberam de
outras obras literárias que ambos conheceriam. Mas será que não existem ou-
tras possibilidades de aproximação? Machado de Assis (1839-1908) e Natsu-
me Sôseki (1867-1916) foram quase contemporâneos, mas de terras antípo-
das, e talvez nunca tenham tido contato direto. Isso é natural, pois as relações
entre o Japão e o Brasil naquela época eram um simples broto. Os dois países
estabeleceram relações diplomáticas em 1895, com o Tratado de Amizade,
Comércio e Navegação e instalaram suas representações governamentais res-
pectivamente em cada sede em 1897. A ocorrência da primeira imigração ain-
da é posterior, somente em 1908. É difícil, portanto, imaginar que tenha exis-
tido algum contato entre os dois. Mas nota-se algo em comum nas suas obras,
não obstante nenhuma obra deles tivesse sido traduzida para a língua do outro,
nem para o inglês, que era a única língua comum entre eles. Então por que es-
sas afinidades?

É dessa pergunta que parti para um estudo comparativo entre Machado e
Sôseki.1 Através dele, foi revelado que os dois se utilizam do mesmo proce-
dimento literário, a alegoria, para descrever as respectivas sociedades em que
viviam. Muitos personagens dos romances de Sôseki representam o “Japão
moderno” e o mesmo acontece com os de Machado, que atuam como repre-
sentantes do “Brasil moderno”. Conforme esclareceu Shibata, através de
seus personagens, Sôseki expressou alegoricamente as relações diplomáticas
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que o Japão manteve com a Coréia naquela época nos seus quatro romances
(Então [Sorekara, 1909], Portão [Mon, 1910], Kojin [1912], Coração [Kokoro,
1914]).2 Procedimento idêntico pode ser notado nos romances de Machado
de Assis. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que geralmente é lido
como um romance que descreve comunidades humanas violentas regidas
pela lei do mais forte, ganhará outra dimensão, se considerarmos o protago-
nista como representante do Brasil – e também dos outros países lati-
no-americanos, desvairados por um monstro chamado imperialismo. O impe-
rialismo do século XIX, que nasceu no Ocidente com a guerra napoleônica, se
espalhou pelo mundo inteiro, engolindo várias regiões que até então não ti-
nham sido incorporadas pela rede de comércio internacional. Possuía forte ca-
pacidade de contaminação: o não-Ocidente, uma vez atingido por ele, para
não ser sua vítima, não tinha outro remédio senão interiorizá-lo e adotar as mes-
mas práticas de dominação de outras regiões. Memórias Póstumas de Brás Cubas es-
pelha essa cadeia de barbaridade que se alastrou pelo globo. O episódio de Pru-
dêncio, que adquiriu um escravo depois de liberto e o espancou como se quises-
se se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-lhas, resume bem esse ato.
Assim, os dois descreveram nas suas obras situações históricas semelhantes de
seus países naquela época, particularmente no sentido internacional. E o ato,
para quem tinha razão, era imperdoável. Machado e Sôseki o teriam feito mo-
vidos por forte espírito crítico. O mesmo tipo de leitura pode ser aplicado aos
outros quatro romances da segunda fase de Machado.3
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Devido à expansão do Ocidente, os países não-ocidentais foram forçados a
se inserir na comunidade internacional e, com isso, tiveram que se apressar em
se modernizar. A modernização e a civilização se tornaram condição sine qua
non para países periféricos como o Japão e o Brasil. Ambos acabavam de reali-
zar uma abertura repentina para a comunidade internacional depois de cente-
nas de anos de isolamento e não estavam preparados para aceitar as novas ten-
dências, como a difusão do liberalismo, a industrialização, a penetração do ca-
pitalismo, etc. A perturbação diante desses fenômenos está presente nos perso-
nagens dos dois escritores. Sôseki chamou essa mudança drástica à qual os dois
países se submeteram de “progresso superficial, oco (Hiso uwasuberi no kaika)”.
Ele temia que isso causasse um desequilíbrio e uma sensação de vazio entre o
povo. Em se tratando do japonês, ele disse o seguinte:

“O japonês tenta realizar em dez anos o progresso que o Ocidente levou
100 anos para realizar, e, além do mais, como que para se libertar do remor-
so, tenta realizá-lo de maneira que qualquer pessoa ache que o fez esponta-
neamente. Naturalmente, isso provoca um resultado alarmante.”4

E Daisuke, protagonista de Então, testemunha:

“[O Japão] tenta à força ser membro do grupo dos países de primeira classe.
Por isso, teve de se expandir para todas as direções, poupando a profundi-
dade, e acabou se munindo só de uma porta de primeira qualidade. (...) Um
povo como o nosso, que sofre as pressões do Ocidente, não tem paz de es-
pírito, portanto, (...) acaba por sofrer de depressão nervosa”.5

Esse receio de Daisuke vira realidade no caso do protagonista de Kojin, Ichi-
rô. Mas isto não é o mesmo que aconteceu com Rubião, de Quincas Borba, que
possivelmente representa o Brasil imperial? Ichirô teve que assumir todas as
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distorções causadas pelo rápido e forçado progresso e por isso sofreu uma sé-
ria depressão nervosa, o que parece ter parentesco com a loucura de Rubião.

Em conseqüência do “progresso superficial, oco”, a nação em si também
não podia deixar de ser um Estado oco e imaturo. Essa imagem está bem resu-
mida no título Botchan (que significa um menininho, inexperiente, muitas vezes
criado com mimo) do romance de Sôseki,6 e também no apelido do protago-
nista de Dom Casmurro, Bentinho. O curioso é que os dois escritores usam me-
táfora semelhante para exprimir a superficialidade do desenvolvimento de
cada país. Em Portão, quando Sôsuke consultou um dentista, foi diagnosticada
uma gangrena muito séria, incurável e que estava “completamente podre por
dentro” apesar de não se perceber de fora. Isso logo lembra a leitores de Ma-
chado o famoso episódio da tabuleta de Custódio em Esaú e Jacó, no qual ele
queria mandar pintar a tabuleta, mas ela, apesar da aparência normal, estava
tão estragada por dentro que não agüentava a tinta. Ambos os episódios tra-
tam de objetos simbólicos (Sôsuke = o Japão de Meiji; a tabuleta = o Impé-
rio) que parecem sãos por fora, mas se encontram arruinados por dentro. Para
os dois, das duas nações só se salvavam as aparências.

Como se vê, Machado e Sôseki possuem várias afinidades, apesar da ausên-
cia de qualquer contato entre eles, da grande diferença entre as duas culturas
em que viviam e da grande distância geográfica. O processo de modernização
tomou várias formas, e nesta pesquisa foi focalizada especificamente a expan-
são imperialista. Mas também há outros aspectos que os dois trataram comu-
mente nas suas obras, como a penetração do capitalismo, a forte crença no cien-
tificismo como evolucionismo, etc. Por que surgiram esses dois escritores com
obras assemelhadas em dois pólos do globo? A resposta não pode ser melhor
achada em outro lugar senão na época e nas circunstâncias internacionais em
que os dois países se colocavam. O século XIX foi o tempo em que as potên-
cias ocidentais expandiram sua influência conforme o princípio imperialista,
envolvendo conseqüentemente, e de maneira direta, os países que até então
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viviam isolados ou quase isolados do sistema internacional. Esses países, sem
querer e inconscientemente, foram pressionados a se modernizar, isto é, a se
ocidentalizar, e todos eles, como se competissem uns com os outros, se apres-
saram por aceitar os costumes e valores ocidentais. Isto naturalmente causou
choques profundos com as antigas tradições. E, além do mais, como Sôseki
apontou agudamente, causou sérias distorções no povo e na sociedade, porque
se tentou realizar em poucos anos o que os ocidentais levaram mais de 100
anos para atingir. A introdução do conhecimento ocidental impregnou todos
com a crença no “progresso”, o que exauriu o povo e a nação em si. O pior foi
que, mesmo consciente desses prejuízos, uma vez envolvido nesta rede, não era
mais permitido a um país permanecer isolado. O resultado é se ocidentalizar,
seguir cegamente os padrões ocidentais e, para se prevenir contra os ataques
dos outros, sair para o ataque: similia similibus curantur.

Assim pensando, é natural que as obras de Machado e Sôseki, que tentaram
descrever o povo e a sociedade de cada país, tivessem afinidades. É lógico e é
algo inevitável, pois o fundo histórico semelhante e as situações geopolíticas
do Brasil e do Japão aproximaram estes autores.7 Os dois nasceram numa épo-
ca de transição: Machado nasceu nas vésperas do Segundo Império, viveu na
plena mudança; Sôseki nasceu nas vésperas da Restauração de Meiji e também
viveu no intenso período de transição da pré-modernidade para a modernida-
de (inclusive da era de Meiji para a era de Taisho), ambos nas cidades capitais:
Rio de janeiro e Tóquio. Os dois conseguiram captar o que captaram porque
atravessaram todo esse processo condensado, ao passo que os escritores que
nasceram depois deles, quando a modernidade já estava bem arraigada na soci-
edade e se tornava algo normal, já não tinham condições de possuir essa antena
sensível.

E é digna de ser ressaltada uma outra aproximação. Desta vez, não de obras,
mas da presença atual deles. Os dois são considerados entre os maiores escritores
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modernos de cada país e, ao mesmo tempo, são cada vez mais reconhecidos.
Penso que isto também tem um motivo. Os prejuízos da modernização que os
dois perceberam agudamente, depois de um século, estão se tornando fatais.
Cada vez mais, percebemos os limites da modernidade. Por isso é que nós, à pro-
cura de uma solução, vamos apelar para esses escritores que perceberam e anali-
saram bem os danos da modernidade com os quais nós temos de conviver.

Kojin Karatani diz que encontrou um estudante da literatura japonesa, oriun-
do da Bulgária, que disse entender muito bem o problema da origem da literatu-
ra moderna do Japão, pois isso também é o que se passou em seu país. E aponta a
possibilidade da presença de outro Sôseki em qualquer lugar do mundo.8 Isto
mostra a possibilidade de estudos comparativos da literatura moderna de vários
países que se colocavam em condições sociopolíticas similares. Ao mesmo tem-
po em que o mundo se tornou uno, integrado, com o intenso desenvolvimento
da rede de comunicação na segunda metade do século XIX, a globalização da li-
teratura também se intensificou. Creio que Machado é um desses Sôsekis que
poderiam ser encontrados fora do Japão, e vice-versa: Sôseki também é um des-
ses Machados que poderiam ser encontrados fora do Brasil.

234

Chika Takeda

8 Sôseki Kenkyu (Estudos de Sôseki) 1993 (n. 1), Tóquio: Kanrin-shobo, 1993, p. 34.



Um retalho de
impalpável

� Algumas considerações sobre
a narrativa de Machado de Assis

Luciano Rosa

Asingularidade de Machado de Assis é facilmente reconhe-
cida quando sua obra é cotejada com a de seus contempo-

râneos – os que “mamaram o leite romântico” e os que “meteram o
dente no rosbife naturalista”.1 Um dos traços que marcam essa di-
ferença é o ajuste que Machado opera no enfoque narrativo: em
trajetória oposta à da narrativa convencional, sua ficção relativiza a
importância atribuída à história contada para privilegiar outros as-
pectos, que se insinuam por entre os eventos da trama. Atenta a
esse movimento, Marlene de Castro Correia aponta em Machado
de Assis a “minimização do enredo [...] frente à hipertrofia da in-
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triga do romance tradicional”,2 enquanto Mário de Andrade, ao observar
“que há contos dele movidos com tão pouca substância”, o qualifica como
um “desprezador de assuntos”.3

Decerto sua originalidade se deve a tantos outros fatores, mas aqui nossa
atenção se voltará especificamente para o modo como se configura essa narra-
tiva “feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro
de invisível, cosidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação”.4

Fabulação rarefeita que, no entanto, manifesta um discurso denso e sofistica-
do, repleto de referências e significações. Para investigá-la, circunscrevemos
nossa análise a “Suje-se gordo!”, breve conto coligido em Relíquias de Casa Velha
(1906), o qual, cremos, constitui interessante microcosmo na obra de Macha-
do de Assis, já que nele ressaltam facetas expressivas e procedimentos recor-
rentes em sua criação ficcional.

O conto erige-se a partir do relato de um personagem-narrador não no-
meado que, em conversa com outro personagem (cujo nome também não é
referido) durante o intervalo de uma peça teatral, lembra dois casos sucedi-
dos em épocas distintas, quando servira ao tribunal do júri. Além da presen-
ça do narrador, os episódios têm em comum a participação de Lopes, figura
central da trama.

O diálogo no teatro se inicia com a narração do julgamento de “um moço
limpo, acusado de haver furtado certa quantia, não grande, antes pequena, com
falsificação de um papel”.5 Um dos jurados, Lopes, ao defender seu voto pela
condenação do réu, mostra-se indignado, não pela prática do crime em si, mas
pelo fato de o delito ter sido motivado “por uma miséria, duzentos mil-réis!”.6

236

Luciano Rosa

2 CORREIA, Marlene de Castro. A ficção de Machado de Assis sob o signo da contemporaneidade.
In: Estudos de Literatura Brasileira – Número Especial n.o 4. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ,
1994. p. 89.
3 ANDRADE, Mário de. Machado de Assis. In: Aspectos da Literatura Brasileira. São Paulo: Martins;
Brasília: INL, 1972. p. 106.
4 ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porto Alegre: L&PM, 1997. pp. 28-29.
5 ASSIS, Machado de. Suje-se gordo! In: Relíquias de Casa Velha. Rio de Janeiro: Garnier, 1990. p. 69.
6 Idem, p. 70.



Lopes arremata a argumentação inflamada em favor da cominação da pena
com a seguinte máxima: “Quer sujar-se? Suje-se gordo!”.7 A elocução impres-
siona o narrador: “Confesso-lhe que fiquei de boca aberta, não que entendesse
a frase, ao contrário, nem a entendi nem a achei limpa, e foi por isso mesmo
que fiquei de boca aberta”.8

O colóquio prossegue, e na seqüência o narrador lembra outro julga-
mento, ocorrido tempos depois, do qual participara investido novamente
na condição de jurado. Os autos versavam sobre vultosa quantia – 110
contos de réis – desviada do Banco do Trabalho Honrado. O réu dessa vez
era o Lopes, que fora jurado no outro processo e pregara entusiasticamente
contra o acusado.

O conto se organiza em torno desses dois episódios, cuja função é
tão-somente pôr à mostra o contraste que efetivamente se estabelecerá como
centro da narrativa. Do relato dos julgamentos desdobram-se os elementos
de que o narrador se valerá na construção alegórica de sua reflexão. Em “Su-
je-se gordo!” reafirma-se a estratégia clássica de Machado, qual seja, “sob a
neutralidade das suas histórias ‘que todos podiam ler’”9, tocar em pontos
nodais da natureza humana de modo aparentemente despretensioso, quase
incidental. Sobre a capacidade de conjugar o superficial e o profundo, Anto-
nio Candido assinala:

“A sua técnica consiste em sugerir as coisas mais tremendas da maneira
mais cândida (como os ironistas do século XVIII); ou em estabelecer um
contraste entre a normalidade social dos fatos e a sua anormalidade essen-
cial; ou em sugerir, sob a aparência do contrário, que o ato excepcional é
normal e anormal seria o ato corriqueiro.”10
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Na “Advertência” de Ressurreição (1872), seu primeiro romance, Machado
de Assis escreve: “Não quis fazer romance de costumes; tentei o esboço de
uma situação e o contraste de dois caracteres; com esses simples elementos
busquei o interesse do livro.” A intenção veiculada nessa passagem ecoa em
boa parte da ficção machadiana, que, partindo de “esboços de situação”, ocu-
pa-se do “contraste de caracteres”. Em “Suje-se gordo!” não é diferente: há o
bosquejo de acontecimentos narrativos (a conversa no teatro, o caso dos julga-
mentos) dos quais irrompe justamente o contraste – elemento-chave que justifi-
ca a narrativa e lhe garante o interesse.

� Verdades cambiantes
“Quantos olhos, tantas vistas”.11 A frase colhida numa crônica de Machado

publicada na Gazeta de Notícias resume significativamente um dos alicerces de
sua ficção: a consciência de que a depreensão efetiva do real dá-se de forma pe-
culiar em cada ponto de vista que o capta. Deste modo, não há como postular
uma versão única da realidade, pois que ela se atualiza e se manifesta singular-
mente em cada indivíduo que a experiencia. Essa compreensão faz da narrativa
machadiana terreno fecundo para a relativização dos conceitos unívocos de re-
alidade e verdade.

A recusa ao dogmatismo de tais categorias se infiltra em “Suje-se gordo!”
por meio de diversos procedimentos narrativos, como a opção de fundar a
trama em situações de demandas judiciais. Num julgamento, há duas partes
oponentes – acusação e defesa – disputando a prevalência de seus
argumentos. No conto, promotores e defensores apresentam ao Conselho
do Júri versões contrapostas sobre determinados atos delituosos, de modo a
convencê-lo da culpa ou inocência dos acusados. Os jurados, então, decidem
o destino dos réus, e o fazem baseados em impressões suscitadas pelo arrazaoa-
do de uma e de outra parte. Os que advogam contrária ou favoravelmente aos
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acusados, por sua vez, não vivenciaram ou testemunharam os fatos e, dessa
forma, as versões trazidas à baila não são mais do que simulacros da realida-
de. Em última análise, a sorte dos acusados será decidida por impressões que
oscilam entre interpretações simuladas do real, proclamadas de acordo com
a conveniência de quem as formula. Nesse passo, José Guilherme Merquior
identifica na ficção de Machado de Assis “o reino arbitrário da opinião”, no
qual “‘verdade’ e ‘moralidade’ são simples produto da opinião, motivada pe-
los apetites e interesses”.12

Assim, a narrativa põe em xeque a possibilidade de apreensão do real como
fenômeno estável, sujeito aos ditames inflexíveis da Verdade una e inconteste.
No conto, é flagrante a incidência de vários pontos de vista sobre um mesmo
aspecto da realidade objetiva. Logo no início o narrador, ao comentar o dis-
curso que o réu do primeiro julgamento proferira em sua defesa, destaca o fato
de a postura do acusado ensejar diferentes interpretações do promotor público
e do defensor:

“[O acusado] Disse isso sem ênfase, triste, a palavra surda, os olhos mor-
tos, com tal palidez que metia pena; o promotor público achou nessa mes-
ma cor do gesto a confissão do crime. Ao contrário, o defensor mostrou que
o abatimento e a palidez significavam a lástima da inocência caluniada.”13

Também o comportamento do réu Lopes provocou avaliações díspares:

“Todos esses gestos do homem [Lopes] serviram à acusação e à defesa, tal
como serviram, tempos antes, os gestos contrários do outro acusado. O promo-
tor achou neles a revelação clara do cinismo, o advogado mostrou que só a ino-
cência e a certeza da absolvição podiam trazer aquela paz de espírito.”14
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Nota-se que a um mesmo fato podem-se atribuir intenções e significados
distintos. Impossível, pois, determinar qual percepção se valida em detrimento
da pretensa ilegitimidade da outra. Mais à frente, já no segundo julgamento, o
narrador afirma: “Posso dizer-lhe aqui em particular que votei afirmativamen-
te, tão certo me pareceu o desvio dos cento e dez contos. [...] Mas parece que
nem todos leram com os mesmos olhos que eu”.15 Seu voto foi pela condena-
ção porque lhe parecera certa a gatunagem. Nem todos, porém, partilharam da
mesma impressão, já que o réu foi absolvido. Assim elaborada, a narrativa leva
ao extremo o questionamento sobre o caráter monolítico do real, do mesmo
modo que esboroa a suposta existência de uma verdade absoluta. A verdade –
ao cabo travestida da versão hegemônica que se estabelece como tal – se subor-
dina aos interesses e conveniências dos que a professam, bem como à forma
particular de apreensão dos que com ela se confrontam. O desdobramento
desta postura narrativa será a inconsistência de qualquer discurso que se auto-
proclame portador exclusivo de uma realidade ou verdade preconcebida.

Aprofundando a questão, a trama de “Suje-se gordo!” promove uma interpe-
netração entre os planos jurídico-processual e teatral. O conto tem início num
teatro, onde o narrador e seu interlocutor assistem a uma peça em cujo intervalo
serão contados os episódios dos julgamentos. Ao eleger como cenário um tribu-
nal circunscrito a um teatro, a narrativa evidencia os aspectos cênicos de um jul-
gamento. O título da peça – A Sentença ou o Tribunal do Júri – prenuncia o movi-
mento de aproximação que será levado a efeito. A concentricidade entre tribunal
e teatro adensa a discussão sobre o real, uma vez que legitima a superposição da
realidade ficta do palco, que prescinde do lastro da verdade, aos domínios da
justiça. A associação entre fórum e proscênio se materializa no comentário do
narrador sobre o debate entre acusação e defesa no primeiro julgamento:

“Poucas vezes terei assistido a debate tão brilhante. O discurso do pro-
motor foi curto, mas forte, indignado, com um tom que parecia ódio, e não
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era. A defesa, além do talento do advogado, tinha a circunstância de ser a es-
tréia dele na tribuna. Parentes, colegas e amigos esperavam o primeiro dis-
curso do rapaz, e não perderam na espera. O discurso foi admirável [...]”16

Chamam a atenção as feições de espetáculo que a fala do narrador imprime
à contenda. O promotor mostra refinada técnica dramática ao usar em sua
prolação “um tom que parecia ódio, e não era”. O advogado de defesa, moço
talentoso, estreava na tribuna diante do júri e da platéia de parentes, colegas e
amigos, que aguardavam ansiosamente sua entrada, como se, ao final da atua-
ção, fossem saudá-lo com uma salva de palmas. Palco e tribuna confundem-se
na encenação de uma disputa de interesses, na qual o desempenho dos ato-
res/oponentes é avaliado pela capacidade de convencer os espectadores do ca-
marote – os jurados. São melhores os atores que fazem valer sua versão dos fa-
tos, sem que ela seja, necessariamente, verdadeira.

A analogia entre o aparato judiciário e o teatral serve com justeza ao propó-
sito do ficcionista. Interessante também é vê-la surgir em meio às sagazes ob-
servações do cronista Machado de Assis, incrustada nos comentários cheios de
ironia sobre os acontecimentos da semana. A crônica de 26 de fevereiro de
1893, publicada na Gazeta de Notícias, traz o seguinte fragmento:

“Posto que inútil, pela ausência de crimes, o júri é ainda uma excelente
instituição. Em primeiro lugar, o sacrifício que fazem todos os meses alguns
cidadãos em deixarem os seus ofícios e negócios para fingirem de réus é já
um grande exemplo de civismo. O mesmo direi dos jurados. Em segundo
lugar, o torneio de palavras a que dá lugar entre advogados constitui uma
boa escola de eloqüência. Os jurados aprendem a responder aos quesitos,
para o caso de aparecer algum crime. Às vezes, como sucedeu há dias, enga-
nam-se nas respostas, e mandam um réu para as galés, em vez de o devolve-
rem à família; mas, como são simples ensaios, esse mesmo erro é benefício,
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para tirar aos homens alguma pontinha de orgulho de sapiência que porven-
tura lhes haja ficado.17

Também aqui o tribunal é tratado como um tipo de palco, onde alguns ci-
dadãos, à maneira de intérpretes, fingem-se de réus e jurados. O torneio de pala-
vras entre advogados – “uma boa escola de eloqüência” – faz as vezes de um
texto de dramaturgia; os jurados, por seu turno, devem aprender a responder
aos quesitos formulados pelo juiz como os atores decoram os diálogos que se-
rão travados com os companheiros de cena. Na seqüência, a ironia do cronista
irrompe da dissidência entre representação e realidade: se os jurados se enga-
nam e “mandam um réu para as galés, em vez de o devolverem à família”, não
há implicações ou remorso para quem condena, já que, para os que comandam
o espetáculo, tudo não passa de “simples ensaios”.

Podemos avançar e investigar como a arquitetura ambígua da narrativa se
reafirma na construção do personagem central do conto. O protagonista Lo-
pes surge em duas circunstâncias desempenhando papéis supostamente anta-
gônicos, ora acusador, ora acusado. Num primeiro momento, ao apresentá-lo
como membro do Conselho do Júri – colegiado que, em tese, exige integridade
incontestável de seus componentes –, a narrativa autoriza a suposição de Lo-
pes tratar-se de homem probo, cuja lisura e retidão de caráter asseguram-lhe
assento no corpo de jurados. Entretanto, essa expectativa é frustrada em segui-
da pelo discurso que põe a descoberto a ambivalência do personagem:

“O crime está mais que provado. O sujeito nega, porque todo réu nega, mas
o certo é que ele cometeu a falsidade, e que falsidade! Tudo por uma misé-
ria, duzentos mil-réis! Suje-se gordo! Quer sujar-se? Suje-se gordo!”18
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A indignação de Lopes não se deve ao roubo em si, mas à quantia furtada. A
seus olhos o que importa é o montante envolvido: se considerável, justifica-se
o delito; se parco, agrava-se a infração, por minguado o valor subtraído. Em
sua análise não se computam eventuais circunstâncias atenuantes (como o fato
de o acusado, segundo o narrador, ser “um moço limpo” que buscava “acudir a
uma necessidade urgente”), mas apenas a “agravante” de a falta ter sido come-
tida por “uma miséria”. A complacência de Lopes em relação à prática de su-
jar-se gordo não se coaduna, pois, com a honradez que se espera de um jurado.
A ambigüidade do personagem é amplificada quando ele senta no banco dos
réus e se completa a alegoria proposta: eis que se revela a coexistência, na mes-
ma persona, do judicante, pronto a condenar e a execrar, e do condenável, alvo
da inquisição alheia pela infração que se lhe imputa.

A narrativa, contudo, não permite afiançar que o Lopes, embora acusado,
tenha praticado o crime a ele atribuído. Não se pode perder de vista que as
informações nos chegam filtradas pelo narrador, que em dado momento,
aturdido por reconhecer no réu seu antigo colega de júri, confessa: “Di-
go-lhe aqui com verdade que todas essas circunstâncias me impediram de
acompanhar atentamente o interrogatório, e muitas coisas me escaparam.
Quando me dispus a ouvi-lo bem, estava quase no fim”.19 Se o próprio nar-
rador admite não ter dedicado a atenção necessária ao depoimento de Lopes,
não é descabido considerar seu relato, no mínimo, passível de contestação. E
ele prossegue: “O que lhe digo com certeza é que a leitura dos autos me im-
pressionou muito, o inquérito, os documentos, a tentativa de fuga do caixa e
uma série de circunstâncias agravantes”.20 Atente-se no fato de, novamente,
o texto refletir a impressão do narrador. A propósito, ressalte-se que a leitura
do processo não teve o mesmo significado para os outros jurados, que absol-
veram o réu. Adiante o narrador confirma sua desconcentração nos debates e
anuncia seu voto:
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“Idéias e palavras iam assim rolando na minha cabeça, sem eu dar pelo resu-
mo dos debates que o presidente do tribunal fazia. Tinha acabado, leu os quesi-
tos e recolhemo-nos à sala secreta. Posso dizer-lhe aqui em particular que votei
afirmativamente, tão certo me pareceu o desvio dos cento e dez contos. Havia,
entre outros documentos, uma carta de Lopes que fazia evidente o crime. Mas
parece que nem todos leram com os mesmos olhos que eu.”21

Fica claro que, ao votar favoravelmente pela condenação, o narrador não
pôde apreciar os elementos do processo em sua totalidade, pois sua concentra-
ção fora prejudicada pela surpresa e pela atonia de reencontrar o ex-colega em
situação tão imprevista.

O caso é que a questão da verdade permanece em aberto. A indefinição é o
tom, a dúvida é a única certeza, como se o narrador, à semelhança de Brás Cu-
bas, se restringisse “à admissão da probabilidade”.22 Talvez a narrativa insinue
– ou mesmo faça crer – que a culpa do Lopes seria maior do que a do outro
réu, mas os dados do texto não garantem isso. O conto arma, assim, um jogo
de gato-e-rato com o leitor, numa espécie de logomaquia narrativa habilmente
urdida em que as expectativas erguidas não são explicitamente confirmadas.
Daí não haver qualquer preceito moralizante ou edificante a coroar o discurso
do narrador: “Suje-se gordo! suje-se magro! suje-se como lhe parecer!”23 é sua
posição final, à qual se achega o conselho prudente que pontua a narrativa:
“Não queirais julgar para que não sejais julgados.”

� Sujar-se gordo, sujar-se magro
Como se vê, vários são os pontos dos quais se dispara contra o vidro aparente-
mente cristalino e sem fissuras da Verdade, que finda estilhaçado. Todavia,
Machado não investe apenas contra o casuísmo da ordem ideológica domi-
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nante: sob sua mira também estão a relação promíscua entre dinheiro e poder e
os frutos sórdidos que dela advêm. A caracterização dos incriminados, a rea-
ção de ambos nos respectivos julgamentos e sobretudo a sentença que lhes de-
cide o destino são elementos que a narrativa aciona para marcar o contraste en-
tre os que se sujam gordo e os que se sujam magro. A oposição começa já na
descrição dos acusados:

“O primeiro réu que condenei era um moço limpo, acusado de haver fur-
tado certa quantia, não grande, antes pequena, com falsificação de um pa-
pel. Não negou o fato, nem podia fazê-lo, contestou que lhe coubesse a ini-
ciativa ou inspiração do crime. Alguém, que não citava, foi que lhe lembrou
esse modo de acudir a uma necessidade urgente; mas Deus, que via os cora-
ções, daria ao criminoso verdadeiro o merecido castigo. Disse isso sem ên-
fase, triste, a palavra surda, os olhos mortos, com tal palidez que metia pena
[...].”24

Já Lopes é assim referido:

Lopes negava com firmeza tudo o que lhe era perguntado, ou respondia
de maneira que trazia uma complicação ao processo. Circulava os olhos sem
medo nem ansiedade; não sei até se com uma pontinha de riso nos cantos da
boca. [...] Eu ouvia ler ou falar e olhava para o Lopes. Também ele ouvia,
mas com o rosto alto, mirando o escrivão, o presidente, o tecto e as pessoas
que o iam julgar; entre elas eu. Quando olhou para mim não me reconheceu;
fitou-me algum tempo e sorriu, como fazia aos outros.25

O confronto entre as duas passagens deixa patente a diferença entre os acu-
sados, apesar de ambos estarem em circunstâncias semelhantes. A reação do
primeiro réu é própria de alguém acuado, resignado com a condenação, por-
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que se sabe “um ladrão reles, um ladrão de nada”26; a de Lopes, não: sua sober-
ba combina com um ladrão “de grande valor”27, a quem o desvio de alta quan-
tia assegura posição social, amizades influentes e a certeza de se esquivar aos ri-
gores da lei. A associação simbiótica e fraudulenta entre dinheiro e poder, vale
dizer, entre corrupção e impunidade, tão antiga quanto perniciosa, não passa
despercebida aos olhos de Machado de Assis. Alfredo Bosi comenta a estraté-
gia do autor para “desmascarar a ideologia que tudo justifica”:28

“Repuxando o cotidiano para situações-limite, Machado testa o pensa-
mento conformista segundo o qual a ordem da sociedade é uma ordem na-
tural ou providencial, e ambas formam a melhor das ordens possíveis deste
mundo. A análise dos contos-teorias revelou exatamente o contrário: a con-
venção, enquanto prática das relações sociais correntes, é, muitas vezes, pro-
duto da fraude que o poder exerceu para instalar-se e perpetuar-se. A verda-
de pública é uma astúcia bem lograda. E a dicotomia selvagem de fracos e
fortes reproduz-se no contraste civilizado de poderosos e carentes, espertos
e ingênuos.”29

Lopes e o outro réu protagonizam, assim, a “dicotomia selvagem” apontada
por Bosi. Nessa dinâmica, a sorte de ambos nos respectivos julgamentos já está
selada, independentemente de terem praticado os delitos que lhes são atribuí-
dos, o que ao fim se mostra irrelevante. Esvaziada a questão da culpa, a que
conclusões a narrativa permite chegar? De concreto há dois ilícitos: uma infra-
ção de pouca monta e um desvio de soma expressiva. É certo também que no
primeiro caso o réu foi condenado e, no segundo, absolvido. Considerados os
elementos do texto, estabelece-se a seguinte relação:
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crime envolvendo pouco dinheiro (“sujar-se magro”) � condenação
crime envolvendo muito dinheiro (“sujar-se gordo”) � absolvição.

É nos binômios sujar-se magro/condenação e sujar-se gordo/absolvição
que repousa a tese em torno da qual o conto se estrutura. A mesma concepção
aparece noutra crônica da Gazeta de Notícias, em que Machado comenta en passant
o furto de um guarda-chuva:

“Furtar pode não ser punido em todos os casos; mas em muitos o é.
Nunca há de esquecer um sujeito que, com o pretexto (aliás honesto) de es-
tar chovendo, levou um guarda-chuva que vira à porta de uma loja; o júri
provou-lhe que a propriedade é coisa sagrada, ao menos sob a forma de um
guarda-chuva, e condenou-o a não sei quantos meses de prisão.”30

O fragmento corrobora o mote do conto, baseado na compreensão de que
situações análogas – no caso, crimes de mesma natureza – estão sujeitas, com
perigosa freqüência, a critérios de avaliação distintos e temerários, condiciona-
dos por variáveis que subvertem os fundamentos da justiça legítima e igualitá-
ria. O juízo dúbio que daí resulta guarda estreita conexão com a verdade esqui-
va e claudicante que a trama escamoteia.

As questões se entremeiam sem que a narrativa se ocupe em esclarecê-las de
forma cabal. Antonio Carlos Secchin salienta que a ficção machadiana traba-
lha “à contracorrente do peremptório, na esfera ambígua das declarações apro-
ximativas”, configurando-se como “discurso que alude e elide”.31 Acrescen-
te-se que a narrativa prismática e especular de “Suje-se gordo!” ilude e ilide a si
mesma, de forma oblíqua e dissimulada, deixando eventuais conclusões, em
última instância, a cargo do leitor, cuja participação é convocada já na “Adver-
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tência” de Relíquias de Casa Velha: “Depende da tua impressão, leitor amigo,
como dependerá de ti a absolvição da má escolha”. Ao “leitor amigo”, um últi-
mo e singelo conselho, o qual, não fossem o tom irônico e o caráter movediço
da ficção machadiana, poderia valer como “moral da história”: “o mais seguro
é não julgar ninguém...”.32
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Recepção crítica à poesia
de Machado de Assis

� Como a crítica viu e vê a obra
poética de Machado de Assis?

Cláudio Murilo Leal

De 1864, ano de publicação de Crisálidas, aos dias de hoje, a
recepção crítica à poesia de Machado de Assis revela uma

grande diversidade de juízos e até mesmo pontos de vista opostos
que, ao longo do tempo, vêm ampliando em quantidade e melhoran-
do em qualidade a sua fortuna crítica. Posições dicotômicas são de-
tectadas no exercício do exame analítico da obra poética machadia-
na. Há elogios, há restrições, há controvérsias. E um dos motivos
para o desencontro de opiniões deve-se, certamente, à concorrência
do ficcionista insuperável que parece, ainda, sombrear o trabalho
originalíssimo do poeta.

É questionado, também, o difícil enquadramento da poesia de Ma-
chado em uma única e definida corrente literária, seja no Romantismo,
seja no Parnasianismo.
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Discute-se, ainda, o seu peculiar estilo, com a finalidade de decidir, no con-
junto de sua obra poética, sobre uma possível predominância ou do modelo lí-
rico ou da construção narrativa. Debate-se, e muito, a qualidade da inspiração
de Machado, talvez dividida entre o que Carlos Drummond de Andrade cha-
mou, na Revista da Sociedade de Amigos de Machado de Assis, de acte même des Muses, isto
é, uma poesia inspirada e desinteressada, e os fabricados versos de circuns-
tância, que marcam uma significativa presença nos “Dispersos”, em Toda a
poesia de Machado de Assis, livro recentemente apresentado na Academia Brasileira
de Letras.

As resenhas em jornal na época da publicação de Crisálidas, 1864, primeiro
livro de poesias de Machado de Assis, são simpáticas ao jovem estreante de 25
anos de idade. Nota-se o acolhimento favorável, o aplauso, e a esperança depo-
sitada no êxito da carreira poética que se inicia.

A primeira resenha, publicada sem assinatura no Jornal do Commercio, em 7 de
outubro de 1864 (Inocêncio Francisco da Silva dá como autor Luiz de Castro,
redator do jornal), começa justamente sob o signo da esperança, ao afirmar:
“Mais de uma ocasião já temos tido [a oportunidade] de dizer que víamos no Sr.
Machado de Assis um jovem de muitas esperanças para as letras pátrias.” E ain-
da: “As Crisálidas recomendam-se por si mesmas; basta que se leiam.”

Amaral Tavares, um mês depois, no Diário do Rio de Janeiro, arrisca-se a vatici-
nar com otimismo: “Machado de Assis era e é um belo prenúncio de um gran-
de poeta.” E no final do seu extenso artigo invoca a frase mágica que, certa-
mente, teria alegrado o autor de Crisálidas: “Machado de Assis é uma das mais
robustas esperanças da poesia nacional.”

De Portugal, chega também a palavra de estímulo de Ramalho Ortigão, no
Jornal do Porto, que, ainda em 1864, confessa: “Por tal modo se me revelou a
existência do Sr. Machado d’Assis, poeta indubitavelmente fadado para gran-
des destinos...”

F.T. Leitão, em outro longo artigo publicado na Revista Mensal da Sociedade
Ensaios Literários, n. 10, de 5 de junho de 1866, também deposita a sua confian-
ça no futuro do poeta estreante: “Machado de Assis pode ir muito além do que
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foi, pode conquistar um lugar mais distinto do que aquele que ocupa entre os
nossos verdadeiros poetas.”

As divergências começam a surgir mais tarde, a partir da verrina de Sílvio
Romero, em seu livro Machado de Assis, publicado em 1897, uma obra motivada
por claro intuito de revide à critica negativa feita por Machado ao livro de poe-
sias do sergipano, intitulado Cantos do Fim do Século. Para entendermos a atitude
beligerante de Sílvio Romero, transcrevemos as palavras de Machado em seu
conhecido ensaio “A nova geração”: “Os Cantos do Fim do Século podem ser tam-
bém documento de aplicação, mas não dão a conhecer um poeta; e tudo dizer
numa só palavra, o Sr. Romero não possui forma poética.”

Fausto Cunha, no Jornal do Brasil, em artigo datado de 19 de setembro de
1976, é uma das negativas vozes críticas que se vão juntando a outras manifes-
tações de semelhante teor. Escreve o ensaísta: “Quem leu com olho crítico, em
1864, as poesias de Crisálidas certamente percebeu que Joaquim Maria não te-
ria futuro como poeta.”

É claro que Fausto Cunha não leu as críticas encomiásticas de 1864, em
parte aqui transcritas. Porém, mais adiante, no mesmo artigo, ele próprio apa-
rentemente se retrata:

“Dono de alguns bons versos avulsos (‘Entreaberto botão, entrefechada
rosa,/ Um pouco de menina um pouco de mulher’), de composições felizes
como o ‘Soneto de Natal’, ‘A mosca azul’, ‘Círculo vicioso’, de uma admirá-
vel tradução de ‘O corvo’, de Edgar Allan Poe, só o prestígio do contista e
do romancista justificou, no entanto, a edição Garnier de 1901 e as reedi-
ções que se lhe seguiram.”

Um autor de “composições felizes”, no dizer de Fausto Cunha, e de deze-
nas de outras que, todos sabemos, enriquecem o legado poético de Machado
certamente não necessitaria utilizar seu renome como romancista para conse-
guir editar a sua poesia. Fausto Cunha, como outros críticos, não deve ter to-
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mado conhecimento de toda a poesia de Machado de Assis e, por este motivo,
seus comentários refletem uma visão parcial, fruto da leitura das selecionadas
Poesias Completas.

Outro tema objeto de indagações é o que trata da questão da filiação de
Machado a esta ou aquela escola literária. O assunto já não desperta o interesse
de outrora, quando a crítica buscava o enquadramento do poeta no Romantis-
mo ou no Parnasianismo. Hoje, aceita-se a tese de que Machado foi um poeta
de transição e, mais do que isso, um poeta personalíssimo, que conseguiu im-
primir uma dicção inconfundível aos seus poemas, principalmente os da matu-
ridade, incluídos em Ocidentais. Essa independência de Machado já havia sido
notada desde Crisálidas, no arguto registro de Amaral Tavares:

“A poesia de MA, já o disse outrem, não se prende a escola alguma,
traduz o seu próprio sentimento: é quanto basta. A inspiração incendeia-
lhe a mente, o verso alinha-se fluente e doce, a forma adapta-se ao pensa-
mento, o estilo gradua-se pelo assunto... As imagens são frescas, preci-
sas, naturais...”

Se Machado não se subordinou aos preceitos e cânones de uma escola li-
terária, fato percebido por grande parte da crítica, a exegese de seus poemas
não deve procurar encerrá-los nos códigos dos estilos de época vigentes no
século XIX. Também como romancista e contista Machado não foi nem
um realista, nem um naturalista e, muito menos, um impressionista. Ele
“graduava o seu estilo pelo assunto”, segundo a correta percepção de F. T.
Leitão.

Em uma conferência na Academia Brasileira de Letras, em 4 de julho de 1939,
J. Pereira da Silva confirma: “Eis como se me afigura o que foi a poesia de Macha-
do de Assis: uma poesia que só teve uma escola: a humanidade do autor...”

Outro ponto de desacordo entre os estudiosos da poesia de Machado seria
acerca da definição da predominância em sua poesia de uma das duas verten-
tes, ou a lírica ou a narrativa. Depois da publicação do estudo fundamental
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para o entendimento do processo lírico, de Hugo Friedrich, Estrutura da Lírica
Moderna, que examinou as obras de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Lorca,
Jorge Guillén, Ungaretti, Valéry, Rilke e outros, surgiu a tendência da moder-
na crítica no sentido de serem aceitas como verdadeira poesia apenas as mani-
festações da lírica. Este posicionamento, entretanto, contradiz a história da
poesia ocidental, que, desde Homero até o fim do século XVIII, privilegia as
composições poéticas narrativas. Ela está presente na épica de Homero ou de
Virgílio, nas canções de gesta de Roland ou do Cid Campeador, nas eddas nór-
dicas, nas epopéias metafísicas e religiosas de Dante e Milton, nas epopéias
tardias de Camões e Torquato Tasso, sem falar nos modernos franceses e in-
gleses, as Legendas de Hugo ou Childe Harold de Byron.

Talvez devido à contaminação sofrida pelos procedimentos da prosa – como
a utilização de dramatis personae, a construção de enredos com começo, meio e fim
e a preferência pela linguagem denotativa –, Machado adaptou muitos de seus
poemas à estrutura narrativa, sejam eles reproduzindo algumas das sagas de sa-
bor indianista, incluídas no livro Americanas, ou, por exemplo, uma espécie de
conto de amor em versos, “onde há muito riso e muitas lágrimas”, nas palavras
de Joaquim Serra, referindo-se a “Pálida Elvira (“um mimo de estilo e de encan-
to descritivo”, segundo outro crítico). Ou, ainda, uma sátira como “O Almada”,
que aproveita o cenário histórico do Brasil de 1659, quando era prelado admi-
nistrador do Rio de Janeiro o Dr. Manuel de Sousa Almada, presbítero do hábi-
to de S. Pedro; ou mesmo ainda a famosa “A mosca azul”, poema que poderia
ser considerado um relato fantástico, digno da imaginação de um Cortázar ou de
um Borges. Pode também ser citado “Círculo vicioso”, um moderno apólogo
com uma implícita moraleja, que reconta o milenar e universal sentimento da in-
veja. Também a simplicidade que caracteriza o gênero da fábula encontra-se re-
presentada na primorosa tradução de La Fontaine, “Os animais iscados da pes-
te”, além da adoção de estórias-lendas, incluídas em Americanas, como “Potira”,
“Niâni” (história de guaicuru) e “A cristã nova”. É importante citar o esquete
“Uma ode de Anacreonte”, urdido em admiráveis versos alexandrinos, como
uma outra forma bem-sucedida de narração dramatizada.
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Em síntese, seria possível dizer que Machado de Assis transitou com êxito
por ambas as modalidades da poesia, a lírica e a narrativa, mas, a partir de Ame-
ricanas, o viés descritivo-narrativo impôs-se como a forma poética que mais se
adaptou à sua irresistível vocação de romancista.

Este aspecto foi ressaltado por L. C Ishimatsu, no seu livro The poetry of Ma-
chado de Assis, excelente apreciação da obra poética machadiana:

“Americanas difere de Crisálida e Falenas não somente por sua organização
em torno de um tema central, mas também porque aquela coleção de poe-
mas consiste primariamente de longos poemas narrativos, talvez como re-
sultado do crescente interesse de Machado pela ficção.”

Dentro de um amplo espectro estilístico, Machado aproveitou-se de todas
as possibilidades expressivas do verso. Poemas líricos e leves, que falam do
amor, da musa consoladora, dos desencantos da mocidade, do “naufrágio das
ilusões.” Outros, poemas graves, filosóficos, que transcendem as dores subjeti-
vas e buscam alcançar, através de indagações metafísicas, a compreensão do
mundo, o conhecimento da alma humana, como em “Aspiração”:

Sinto que há na minh’alma um vácuo imenso e fundo,
E desta meia morte o frio olhar do mundo
Não vê o que há de triste e de real em mim;

Encontramos, também, poemas de solidariedade e consagração (“Polônia”,
“Epitáfio do México”, “A cólera do Império”, “Hino patriótico”) que pro-
vam a falácia do alegado absenteísmo político e social de Machado.

Poesias com um viés piedoso, em que a fé, o apelo às forças superiores da
divindade, ao sentimento religioso, não militante mas não menos profundo,
deixam aflorar uma grave espiritualidade que desmente o propalado ateísmo,
um pessimismo agônico que, se existiu na prosa de Machado, não foi um sen-
timento hegemônico, mas conflituoso, na alma torturada do poeta.
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A censura ao ateísmo de Machado não é inteiramente válida. Ele apenas não
professou um credo, não aceitou dogmas. Como homem, cético, duvidava.
Como poeta, sentia a presença de Deus, criador do universo e dos homens.

Machado escreveu também versos encomiásticos, como quase todos os po-
etas dos séculos XVIII e XIX. São exemplos “O soneto a S.M. o Imperador, o
Senhor D. Pedro II”, poemas às artistas Mme de la Grange, Arsène Charton
Demeur, a um proscrito, a Camões, a Pombal, a Mont’Alverne, a José de Alen-
car e a muitíssimas outras figuras do mundo cultural e político. São versos de
circunstância, de homenagem, que em nada diminuem o poeta. Modernamen-
te, Manuel Bandeira, com Mafuá do Malungo, e Carlos Drummond de Andrade
com Viola de Bolso, praticaram com talento e graça versos de ocasião. E nem é
necessário citar poemas como o réquiem consagratório de Mallarmé, “Le tombe-
au d’Edgar Poe”, ou versos de circunstância como “Vers pour le portrait de M. Honoré
Daumier”, de Baudelaire.

Machado também escreveu na Gazeta de Notícias 48 crônicas em verso, intitu-
ladas “Gazetas de Holanda”, que captavam instantâneos do cotidiano, com o
olhar atento para os faits divers, as modas, os acontecimentos pitorescos do
dia-a-dia fluminense, os fatos do mundo da política e da economia, como muito
bem analisou dois desses versiprosas o economista Gustavo Franco, em seu li-
vro A Economia em Machado de Assis.

Machado poetou durante mais de 40 anos, abrangendo, como dissemos,
uma impressionante diversidade de temas, aproveitando os mais variados tipos
de composição e de técnicas poéticas.

No entanto, uma corrente crítica, iniciada por Sílvio Romero, repete, sem
maiores pesquisas, que Machado escreveu uma poesia sem emoção. Múcio
Teixeira seguiu a trilha aberta por Romero em trabalho estampado no Jornal do
Brasil, em 1901, quando da publicação das Poesias Completas. Em seu veredicto,
Teixeira condena o poeta:

“A verdade, porém, é esta: há no Sr. Machado de Assis um bom prosador
a amparar um medíocre poeta, ou para melhor dizer, um correto versejador.
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Mas fazer versos metrificados, como ensina o compêndio, não é ter poesia,
que é precisamente o que falta neles.

Há nos versos do Sr. Machado de Assis muito torneio mecânico, só não
há poesia neles. É que os seus versos não lhe saem da alma, nem do coração:
saem-lhe sorrateiramente das duras paredes cranianas.”

Diversamente dessa posição radical, Hermelindo Scavone, em 1939, no
Diário de S. Paulo, considera “Versos a Corina”, no seu dizer, “um poema admi-
rável de um grande amor, de uma intensa emoção, de um lirismo ardente”.
Após transcrever parte do longo poema, arremata: “São hinos vibrantes ao
amor, talvez dos mais belos da nossa poesia romântica.”

Nesse mesmo sentido, L. Guimarães Júnior, como Scavone, também reco-
nhece a carga emotiva que emana dos versos de Machado. No Diário do Rio de
Janeiro, em 5 de fevereiro de 1870, ele inaugura o que virá a tornar-se uma ten-
dência da crítica, ao explicar que Crisálidas é um livro onde predomina a emo-
ção e que com Falenas inicia-se o processo de aperfeiçoamento do instrumental
poético de Machado. Escreve L. Guimarães Júnior:

“O livro das Crisálidas é aquele em que mais salientemente se patenteia a
índole poética de Machado de Assis. As Falenas revelam o artista, o método,
a correção na estrutura e na plástica. Nas Crisálidas adivinha-se o poeta, o so-
nhador, o homem da inspiração e o músico da alma.”

O percurso artístico rumo à perfeição, atingida nos poemas de maturidade,
tem o seu grande final na publicação de Ocidentais. O cuidado formal, o minu-
cioso tratamento artesanal do poema, a escolha de temas mais amplos e uni-
versais, o conhecimento e a prática das várias configurações métricas e rímicas,
o árduo treinamento para a conquista de um verso alexandrino irretocável, elo-
giado até pelo feroz tratadista português Antônio Feliciano de Castilho, de-
monstram claramente o ingresso de Machado de Assis na galeria dos clássicos
modernos, como Baudelaire, Edgar Allan Poe ou Leopardi.
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Outra injusta acusação recai sobre Machado: a de que a sua poesia não tra-
duz um sentimento de “brasilidade”. A eleição dos temas, a construção do ver-
so, o vocabulário, a estrutura sintática e até a ausência de um espírito nacional
são apontados por aqueles que vêem em Gonçalves Dias e Castro Alves os
maiores retratistas das cores da nossa natureza e da mistura de nossas raças.
Isso prova que a poesia de Machado ainda é lida de modo superficial. Como
classificar, então, o autor dos poemas indianistas de Americanas, em cuja “Adver-
tência”, no início do livro, explica que durante

“algum tempo foi opinião que a poesia brasileira devia estar toda, ou quase
toda, no elemento indígena. Veio a reação, e adversários não menos compe-
tentes que sinceros absolutamente o excluíram do programa da literatura na-
cional. São opiniões extremas, que, pelo menos, me parecem discutíveis.”

Machado, como sempre o fez, segue o caminho do equilíbrio e do bom sen-
so. No arguto e insuperável ensaio “Instinto de nacionalidade” reitera: “Mani-
festa-Se às vezes uma opinião, que tenho por errônea: é a que só reconhece es-
pírito nacional nas obras que tratam de assunto local, doutrina que, a ser exata,
limitaria muito os cabedais da nossa literatura.” Machado cantou os nossos ín-
dios sem deixar de ser um artista universal.

Mas até o amigo Joaquim Serra, ao elogiar “Pálida Elvira”, acrescenta que
“todavia falta nesse poema-romance o cunho brasileiro.” E o citado Luis Gui-
marães Júnior segue no mesmo teor: “O poeta de Falenas sujeitou o seu livro às
regras metódicas do velho classismo (sic) latino e português. A própria frase, o
próprio estilo não pertencem a escritor nacional.”

É possível situar o início de uma nova crítica favorável à poesia de Machado
com Alfredo Pujol, que em 1917 pronunciou em São Paulo sete conferências
sobre a obra em prosa e em verso de Machado de Assis, reunidas, em 2007, em
cuidada edição da Academia Brasileira de Letras, precedidas por uma esclare-
cida apresentação do Acadêmico Alberto Venancio Filho. O tom de Pujol é
conscientemente elogioso:
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“O que sobreleva nos versos de Machado de Assis é o apuro da forma e
da expressão. Foi ele o nosso primeiro poeta artista, muito antes que os par-
nasianos pusessem no cuidado da métrica e na escultura do verso os primo-
res do seu engenho.”

Quase 20 anos mais tarde, em 1935 e 36, aparecem dois trabalhos da maior
importância para os estudos machadianos, o de Augusto Meyer e o de Lúcia
Miguel Pereira.

Meyer, apesar de debruçar-se mais sobre a prosa, exalta alguns poemas de
Machado, como “No alto”, adjetivando-o de “misterioso e fascinante”.

Já Lúcia Miguel Pereira é incisiva num tipo de afirmação que influenciou a
opinião de muita gente: “Sem poder pretender ao título de grande poeta, Ma-
chado de Assis foi inegavelmente um poeta.”

Alexei Bueno, no prefácio de uma seleção dos melhores poemas de Machado
publicada pela editora Global, em coleção dirigida por Edla van Steen, considera
que em “Ocidentais se encontram sem dúvida alguns de seus maiores poemas”. Ale-
xei está ciente de que “a questão Machado de Assis poeta sempre permaneceu das
mais controversas, com o agravante de o autor de Helena ter sido, coisa rara em
quase todas as literaturas, um poeta de evolução lenta, um poeta que, inequivoca-
mente, escreveu na plena maturidade ou mesmo na velhice seus melhores poemas”.

Em 1939, uma voz respeitável, a de Mário Matos, que escreveu com excep-
cional lucidez sobre a obra e a vida de Machado, aborda um dos pontos polê-
micos que levantamos nesta presente síntese da recepção crítica à sua poesia:

“Até certo tempo, foi vezo da crítica afirmar que Machado de Assis era
poeta de somenos. Que não possuía temperamento poético. [...] E vem do
erro de nossa emoção mais transbordante que profunda. Vem de nosso gê-
nio retórico ou verbalista, do gosto de pompa. É ele poeta de delicadezas
sentimentais, de melancolia e reflexão. O que levou um crítico a dizer que
suas virtudes literárias são as do prosador: medida, graça, bom gosto, corre-
ção de linguagem. Assim, não há negar. Mas cabe apontar que, estudado no
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tempo e no meio, tem resistido a todas as evoluções, e o seu nome, quer di-
zer, a sua glória aí está viva e contemporânea com o nosso gosto, ao passo
que muitos poetas de sua época, chefes de escola, que obtiveram ruidoso
sucesso, como Gonçalves de Magalhães, por exemplo, que o antecedeu, não
sobrevivem em nenhum poema, em nenhum canto, em nenhum verso.”

Machado deixou-nos poemas memoráveis que, somente agora, estão receben-
do o reconhecimento que merecem. Ivan Teixeira, em livro datado de 1987,
Apresentação de Machado de Assis, em relação ao poema “No alto”, alerta que “tor-
na-se quase impossível descrever a grandeza desse poema. Não é comum em
nossa poesia um texto dizer tanto em tão pouca extensão.” E acrescenta Teixeira
que “ele sozinho bastaria para creditar o nome de Machado como poeta”.

Péricles Eugênio da Silva Ramos, ao organizar uma antologia dos poemas
de Machado, afirma que em Ocidentais “está a sua melhor poesia, a poesia que
garante sobrevivência de seu nome como poeta”.

O conceito de “sobrevivência” vai paulatinamente incorporando-se ao en-
tendimento dos estudiosos que examinam, hoje, as poesias de Machado. Pro-
curamos trazer novamente à luz estas abordagens críticas, reveladoras de uma
dupla perspectiva: a do ponto de vista sincrônico, ao comparar Machado com
os poetas de seu tempo, a maioria com suas obras definitivamente esquecidas,
e a do ponto de vista diacrônico, que despertaram reflexões ao longo do tem-
po. A definitiva revalorização da poesia de Machado de Assis deverá passar,
primeiramente, pelo conhecimento da sua opera omnia poética. Ler e reler os
seus poemas é tarefa que se impõe aos novos críticos e às faculdade de Letras,
que deveriam abrir ainda mais o leque de autores brasileiros estudados.

Em “Anexo” à minha tese doutoral, defendida no ano de 2000, na Acade-
mia Brasileira de Letras, recolho na íntegra 42 avaliações sobre a poesia ma-
chadiana, muitas delas, até aquela data, esquecidas em jornais. O livro organi-
zado por Ubiratan Machado, operoso e lúcido pesquisador, intitulado Machado
de Assis: Roteiro da Consagração, publicado em 2003, traz selecionadas resenhas e
críticas de vários autores que ajudam a construir o perfil literário do poeta.

259

Recepção crít ica à poes ia de Machado de Ass i s





O amor masculino
em A Mão e a Luva

Letíc ia Malard

� 1. Introdução
Este texto, aqui publicado pela primeira vez, faz parte de uma

pesquisa sobre as transformações do discurso amoroso masculi-
no em romances machadianos. Funciona como uma espécie de
“segundo capítulo” do assunto, já que o primeiro, centrado em
Ressurreição, romance inaugural de Machado, foi publicado com o
título “O medo do feminino”1. Aí demonstramos como o prota-
gonista Félix – nome de felicidade – tem tudo para ser feliz; con-
tudo, acaba sendo infeliz. Covarde e visionário, “perdeu o bem
pelo receio de o buscar”, diz o narrador. O temor do feminino em
Félix coroa-se na incapacidade de estabelecer a aliança “eterna”
com a mulher, submisso que está à ancestral mitologia do Oci-
dente, em que a mulher é um mal magnífico, prazer funesto, vene-
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nosa e enganadora. É um agente de Satã, ser perverso que trouxe ao mundo
o pecado, a infelicidade e a morte.2

Vejamos como se agencia o discurso amoroso dos homens no romance se-
guinte, A Mão e a Luva. Ressalte-se que a crítica que trabalha com estilos de épo-
ca costuma inserir essa obra na fase romântica de Machado de Assis e, já que
seu núcleo é a escolha amorosa, iremos privilegiá-lo pela ótica do romantismo
ironizado, mas não só. Veremos como, antecipando as correntes sucessoras da
romântica entre nós, o escritor operacionaliza outras formas de amar como
“superiores”, mas estendendo-se em comparações explícitas ou nas entrelinhas
com o idealismo romântico.

De início, recordemos a trama: Guiomar, moça fria e calculista, é de origem
humilde e tem um projeto compensatório de escalada social. Três rapazes de-
sejam casar-se com ela: Estêvão – ingênuo e sincero; Jorge – frívolo e preguiço-
so; Luís – ambicioso e esperto, de características condizentes com as de Guio-
mar, ambos encaixando-se como a mão à luva.

� 2. Três estilos de amar
Esse romance (ou novela, como Machado preferia designá-lo) se consti-

tui em um teorizador dos diferentes modos de amar do homem brasileiro da
Corte, na segunda metade do século XIX. Publicado em 1874, sua ação se
passa em 1853. Daí, se quisermos trabalhar com a noção de estilos de época,
na esteira do escritor, veremos articuladas no livro as acepções machadianas
de “amor romântico”, e indiciadas as de “amor realista” e “amor naturalis-
ta”. Dispensamo-nos de conceituar “Romantismo”, “Realismo” e “Natura-
lismo”, dado que os utilizaremos no sentido comum e consensuado da teoria
literária.3 Todavia, os adjetivos derivados desses estilos e aqui aplicados a
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“amor” talvez correspondam melhor a uma questão de retórica do que pro-
priamente de estilística, e assim queremos que nosso leitor os compreenda. A
exceção vai para “romântico”: as tiradas irônicas metalingüísticas de Macha-
do se estabelecem num contexto de romantismo do século XIX, como por
exemplo: “Era [...] mais romântico pelo menos [...] se eu o pusesse lavado em
lágrimas” (p. 21).

Em primeiro lugar, cabem algumas rápidas considerações sobre o pensa-
mento machadiano quanto aos caminhos percorridos pelo romance brasileiro,
pensamento dado a conhecer num texto datado com o mesmo ano da elabora-
ção de A Mão e a Luva. Ali diz Machado:

“Os livros de certa escola francesa, ainda que muito lidos entre nós, não
contaminaram a literatura brasileira, nem sinto nela tendências para adotar
as suas doutrinas, o que é já notável mérito. [...] Os nomes que principal-
mente seduzem a nossa mocidade são os do período romântico; [...] são ain-
da aqueles com que o nosso espírito se educou.”4

A “escola” francesa referida, naquele 1873, tanto poderia ser o realismo de
Balzac quanto o naturalismo de Zola, ainda não bem definidos como duas “es-
colas”. Ou ambos. Consultando-se os livros de propriedade de Machado, ob-
serva-se, por exemplo, que suas edições de Balzac e de Flaubert são posteriores
ao ano de publicação não só de A Mão e a Luva, como também de outros roman-
ces seus, inclusive Memórias Póstumas de Brás Cubas.5

Contudo, isso não significa que Machado, à época, desconhecesse tais
“escolas”, sobretudo porque assinava revistas francesas. Significa que,
àquela altura do século, ainda procurava pautar sua literatura pelas prefe-
rências da “nossa mocidade”, recheando-a de ironia, porém temperando-a
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com os novos ingredientes daquela “certa escola francesa”. Para não consi-
derar-se ultrapassado? Talvez. Inconscientemente? É possível. Examine-
mos, então, alguns elementos do discurso amoroso masculino nesse ro-
mance publicado em 1874.

Na “Advertência” da primeira edição, Machado pergunta se os caracteres,
que tão somente esboçou, teriam saído “naturais e verdadeiros”. A narrativa se
abre com Estêvão falando em morrer, devido ao fim de um namoro. Assim,
advertência e abertura apontam para a oposição real-natural versus romântico.
Este último é ironizado: a escolha do ano de 1853 para cenário da ação liga-se
à década-auge do nosso Romantismo (1846-1856), e em 1874 já embarcáva-
mos no Realismo-Naturalismo, rejeitado por Machado pelo menos na formu-
lação da França, como vimos.

Ora, na primeira página do livro o narrador informa estar escrevendo em
1873. No ano seguinte a obra fora publicada integralmente em folhetins e em
volume. Observe-se que O Crime do Padre Amaro é publicado em 1875, e logo
depois O Primo Basílio, ambos recebendo críticas acerbas do escritor, três anos
depois. A rejeição à fórmula da “escola” portuguesa faz par com a francesa.6

Por aquele tempo, Machado se encontrava num entrelugar: brincava de ro-
mantismo e atacava o realismo-naturalismo franco-lusitano.

Em A Mão e a Luva o novelista caracteriza os três homens que amam a mesma
mulher através de três amores diferentes: Estêvão, com o amor romântico iro-
nizado; Luís amando pelo figurino do realismo machadiano; e Jorge tateando
numa sinuosa vereda pré-naturalista. Aventamos que a tese do romance, inicia-
da em Ressurreição, fundamenta-se em “amor é harmonia”. Cite-se deste uma
fala de Lívia: “[O amor] não nasce de uma circunstância fortuita nem de uma
longa intimidade, é uma harmonia entre duas naturezas, que se reconhecem e
se completam. Por mais semelhante que seja o nosso espírito, sinto que Deus
não nos fez para que o amor nos unisse.”7 Em A Mão e a Luva, essa tese se paten-
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teia no casal Luís-Guiomar. Luís é o porta-voz da idéia de harmonia, ao dizer a
Estêvão que ele – Luís – e Guiomar não nasceram um para o outro. Mas se en-
caixam harmonicamente, como uma luva calça a mão.

� O amor romântico de Estêvão
Segundo o médico-psicanalista Jurandir Freire Costa, o sujeito do amor ro-

mântico se formou na escola da satisfação sentimental, que não se confundia com
o prazer da gratificação sensual. O sujeito sentimentalmente exemplar era aquele
que fosse capaz de reconhecer na vida afetiva o que se tinha de melhor, sob o as-
pecto moral, e não necessariamente o que se tinha de mais prazeroso.8 Sob essa
ótica, analisemos o amor romântico de Estêvão, que passa por três fases.

Na primeira, o desejo de morrer por amor se explica por ter ele um coração
covarde: portanto, um julgamento moral. Acredita que o primeiro amor, à pri-
meira vista, é o que prende até à morte – outro julgamento moral. Adjetiva-o
de “estouvado e cego”, “sincero e puro.” Sua perfeita expressão é o choro. Aí o
romantismo adquire feições wertherianas, estabelecidas sobre o tripé da perso-
nagem de Goethe, cuja tragédia pode ser creditada à obediência estrita às re-
gras morais, quer dizer, sacrificar seu amor pela ética da não traição – não se
envolver com a esposa do amigo.

Eis o tripé: covardia, por não lutar pela amada; choro constante, pela exar-
cebação sentimental; e morte, como única porta de saída para o amor impossí-
vel. Aquilo que Barthes afirma de Werther pode ser transposto para Estêvão,
leitor de Werther: “Werther chora com freqüência, muita freqüência e abun-
dantemente. Em Werther, é o enamorado que chora ou é o romântico?”9. Di-
ríamos que ambos, ou melhor: ele chora por ser romântico. Chora porque não
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consegue romper a dicotomia “moral versus prazer”, cujo limite é o suicídio. Só
que o ameaçado suicídio de Estêvão é uma caricatura do concretizado suicídio
de Werther, pois o objetivo de Machado é desconstruir pela ironia o velho ro-
mantismo. Registrem-se as primeiras linhas de A Mão e a Luva, num diálogo en-
tre Estêvão e Luís, iniciado por este último, a propósito do rompimento entre
Estêvão e Guiomar:

“ – Mas que pretendes fazer agora?
– Morrer.
– Morrer? Que idéia. Deixa-te disso, Estêvão. Não se morre por tão

pouco...”10

É claro que, se a essa altura apelarmos para questões freudianas, de sobrepo-
sições de prazer e sofrimento, ou lacanianas, como a noção de “gozo” – outro
será o caminho da análise. Mas não é o caso. Nessa primeira fase do amor de
Estêvão, o Werther machadiano, interessa sobretudo sua pusilanimidade anti-
narcísica, reforçada numa troca simbólica: ele dá a Guiomar um grande amor,
ela lhe retribui com uma flor murcha: a flor que ele pede à amada retirar dos
cabelos, pois ela certamente iria jogá-la fora. Estêvão, em vez de lhe pedir “a
sua flor”, símbolo do sexo não interdito apenas mediante a aliança matrimoni-
al, “o prazer”, lhe pede o denotativo enfeite fanado, contentando-se com o que
há de mais descartável na namorada:

“O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura,
mas já murcha e sem cheiro, e não dada, senão pedida.
– Faz-me um favor? disse um dia Estêvão apontando para a flor que ela tra-
zia nos cabelos: esta flor está murcha, e, naturalmente, vai deitá-la fora ao
despentear-se; eu desejava que ma desse.
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Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo, e deu-lha; Estêvão recebeu-a com
igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu.”11

Por outro lado, encerrando essa primeira fase amorosa, a diminuição do
amor de Estêvão corresponde ao viés irônico machadiano quanto ao Romantis-
mo. Aqui Machado, que criticara o realismo e/ou o naturalismo no ano ante-
rior, também critica aquela “escola” em que foi educado, a preferida pelos
contemporâneos, conforme vimos. O escritor mostra como o moço “nascera
para amar”, mas a paixão termina em um mês. Dois anos depois, nada mais
sente por Guiomar e passa a dedicar-se à cantora lírica Mlle. Lagrua. Em seu
coração, substitui a moça de “magnífico par de olhos castanhos” pela cantora
de famoso buço, que um cartunista elevava “à categoria de bigode”.

Não pensem os desavisados que estamos lendo uma comédia ou a pintura
de um caráter heterossexual resvalando para o homossexualismo. Não. Ainda
mais porque a artista era uma musa canora da juventude da Corte. Estamos é
diante de uma desconstrução irônica do Romantismo: “Oh! Aquele buço! [...]
Quem me dera ir encaracolado por ali acima, até ficar mais próximo do céu,
quero dizer dos seus olhos, e ser visto por ela, que me não descobre na turba
inumerável dos seus admiradores.”13

Nesse momento o livro “se apropria” do primeiro capítulo de um ícone do
Romantismo – O Moço Loiro, de Macedo. Este, ambientado no Rio nove anos
antes de A Mão e a Luva, inicia-se com as manifestações e disputas entusiásticas
entre os homens a respeito das qualidades e defeitos das atrizes do teatro líri-
co. Os embates ultrapassavam as portas do teatro para ganhar as ruas. Um
moço acompanha a sege da Candiani até à casa dela e beija-lhe a soleira da por-
ta. Outro passa a noite com o nariz no buraco da fechadura da porta da Del-
mastro, e comenta: “Não dormi; porém, ao menos, com o meu nariz metido na
fechadura daquela porta, respirei por força alguma molécula de ar que já tives-
se sido respirada por aquela Musa do Parnaso.”13
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Contudo há uma diferença de postura entre as duas narrativas: em Macedo,
as atitudes dos adoradores das cantoras têm um tom de comédia e integram a
ação romanesca; em Machado, assumem um ar crítico de algo démodé, de idéia
fora do lugar – epopéia grega encenada no Rio de Janeiro transformado em
Tróia: “Uma noite a ação travou-se entre o campo lagruísta e o campo charto-
nista, com tal violência, que parecia uma página da Ilíada. [...] Estêvão é uma
das relíquias daquela Tróia.”14 Concluindo essa primeira fase: Estêvão vive
paixões fogo-de-palha, sem fortuna e mantém-se da advocacia.

Na segunda fase, o moço reencontra Guiomar. Dela dirá, tal como Benti-
nho 26 anos depois a respeito de Capitu: “A Guiomar que ele conhecera e
amara era o embrião da Guiomar de hoje, o esboço do painel agora perfeito.”15

Vai amá-la de novo – como se fosse possível amar duas vezes a mesma pessoa
– tentando recuperar o passado, pois “havia uma faísca debaixo da cinza e essa
bastava para repetir o incêndio”. A tentativa é similar à de Bentinho, porém
com as cores românticas: este ama Capitu antes e depois do seminário. O “se-
minário” de Estêvão é a Escola de Direito, em que, opondo-se ao seminário,
todas as “devassidões” eram permitidas.

No entanto, nessa volta, Guiomar confirma a antiga rejeição. Mas ele a ama,
e isso basta. É feliz, desde que possa vê-la e respirar o mesmo ar que ela. Reto-
ma-se, dessa forma, o modelo wertheriano: amor repelido é amor multiplica-
do, diz Machado em uma das histórias de Contos Fluminenses. É próprio do co-
varde iludir-se. O moço confessa sua paixão e é novamente repelido. Retorna à
idéia inicial do suicídio. Com essa idéia, na noite do casamento, posta-se à
frente da casa festiva de Guiomar e sente “a voluptuosidade da dor”. Pensa em
matar-se ali mesmo para causar remorsos aos que o fizeram sofrer (leia-se “os
nubentes”). Assim Machado complementa criticamente os ingredientes da
personagem do wertherianismo extemporâneo: o complexo de suicídio – si-
multaneamente nobreza e escárnio – como diria Barthes.16
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� O amor realista de Luís
Luís é o porta-voz da séria filosofia da desromantização. Diz a Estêvão:

“Dás-me uma lição de amor, que eu te pagarei com uma filosofia.” Essa fala se
coaduna com a “inculcação social e apostólica” que Machado enxergou no
Realismo, ao criticar a tese de O Primo Basílio. Afinal, filosofar para o Outro
não deixa de ser um apostolado. Luís brinca com o desejo de morrer do amigo.
Assim define o amor: “[...] uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel
velino, corte-dourado, muito cheiroso e catita; carta de parabéns quando se lê,
carta de pêsames quando se acabou de ler.”17 Diz também que, se Guiomar
não tinha amado Estêvão antes, não o amaria agora, em sua recaída, e que não
nasceram um para o outro. Repete-se o argumento fundador da desarmonia
explicitado em Ressurreição. Luís propõe saber se Estêvão é amado e, caso não o
seja, pergunta se desistiria da moça.

Ora, o veículo por excelência da declaração amorosa nas práticas sociais do
século XIX é a carta. Ao Luís criador da metáfora do amor como carta de pa-
rabéns no início e pêsames no fim aplica-se este comentário de Jurandir Costa,
pouco importa se se referindo ou não ao Realismo epocal: “Os realistas, ao su-
bestimar as paixões do amor, acabam por reduzir a emoção amorosa a seu aspecto
racional e minimizam o valor dos sentimentos e sensações na prática social da
linguagem.”18 Luís representa o racional, o econômico não sugerido nem adi-
vinhado, o realista, enfim: o logos da tese machadiana.

Ele também disputa o coração de Guiomar e, já em sua primeira declaração,
assoma o desconcerto romântico: ela é oral e direta: “A senhora tem uma alma
grande e nobre e eu a admiro”. É mais que um cumprimento e menos que uma
declaração, não comovida, mas firme e profundamente convicta, avaliará o
narrador. Mais adiante Luís adota uma postura diferente do sentimentalismo
de Estêvão e da elegância de Jorge, através desta declaração simples: “Eu a
amo.” Acrescenta que a declaração foi breve e apressada, mas não o será a con-
sagração, e pede tempo para que ela o julgue digno (do seu amor).
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A economia declaratória de Luís está no bojo da incerteza dos signos de que
nos fala Barthes, evocando Gide. Os signos não provam nada, pois podem ser
falsos ou ambíguos e, assim, não se deve acreditar na interpretação. Quando se
fala à pessoa amada, não se tem dúvida de que ela vai receber como verdade,
como real, o que é dito. Daí a importância das declarações (curtas): nada fica
para ser sugerido, adivinhado. Para que se saiba alguma coisa, é necessário que
a declaração seja dita (e não escrita, não carta).19

Assim, Luís navega em um realismo platônico, pois sabe reger as afeições,
moderá-las e guiá-las ao seu próprio interesse. Declara o narrador que o moço
não era corrupto nem perverso, não era dedicado nem cavalheiresco. Tal como
Guiomar, era ambicioso e, portanto, se conjugam na harmonia. A moça o ava-
lia de forma espelhada: sóbrio, direto, resoluto, sem desfalecimentos nem de-
masias ociosas, nascera para vencer, sua ambição e coração têm asas. Desse
modo, o amor filosófico com que Luís paga Estêvão é platônico, pelo aspecto
da boa medida; cartesiano, por ser guiado pela razão; não escrito mas verbali-
zado, pela denegação valorativa da tagarelice errática dos signos (da carta / da
conversa de amor exuberantemente romântica) e pela descrença na interpreta-
ção. Enfim: anti-romântico e realista.

� O amor naturalista de Jorge
Sabe-se que o moço ama Guiomar ao responder a uma pergunta da sua tia

baronesa, que a cria. Pede-a em casamento por sugestão de terceiros. As inicia-
tivas não são dele. Analisa com distanciamento e frieza os fatos. Interesseiro,
pensa na instituição familiar baseada na riqueza. Impressiona-se pela beleza e é
lúbrico, olhando a moça com vaidade e cobiça. Declara-se por uma carta quase
“científica”, de três parágrafos, ao passo que Estêvão o faz numa missiva lon-
ga, lacrimosa e patética, e Luís prefere oralizar o “eu a amo”, curto e grosso,
pois está consciente de que nenhum sistema de signos é seguro.
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A escrita amorosa de Jorge é sexualizada; diversa, portanto, do discurso dos
outros pretendentes. Fala da “doce embriaguez” que os olhos da amada pro-
duzem nos seus; que se lhe declara não com a pena e os lábios, mas a mandado
de uma força interior (leia-se “instintiva”), “como transborda o rio, como se
derrama a luz”. Expressa os seus sentimentos com “todas as forças vivas” de
sua existência. Naturalismo discreto, à moda machadiana, e natureza romanti-
zada nela se entrecruzam. A própria Guiomar não identifica sinal de paixão na
carta, considera ridículo o amor assim expressado, num estilo “rendilhado e
complicado” – sintoma de um amor desarmonioso, portanto. Nem é compre-
ensível a avaliação de Guiomar sobre o estilo da carta, que não se tece de rendas
nem de complicações.

Ao tomar conhecimento de que o eleito por Guiomar tinha sido Luís, o
golpe foi leve e indiferente para Jorge. Pondera a derrota pelo lado financeiro,
uma vez que “possuir era seu único ofício”. Sobrinho da baronesa, quando re-
flete sobre uma provável aceitação de Guiomar, a filha postiça, raciocina: “ [a
vitória] não consistia só em haver por esposa uma moça bela e querida, mas
ainda em tornar muito mais sumárias as partilhas do que a baronesa deixaria
por sua morte a ambos.”20 O casamento por interesse desavergonhadamente
explicitado e desejante da morte da tia de quem é herdeiro se revela como uma
patologia social do naturalismo, pouco menos grave do que o incesto e outras
bestialidades.

O amor de Jorge é tão medido quanto os gestos e tão superficial como as
suas outras impressões. Ele simboliza o desvirtuamento do amor e do casa-
mento romântico, pois é financeiramente comprometido, capitalista e capita-
lizante, muito de acordo com o ambiente que o livro retrata. Jorge é carnal,
imediatista e frio.

Machado sintetiza com precisão esses três discursos amorosos – o român-
tico, o pré-naturalista e o realista – ao comparar o amor de Luís, o escolhido
por Guiomar, com o dos outros pretendentes: “[...] amor um pouco sossega-
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do, não louco e cego como o de Estêvão, não pueril e lascivo, como o de Jor-
ge, um meio-termo entre um e outro – como podia havê-lo no coração de um
ambicioso.”21

� Guiomar e os três amores
Estêvão oferecera-lhe a vida sentimental. Entretanto, não sendo ela uma he-

roína tipicamente romântica, mas a que conseguiu ascensão social, de modo
calculista, não lhe interessa o amor marcado pela loucura e pela cegueira, como
interessaria, por exemplo, à romântica Honorina – protagonista de O Moço Loi-
ro. Jorge disponibilizara-lhe a vida vegetativa, na medida em que, rico, acomo-
da-se à lubricidade e à puerilidade. Também está à margem dos objetivos da
moça. Luís, o escolhido, lhe dera as afeições domésticas, ou seja, o casamento
burguês, combinadas com o ruído exterior – o mundo divertido da sociedade.

O fim último do par Guiomar-Luís – o casamento – é demarcado rigorosa-
mente nos termos da tese dualista “amor e harmonia”, “amor é harmonia”,
tese que Machado defendia em 1873. O casal não experimenta o amor-êxtase
de Estêvão, amor romântico, nem o amor lascivo de Jorge, mas se ama sincera-
mente. E o que é o amor verdadeiro? O amor da harmonia, da ambição, do-
méstico-social, enfim: realista, limitado às concepções machadianas de Realis-
mo, expostas na mencionada crítica a Eça de Queirós, em fotografias censura-
das do real: cenas assépticas, esposas sem os “cálculos da sensualidade e os ím-
petos de concubina”, tom despojado de sensações físicas. É esse o amor / mão,
que cabe na luva / mulher amada, harmonizada com o amante.
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Debuxos, de Machado
para Graciliano

Benjamin Abdala Junior

Em ensaio anterior1, discutimos como Graciliano Ramos
imprime ênfase social a procedimentos literários que pro-

vavelmente encontrou na obra de Eça de Queirós. Entre outros
procedimentos, destacamos as diferenças do sentido do concreto
nos dois autores. No desenho de Paulo Honório, narrador de São
Bernardo2, Graciliano construiu imagens distorcidas, em função do
realismo crítico que pautou suas estratégias discursivas. Nestas
anotações críticas, abordaremos suas apropriações dos “debuxos”
que aparecem em Dom Casmurro3, de Machado de Assis, outro au-
tor cuja obra serviu de repertório para o escritor alagoano. Serão
destacadas, sobretudo, configurações que procuram representar as
linhas tortuosas do ciúme, tema central dos dois romances. Bento
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Santiago (Bentinho) e Paulo Honório são personagens divididas e, da tensão
entre facetas de suas personalidades, instauram-se ambigüidades que distor-
cem as linhas da representação e imprimem-lhes complexidade

� Personas divididas, embutidas
Uma primeira questão que se coloca é da a identidade de Bentinho e Paulo

Honório. São identidades complexas, com atributos em constante interação.
O rosto que se desenha dessas personagens narradoras não é unívoco. O ca-
pítulo “O regresso”, de Dom Casmurro, pode servir de introdução para mos-
trar essa ausência de univocidade. O leitor aí encontra explicitadas tensões
entre caracteres contraditórios de Bentinho, cujos traços aparecem no curso
do romance. De um lado, o narrador-personagem mostra-se com atributos
do campo sêmico predicado à paternidade. Sentia-se como um pai, feliz pelo
retorno a sua casa de Ezequiel, legalmente seu filho. De outro, continuava a
exercer sua casmurrice, valendo-se dela para não dar asas à afetividade, bus-
cando traços e gestos que questionassem sua paternidade. Logo que o filho
retornou a sua casa, após o definitivo exílio imposto à mãe, o narrador assim
registra os fatos:

“Não fui logo, logo; fi-lo esperar uns dez ou quinze minutos na sala. Só
depois é que me lembrou que cumpria ter certo alvoroço e correr, abraçá-lo,
falar-lhe da mãe. [...] Acabei de me vestir às pressas. Quando saí do quarto,
tomei ares de pai, um pai entre manso e crespo, metade Dom Casmurro. [...]
(Ezequiel) trajava à moderna, naturalmente, e as maneiras eram diferentes
(das de Escobar), mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o pró-
prio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborço; era filho de seu
pai. Vestia de luto pela mãe (morte de Capitu); eu também estava de preto.
[...] Se pensas que o almoço foi amargo, enganas-te. Teve seus minutos de
agradecimento, é verdade; a princípio doeu que Ezequiel não fosse realmen-
te meu filho, que não me completasse e continuasse. Se o rapaz tem saído à
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mãe, eu acabava crendo tudo, tanto mais facilmente quanto que ele parecia
haver-me deixado na véspera, evocava a meninice, cenas e palavras, a ida ao
colégio...”4

Uma banda solidária, identificada com uma abertura de quem se encontra de
bem com a sociabilidade anterior e seu papel de pai, e outra – “metade Dom
Casmurro” – solitária, soturna e fechada, que tudo procura circunscrever a limi-
tes pré-fixados, quando as ondas do ciúme têm extensões problemáticas. São es-
sas facetas que irão embalar essa persona na construção do romance de Machado
de Assis, propiciando um jogo artístico que embaralha o ponto de vista casmur-
ro da personagem narradora, que reduz aparências a convicções. As marcas edi-
toriais problematizam, embutidas na personagem, a rigidez dos ajuizamentos de
Bentinho. Elas se expressam na voz dessa personagem, num gesto correlato ao
que ele divisa quando procura recuperar a imagem de Capitu:

“O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de
Matacavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum incidente.
Jesus, filho de Sirac, se soubesse de meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como
em seu cap. 9, vers. I: ‘Não tenhas ciúmes de tua mulher para que ela não se
meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti’. Mas eu creio que não, e
tu concordarás comigo: se te lembras bem da Capitu menina, hás de reco-
nhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca.”5

Este é o ponto de vista de Bentinho, não do narrador, que fica com o encai-
xe da citação do autor de O Eclesiástico. Uma inserção feita com humor, dirigida
ao leitor-interlocutor, que provoca o efeito de relativização de facetas embuti-
das na personalidade casmurra: tudo é e não é, ao mesmo tempo, emergindo
conjunturalmente manifestações de caracteres que se chocam com as “convic-
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ções” do narrador. Não se pode falar de uma identidade Capitu, mas de identi-
dades, onde afloram aspectos dessa personalidade, como em Bentinho, “meta-
de Casmurro” (a metade caracterizadora do narrador-personagem).

Consciência de divisão correlata também ocorre com Paulo Honório, nar-
rador de São Bernardo. Na perspectiva do Neo-Realismo, Graciliano procurou
associar sua criação literária ao mundo diretamente vivido pelo escritor.
Assim, quando estava hospitalizado devido a uma queda, Graciliano Ramos,
com febre, sofreu um delírio em que se via dividido entre uma parte do corpo
sã e a outra doente:

“[...] supunha-me dois, um são e o outro doente, e desejava que o cirur-
gião me dividisse, aproveitasse o lado esquerdo, bom, e enviasse o direito, o
corrompido, para o necrotério. [...] A parte direita não tinha nada comigo e
se chamava Paulo. Está podre. Clemente Pereira (o cirurgião) poderia facil-
mente separá-la de mim, serrar-me pelo meio, deixar o lado ruim no cemité-
rio, deixar o outro viver.”6

Na construção de seu romance, Graciliano não apenas não descartou “ci-
rurgicamente” a própria perna podre (politicamente de direita), mas, por ex-
tensão, fez o mesmo em relação à personagem central de seu romance. Aten-
do-se aos objetivos das múltiplas tendências do realismo literário, foi esse o
seu “jeito estético” de diagnosticar problemas, para melhor “aplicá-las” na
vida social. Será, portanto, através da coexistência contraditória entre partes
sãs e doentes na mesma personagem que ele pode desenvolver a “distorção” e
os “tons borrados”, alguns dentre os recursos mais recorrentes das vanguardas
européias, sobretudo do cubismo e do expressionismo.

Superpõem-se então as vozes do problemático Paulo Honório escritor e do
enciumado Paulo Honório fazendeiro, numa estratégia discursiva correlata à de
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Machado de Assis. Bentinho, como personagem, não merece confiança. Paulo
Honório ganha-a ao curso da escrita de seu romance. Os dois terminam o relato
solitários: o primeiro submetido a um processo de distanciamento para atenuar
ou esquecer fatos relevantes de sua vida, que o levaria ironicamente, ao final do
relato, a escrever uma medíocre História dos Subúrbios. Dissocia a tensa pessoalida-
de do relato autobiográfico para a impessoalidade de um discurso histórico me-
nos relevante. Paulo Honório, ao tomar consciência da falta de sentido de sua
vida, faz de seus caracteres psicossociais motivos de construção artística e se vê
pessoalmente emparedado enquanto aponta horizontes para seu leitor.

Se o registro ambíguo das perspectivas do narrador em Dom Casmurro inde-
fine fronteiras na caracterização do adultério, no romance de Graciliano essa
superposição de perspectiva provoca distorções de imagens para revelar uma
realidade mais densa do ponto de vista psicossocial. Ao materializar-se em sua
forte plasticidade, o intrincamento de diversas perspectivas para traçar o retra-
to de Paulo Honório e a monstruosidade de suas mãos evocam mesmo o pers-
pectivismo deslocado de Picasso e as deformações de Portinari, o qual ilustrou
uma das obras de Graciliano: “Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo,
lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um na-
riz enorme, uma boca enorme, dedos enormes.”7

� Linhas revoltas
Machado de Assis, em Dom Casmurro, vale-se de referentes privilegiados,

como os da literatura e as artes, em especial as plásticas. O narrador procura
resgatar, então, fatos de sua vida, estabelecendo correspondência com obras ar-
tísticas que são referências para a cultura de seu tempo. Não obstante essas ob-
servações, na imagem central do romance, ao desenhar a personagem Capitu
com “olhos de cigana oblíqua e dissimulada” – expressão do agregado José
Dias –, o narrador não se restringe a esse juízo. Ao procurar entender e aferir a
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veracidade desses traços, observando mais profundamente os olhos da amada,
Bentinho acaba por eliminar mediações. Desarmado, com uma visão não apa-
relhada, sente medo, ante uma visão de linhas revoltas, sem a tranqüilidade das
representações estabelecidas. Qualifica então como “olhos de ressaca” a porta
de entrada do universo de sua amada:

“Não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para
dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser
arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos
cabelos espalhados pelos ombros; mas tão depressa buscava as pupilas, a
onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me,
puxar-me e tragar-me.”8

Nessas águas, a ideologia preconceituosa do ex-seminarista não permite o
mergulho. Como diz o narrador do romance, por toda parte ele ouvia latim e a
Escritura. São limites discursivos que se associam simbolicamente ao fato de
que a personagem não sabia nadar. Para Bentinho, qualquer mergulho seria en-
frentar a perigosa ressaca que divisa nos olhos de Capitu. Escobar, ao contrá-
rio, era exímio nadador, e corajoso como Capitu. Foram eles seus grandes ami-
gos, pois Bentinho procurava na amada e no amigo o que lhe faltava. Sua face
solidária, a comunhão da amizade. Sem se projetar nos olhos da amada, ele
acabou simbolicamente sendo envolvido pela ressaca, cujas linhas de força aca-
baram por representar também o seu ciúme, tendo em conta o mesmo objeto –
Capitu. Vale indicar neste ponto, com risco de anacronismo, o título da peça
do teatro social de Ferreira Gullar e Oduvaldo Viana Filho: “Se correr o bicho
pega, se ficar o bicho come”. Ao final, valendo-se de metáforas marítimas,
Bentinho via-se como um náufrago, embora “fosse um homem da terra, conto
aquela parte da minha vida como um marujo contaria o seu naufágio.”9
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No debuxo de Machado, a ressaca funciona como décor representativo dos
estados psicológicos do narrador, mas não só: aponta também para uma miste-
riosa onda que envolve os mundos físico e do espírito. Ao despedir-se de San-
cha, mulher de Escobar, após receber insinuantes olhares e um demorado aper-
to de mãos, em que “a mão dela apertou muito a minha”, Bentinho sentiu “um
fluido particular que me correu todo o corpo (...) foi um instante de vertigem e
de pecado. Passou depressa no relógio do tempo; quando cheguei o relógio ao
ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão”.10

Bentinho conseguiu equilibrar-se internamente, embora no exterior o mar
estivesse bravio, cheio de paixões, não afeito à ordenação do tempo. Ao con-
trário de Paulo Honório, o narrador de Dom Casmurro não tem plena consciên-
cia do sentido das situações narrativas que constrói. A informação sobre a res-
saca veio através de José Dias. Interiormente, procurava afastar-se dessas “abo-
minações” ou “alucinações”, sob mediação dos discursos religiosos. Serve-lhe
também de motivo o retrato de Escobar, dedicado ao “querido amigo”. Benti-
nho emoldurou o retrato, investindo-o de valor simbólico.

Para além das circunscrições das molduras, estabelece-se uma correspon-
dência entre a ressaca que vem do mar e a simbolização dos olhos de Capitu.
Talvez uma perspectiva monística, à maneira das tendências finisseculares, que
estabeleciam uma mesma natureza entre fatos psicológicos (espirituais) e na-
turais. E – enquanto tais – os “fluidos convulsivos” da ressaca vão agir nesses
dois planos. Atingirão fisicamente Escobar, que não tem força suficiente para
enfrentar as ondas bravias, mesmo sendo um exímio nadador, e também o nar-
rador, que não tem discernimento para enfrentar as linhas igualmente convul-
sas de seu ciúme. O primeiro morre e o segundo torna-se obsessivo, embara-
lhando-se em linhas desenhadas em sua subjetividade, já que era incapaz de si-
tuá-las em um contexto mais amplo.

No debuxo de Machado, as ondas revoltas da ressaca, ao fundirem o psico-
lógico e a natureza, não permitem a representação da ordem do “relógio ao ou-
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vido”, onde “trabalhavam só os minutos da virtude e da razão”. O mergulho
impõe, inclusive, formas de práxis que não seriam afins das predicações dessa
personagem. Tê-las seria relevar caracteres que colocariam a personagem
como atípica de seu tempo. Machado não chega a tanto, apenas desenha as
ambigüidades do ciúme, com humor ou mesmo certa ironia – o que de certa
forma atenua a tragédia que envolve o grupo de amigos.

� Molduras e enquadramentos
Os ciúmes de Paulo Honório devem ser situados noutro plano, pois têm

sentido psicossocial e segue a práxis da personagem, entendida em sentido
marxista. A sobreposição de perspectiva assinalada entre o narrador-escritor e
o narrador-personagem definem traços de seu desenho, embora os caracteres
revelem pela distorção, confome foi indicado anteriormente. Assim, o leitor
toma conhecimento de que Paulo Honório conheceu Madalena, uma profes-
sorinha da escola primária, e, embora não o admita, apaixonou-se por ela.
Emergiram então, aos poucos, novos traços psicológicos de Paulo Honório.
Madalena, franzina e delicada, possuía atributos físicos totalmente opostos
aos que imaginava para sua mulher (uma fêmea parideira). O casamento é tra-
tado com estratégia equivalente à da aquisição da fazenda. Madalena não gos-
tava de Paulo Honório, mas aceita casar-se para, segundo ela, proteger D. Gló-
ria, a tia que a criara. Declara que não o amava, e Paulo Honório considera esta
atitude digna, contando submetê-la depois do casamento. Tratava-se de um
novo negócio realizado apenas na aparência, pois Paulo Honório efetivamente
gostava de Madalena: “De repente conheci que estava querendo bem à peque-
na. Precisamente o contrário da mulher que eu andava imaginando – mas agra-
dava-me, com os diabos”.11

Entretanto, diferentemente do controle que mantém sobre os subalternos, ele
não consegue enquadrar Madalena. Ela não cabe em molduras simbólicas, como
pretendia igualmente Bentinho, restrito a papéis sociais delimitados. Paulo Ho-
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nório começa, então, a sentir ciúmes... Como Bentinho, as ondas dos ciúmes
atravessam fronteiras de tudo o que possa estar ligado ao conhecimento, seja do
conhecimento mais empírico ao mais abstrato, cujas pinceladas vêm através do
narrador-escritor. Somente mais tarde, depois de perder Madalena, é que Paulo
Honório obtém o distanciamento necessário para reconhecer os méritos da mu-
lher: “Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma
vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi
minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste.”12

Madalena, ao não se encaixar no papel submisso, emoldurado e decorativo
que lhe quer impingir o marido, luta para expressar seus valores e seus ideais.
Participa das atividades do marido, sem contudo deixar de defender suas posi-
ções pessoais, discutindo política, examinando a contabilidade da fazenda e
intercedendo pelos trabalhadores. São atitudes que poderiam ser entendidas
como benéficas (assistencialismo) e reuniriam condições de apresentar, a lon-
go prazo, dividendos políticos e para os negócios do marido. Paulo Honório
interpreta-as como liberdade inadmissível para uma “esposa”. Além disso, ele
não lhe aceita a vida intelectual, sobretudo por ela dominar um campo de co-
nhecimento que ele desconhece. Interessante destacar que a falta de domínio
das palavras (os “palavrões”, no entendimento do narrador, isto é, conceitos
que ele não entendia) faz com que ele as interprete como essências misteriosas
(e decerto “safadas”, na distorção provocada por seu ciúme) e a competência
intelectual da mulher como uma ameaça, justamente em face de sua incompe-
tência nesse ramo. Fica claro que, além de se sentir intelectualmente inferior,
Paulo Honório, como um bom “coronel” nordestino, mostra-se preconceitu-
oso e machista diante da liberdade de idéias da “professora” Madalena, um
exemplo ameaçador aos maridos:

“As moças aprendem muito na escola normal. Não gosto de mulheres
sabidas. Chamam-se intelectuais e são horríveis. Tenho visto algumas que
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recitam versos no teatro, fazem conferências e conduzem um marido ou
coisa que o valha. Falam bonito no palco, mas intimamente, com as cortinas
cerradas, dizem:

– Me auxilia, meu bem.
Nunca me disseram isso, mas disseram ao Nogueira. Imagino. Aparecem

nas cidades do interior, sorrindo, vendendo folhetos, discursos, etc. Prova-
velmente empestaram as capitais. Horríveis.”13

Madalena tenta resistir à opressão, e seu suicídio não deixa de ser uma for-
ma de preservar sua identidade. Até à altura da história que precede o suicídio
de sua mulher, Paulo Honório não aceita a diferença dos outros. Como Mada-
lena se opõe à perspectiva do fazendeiro, ele não consegue, de forma efetiva,
impor-lhe os valores quantitativos, como fizera com outras personagens. São
exemplos, nesse sentido, de um lado, o acordo estabelecido com o esperto e
inescrupuloso advogado João Nogueira, que lhe custava quatro contos e oito-
centos mil-réis por ano; ou, do outro, sua disposição de pagar a afetividade de-
vida à velha Margarida, que o criara e que lhe “custa dez mil-réis por semana,
quantia suficiente para compensar o bocado que me deu”.14

No fundo, o suicídio de Madalena desencadeia, na economia da narrativa, a
latência de humanidade de Paulo Honório e contribui para revelar o problemá-
tico escritor embutido nessa persona. Não é uma fruta dentro da casca, esperando
um momento de emergir, como registra o narrador de Dom Casmurro. Ao contrá-
rio do fazendeiro com quem se casou, a professora primária procurava viver au-
tenticamente, sem se deixar alienar. Seu casamento, visto ter-se firmado sob a
forma de um contrato, pode ser entendido como um pacto de alienação. Há nes-
se gesto um pressuposto implícito de perda consensual da liberdade feminina.

Se forem relacionadas essas observações com as atuais discussões sobre sexo
e etnia, é curiosa a observação de Paulo Honório, num de seus acessos de ciú-

282

Benjamin Abdala Junior

13 P. 87.
14 Pp. 12-13.



me, de que Madalena seria “uma mulher de escola Normal”.15 A educação era,
no contexto representado pelo romance São Bernardo, uma das raras formas so-
cialmente aceitas de libertação da mulher. Nem isso, entretanto, o mandonis-
mo e os preconceitos de Paulo Honório reconhecem. Os tempos eram outros,
mas ele se situa como um homem do século XIX e sob esse aspecto se aproxi-
ma de Bentinho. Não é por acaso que acaba só, como a personagem de Macha-
do, embora sua vida interior revele o surgimento de novos tempos. A solidão e,
mais, os conflitos humanos, para Machado, procuram referenciais mais am-
plos, presentes nas obras de arte.

Em vista de Paulo Honório não aceitar a diferença de Madalena, estabele-
ce-se entre os dois a tensão que resulta na impossibilidade de convivência. O
fato de Madalena ter opinião própria e defender suas posições com argumen-
tos que escapam à compreensão do narrador leva-o a se sentir inferiorizado.
Sua reação é negativa e se expressa com desprezo e falso desdém. Como o vo-
cabulário da mulher não faz parte do repertório lingüístico de Paulo Honório,
este o toma como signos deliberadamente cifrados para encobrir um presumí-
vel adultério.

Não se pode esquecer que, da mesma forma que Capitu, Madalena foi cons-
truída por um narrador problemático, que só a posteriori conseguiu entender o
sentido das opções da mulher. É o problemático narrador-escritor que regis-
tra: “Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve
esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever.”16 A dificuldade de
aproximação também se manifesta, como já se comentou, em relação ao códi-
go lingüístico: “Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas pala-
vras eram apenas palavras, reprodução imperfeita dos fatos exteriores, e as dela
tinham alguma coisa que não consigo exprimir.”17

Bentinho também tinha dificuldades, apesar de suas “convicções”. Após a
morte de Capitu se isolou ainda mais, mas não transformou sua experiência em
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sabedoria. Continuou a emoldurar simbolicamente seus debuxos. Para Mada-
lena, a moldura seria uma forma de alienação, um retrocesso irreparável com a
perda do livre-arbítrio, conquistado a duras penas. Seu casamento não permite
a diferença individual, mascarando uma guerra surda entre os cônjuges.

São paradoxalmente os atributos humanos de Madalena que, ao diferen-
ciá-la dos bichos atrelados ao curral do marido, acabam, ainda que involuntaria-
mente, provocando a emergência do outro Paulo Honório. Esse “outro” já
transpôs as próprias cercas da propriedade, que o colocavam apenas como um
seu agente, sem vida própria, embora ele não o reconheça. No momento em
que o fazendeiro escritor redige seu romance, acha-se entre duas faces: a atual,
do momento em que escreve, e a outra, construída por sua mitologia pessoal.
Trata-se, contudo, de uma interface problemática e cambiante.

� Arte e experiência
Melancólico, ao final do romance Paulo Honório já não tem nenhuma certe-

za. Acredita que a escrita do livro não modificará em nada o que viveu. Não há,
pois, o objetivo de ganho que movia suas ações. Na verdade, ele já mudou, e o li-
vro que escreve é mostra disso. Os caracteres dominantes de sua personalidade já
não são os mesmos, e as bases de sua subjetividade o distanciam do primeiro
Paulo Honório. A diferença entre o primeiro e segundo Paulo Honório é a ex-
periência de vida, valorizada por Graciliano Ramos. Não foi uma experiência si-
milar, vivida por Bentinho, capaz de transformá-lo, como ocorreu com o narra-
dor de São Bernardo. As ondas do ciúme, como as da paixão, ultrapassam limites
estabelecidos. Ao final do romance, também solitário e melancólico como Paulo
Honório, ele continua a se submeter aos ritos estabelecidos, emoldurados pela
“razão”. Não se imbui de sentido autocrítico e problematizador. Se o narrador
de Machado de Assis procura se equilibrar (encontrar a “razão”) na ordem do
tempo do relógio, como já foi indicado, no fundo essa ordem não deixa de sen-
ti-la também como cíclica, repetitiva, como sua obsessão.

Foi anteriormente observado que Bentinho procurava em Capitu e em
Escobar aquilo que lhe faltava: a coragem de entrar em ambientes de ressaca,
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cujas linhas de força contrariam a disciplina da linearidade do tempo. Desloca
para o outro sua inclinação, seus sentimentos. Inclusive as motivações para o
ciúme. Interessa destacar, sob esse aspecto, que Bentinho passou a sentir ciú-
mes quando projetou na esposa e no amigo a sensação de “vertigem e pecado”
advinda dos olhares e aperto de mãos que o envolveu com Sancha, pouco antes
da morte do amigo. No velório, passou a sentir ciúmes, quando visualizou os
olhos de Capitu, como se fossem de ressaca, procurando tragar também o cor-
po do amigo morto. É a sua perspectiva e será a partir desse ponto que come-
çará a costurar índices comprovadores de seu ponto de vista (“convicção”).
Sua memória é seletiva, embora ele próprio aponte suas insuficiências. Não
deixa de ser curioso o fato de que, embora tenha mandado sua mulher para o
exílio, esta tenha destacado sempre para o filho que o pai foi pessoa bondosa.
Tais ambigüidades o narrador-escritor atribui à arte e aos turbilhões de signi-
ficação que ela pode ensejar.

Vale ler, nesse sentido, o capítulo “O barbeiro” e a fusão de traços entre
vida e arte, de forma análoga ao que foi apontado anteriormente em relação à
imagem da ressaca. Enquanto “cismava” sobre a possível traição de Capitu,
Bentinho passou por um barbeiro que tocava uma rabeca. Ao se sentir observa-
do, o barbeiro se entusiasmou e passou a tocar para Bentinho, sem se importar
com a perda de fregueses. Nada via, apenas a obra de arte. A mulher do barbei-
ro apareceu e agradeceu ao narrador-espectador, com os olhos. Ao voltar para
casa, Bentinho observa:

“Pobre barbeiro! Perdeu duas barbas naquela noite, que eram o pão do
dia seguinte, tudo para ser ouvido por um transeunte. Supõe agora que este,
em vez de ir-se embora, como eu fui, ficava à porta a ouvi-lo e a namorar-lhe
a mulher; então é que ele, todo arco, todo rabeca, tocaria desesperadamente.
Divina arte!”18
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A música associa-se ao estado psicológico da personagem, assim como Ben-
tinho, que naquele momento estava mergulhado numa “barafunda de idéias e
sensações” e procurava colocá-las numa “ordem lógica e dedutiva”. Para Ma-
chado, ela é insuficiente, e a memória, pautada pela banda casmurra de Benti-
nho, irá tomar como verdade o que pode ser apenas construção. Seleciona ín-
dices comprovadores de suas “convicções”, tendo como tempo da enunciação
um distanciamento que lhe poderia ensejar experiência. Capitu, Escobar e Eze-
quiel já estavam mortos. A personagem procura limitar-se à banda casmurra,
mas há a outra, por onde entram as marcas autorais, para fazer do relato de
Bentinho uma “divina arte”.

Nesse sentido, convém remeter ao capítulo “Ciúmes do mar”, onde uma in-
trusão do autor-editor perturba a lógica do simples observador de traços exte-
riores do narrador-personagem. Bentinho sentia, então, ciúmes pela desaten-
ção da esposa que fixava o mar, mas reconhece os problemas de ilações superfi-
ciais por parte do observador, da mesma forma que “um anônimo ou anônima
que passe na esquina da rua faz com que metamos Sírius dentro de Marte, e tu
sabes, leitor, a diferença que há de um a outro na distância e no tamanho”.19 O
observador fixo não é capaz de delimitar essas diferenças, como aconteceu
com o registro do Bentinho-personagem. A inserção vem mais do distancia-
mento do narrador-escritor, de forma correlata ao que foi apontado nas obser-
vações sobre São Bernardo.

Quando a perspectiva se desloca para outras personagens, os pontos de vis-
ta são outros. Bentinho só tinha convicções e não consegue explicitar elemen-
tos mais concretos para caracterizar a traição da esposa. Situacionalmente, é
Capitu quem propõe a separação do casal. Personalidade forte, ela dá dimen-
são aos ciúmes do marido. Intercala-se, nesse sentido, uma sua observação que
também pode ser atribuída a Machado de Assis. Da mesma forma que o obser-
vador pode confundir Sírius como Vênus, embora sejam totalmente diferen-
tes, com desdém Capitu aponta: “Sei a razão disto: é a casualidade da seme-
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lhança... A vontade de Deus explicará tudo... Ri-se? É natural; apesar do semi-
nário, não acredita em Deus; eu creio... Mas não falemos nisso; não nos fica
bem dizer mais nada.”20

A altivez de Capitu redireciona os predicados de dissimulação a ela atribuí-
dos. Há em sua fala, não obstante, um toque de ironia relativamente às dedu-
ções aparentemente lógicas da personagem. O grupo de amigos formava uma
unidade, e tanto Capitu quanto Escobar eram, para com ele, “tão extremosos
ambos e tão queridos também”. Depois das dificuldades de engravidar, eis que
Capitu aparece grávida. Bentinho estava mais desejoso de que ela engravidasse
do que ela própria. Amigos “extremosos”? No exílio, depois da separação, já
foi indicado que Capitu não deixou de falar muito bem do ex-marido para o
filho. Considerava impossível conviver com seus ciúmes e casmurrices, cir-
cunstância que comunicou diretamente ao marido.

No nascimento de Ezequiel estariam os “desígnios de Deus”? Poder-se-ia
acrescentar com humor: afinal, o nome Ezequiel não significa “a força de
Deus”? Ou, como pretende ainda Capitu, não haveria também aí uma “casuali-
dade da semelhança”? As indefinições da enunciação não permitem buscar
“razões”, pois na ambiência de ressaca as linhas se tornam revoltas. Deduções
de um observador fixo em suas idéias, como Bentinho, não permitem aquilatar
relevos, dimensões. Nas águas revoltas do ciúme ele se escuda em pontos de
vista fixos. Pode estabelecer como idênticos objetos distintos, tal como na vi-
são de Sírius e Vênus.

Em São Bernardo, esses relevos se configuram. A imagem dividida entre
esquerda e direita de Paulo Honório tem correspondência com a práxis da
personagem: ela modela seu rosto até à distorção, ao curso da narrativa.
Interioriza seu discurso, buscando “razões” através da autocrítica. Os tem-
pos de Graciliano eram outros – tempos dialéticos, motivados pela espe-
rança, que levavam ao sonho de se encontrarem condições objetivas de se
superarem carências.
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Na perspectiva de Bentinho, esses tempos circunscrevem-se à disciplina do
relógio, que no registro irônico de Machado de Assis só poderia levar a dedu-
ções de aparência, embora apontasse pretensas evidências. Bentinho, casmurro,
tem convicções (palavras de Capitu), mas só diz as coisas pela metade. No
fundo, eram tempos de ressaca, seja da perspectiva religiosa ou da positivista.
E, noutro sentido, ressaca finissecular em relação a enredamentos passadiços,
que tragavam os sujeitos. Uma experiência artística que não configurava, mas
apontava para debuxos impressionistas, correlação analógica que contribuía
para a indefinição dos traços da representação literária. Retratos emoldurados
como o que tinha em sua casa e que lhe servia de referência seriam insuficientes
para pintar o que observava em Escobar. Representações de situações consa-
gradoras do passado que pouco dizem às situações do presente. Fundem-se,
por outro lado, na imagem da ressaca, sentimento e ambiência natural, de ma-
neira a apontar para outras possibilidades das artes e suas formas de represen-
tação, ultrapassando, assim, os enquadramentos das molduras.
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Narradores do ocaso da
monarquia (Machado de
Assis, cronista)

Jefferson Cano, S idney Chalhoub ,
Leonardo Affonso de Miranda

Pere ira e Ana Flávia Cernic Ramos 1

� 1. À guisa de introdução
A crônica moderna é um gênero narrativo que oferece dificulda-

des específicas de interpretação, a maior parte delas ligada ao modo
particular pelo qual estabelece a interlocução com seu tempo e à in-
sistência de parte da crítica em atribuir a ela a condição de gênero li-
terário inferior, ligeiro ou despretensioso. Por isso mesmo é impor-
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tante apresentar brevemente uma pauta de problemas de interpretação que
precisa ser enfrentada na análise da crônica oitocentista, em especial a macha-
diana, objeto específico deste artigo.

Em primeiro lugar, tais textos caracterizam-se por sua imersão nos
acontecimentos da época, por incorporar como circunstância de escrita a
experiência da indeterminação da história vivida. Os narradores das séries
de crônicas machadianas, construídos para comentar os fatos da semana,
da quinzena, ou do mês que seja, registram freqüentemente a sua perplexi-
dade diante do rumo dos acontecimentos ou de sua incerteza quanto aos
possíveis desdobramentos deles. Por conseguinte, o texto do cronista é
exercício de intervenção no devir, maneira de posicionar-se e quiçá influen-
ciar no andamento dos diversos aspectos entrelaçados da realidade que ele
se empenha em entender e comentar. Ao fazer isto, cria também uma proxi-
midade ou cumplicidade com o leitor, que é pressuposto e condição ine-
rente ao protocolo narrativo da crônica: ambos, cronista e leitor, esfor-
çam-se para interpretar o sentido do presente deles, para desvendar o signi-
ficado do processo histórico no qual estão inseridos. Já se vê que dessa si-
tuação decorre uma penca de estratégias de pesquisa obrigatórias aos histo-
riadores que se debruçam sobre esses textos. Textos declaradamente afun-
dados na história à qual pertencem, o entendimento de cada um deles de-
pende de enraizá-los, por assim dizer, na interpretação das séries comple-
tas nas quais aparecem, na leitura de cada crônica como peça inteira no
contexto da série, na leitura do cronista específico em diálogo com outros
cronistas, na visão do gênero crônica em sua interlocução com outros gêne-
ros narrativos, literários ou não, também presentes nos periódicos em pau-
ta, e fora deles. Muita vez lidar com essas questões significa não somente
atentar na relação entre cada crônica particular e o seu entorno imediato –,
isto é, as outras colunas do periódico em que foi publicada – mas também
buscar textos em outros periódicos nela referidos, localizar debates parla-
mentares citados, peças de legislação comentadas, obras políticas e literá-
rias mobilizadas pelo narrador. Enfim, é preciso ver o narrador como per-
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sonagem fictícia da história real, à qual remete sem cessar, atento às suas di-
versas dimensões.2

Em segundo lugar, e em decorrência direta da frase anterior, ver o narrador da
crônica como personagem fictícia da história real significa aceitar uma pauta específica de
questões destinadas a apurar o processo de construção literária do ponto de vista
da narrativa. A narração nas crônicas machadianas ocorre sempre na primeira
pessoa do singular, cabendo a assinatura delas a autores putativos que levam uma
variedade de apelidos: Gil, Manassés, Lélio, João das Regras e Malvólio, para ficar
apenas nos pseudônimos das séries abordadas adiante. A conjunção da circunstân-
cia da crônica como texto de observação do presente imediato, conforme explici-
tado no parágrafo anterior, com a escolha de Machado de Assis – e de tantos ou-
tros literatos/cronistas à época – por conceber uma narrativa em primeira pessoa,
mesmo que assinada por um autor ficcional, cria dificuldades específicas na inter-
pretação desses escritos, pois pode ser grande a tentação de atribuir diretamente a
Machado o conteúdo político e ideológico e as opções estilísticas de seu autor pu-
tativo ou imaginário. Nesses textos, o ponto de partida analítico mais prudente
parece ser a hipótese de que autor real e narrador-personagem permaneçam em re-
lação de alteridade, um não se reduz ao outro, e parte importante do exercício crí-
tico consiste exatamente em desvendar as relações que se estabelecem entre Ma-
chado de Assis e os autores ficcionais que inventa.

Ademais, se é verdade que narrador ficcional de crônica não é narrador ficcio-
nal de romance – ou seja, Manassés ou Lélio, por exemplo, não são da mesma
massa histórico-literária que Brás Cubas ou Dom Casmurro –, o motivo disto
tem pouco a ver com a idéia de os narradores em primeira pessoa de um ou outro
gênero narrativo serem naturalmente mais ou menos ventríloquos do próprio
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autor deles, Machado de Assis. Para elucidar esse tipo de problema, importa
ponderar as especificidades de cada gênero, e de cada peça particular dentro de-
les, de modo que se esclareça que o tipo de relação que Manassés e Malvólio, por
exemplo, estabelecem com seus leitores pressupõe um compartilhamento agudo
das incertezas do tempo, uma franqueza crítica (real ou suposta no que tange à
perspectiva do próprio Machado de Assis) que beira muita vez o escracho ou a
sátira desabusada. No caso de Bento Santiago, ao contrário, a arte de se aproxi-
mar do leitor e enredá-lo depende do convite a uma visada mais supostamente
madura e distante das cousas, de uma forma textual macia que busca encobrir o
interesse do narrador-personagem ao invés de escancará-lo.3 Quanto às estraté-
gias ou práticas de investigação de cada série específica de crônicas, torna-se de-
cisivo entender o sentido da escolha do pseudônimo ou apelido do autor ficcio-
nal dela, seu título, suas preferências temáticas e características retóricas.

Vejamos, em seguida, como essas questões podem ser abordadas nas se-
guintes séries de Machado de Assis: “Comentários da Semana” (assinada em
parte por Gil, em parte por M.A.), “História de Quinze Dias”/“História de
Trinta Dias” (Manassés), “Balas de Estalo” (Lélio), “A+B” (João das Regras)
e “Gazeta de Holanda” (Malvólio). Quanto aos temas, priorizaremos a obser-
vação do comentário político, ou quiçá tal escolha não seja nossa, mas dos pró-
prios narradores machadianos.

� 2. “Comentários da Semana”
“Comentários da Semana” foi a série de estréia de Machado de Assis no gê-

nero de crônica de variedades. Publicou-a de outubro de 1861 a maio de 1862
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construção do ponto de vista narrativo em textos redigidos em primeira pessoa – sejam eles romances
ou outros gêneros; por exemplo, Gallagher, Catherine, “The Rise of Fictionality”, em Moretti,
Franco, The Novel. Volume 1: History, Geography and Culture, Princeton e Oxford, Princeton University
Press, 2006, pp. 336-363 e, em especial, Cohn, Dorrit, The Distinction of Fiction, Baltimore e Londres,
The Johns Hopkins University Press, 1999.



no Diário do Rio de Janeiro, folha de simpatias liberais um tanto extremadas no es-
pectro político imperial, cujos redatores exprimiam-se às vezes de modo a su-
gerir simpatias republicanas. O responsável pelo reaparecimento do jornal,
fora de circulação desde o ano anterior, Quintino Bocaiúva, ofereceu ao jovem
Machado um emprego de jornalista, não sem antes sondar as suas convicções
políticas, para vê-las em harmonia com as do novo órgão liberal. E se as
convicções de ambos se encontravam de acordo, e se podemos medi-las pelas
idéias veiculadas naquele jornal, então o que caracterizava Machado naquele
momento era a defesa do legado liberal, de cuja derrota política tornara-se
símbolo o movimento praieiro, além de uma verdadeira ojeriza pela política de
conciliação dos partidos, hegemônica desde o gabinete do Marquês de Paraná
(1853-1857). Para os redatores da folha, tal “conciliação” significava na ver-
dade a invasão do “princípio monárquico” sobre o “princípio democrático”,
que, segundo eles, deveria predominar em respeito à constituição de 1824. Por
outro lado, tal afirmação de princípios liberais se expressava também na crítica
política dura ao gabinete então no poder, sob a batuta do Marquês de Caxias, e
ao sistema político imperial como um todo, classificado como uma variedade
de absolutismo disfarçado com as fórmulas constitucionais.4

O Diário começou a circular em março de 1860, mas, embora Machado
atuasse desde o primeiro momento junto àquela equipe de jornalistas liberais,
levaria mais de um ano e meio até que ele assumisse uma coluna de crônicas na-
quele jornal. Durante esse tempo, é bem plausível imaginar que Machado ga-
nhava experiência e provavelmente se destacava no trabalho coletivo de reda-
ção da folha, desde o noticiário até as crônicas de variedades não assinadas, e
também de forte conteúdo político. Enfim, após esse trabalho anônimo, Ma-
chado ganharia seu espaço próprio, surgindo então Gil, o cronista dos “Co-
mentários da Semana”, a princípio assíduo, nos meses de 1861, para depois se
tornar cada vez mais irregular e, finalmente, desaparecer sem mais nem menos,

293

Narradores do ocaso da monarquia

4 Para as informações sobre esta série e sua interpretação, baseamo-nos na introdução crítica e nas
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Campinas, Editora da UNICAMP, no prelo.



justamente quando prometia voltar à regularidade. Durante esse tempo, a polí-
tica não foi o único assunto das crônicas, cujo caráter de variedades era refor-
çado pela atenção aos teatros, novidades literárias e divertimentos públicos.
Mas em todos os textos era marcante um tom tendendo à polêmica e até mes-
mo agressivo, como ao referir-se aos folhetinistas da Presse e suas “críticas sen-
saboronas”, na primeira crônica da série, de 12 de outubro de 1861; ou na se-
gunda, de 18 de outubro, quando mirava o moralismo com que foi recebida A
História de uma Moça Rica, de Francisco Pinheiro Guimarães. Essa peça, exemplo
do teatro realista da época, só teria chocado, segundo Machado, “as almas bea-
tas e pudicas”, que “dormiam pacificamente, daquele sono que Deus dá aos
que se provaram, na austeridade e na penitência”.

Nesses textos havia uma correspondência entre a retórica cortante e a crítica
política desabusada, que beirava às vezes o ataque pessoal. Já no texto de 1 de no-
vembro de 1861, portanto bem no início da série e particularmente afiado, o cro-
nista pergunta “O que há de política?” A resposta é que havia “silêncio”, “maras-
mo”, pois que nada acontecia diante de um governo caracterizado pelo “fatalis-
mo”, “indolência”, sendo por isso mesmo um “ministério-modelo” da situação
conservadora, que “dorme à noite com a paz na consciência, uma vez que de ma-
nhã tenha assinado o ponto na secretaria”. O cronista arremata a peça dizendo que
em nosso país “a vulgaridade é um título, a mediocridade um brasão”.

Duas questões fazem dessa primeira série de textos um objeto de particular
interesse para o estudo de um Machado de Assis cronista. Primeiro, o fato de a
série se tornar tão irregular em 1862 já foi interpretado como uma punição ao
redator radical que ficara inconveniente, originando-se aí um suposto desen-
canto pela política que passaria a acompanhar Machado. Nesse sentido, pare-
ce-nos discutível o argumento de Jean-Michel Massa de que o tom político
“liberal exaltado” de Machado de Assis nesses textos acabaria levando a um
seu afastamento da crônica política do Diário logo que se configurou, nos pri-
meiros meses de 1862, a possibilidade de os liberais retomarem o poder no
governo central. Segundo Massa, a pena afiada de Machado teria se erigido em
obstáculo ao interesse político liberal, resultando em seu envio ao “Purgató-
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rio”, e depois de volta ao “anonimato das notícias anódinas”.5 A hipótese de
Massa, que parte da interpretação quiçá muito literal de uma declaração do
cronista, em texto de 22 de fevereiro de 1862, de que sentia “desgosto pela po-
lítica”, fez carreira na fortuna crítica de Machado, ajudando a fundamentar a
crença de que houvera um jovem Machadinho, politicamente engajado e radi-
cal, escritor aprendiz, que só ao desincumbir-se do fardo da militância permi-
tiu a liberação do impulso criativo necessário ao pleno desenvolvimento do gê-
nio literário de Machado de Assis.

Sem entrar no mérito da crença de que a dita “alta literatura” dependeria do in-
diferentismo ou absenteísmo político para acontecer, pois que a improcedência de
tal mito e as origens históricas dele na literatura ocidental estão hoje bem identifi-
cadas pela crítica6, há motivos ponderáveis para lançar dúvidas sobre a hipótese de
Massa. Em primeiro lugar, entre o alegado “desgosto pela política” em 22 de feve-
reiro de 1862 e o último texto da série, em 5 de maio, Machado de Assis continu-
ou no mesmo diapasão de ácida crítica política, que não teria cabimento permitir
caso os editores do Diário o considerassem realmente em divergência com alguma
nova suposta orientação da folha. Assim, num momento de intensa movimentação
política, com o gabinete Caxias decerto lutando para sobreviver, o autor dos “Co-
mentários da Semana” juntava-se à artilharia do Diário na campanha para derrubar
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5 Massa, Jean-Michel, A Juventude de Machado de Assis, 1839-1870. Ensaio de Biografia Intelectual, Rio de
Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1971, pp. 306-8.
6 Ver, para o caso da literatura francesa, Bourdieu, Pierre, As Regras da Arte. Gênese e Estrutura do Campo
Literário, São Paulo, Companhia das Letras, 1996; Oehler, Dolf, Quadros Parisienses. Estética Antiburguesa,
1830-1848, São Paulo, Companhia das Letras, 1997; Oehler, Dolf, O Velho Mundo Desce aos Infernos.
Auto-Análise da Modernidade Após o Trauma de Junho de 1848 em Paris, São Paulo, Companhia das Letras,
1999; para o caso inglês, Thompson, E. P., Os Românticos. A Inglaterra na Era Revolucionária, São Paulo,
Civilização Brasileira, 2002; Thompson, E. P., Witness Against the Beast. William Blake and the Moral Law,
Nova York, The New Press, 1993. Sobre política e literatura no próprio Machado de Assis, ver,
entre outros,  Schwarz, Roberto, Ao Vencedor as Batatas: Forma Literária e Processo Social nos Inícios do Romance
Brasileiro, São Paulo, Duas Cidades, 1981; Schwarz, Roberto, Um Mestre na Periferia do Capitalismo:
Machado de Assis, São Paulo, Duas Cidades, 1990; Gledson, John, Machado de Assis: Ficção e História, Rio
de Janeiro, Paz e Terra, 1986; Gledson, John, Machado de Assis: Impostura e Realismo. Uma Reinterpretação de
Dom Casmurro, São Paulo, Companhia das Letras, 1991; Chalhoub, Sidney, Machado de Assis, Historiador,
São Paulo, Companhia das Letras, 2003.



o ministério. Em 2 de maio, aparecia para dizer que o governo, “que já é artificial,
quer ver se artificialmente se sustenta”. Diante da notícia de que haveria uma reu-
nião de conservadores “na secretaria de estado da Indústria, Artes e Comércio”,
fulminava a iniciativa ao dizer que se tratava de “mais uma indústria para com arte
fazer comércio de adesões”. Em segundo lugar, e diante da constatação de que os
textos de Machado de Assis em “Comentários da Semana” permaneceram sempre
afinados com a orientação do conjunto de redatores do Diário, uma hipótese mais
plausível para o desaparecimento da série seria vê-lo como um ato político adequa-
do a uma nova conjuntura, que resultaria na ascensão dos liberais ao poder em fins
de maio. Em suma, em vez de “desgosto pela política”, ao interromper a série Ma-
chado apenas continuava a fazer a política do grupo liberal do Diário ao qual estava
vinculado e cujo ideário parecia compartilhar naquele momento.7

Por fim, o fato de iniciar a série com o uso de uma assinatura, Gil, que de-
pois é abandonada e substituída pelas iniciais M.A., sem qualquer explicação
para a mudança, sem alteração visível na tonalidade ou no conteúdo ideológi-
co dos textos, parece indicar que, apesar do investimento retórico presente na
escrita das crônicas, o sentido do discurso do cronista coincidia de maneira
algo transparente com o do jornalista e com o credo geral da redação do Diário.
Tudo isso tirava sentido ao gesto de conferir uma autoria ficcional ao que Ma-
chado escrevia naquela série, em contraste com o que encontraremos nas séries
de crônicas publicadas por ele nas décadas seguintes.

� 3. “História de Quinze Dias”/“História de
Trinta Dias”

Machado de Assis iniciou a publicação de “História de Quinze Dias” em
julho de 1876, já desde o primeiro número da Illustração Brasileira, novo perió-
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7 Marco Cícero Cavallini argumenta que em textos muito posteriores, como no conto “Capítulo dos
chapéus” e em Dom Casmurro, Machado de Assis mobiliza perspectivas e símbolos provenientes de sua
experiência no jornalismo político liberal da Corte nos anos 1860: “Letras políticas: a crítica social do
Segundo Reinado na ficção de Machado de Assis”, tese de doutorado em História, UNICAMP, 2005.



dico criado pelos irmãos Carlos e Henrique Fleuiss. Ele tinha longa experiên-
cia de colaboração com os irmãos Fleuiss na Semana Illustrada, o periódico ante-
rior editado por eles, que alcançou sucesso e longevidade na Corte, aparecendo
ininterruptamente entre 1860 e 1876 (Machado colaborara, desde 1869, na
série coletiva “Badaladas”, assinadas por “Dr. Semana”). A idéia dos Fleiuss
era produzir uma publicação esmerada, capaz de fazer boa figura em relação a
suas congêneres editadas no exterior, para promover assim as grandezas e gló-
rias do Império brasileiro. Quanto à política, bem ao contrário do Diário que
acabamos de abordar, seu lema era “independência e verdade”, o que significa-
va dizer que professava não defender “idéias nem sentimentos exclusivos de al-
gum partido”. Os textos de Machado na série, num total de 40, sempre assina-
dos por “Manassés”, apareceram em todos os números da revista. A única mo-
dificação da série em todo o período de sua publicação foi o título, que passou
a ser “História de Trinta Dias” a partir de janeiro de 1878, mas isto apenas
porque o periódico entrara em crise e mudara a sua periodicidade, vindo de
fato a desaparecer em abril daquele ano.8

Comecemos por algumas hipóteses sobre o sentido das escolhas do título
da série e do apelido de seu narrador-personagem. Por um lado, o vocábulo
“História” parecia ancorar esses textos numa definição clássica de crônica, que
se referia na verdade a outro gênero narrativo, o dos antigos cronistas dos sécu-
los XV e XVI empenhados em fazer o registro ou a narração supostamente
isenta dos fatos, assemelhando-se assim à concepção de História que se torna-
va pedestre no século XIX. Ao chamar de “História” o que era crônica, o nar-
rador buscava já de início dar a seus textos uma certa elevação, pois que lhes
conferia a aura de objetividade pertinente à pretensão da própria Illustração Bra-
sileira de promover as virtudes e a afirmação da nacionalidade brasileira. Por
outro lado, o embuço encobria mal uma outra definição de crônica, esta sim
corrente e praticada à época, até mesmo por outros luminares da literatura
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Dias/História de Trinta dias, volume em preparação, a ser publicado pela Editora da UNICAMP.



como José de Alencar e Joaquim Manoel de Macedo9, segundo a qual tais tex-
tos seriam o comentário ligeiro do tempo vivido, às vezes no calor da hora e na
incerteza do desenrolar dos acontecimentos, logo marcados pela subjetividade
do narrador – e tudo isso tirava à semelhante prosa a possibilidade do distan-
ciamento e objetividade requeridos à História.

Machado de Assis explora as ambigüidades do título até o limite ao fazer o
próprio Manassés refletir sobre o caráter de seus textos em crônica de 15 de
março de 1877. Obrigado a comentar os fatos da quinzena, o narrador obser-
vava que, por não ir às touradas, às quais odiava, não podia oferecer ao leitor o
relato fidedigno delas. Reflexivo, consciente de sua posição, Manassés amea-
çava demitir-se do lugar de “historiador de quinzena”. Quem passava os dias
“no fundo de um gabinete escuro e solitário”, sem ir às câmaras e às touradas,
sem testemunhar a vida lá fora ficava mero “contador de histórias”, e “um
contador de histórias é justamente o contrário de um historiador”. Na linha
seguinte, em nova reviravolta, o narrador reparava que o próprio historiador,
“afinal de contas”, não era mais do que “um contador de histórias”, ou seja,
não se distinguia tanto assim do cronista de variedades. A diferença entre o
historiador e o cronista (ou contador de histórias) estava na pretensão de cada
um: o historiador fora uma invenção do “homem culto, letrado, humanista”,
leitor de Tito Lívio; o contador de histórias “foi inventado pelo povo”, por
quem “entende que contar o que se passou é só fantasiar”.

Em poucas penadas, na dificuldade de Manassés em definir o seu próprio
papel, Machado de Assis ironizava a pretensão do título da série e do projeto
editorial no qual aparecia, a Illustração Brasileira: impressão luxuosa, elevação
moral, valorização da nacionalidade, aura de imparcialidade, promessa de pai-
rar acima das rivalidades partidárias, e nisso tudo quiçá um modo de ver as
cousas excluindo as perspectivas e o interesse do “povo”. Machado de Assis
distanciava-se de tal perspectiva – deixando-se ficar sem chegar a pertencer,
fulminando a lógica político-ideológica do projeto parecendo afagá-lo – ao
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fazer o narrador expor com sinceridade a própria subjetividade: não é pelo
motivo de não ir a touradas que ele não podia dar opinião sobre elas; afinal, di-
zia Manassés, “eu não preciso ver a guerra para detestá-la”. Se há mesmo, na
própria concepção da série, essa coexistência dialética entre a busca do discur-
so elevado e a infiltração dos elementos que permitem miná-lo, então ela se re-
pete no pseudônimo escolhido, “Manassés”. O nome aparece no Gênesis, con-
ferido ao precursor de uma das 12 tribos de Israel. Desse modo, o narrador da
série recebia apelido de personagem bíblica ligada às origens da civilização oci-
dental, elevando-se de novo diante do leitor, imbuído que estava da autoridade
da referência ancestral, da condição de testemunha simbólica de tempos ime-
moriais. Todavia, segundo o significado etimológico da palavra de origem he-
braica, Manassés é “aquele que faz esquecer”, ou “fazendo esquecer”. Ou seja,
o historiador da quinzena, compilador dos fatos, tornava-se também aquele
que produzia o esquecimento, aparecendo outra vez, por conseguinte, a estra-
tégia de dotar o discurso de um sentido transparente às vezes inverso ao que
poderiam sugerir outros elementos também presentes nele.

Já se vê que o paradigma narrativo da “História de Quinze Dias” é mui ra-
dicalmente diverso daquele de “Comentários da Semana”, e sem dúvida mais
próximo das várias séries de crônicas que Machado continuaria a escrever nas
duas décadas seguintes. Verdade que aqui, como lá nos “Comentários”, fala-se
de quase tudo que estava à baila no tempo: crise política na Turquia, teatro lí-
rico, teatro de variedades, literatura, emancipação dos escravos, políticos, elei-
ções, câmaras, anúncios, imprensa... Fala-se até, com certa recorrência, da falta
de assunto para escrever a crônica, tema que na realidade dá mote a muita crô-
nica, naquela época como na nossa. Enfim, uma poeira de assuntos, cujos ne-
xos desafiam a compreensão do leitor hodierno. Aproximar-se de tais nexos
depende do acesso ao próprio periódico em que os textos apareceram, ou da
utilização de uma edição criteriosamente anotada da série. De qualquer modo,
está claro que em “História de Quinze Dias”, ao contrário de “Comentários
da Semana”, há um narrador-personagem plenamente constituído segundo as
circunstâncias da crônica enquanto gênero narrativo específico, com conteú-
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dos e modulações discursivas pertinentes só a ele, Manassés, cuja atribuição a
Machado de Assis, seu criador, é meio certo de perder o rumo e o prumo ne-
cessários à crítica.

Há nesses textos uma espécie de protocolo narrativo – ou seja, um modo de
construir situações, de tecer comentários – que confirma a cada passo o para-
digma da coexistência dialética dos contrários, conforme vimos definindo.
Machado fazia com que Manassés exagerasse nos traços para evidenciar, às ve-
zes escancarar, as fissuras no discurso do narrador-personagem. Vem a calhar,
até por seu paroxismo, o exemplo que abre a primeira crônica da série (1 de ju-
lho de 1876), sobre acontecimentos recentes na Turquia. Abdul-Azziz, “o úl-
timo sultão ortodoxo”, havia sido deposto. Telegramas e imprensa européia
viam nisso o rompimento da lógica religiosa tradicional e mencionavam a pos-
sibilidade de emergência de arranjos institucionais à moda liberal na Turquia;
ou como disse Maomé ao sultão deposto, num momento de delírio divertidís-
simo do narrador, pairava sobre o país islâmico a ameaça de passar a contar
com “uma câmara, um ministério responsável, uma eleição, uma tribuna, inter-
pelações, crises, orçamentos, discussões, a lepra toda do parlamentarismo e do
constitucionalismo”. Manassés declarava-se inconformado com tal situação,
apegava-se à tradição, via expirar a poesia “às mãos grossas do populacho”. Era
o Oriente que acabava, e com ele o harém, aquele “bazar de belezas de toda a
casta e origem, umas baixinhas, outras altas, as louras ao pé das morenas, os
olhos negros a conversar os olhos azuis, e os cetins, os damascos, as escumi-
lhas...”. Terminava a lista de prejuízos causados pela “abolição do serralho”
mencionando os eunucos, “Sobretudo os eunucos!”. Hiperbólico, como qua-
se sempre, dizia que “o vento do parlamentarismo” desmanchava tudo isso
num “minuto de cólera e num acesso de eloqüência”. A eloqüência ficava me-
lhor nele próprio, narrador, e servia para que Machado risse dele, e nós a rir
com Machado, todos a reparar no excesso de aderência de Manassés àquilo
que dizia. Ao nos juntarmos a Machado no divertimento, porém, há o risco de
não reparar em algo que fazia dele, Manassés, mais radicalmente diferente de
Machado de Assis: nostálgico do mundo tradicional dos palácios e haréns, que
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ameaçava ruir, o narrador mostrava-se também indiferente às suas mulheres e
eunucos que, como os escravos e dependentes no Brasil imperial, poderiam ter
naquela queda a esperança de outra vida.

É verdade que há descontinuidades na postulação dessa distância radical
entre autor real e narrador ficcional, entre Machado e Manassés. Há passagens
nessas crônicas em que Machado parece “esquecer” o narrador-personagem
que inventou para autor ficcional delas. Os trechos mais caracterizados desse
tipo de ocorrência estão nos meses finais da série, quando a notícia da morte
de várias pessoas que Machado admirava, ou de quem era amigo, repetiu-se
melancolicamente: Alexandre Herculano, José de Alencar, Zacarias de Góis e
Vasconcelos, Nabuco de Araújo, Francisco Pinheiro Guimarães. Nesses mo-
mentos Machado de Assis parecia tomar a pena para chorar o morto, afastan-
do Manassés até a parte seguinte da crônica, quando ele voltava com seus ti-
ques retóricos e abordagens características. De qualquer modo, “Comentários
da Semana” e “História de Quinze Dias” representam maneiras muito diver-
sas de fazer crônica, testemunhando a adoção, por Machado, de um paradigma
narrativo que pautaria as suas experiências seguintes nesse gênero literário,
quiçá em outros, ou em diálogo com eles.10

� 4. “Balas de Estalo”
“Balas de Estalo” é uma série que oferece a oportunidade excepcional de

acompanhar Machado de Assis num projeto coletivo, no qual as questões so-
bre a feitura de crônicas indicadas até aqui tornam-se relevantes para o enten-
dimento do processo de construção desse gênero no diálogo entre muitos lite-
ratos, desmanchando-se assim outro possível terreno para platitudes interpre-
tativas por meio da saída fácil da genialidade do bruxo do Cosme Velho.
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10 O texto pioneiro na marcação da alteridade entre autor real e narrador ficcional em crônicas
machadianas é Pereira, Leonardo Affonso de Miranda, O Carnaval das Letras: Literatura e Folia no Rio de
Janeiro do Século XIX, Campinas, Editora da UNICAMP, 2004 (2a. edição revista; 1a. edição: 1994),
em especial o capítulo 3, intitulado “Por trás das máscaras: Policarpo e os sentidos da festa”, pp.
169-221, que aborda a série intitulada “BONS DIAS!” (1888-9).



Machado de Assis estreou na série, que já vinha sendo publicada havia três
meses, em 2 de julho de 1883, sob o pseudônimo “Lélio”. “Balas de Estalo”
seria uma das mais prolíficas e duradouras séries de crônicas do jornalismo
brasileiro no século XIX, publicada diariamente na Gazeta de Notícias, um dos
periódicos de maior tiragem na Corte, num revezamento intenso de mais de
uma dezena de narradores-personagens, resultando em várias centenas de tex-
tos ao longo de seus três anos de duração (1883-1886). Seus narradores
acompanharam os principais assuntos do dia na década de 1880, tais como as
mudanças urbanas da Corte, os debates sobre a vinda de imigrantes, a emancipa-
ção dos escravos, a questão religiosa, a crise do regime monárquico. Além do
próprio Machado de Assis, dela participaram outros literatos de renome à épo-
ca, como Ferreira de Araújo, Valentim Magalhães, Henrique Chaves, Capistra-
no de Abreu. Seus textos podiam ser “balas de artilharia”, às vezes eram “doces
guloseimas”, mais freqüentemente consistiam em “balas amargas”, talvez um
doce-veneno, fórmula ambivalente para captar o sentido de textos que acha-
vam motivo para pilhéria em quase tudo pertinente à vida política do tempo.11

O humor e o formato coletivo da série correspondiam ao desejo de Ferreira
de Araújo, dono da Gazeta, de produzir um jornal leve, acessível ao grande pú-
blico e facilitador do convívio de opiniões diversas num mesmo espaço. Lulu
Sênior, Zig-Zag, Décio, Publicola, João Tesourinha, Blick, Mercutio, Confú-
cio, Ly, Carolus e Lélio12 formavam um grupo de autores ficcionais que se al-
ternavam na publicação das crônicas para debater entre si os assuntos do dia. A
unidade da série, aquilo que lhe dava o nexo principal em meio a tantas vozes
diferentes (ainda que estivesse longe de excluir outros temas), era o comentá-
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11 Para as informações sobre esta série e sua interpretação, baseamo-nos nas crônicas anotadas e no
trabalho em andamento para a preparação do seguinte volume: Ramos, Ana Flávia Cernic, Machado de
Assis: Balas de Estalo, a ser publicado pela Editora da UNICAMP.
12 Inicialmente a série contava com a participação dos seguintes pseudônimos: Lulu Sênior (Ferreira
de Araújo), Zig-Zag e João Tesourinha (ambos criados por Henrique Chaves), Décio e Publicola
(ambos por Demerval da Fonseca), Lélio (Machado de Assis), Mercutio e Blick (ambos por
Capistrano de Abreu) e José do Egito (Valentim Magalhães). Posteriormente, ingressaram Confúcio,
Ly e Carolus, todos ainda sem identificação de autoria.



rio humorístico à política imperial em suas diversas dimensões – práticas elei-
torais, prerrogativas e limites do poder moderador, funcionamento das câma-
ras (Senado, Câmara dos Deputados, Câmara Municipal), idas e vindas nas lu-
tas entre os partidos políticos. Ao mesmo tempo em que traziam à baila as
“pérolas” ou “absurdos” perpetrados por senadores, deputados, vereadores,
chefes de polícia e até mesmo pelo imperador – às vezes em especial por Sua
Alteza Imperial –, os cronistas pareciam compartilhar um certo diagnóstico
sobre a situação do país. Assim, mesmo que sempre brincalhões, militavam
abertamente pela emancipação dos escravos, criticavam a não separação entre
religião católica e Estado, castigavam a instituição monárquica por sua tole-
rância em relação à Igreja e à instituição da escravidão, atribuindo-lhe, e ao im-
perador, um estado de inércia incompatível com o progresso desejado para o
país. Talvez paradoxalmente, também atribuíam à Coroa um excesso de inge-
rência nos assuntos políticos, uma disposição para inflar o “elemento monár-
quico” em detrimento do “democrático”, como já se queixavam os liberais do
Diário na década de 1860, chegando às vezes a parecer proselitismo pelo regi-
me republicano.

O uso dos pseudônimos era crucial para estabelecer o jogo ficcional entre
os narradores.13 Às vezes, o mesmo literato talhava simultaneamente mais de
um narrador-personagem, sempre diferentes entre si quanto ao perfil de seus
interesses temáticos e ao modo de abordá-los. Quando estreou, em abril de
1883, “Balas de Estalo” contava com a participação de cinco autores ficcio-
nais: Lulu Sênior, Zig-Zag, Publicola, Mercutio e Décio. O perfil definido
de cada um deles sugere o quanto houve de trabalho coletivo na concepção
e execução da série desde o seu início. Lulu Sênior, criatura de Ferreira de
Araújo, escreveu muitas crônicas sobre o papel da Igreja na sociedade e as
conseqüências de sua influência no país. Zig-Zag, de Henrique Chaves, ocu-
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13 Para uma análise inicial da série, ver Ramos, Ana Flávia Cernic, “Política e humor nos últimos
anos da monarquia. A série ‘Balas de Estalo’”, em Chalhoub, Sidney; Neves, Margarida de Souza; e
Pereira, Leonardo Affonso de Miranda, História em Cousas Miúdas: Capítulos de História Social da Crônica no
Brasil, pp. 87-121.



pava-se das sessões da Câmara dos Deputados, “reproduzindo” na coluna diá-
logos supostamente travados entre os legisladores, como se os tivesse taquigra-
fado durante as sessões do parlamento – releva notar, talvez, que no passado
Henrique Chaves havia trabalhado como taquígrafo na Câmara. Publicola,
obra de Demerval da Fonseca, assim como o era Décio, constituíra-se “fiscal”
e “amigo do povo”, assumindo as tarefas de acompanhar as atividades da Câ-
mara Municipal, de vigiar a execução das obras públicas na cidade e de obser-
var se havia correção nos gastos públicos. Mercutio, e depois Blick, eram am-
bos de Capistrano de Abreu, mas seus estilos variavam ao extremo: o primeiro
vinha leve, acessível e brincalhão; o segundo aparecia sisudo, cismando sempre
nos mesmos assuntos.

Havia aí então uma pletora de personalidades fictícias a testemunhar e co-
mentar a história real, sem a preocupação, ao que parece, de ocultar a identida-
de dos criadores dos narradores-personagens. De fato, tudo indica que a ado-
ção dos pseudônimos consistia num dos modos da carpintaria literária do gru-
po, mais do que estratégia para ocultar a autoria real dos textos. Em crônica de
1 de janeiro de 1884, sem dúvida uma espécie de celebração do sucesso da sé-
rie, que viera a lume no ano anterior, Décio oferecia todas as pistas possíveis
para a identificação dos autores de “Balas”: Lulu Sênior (Ferreira de Araújo,
médico e proprietário do jornal) era “médico retirado, patrão capaz de todos
os sacrifícios”, etc.; Zig-Zag (Henrique Chaves, o outrora taquígrafo da Câ-
mara) era “aquele conhecido rapaz corpulento, de boa cara, a arrancar cons-
tantemente e vertiginosamente os fios do bigode, que taquigrafa na Câmara
dos Deputados”; Mercutio e Blick (do historiador Capistrano de Abreu)
“eram aquele mesmo e único professor de história, míope de profissão ... e
doudo por Spencer, como ninguém”. Lélio, por sua vez, fora criado por
“aquele literato chefe, poeta, dramaturgo e romancista, que depôs um dia a sua
coroa de burocracia da agricultura e a sua filosofia Braz cubica” para “estalar ba-
las” com os outros colegas. Em cada caso, Décio dizia o pseudônimo, resumia
características do narrador (temas, temperamento) e concluía com as pistas
que poderiam levar à identificação do autor. Parecia escrever a crônica, na ver-
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dade, como resposta a um provável clamor dos leitores para saber quem estava
por trás de cada narrador-personagem. Enfim, Décio deixava tudo às claras:
cada autor participante do grupo inventava o seu narrador ficcional (ou mais
de um deles), que se movia então segundo preferências e tiques retóricos pró-
prios, num esforço coletivo de seus autores reais para, ao mesmo tempo, dese-
nhar individualidades imaginárias e colocá-las em interação na série, dando a
esta um perfil, fazendo com que funcionasse como uma espécie de fórum pro-
piciador do debate sobre as questões públicas do momento.

Machado de Assis produziu nada menos do que 125 textos para “Balas de
Estalo”, no período de julho de 1883 a março de 1886, tornando realmente
formidável a tarefa de coligir e redigir notas para todo esse material. Lélio, ou
Lélio dos Anzóis Carapuça,14 o apelido do narrador, deve ter sido inspirado
em personagem da peça de Molière, intitulada L’Étourdi (O Estouvado), pois que
estava na ordem do dia debochar do ministro da Fazenda e chefe do gabinete
de ministros, Lafayette Rodrigues Pereira, que havia citado O Tartufo, outra
peça do dramaturgo, em discurso no parlamento. Por um lado, a alusão à atua-
lidade política presente no pseudônimo ajudava Machado a inserir de pronto a
sua personagem na série em andamento; por outro lado, ao recorrer a Molière,
retomava uma prática de alusão literária que vinha caracterizando suas crôni-
cas desde os anos 1860, pois já por várias vezes utilizara personagens teatrais
para satirizar as atitudes exageradas ou descabidas dos homens públicos, a re-
tórica vazia deles, a mediocridade de suas querelas.15

O Lélio “estouvado” de Molière é cômico, impulsivo, um tanto quanto
atrapalhado nas idéias e nas ações. O Lélio de Machado de Assis não está tão
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14 Lélio declara seu sobrenome na crônica de 17 de janeiro de 1885, na qual escreve seu testamento.
Segundo Daniela Callipo, este sobrenome cômico e popular já havia sido usado em 1862 pelo
pseudônimo “Dr. Semana” na Semana Illustrada, coincidentemente outra personagem de uma série
coletiva de crônicas. Ver Callipo, Daniela Mantarro, “As recriações de Lélio: a presença francesa nas
crônicas machadianas. Gazeta de Notícias – “Balas de estalo”, julho de 1883 a março de 1886”,
dissertação de mestrado em Letras, USP, 1998, p. 10.
15 Granja, Lúcia, Machado de Assis: Escritor em Formação (à Roda dos Jornais), Campinas, Mercado de Letras,
2000.



longe dessas características. Apesar de não apresentar, já no primeiro texto, um
“programa” para a sua participação na série, prática que era muito freqüente,
Lélio evidencia em vários de seus textos sentimentos de incerteza e confusão,
uma certa “dificuldade” de compreensão dos fatos, tal como a personagem de
Molière. Diversas são as crônicas em que Lélio se mostra perplexo diante dos
acontecimentos, busca explicá-los de maneiras inusitadas, chega enfim a “pé-
rolas” de sua própria lavra, num movimento de aderência à mixórdia política
reinante que provoca o distanciamento risonho do leitor, e por meio do riso o
impulso para se posicionar no debate sobre as questões públicas.

Na crônica de 4 de agosto de 1884, Lélio diz que amigos o haviam convenci-
do a concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados. O “ponto melindroso”
consistia em fazer uma “profissão de fé”. Sentia-se como um certo candidato in-
glês que, ao fazê-lo, num pequeno speech, declarara ser liberal por amar a liberdade
política, e conservador porque, para ter liberdade, era preciso respeitar a consti-
tuição. Essa opinião, de uma racionalidade política notável, tornava-se logo pre-
texto para uma retórica em falsete, na qual o narrador concluía, de modo absur-
do no contexto das rivalidades políticas do tempo, que conseguiria o apoio dos
dois partidos caso mostrasse aderência às teorias de ambos, sem “dizer se sou
conservador ou liberal”. Bastava evitar os nomes, pois somente eles dividiam as
facções. Desse modo, perplexo diante da dificuldade de tomar posição, pois que
ambos os partidos pareciam ter razão, sem que nenhum deles pudesse ter toda a
razão, Lélio estabelecia nexos e analogias arbitrárias, logo divertidas, terminan-
do, por meio alegórico, em franca apologia ao oportunismo político. Lembrou
um sujeito que se dava ao desfrute de ir a todos os casamentos de que tinha notí-
cia. Vestia-se, ia para a igreja, comparecia ao baile e apreciava especialmente o
jantar, sempre dando um jeito de parecer aos convidados da noiva que o era do
noivo, e vice-versa. Certo dia, à mesa, um vizinho importuno lhe perguntara se
era parente do lado do noivo ou do lado da noiva. O filão respondera ser “do
lado da porta”, retirando-se com o jantar no bucho.

Noutra crônica, de 8 de julho de 1885, Lélio resolvera fazer uma enquete,
na qual pedia a seus concidadãos “que me dissessem francamente o que consi-
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deravam que fosse política”. Choveram cartas, uma das quais dizia que política
era “tirar o chapéu às pessoas mais velhas”; outra afirmava que consistia na
“obrigação de não meter o dedo no nariz”; outra ainda opinava que política
era, “estando à mesa, não enxugar os beiços no guardanapo da vizinha”; um bar-
beiro a definia como “a arte de lhe pagarem as barbas”; já uma dama gamenha,
mui religiosa também, lembrava o Evangelho de São Mateus para dizer que polí-
tica era praticar com os olhos um de seus versículos: “batei e abrir-se-vos-á”. Lé-
lio não recebera cartas de políticos, o que estranhara, pois as havia solicitado,
mas achava resposta indireta no que dissera o deputado César Zama havia
pouco. Discutia-se à época, em idas e vindas sem fim, mais um projeto para a
emancipação dos escravos (processo que resultaria na lei de 28 de setembro de
1885, a chamada Lei dos Sexagenários). O texto que estava à baila consistia
em flagrante recuo do governo na questão, numa situação que, já desde o gabi-
nete Dantas, derrubado em maio, caracterizava-se por tenaz resistência dos es-
cravocratas, presentes nos dois partidos oficiais da Monarquia, a qualquer
nova iniciativa do legislativo nesse assunto. Zama, um liberal, dizia ser favorá-
vel à abolição imediata da escravidão, mas aceitara o projeto de emancipação
gradual “passado e aceita este”, justificando-se assim: “quando não se pode
obter o que se quer, é necessário que se queira aquilo que se pode”. O narrador
prosseguia, reconhecendo nisso “oportunismo”, mas rendendo-se aos fatos e
lhe fazendo de novo a apologia: “quem não tem cão caça com gato”. O mais
razoável parecia mesmo aderir ao que se lhe oferecesse, para encher o bucho.

Em suma, o movimento interno do texto do narrador seguia um padrão re-
gular, segundo o qual ele identificava um problema real, ficava perplexo diante
da dificuldade de formar opinião, pois que nenhuma das soluções à vista pare-
cia melhor do que as outras, logo aderia à posição que lhe parecesse individual-
mente mais vantajosa. O paradigma narrativo, estruturalmente semelhante ao
de “História de Quinze Dias”, ainda que diferente em cada detalhe particular,
instituía a alteridade radical entre autor real e narrador ficcional no centro do
processo, resultando daí mesmo o sarcasmo e o deboche tão pertinentes a esses
textos. Ademais, em se tratando de escravidão, a Gazeta de Notícias lutava para
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que o legislativo tomasse medidas firmes para superá-la, o que tornava as hesi-
tações de Lélio nesse assunto destoantes e risíveis na própria interlocução que
estabelecia com outras colunas da folha.

� 5. “A+B”/“Gazeta de Holanda”
“A + B” foi série curta, apenas sete crônicas publicadas na Gazeta de Notícias

em setembro e outubro de 1886.16 Todavia, parece originalíssima enquanto
projeto de série, pois levou ao limite a idéia de representar personagens imersas
na indeterminação de seu tempo, perplexas diante dos acontecimentos mesmo
que empenhadas em lhes “arrancar” “uma significação”, como diria depois
Policarpo, o autor ficcional de “BONS DIAS!”.17 Machado de Assis procedia
como se houvesse convidado o seu companheiro de redação na Gazeta, Henri-
que Chaves, ou a criatura deste, Zig-Zag, a utilizar as suas habilidades de ta-
quígrafo no registro da conversa entre dois leitores da folha, em vez de as utili-
zar para reproduzir falas de parlamentares. As crônicas consistiam, pois, na
“transcrição” do diálogo imaginário entre esses dois leitores, “A” e “B”, como
se o próprio cronista não tivesse interferência alguma no que se dizia, seu mote
consistindo em deixar falarem as fontes. Assim, no texto de 22 de setembro, “A”
e “B” encontram-se na rua, como estás para lá e para cá, como de praxe, e logo
encetam o seguinte diálogo: “Vamos a saber, não leu nada? Não sabe nada?”; e
o outro, já no exercício de interpretar os eventos, “Sei vagamente uma história
de emendas que passaram no senado, e que provavelmente não passam na câ-
mara”. Noutro dia, 24 de outubro, “A” andava pela rua totalmente absorto na
leitura do jornal, o que fazia em voz alta: “Nós ontem ouvimos o nobre sena-
dor pela Bahia, aliás um parlamentar de talento...”. “B” tenta interromper:
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16 Os parágrafos seguintes resumem o argumento apresentado em Chalhoub, Sidney, “A arte de
alinhavar histórias. A série ‘A + B’ de Machado de Assis”, em Chalhoub, Sidney; Neves, Margarida
de Souza; e Pereira, Leonardo Affonso de Miranda, História em Cousas Miúdas: Capítulos de História Social
da Crônica no Brasil, pp. 67-85.
17 Crônica de 11 de maio de 1888, em Gledson, John (introdução e notas), Machado de Assis: BONS
DIAS!, São Paulo/Campinas, Hucitec/Editora da UNICAMP, 1990, p. 56.



“Eh! Olá! Pare, homem”, “Que distração é essa?”. “A” acaba convidando o co-
lega a ler, juntos, o discurso do deputado Martinho Campos, escravocrata de
truz, então com a bossa de discursar sobre os vícios do parlamentarismo.
Enfim, as personagens dessa série são, de fato, figurações de leitores das folhas,
em especial da própria Gazeta.18

Se o jogo ficcional agora passava a ser a idéia de reprodução, pelo narrador,
de diálogos entre leitores das folhas, também era verdade que tal narrador,
apelidado João das Regras, exercia a prerrogativa de escolher o que transcrever.
A inspiração para o pseudônimo deve ter sido o João das Regras que viveu no
século XIV, época de D. João I, a quem servia esforçando-se para fazer retor-
nar à Coroa prerrogativas e direitos perdidos para a nobreza e o clero. Em ou-
tras palavras, João das Regras aparece nos compêndios e dicionários de histó-
ria de Portugal como um dos construtores ou ideólogos do absolutismo mo-
nárquico naquele país. Uma referência à personagem, localizada ao acaso num
discurso de Paulino José Soares de Souza durante os debates parlamentares
que resultariam na lei de 28 de setembro de 1871, a chamada Lei do Ventre
Livre, confirma esse modo de interpretar tal alusão. Paulino liderava à época a
dissidência conservadora contrária à aprovação do projeto de lei sobre a liber-
dade dos nascituros, argumentando, entre outras cousas, que a iniciativa con-
trariava a opinião pública – isto é, contrariava os interesses dos grandes cafei-
cultores do Vale do Paraíba –, logo caracterizava um abuso, pelo imperador,
das prerrogativas do Poder Moderador. Além disso, prosseguia, usurpava di-
reitos de propriedade sobre escravos protegidos pela constituição imperial.
Em certo momento de seu arrazoado, Paulino citou João das Regras e os seus
esforços para fazer “reverter gradualmente à coroa” os bens da nobreza, “sem-
pre que lhe parecesse”; em seguida observava que aquele era, “porém, o tempo
em que o rei foi a lei viva sobre a terra, e a sua vontade a expressão jurídica”. O
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18 “A” e “B”, leitores em diálogo, deve remeter a Diderot, Supplément au Voyage de Bougainville ou Dialogue
entre A. et B., Paris, Garnier-Flammarion, 1972 (publicado originalmente em 1772). Tanto na série de
Machado quanto no texto de Diderot, “A” e “B” começam a sua conversa falando sobre a
imprevisibilidade do tempo (clima), sugerindo metáforas sobre o sentido da seqüência do diálogo.



raciocínio de Paulino conduzia à idéia de que os excessos do rei – no caso, do
imperador – poderiam levar à desobediência aberta de seus súditos, que resisti-
riam à aplicação da lei de emancipação, se viesse a ser aprovada.19

Quanto aos critérios do João das Regras de “A + B”, nota-se que os diálo-
gos que transcreveu foram quase sempre sobre problemas financeiros, em es-
pecial notícias de desfalques e demais falcatruas que sangravam os cofres do
governo imperial; sobre a instabilidade política nas repúblicas do Prata, o que
propiciava todo tipo de alusão à crise da instituição monárquica no Brasil e
suas possíveis conseqüências; e sobre insatisfações de lideranças políticas nas
províncias, o que colocava na ordem do dia o arranjo institucional centraliza-
dor da Monarquia diante das ambições localistas, ditas federalistas, que ga-
nhavam força.

É curioso que o último texto da série “A + B”, publicado na página 2 da
Gazeta de Notícias de 24 de outubro de 1886, tenha aparecido ao lado de parte
da longa cobertura da folha sobre o julgamento de Dona Francisca da Silva
Castro, ocorrido na véspera no júri da Corte. Tal episódio é referência central
para a leitura da primeira crônica da série “Gazeta de Holanda”, de 1 de no-
vembro, havendo motivo para pensar que Machado pinçou aí elementos im-
portantes na concepção de seu novo projeto no gênero. Dona Francisca da Sil-
va Castro, senhora casada com José Joaquim Magalhães Castro, moradora da
Praia de Botafogo, era acusada de haver torturado barbaramente duas de suas
escravas, Eduarda e Joana, de 15 e 17 anos, respectivamente. A primeira notí-
cia sobre o episódio aparecera nas folhas da Corte em 12 de fevereiro de 1886.
A Gazeta desse dia, em matéria intitulada “Barbaridade”, narra a marcha das
duas escravas pela Rua do Ouvidor na tarde do dia anterior, em companhia de
João Clapp, José do Patrocínio e outras figuras de proa do movimento abolici-
onista da Corte, que insistiam em exibir as chagas delas para o público e na re-
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relato pormenorizado da resistência da dissidência conservadora nos debates de 1871, ver Chalhoub,
Sidney, Machado de Assis, Historiador, São Paulo, Companhia das Letras, 2003, capítulo 4, em especial
pp. 164-206.



dação de jornais. Segundo o relato da Gazeta, Eduarda teria ficado cega de um
olho devido às pancadas; Joana, que viria a falecer dias depois, estava magérri-
ma e tísica; ambas tinham escoriações por todo o corpo, sangravam e vinham
com roupas rasgadas, maltrapilhas. Foram levadas para um estúdio fotográfico
para o registro de seu estado, depois entregues a um juiz para que se tratasse de
sua liberdade.20

O caso tornara-se rumoroso e, como se vê, arregimentara abolicionistas desde
o seu início, em especial no rescaldo da aprovação da lei de 28 de setembro de
1885, vista por muitos àquela altura como passo tímido demais em direção à ex-
tinção da escravidão – e entre os que viam a situação por esse prisma conta-
vam-se, de modo conspícuo, os redatores da Gazeta de Notícias. Após acompanhar
o andamento do caso ao longo do ano, a Gazeta intensificara a cobertura nos dias
anteriores ao julgamento, culminando em várias colunas de texto sobre a sessão
do júri, espalhadas por duas páginas, na edição de 24 de outubro de 1886. A es-
tratégia da defesa consistira, por um lado, em alegar que o episódio fora manipu-
lado pelos abolicionistas, que teriam aumentado a sua importância devido a seus
desígnios políticos; por outro lado, e mais importante, diziam que Dona Fran-
cisca estava doente, sofrendo ataques que lhe tiravam a consciência do que fazia.
A Machado de Assis não deve ter escapado o laudo “científico” dos médicos
que haviam examinado a ré, transcrito assim na Gazeta do dia 24:

“É curiosa a anamnese constante do exame feito na acusada pelos senhores Tei-
xeira Brandão, Souza Lima e Teixeira de Souza. Transcrevemo-la aqui (...):

‘Soubemos que Dona Francisca de Castro, filha de uma união ilegítima,
cresceu e desenvolveu-se em um ambiente pouco apto para arvorecer a ex-
pansão das forças virtuais congênitas, que, depois sob a forma de sentimen-
tos éticos, deveriam constituir o centro regulador de todas as suas ações.
Descendendo de uma senhora que, segundo nos referem, sucumbiu a uma
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moléstia cerebral, D. Francisca se distinguiu desde a infância pela excitabili-
dade do sistema nervoso e instabilidade do caráter. Sem cultivo intelectual
nem corretivo que pudesse subordinar os seus instintos, desejos e sentimen-
tos ao império das leis que consubstanciam o progresso moral, habituou-se
ela a governar sem constrangimento; e, se por acaso encontrava relutância
ao menor de seus caprichos, vencia facilmente todos os escrúpulos com um
ataque histérico ou uma tentativa de suicídio. Vendo satisfeitas as suas fan-
tasias e realizados sem discrepância todos os seus votos, D. Francisca de
Castro tornou-se despótica e avessa aos estímulos da piedade e do bem
(...)’.” (Gazeta de Notícias, 24/10/1886, p. 2).

O resumo da ópera é que Dona Francisca “douda” da Silva teve grande per-
formance em seu próprio julgamento: entrou na sala de mãos dadas com um de
seus três filhinhos, sofreu um “ataque” que a levou ao chão, riu durante a ses-
são do júri sem que se soubesse do quê. Acabou absolvida por unanimidade de
votos, para grande indignação dos jornalistas da Gazeta. Quanto a Machado, na
suposta loucura de Dona Francisca, cuja causa insinuada no laudo tinha a ver
com nascimento ilegítimo e degeneração, saltava o tema do cientificismo e das
apropriações várias do darwinismo naquele momento para justificar quase
tudo, em especial no que tange à sua vinculação com o tipo de oportunismo
político e social que ele já vinha abordando em séries anteriores. De fato, Ma-
chado de Assis relacionava a busca inescrupulosa do interesse próprio, a avidez
por lucro que levava a desfalques e falcatruas diversas, assunto importante em
“A + B”, com a idéia de que “vida é luta”, resultando na sobrevivência do mais
apto. Num caso como no outro, a busca do interesse próprio, levado ao ponto
da superação ou eliminação do próximo, ou do prazer em vê-lo varrido pelas
circunstâncias, resultaria no equilíbrio da sociedade – doutrina esta, enfim,
cujo absurdo Machado vinha expondo e combatendo ao menos desde as Me-
mórias Póstumas de Brás Cubas.21 Em “A + B”, de 12 de setembro de 1886, “B”
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pergunta a “A”: “Você crê na luta pela vida?”. “A” responde: “Como não crer,
se é a verdade pura?”. “B” explica então que “na luta pela vida tem de vencer o
mais forte ou o mais hábil”, e pergunta ao outro: “Você é forte?”. “Sou um ba-
nana”, responde o colega. “B” então aconselha: “Pois seja hábil. Make money; é o
conselho de Cássio. Mete dinheiro no bolso”. Nessas linhas, o dogma cientifi-
cista da “luta pela vida” aproxima-se do mote capitalista do lucro a qualquer
custo, “mete dinheiro no bolso”, entrelaçando-se, tornando-se inextricáveis.

Na série “Gazeta de Holanda”, como nas outras que Machado de Assis es-
creveu ao menos desde “História de Quinze Dias”, a realização literária desse
projeto de crítica política e ideológica é sinuosa e complexa. A série consiste
em 48 textos, publicados na Gazeta de Notícias entre 1 de novembro de 1886 e
24 de fevereiro de 1888, sempre em versos rimados organizados em quadras
cujo número variava de uma crônica a outra. Sobre o título, sua origem mais
geral pode ser entendida na leitura do verbete “(Les) Gazettes de Hollande” no
Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, de Pierre Larousse (1872). Segundo
Larousse, tais Gazettes consistiam em jornais ou panfletos publicados por refu-
giados franceses em Amsterdã e Leiden, durante os séculos XVII e XVIII, cuja
característica principal seria a maledicência e a calúnia, explorando a curiosi-
dade do público pelo escândalo e pela destruição de reputações. A referência
mais próxima do título era ao estribilho de uma das canções da opereta de Jac-
ques Offenbach, Henri Meilhac e Ludovic Halévy, La Grande Duchesse de Gérols-
tein, cantada com grande sucesso no Alcazar Lyrique Français da Rua da Vala,
segundo Raimundo Magalhães Júnior.22 Na verdade, o estribilho abria todas
as crônicas: “Voilà ce que l’on dit de moi/ Dans la Gazette de Hollande”.

O enredo da opereta esclarece o contexto em que aparece o estribilho. O
Príncipe Paul esperava havia seis meses que a Grã-Duquesa de Gérolstein acei-
tasse realizar o casamento acordado entre eles. A grã-duquesa enrolava o don-
zel de todas as maneiras, interessando-se por campanhas militares, e por mili-
tares chibantes, antes que pelo príncipe insosso. Numa das cenas, o príncipe se
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queixava à grã-duquesa do incômodo de sua situação, pois virara motivo de
chacota “dans la Gazette de Hollande”, lendo em seguida trechos do jornal para a
consorte almejada, entre os quais se incluía o tal estribilho. Após muitas peri-
pécias, e frustrada em seu desejo por homem fardado e engalanado, a
grã-duquesa acaba anuindo em casar com o Príncipe Paul, que afinal não pare-
cia mau partido do ponto de vista do interesse material. Ao fazer isto, todavia,
justifica-se dizendo frase que Machado colocara antes na pena de Lélio, em
passagem de crônica já citada (8 de julho de 1885), na qual o tema era o oportu-
nismo político: “Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a” (“quando
não se tem aquilo que se ama, resta amar aquilo que se tem”). Quanto ao apelido
do narrador-personagem, Malvólio, também se inspirava em sujeito que passa-
ra ridículo na esperança de casar com mulher nobre, a Condessa Olívia, na co-
média The Twelfth Night (A noite dos reis), de Shakespeare. Tanto Paul quanto
Malvólio são envolvidos em várias tramas e interesses de personagens que se
aproveitam da ingenuidade deles, como se não estivessem bem adaptados para
lidar com “a lei darwinica” (expressão que abre a crônica de 6 de dezembro de
1886) que passara a informar as relações sociais. De qualquer modo, Paul aca-
ba conseguindo casar com a grã-duquesa; quanto a Malvólio, descobre as tra-
mas de que foi vítima e termina a peça jurando vingança. Pareciam prontos,
enfim, para encarar a vida de outro jeito, fornecendo assim o barro que, mol-
dado com a pena da galhofa, resultaria no Malvólio da “Gazeta de Holanda”.

Em outras palavras, de todos esses ingredientes históricos e literários surge
um narrador disposto a aderir à “lei darwinica”, atento a todas as oportunidades
que poderiam levá-lo a “meter dinheiro no bolso”, adepto da máxima de que “na
luta pela vida tem de vencer o mais forte ou o mais hábil”. Já se vê o potencial
para argumentos absurdos, e logo para versos cômicos, em semelhante situação.
Na crônica de 1 de novembro de 1886, a de abertura, toda ela eivada de referên-
cias ao julgamento de Dona Francisca da Silva Castro, o narrador observa que a
enchente de pessoas interessadas em assistir ao julgamento no júri tornara claro
que a Corte precisava de novo prédio para abrigar o tribunal. Se tal edifício vin-
gasse, pensou consigo Malvólio, bem feito “Que Joaninha expirasse/ De uma
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moléstia do peito,/ E que a Eduarda cegasse./ Só assim tínhamos prédio/ Para
um tribunal sem nada;/ Não foi morte, foi remédio;/ Foi vida, não foi panca-
da”. No texto de 28 de novembro, Malvólio, em conversa com um boticário vi-
sivelmente feliz com os lucros que lhe adviriam caso se confirmasse, na Corte, a
ameaça de epidemia de cólera, que já grassava na Argentina, também encontra
motivo para ver nisso promessa de bem-aventurança. Os telegramas de Buenos
Aires informavam que o cólera dizimara os internos de um hospício de aliena-
dos. Depois de várias quadras que descreviam a vida “enclausurada” dos “dou-
dos”, cheia de “conversações sem gente”, “meias lembranças”, “meia flor de es-
peranças”, Malvólio via na interrupção daquelas vidas um “benefício imenso”:
“Nem sempre a peste é moléstia/ Sacramentos e ataúde;/ Aos doudos vale uma
réstia/ De inesperada saúde”.

Por fim, como não podia deixar de ser, Malvólio discorre em várias ocasiões
sobre as estratégias que imaginava para chegar ao lucro fácil, “para meter di-
nheiro no bolso”. Na crônica de 21 de dezembro de 1886, ele fantasia uma
conversa com o diabo, que lhe pergunta: “Que queres ser nesta vida?”. O demo
o tenta com muitas cousas, tronos, altares, moças, ouro, figos, estrelas, mas
Malvólio recusava tudo. Por fim, conta que “Quisera ser cartomante,/ Dizer
que espere ao que espera,/ Dizer que ame ao amante./ Saber de cousas perdi-
das,/ Saber de cousas futuras,/ De verdades não sabidas,/ De verdades não
maduras”. Cada número da Gazeta de Notícias à época trazia meia-dúzia de recla-
mes de profissionais que tais, sempre intitulados “Cartomante”, como por
exemplo o de Madame Vidal, que vinha assim: “dá consultas por diversos sis-
temas, todos os dias, para descoberta de qualquer espécie, lê o destino na mão
e explica-se com clareza; na Rua do Hospício no. 249, sobrado”.23 Malvólio
concluía a crônica dizendo que promoveria “notáveis melhoramentos” no ofí-
cio, “Tapetes, largo edifício,/ E o preço – mil e quinhentos”. Noutra crônica
muito divertida, de 13 de setembro de 1887, é Deus quem pergunta ao narra-
dor o que ele desejava ser na vida. Dessa vez Malvólio queria entrar no Senado,
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de preferência “pela janela”, decerto impressionado com querelas eleitorais e
debates públicos sobre a vitaliciedade dos cargos dos senadores. Não carece,
enfim, multiplicar exemplos desse tipo de postura do narrador, pois será sem-
pre mais divertido ler as quadras de Machado na íntegra. O que surpreende e
consterna, no entanto, é que esses textos permaneçam praticamente desconhe-
cidos, pouco estudados e quase sempre ignorados em antologias e ditas obras
completas do escritor.24

O objetivo deste artigo foi apresentar uma leitura de algumas séries de crô-
nicas de Machado de Assis, de maneira a demonstrar, por um lado, como o
exercício de estudá-las comparativamente ajuda no esforço de compreensão
delas. Por outro lado, buscou-se dar alguma dimensão da complexidade inte-
lectual desse esforço, da dificuldade de combinar a pesquisa exaustiva necessá-
ria à sua anotação com o exercício de interpretação desses textos. Ademais, se
interpretados com o cuidado devido, tais textos tornam-se testemunhos den-
sos e complexos, ainda praticamente inexplorados, da vida política e social
brasileira nas últimas décadas do regime monárquico.
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A Machado de Assis,
morto vivo

Linhares Filho

De que maneira a fundo iremos conhecer-te,
se muita vez estás noutro lugar,
mil cabriolas a dar
com a manipulação freqüente de um falar
e dois entenderes?
O que propões, porém, vamos tateando,
e o teu pungente riso saboreando.
Algo fica, afinal, de tuas reticências –
mesmo sem se atingir total a tua essência
e não obstante a previsão de Cubas –,
também nas duas tais colunas da opinião,
não só numa terceira, a dos agudos,
e assim o teu discurso não é vão.
De além dos vermes que roeram
as tuas frias carnes
sem deixar boca para rir
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nem olhos para chorar,
escuta-me com a alma que restou
do teu grande naufrágio
(longe do feroz ágio e do pedágio).
Aqui estou para dizer-te o quanto
ainda te ouvimos, lemos e te amamos.
Ensinaste-nos que há sempre
uma gota da baba de Caim,
tanto a vontade como a ação umedecendo
de indivíduos, de classes ou de tribos.
Que por batatas uns aos outros se consomem.
(Quantos, qual tu sem Deus, acham que a morte é o fim!)
Joaquim Maria, as tuas esquivanças,
silêncios e trejeitos e artimanhas
deram-nos luz para a experiência do homem.

E, quanto a nado, mar, navegação,
embora cada um de nós manobre
bem a seu modo o timão,
para o leitor abriste uma Escola de Sagres,
onde muito se pode observar,
dos olhos de ressaca em tua Capitu
até os confins da Europa no seu corpo,
que por Bentinho, enfim, é rejeitado.
Fizeste de Escobar o próprio Rio Cobar,
para em Ezequiel, homônimo do bíblico,
denunciar-se por fumos todo um fogo,
a culpa intencional da sedução de um mar...
E fizeste surgir a dúvida no ar.
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Ora com humour, ora com ironia,
contra Leibniz puseste Schopenhauer.
Em Maistre e Sterne filtraste
a sátira menipéia.
E o vulnerável, mestre, apanhas com mão fria.
Sobressai-te um vigor: a sensual latência,
quase sempre consciente e deletéria,
qual sangue a latejar por dentro de uma artéria.
Evidenciando aqui, ali insinuando,
soubeste registrar o desconforto,
o descontentamento e a frustração
da nossa humana condição
desde o emplasto de Brás Cubas
à solda da opinião.
E aqui ficamos tristes e inquietos
com as mil formas de ser da humana Dor.
Muito amor ainda falta e pão. Faltam mais tetos,
a paz pública falta e a paz interior.
Sentimo-nos pequenos e incompletos.

Da glória arrebatou-se-nos a palma.
Hoje, além de buraco haver na alma,
que no teu tempo e já bem antes se feria,
há buracos no asfalto e em nossa economia,
várias lesões em corpos pelo césio,
e há buracos até na camada de ozônio
que protege do Sol a pobre Terra,
a que a nossa ambição tanto se aferra.
E a interjeição de dor em muitos deste agora
sem tílburis, lampiões a gás na rua, alcaides
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– ai, ai! – enfatizou-se tanto, tanto,
que eles a sua dor gritam em AIDS.
Mas resta uma esperança, a de que um dia,
segundo está em Dante e em Bento Santiago,
nós nos encontraremos renovados
tal como as plantas novas,
além da lágrima e do riso,
além de qualquer jogo ou quaisquer provas.

Se o mundo mostras sempre negativo,
passas de vivo morto a morto vivo.
És trágico, mas és eterno na arte.
Por isso, estou aqui para saudar-te.
Das nuvens não cairás nem de um terceiro andar.
Sei que Oblivion jamais te pode apear.
O olvido esquecerá quem o lembrou tão bem...
E de Saturno não te atingirá o desdém.
Habitas aureolado o símbolo, meu bruxo.
Por tudo o que tu foste e és, te amamos!
De louro te ofertamos novos ramos
pela meia palavra, a sugestão,
a agudeza do olhar, as linhas do debuxo,
a tradução da alma e o bom uso do não.
Até o dia, afinal, da grande muda!
A Dor dos que ainda ficam te saúda!
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Perfil poético de
Machado de Assis

Lila Maia

Um outro reino habitava Machado.
Talvez o parapeito das antigas janelas,
com um silêncio perpetuado
entre o exercício e o desequilíbrio contínuo
das palavras mais densas,
do verso medido sobre a própria pele.

Penetrar esse reino é ficar descalço,
ser o último da fila.
Não se pode olhar para Capitu uma única vez.

São cidades grandes alguns personagens de Machado.
Eles nos levam a ter cheiro de morto e cheiro de flor.
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A sua literatura reina a céu aberto,
na sirene cotidiana dos sustos, cercos,
nas paredes íntimas da família,
nessa ironia contida feito chuva fina.

Ler Machado é apoderar-se de cada página,
é inaugurar uma travessia em que cada palavra
tem seu lugar certo e o deserto necessário.

322

Lila Maia



Machado de Assis,
páginas de saudade

Mário de Alencar

C omecei a escrever estas páginas algumas horas antes de mor-
rer Machado de Assis; retomei-as um mês depois, e pelo

tempo adiante, sem outro pensamento que o de fazer falar a sauda-
de. Vão como saíram, um pouco desconexas, conforme é o caráter
delas, de páginas soltas. Não cuidei de escrever sobre a obra do escri-
tor, senão do homem, contando as impressões da nossa convivência
de alguns anos. Era inevitável por isso falar também de mim; mas es-
tou que o fiz o estritamente necessário e ninguém achará que preten-
di pôr-me em realce à conta da lembrança do meu grande amigo.

�

28 de setembro de 1908.

Venho da casa de Machado de Assis. Lá estive todo o dia de sába-
do, ontem e hoje, e agora estou sem ânimo de continuar a ver-lhe o so-
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frimento; tenho receio de assistir ao fim que eu desejo não tarde. Eu, seu amigo e
seu admirador grande, desejo que ele morra, mas não tenho coragem de o ver
morrer. O meu pensamento está com ele, e escrever sobre ele agora é um modo
de acompanhá-lo, de velar carinhosamente a seu lado nos últimos instantes em
que possa ainda aquele nobre e alto espírito pousar no frágil corpo trabalhado.

Ele ignora o horrível mal que o vai devastando; porém sofre; e o que ele te-
mia era o sofrimento físico, que anula o valor moral e afeia e entorpece a cria-
tura. Ouvi-lhe uma vez estas palavras acerca de Arthur de Oliveira: – Levou
tempo a morrer de uma moléstia grave. Uma moléstia grave não se contenta de
uma merenda ligeira, à ponta de uma mesa; não, ela quer comer sentada e a far-
tar, e devagarinho, saboreando.

Não lhe perdoou essa ironia o acaso, mestre ou inimigo de ironias. Era fina
e justa a imagem, e a sorte, para mostrar que o era, deu-lhe uma moléstia grave
por companheira inseparável dos seus últimos dias. Não bastava que ele so-
fresse na alma; e eu sei quanto ele sofreu, desde que ficou só no mundo, há cin-
co anos. Ouvia-lhe as falas íntimas e posso afirmar que lhe fiquei conhecendo a
feição de bondade que ele trazia talvez velada para o mundo.

Era essencialmente bom e puro, de uma delicadeza e sensibilidade que não
podia, por mais que o quisesse, acomodar-se à rudeza das cousas e dos ho-
mens. Essa mesma delicadeza e sensibilidade o fez tímido e aparentemente fra-
co, a ele que foi um forte. Contradição da natureza, que tão bem se exprimiu
no genial humor de toda a sua obra. Os que só conhecerem o escritor não adi-
vinharão o homem, e os que só tiverem lido superficialmente o homem e o es-
critor entenderão que houve nele duas figuras distintas e opostas, que entre-
tanto não eram nem distintas nem opostas, senão uma só figura, que se velava
ou descobria voluntariamente, pelo respeito de si mesma e o receio de não pa-
recer sincera, aos olhos dos outros.

A beleza foi a sua inspiradora e guia, a beleza divina, que é a perfeição moral
e plástica; repousada para a atitude que forma a estátua e medida para a eterni-
dade contra a ação do tempo, que é como um vento forte – onde lhe embara-
çam o caminho com o excessivo, aí tudo ele abate e destrói. Capaz de ser terno,
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com abundância de coração, Machado de Assis escondeu no escritor a ternura
do homem, e na intimidade do afeto reservava a manifestação do seu senti-
mento à eloqüência do gesto sóbrio. Certa maneira de apertar a mão equivalia
nele a um grito de alma; o seu olhar sabia suprir toda a piedade e simpatia que a
voz temia dizer, fugindo à ênfase de convenção ou à palavra banal.

Era por instinto e por estudo um elegante na alma e na inteligência. Jamais
lhe surpreendi o gosto da maledicência; mais propenso a dizer e pensar o bem
que o mal, não o dizia logo, sem a certeza de o dizer acertado, para não desmo-
ralizar o bem que dissesse. Do mal que pensava, todo ou quase todo provinha
da suspicácia, própria de um tímido e de um experimentado que sabe discernir
e raciocinar o sofrimento.

Tinha o espírito forrado de uma filosofia forte, que lhe dera a própria vida e
a cultura. Sabia que o que é, é porque tem de ser. Compreendia a maldade e a
bondade, admirava o idealismo da regeneração humana, entendendo a sua inu-
tilidade e ineficácia; não tinha nenhuma forma de religião e admitia e respeita-
va todas as religiões. Tudo era expressão humana, e não lhe cabia senão olhar e
comentar os homens. Não os acusava, reproduzia-os; e à natureza má opunha
o sorriso inteligente, que é o gesto adequado à beleza, melhor que as lágrimas
indiscretas. Era um puro, nobre e grande artista, superior às modalidades de
escolas. Com o decorrer do tempo, agora que vai acabar a presença corpórea
do escritor, crescerá a admiração da sua obra e ficará para sempre. Valeu-lhe
sobretudo, para a fazer tão igual, um gosto instintivo que, dirigindo-lhe a cul-
tura, na mesma cultura se apurou e se firmou, evitando-lhe o erro em pontos
de arte e estilo.

�

30 de outubro de 1908.

É morto Machado de Assis. Morreu há um mês, poucas horas depois de es-
critas estas linhas com que eu procurava consolar-me da saudade dele. Na ma-
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nhã seguinte chegou a notícia que eu esperava. Realidade, porém, da morte,
posto que prevista, é misteriosa e perturbadora. Tive um grande abalo de cora-
ção, e o aspecto daquele querido corpo sem alma entrou-me pelos olhos como
a sensação de uma ruína inesperada.

Foi breve o espanto e o atordoamento. A agitação da vida que se faz em tor-
no da morte distrai da visão real. Senti então ainda uma vez como na hora ex-
trema vale a solidariedade humana. Engenhosa combinação de instintos, intui-
tos, pensamentos e sentimentos é esse aconchego de vivos junto ao corpo que
viveu. Em presença da morte nenhum vivo tem a cogitação da sua própria
morte. Há uma segurança recíproca de apoio, uma convergência de atenções
para o espetáculo que vai findando, e no íntimo de todos fica um estado de
consciência de eternidade individual. E a morte alheia, se a não trouxe a sur-
presa de um acidente ou o contágio de moléstia devastadora, entra na percep-
ção dos assistentes como um ato da mesma vida.

Entre os que assistiam na casa de Machado de Assis e mais lhe recordavam
os ditos de espírito, estava Artur Azevedo. Não me pareceu enfermo, nem ele
próprio se julgava um enfermo para viver. A presença da morte não lhe acor-
dou o receio de que ele podia ser atingido tão breve. Ele e nós todos víamos o
espetáculo, e ficava-nos aquela esperança com que Prometeu velou os olhos
humanos para não pressentirem o próprio fim.

Caído o pano, foram-se atenuando as lembranças da cena e confundindo
numa vaga idéia de ausência. Até hoje não senti ainda nitidamente a morte
de Machado de Assis. Junto ao seu cadáver pousado na sala da Academia,
durante alguns momentos em que fiquei sozinho velando-o, eu a cada ins-
tante me voltava como a fixar-lhe o vulto vivo que viesse ao meu encontro.
Durante o enterro não realizei em espírito que fosse ele quem eu acompa-
nhava para o deixar fechado sob a terra. Agora é menos real que antes o seu
acabamento. Fora da certeza da razão, mas ao alcance do meu sentido afeti-
vo, para mim Machado de Assis ainda vive, ausente sim, sem determinação
de prazo, mas sem a impossibilidade dolorosa de existir, de reaparecer a
meus olhos no conjunto que a natureza lhe deu, animado por aquele espíri-
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to que, não sendo da terra, a terra, a contingência, a fragilidade das cousas
não puderam tocar e extinguir.

Entretanto, a ilusão de ausência temporária não basta para recompor-lhe a
figura; não bastam os seus retratos, ainda o que ele tirou há dois anos. Alguma
cousa é fugidia, que aparece nas retinas fechadas ao mundo exterior e logo se
desfaz, quando procuro fixá-la. É então que eu sinto a distância como é longa e
invencível. Assim é do aspecto corpóreo dele, e mais é daquela alma, que ainda
em vida poucos entenderiam, escondida que ele a trouxe, de vontade ou por
modo de ser superior à vontade. Eu mesmo, que lhe mereci nestes últimos qua-
tro anos tanta confidência das mais íntimas, em horas de sofrimento que não
dá ao espírito o vagar e o gosto de vestir-se; eu mesmo não sei se me ficou o co-
nhecimento exato daquela alma esquisita. Nunca a espiei com olhos de obser-
vação predisposta; nem é de amigo que se há de esperar essa pesquisa interesseira
de segredos reveladores. A amizade é por essência despreocupada de atitudes; e
a minha foi de absoluto desinteresse, sem cálculo de nenhuma espécie.

�

Do nosso primeiro encontro não guardo notícia particular. Era eu ainda
menino e já tímido; entretanto a lhaneza e modéstia do homem desvaneceu o
embaraço que eu devia sentir na presença do escritor ilustre. Outras vezes que
lhe falei, tratou-me sempre com a mesma bondade: e embora eu não lhe fre-
qüentasse a companhia, não tive receio de lhe mostrar de uma feita uns versos
que hoje sei que não seriam bons. Leu-os complacentemente, fez-me com deli-
cadeza uma observação a respeito da alternância de rimas agudas e graves e ani-
mou-me a publicá-los em livro. Não me falava o crítico, nem ele o queria ser,
senão a pessoa polida e fina e o mestre condescendente, sem orgulho, que se fa-
zia pequeno para não magoar a pequenez do discípulo. Foi esta feição do ho-
mem, mais do que o valor do escritor, que gerou a minha simpatia e respeito.
Mais tarde, com o amadurecer da razão, entrei a recear-lhe o julgamento, ape-
sar das suas maneiras delicadas e confiantes, e esquivava-me aos encontros a
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sós com ele como quem tem a perder em ser ouvido. Admirava o escritor e te-
mia-lhe a observação. Gostava de vê-lo e ouvi-lo nas palestras da Revista Brasilei-
ra, mas nunca me animei a pedir-lhe intimidade. Esta foi ele que me a deu, afe-
tuosa e completa, inalterada até a sua morte.

Quebrara-lhe o sofrimento da viuvez os hábitos de reserva do espírito, e a
solidão criou-lhe a necessidade, com absoluto desinteresse, sem cálculo de ne-
nhuma especie.de alguém que o ouvisse com afeto e lhe entendesse as penas e o
confortasse com palavras amigas.

Víamo-nos diariamente; e era hábito seu depois das palestras do Garnier
acompanhar-me todas as tardes de bonde até ao Largo do Machado. Não raro
ia ver-me na Secretaria, durante as horas de folga do trabalho, às vezes antes do
trabalho. Aí, como em tudo, notava-se a extrema delicadeza da sua educação.
Educação? Feitio de temperamento é que era, que a educação apenas apurou,
pois não há disciplina ou estudo que produza aquele misto de finura e de timi-
dez que me espantava a mim, tímido entre os tímidos.

Parece-me estar a vê-lo apontar à porta do salão da Biblioteca da Câmara. Para-
va indeciso, como que a pedir licença, a pedir desculpa por importunar os raros lei-
tores, que continuavam a ler sem dar pelo visitante ilustre. Entrava pisando pé ante
pé, sem fazer ruído, e de longe acenava-me que não fosse ao seu encontro para não
chamar a atenção sobre ele. Antes de sentar-se, indagava se não me ia incomodar,
interromper o trabalho. O que o levava ali era às vezes uma preocupação de saúde,
uma queixa do seu mal, para achar conforto, às vezes uma impressão de notícias do
dia, às vezes cousa nenhuma, o simples gosto de conversar.

A preocupação de saúde era freqüente: ou havia os efeitos de um acesso do
mal terrível ou a iminência dele. Falava-me como a seu próprio médico, confi-
ando-me tudo, consultando-me sobre minúcias da moléstia e o que havia de
dizer ao seu facultativo; e era de uma docilidade, extraordinária num cético, às
minhas opiniões e às minhas advertências; deixava-se persuadir e tinha prazer
em ficar persuadido.

Custava-lhe mais a resignação ao sofrimento moral, ao abandono em que
o deixou a sorte, matando-lhe a companheira de tantos anos. Falava-me com
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os olhos velados de lágrirnas; eu dava-lhe o conforto que podia, em palavras
de afeto sincero, e com a habilidade inspirada por esse afeto ia desviando o
seu cuidado para a arte, a outra companheira querida de toda a sua vida. Ao
cabo via-o sorrir e sentia o seu agradecimento no aperto de mão com que se
despedia.

Nas horas de bom humor, os seus comentários sobre as notícias ou artigos
de jornais eram, nem podiam deixar de ser, muito interessantes. Não sei de ou-
tro leitor mais assíduo de jornais do que foi Machado de Assis; admirava-me
que ele tivesse o tempo e o gosto de aplicar a atenção a tanta cousa somenos,
sem prejudicar a leitura dos grandes autores e o seu próprio trabalho literário.
Concordava em que já devia abster-se deles, mas era um vicio de mocidade. O
que lhe valia era o método de trabalho e a rapidez com que sabia ler.

Pela manhã, bebido o café, escrevia; depois do banho, lia os seus autores
passeando pelo gabinete. Finda a tarefa diária, entregava-se aos jornais antes,
durante e depois do almoço e no bonde. Era tempo suficiente para percor-
rê-los de ponta a ponta, a Gazeta de Notícias, o Correio da Manhã, o Jornal do Com-
mercio, O Paiz, o Diário Oficial e às quintas-feiras o folhetim do Dr. C. de Laet,
no Jornal do Brasil. Aborrecia, mas não deixava de ler a “Seção livre” do Jornal do
Commercio. Dava-lhe tema copioso para o comentário dos homens. A propósi-
to dela, dizia-me como certos costumes e instituições da Europa se modificam
e degeneram no nosso meio. O quiosque, estação de jornais, aqui baixara à
condição de botequim de última classe. O “comunica-nos” ainda hoje nos jor-
nais ingleses é de rigor sobre assunto público. E comparava o redator do jornal
a um senhor que está em sua própria casa.

– Lá na Inglaterra o comunicante bate palmas à porta, é recebido cerimonio-
samente como visita que é, dá o seu recado, que o outro escuta com interesse, e
retira-se atencioso e agradecido. Aqui a princípio foi mais ou menos asssim.
Depois veio o abuso. O sujeito já não batia palmas nem pedia licença: mais tar-
de começou a entrar de chapéu na cabeça, por último nem mesmo se dirigia ao
dono da casa; nem já o levava negócio de interesse geral. Tinha que dizer algu-
ma cousa pesada a João Fernandes, e, como a casa do jornal dominava a praça
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pública e ele podia ser melhor ouvido, lá ia ele, de chapéu no alto da cabeça, ar-
mado de bengalão, ou de faca ou de revólver, e sem dar o bom-dia ao redator,
atravessava-lhe a sala e da janela entrava a gritar ao João Fernandes: Ó João
Fernandes, tu és biltre, és ladrão, etc. Quando não ia para a janela namorar
uma dama do vizinho.

Era curioso ouvi-lo a exemplificar os vários tipos de comunicantes. Fazia-o
com graça, com o humor de espírito fino a que irritava a indiscrição, a falta de
gosto, a descompostura dos vários “A pedidos”. Ele era um delicado, a discri-
ção em pessoa, a reserva exagerada; e não sei como resistiu tantos anos ao senti-
mento de repugnância de meio tão adverso ao seu temperamento.

Imagino o que não teria passado na sua vida de funcionário público exem-
plar. Contava Artur Azevedo que uma vez um interessado em negócio da Se-
cretaria da Indústria procurara Machado de Assis para falar sobre o respectivo
papel, pendente de sua informação. Machado de Assis disse-lhe o que julgava e
era contrário à petição; a pessoa insistiu e, não se conformando à replica, dis-
correu sobre o assunto. Machado de Assis ouviu-o calado e atento e ao cabo
ergueu-se, convidou-o a sentar-se à secretária e, quando o viu sentado, delica-
damente lhe disse: – O Sr. diretor tenha a bondade de lavrar o parecer. Só en-
tão o pretendente deu pela sua inconveniência e abalou.

Sem ter o ar distante, ao contrário, sendo afável, de maneiras quase humil-
des, Machado de Assis opunha um polido embaraço à sem-cerimônia, à exu-
berância, ao excesso de qualquer natureza no trato pessoal. Desconfiava dos
muito amáveis.

Lembro-me agora de uma ocasião em que um velho conhecido seu, dirigin-
do-se a ele com grandes gestos e palavras de entusiasmo, de mistura com inti-
midades brasileiras, entrou a louvar-lhe um livro recente. Ele escutava-o com o
ar desagradado de quem estivesse a ouvir desaforos. Seguiu o homem o seu ca-
minho, e eu, que notara a sinceridade do louvor, disse a Machado a minha im-
pressão, curioso de entender a sua. Explicou-a numa palavra: – É um sujeito
derramado. Faz-me mal aos nervos.

O derramado, realmente, definia o homem e o contraste dos temperamentos.
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Compreendendo a sua suspicácia, creio que jamais o desagradei pessoal-
mente, e a isso atribuo o haver mantido inteira a confiança dele e a afeição que
me tinha. Essa afeição surpreendia-me às vezes, como em regra me surpreen-
dem todas as afeições que tenho a ventura de merecer. Analiso-as, busco-lhes a
razão de origem, não acho em mim qualidades que as valham, e acabo sempre
receando perdê-las, porque as tenho como mera generosidade de bons cora-
ções iludidos por impressão passageira.

A que ele me tinha cheguei a concluir que nascera da afinidade do meu
temperamento com o seu na feição principal da timidez doentia. Não ali-
mentei o engano presunçoso de uma afinidade intelectual; posto que me
acercasse dele a princípio por admiração do escritor e, aprendendo com ele,
afeiçoasse o meu gosto ao seu, pareceu-me sempre que não era o atrativo lite-
rário que ele buscava na minha conversa. Eu era apenas um interlocutor
pronto a escutá-lo com amizade inteligente, capaz de interromper-lhe a soli-
dão moral, dolorosa. E a esse benefício que eu lhe dava retribuia-me com
todo o seu coração agradecido.

O próprio fato da minha candidatura à Academia Brasileira, é assim que eu
o explico, por um movimento de amizade generosa.

Tendo assistido aos preliminares da fundação da Academia, não me ocorre-
ra nem o desejo nem a idéia de associar-me a ela. Resolvida a fundação, propo-
sitadamente me ausentei do escritório da Revista Brasileira, onde se reuniam os
fundadores, e não estranhei, não demorei o espírito um momento em notar
que não se tivessem lembrado de mim. Julgava-me, como ainda hoje, um
aprendiz de literatura, com muitas esperanças, a cada passo abaladas e quase
desfeitas pela dúvida de mim mesmo. A responsabilidade individual me era já
pesada; e o meu amor-próprio sofria da desproporção dos meus esforços com
a minha escassa produção, fragmentada, interrompida e imperfeita. Conscien-
te do que ela valia, eu estava isento de susceptibilidades e pude sem constrangi-
mento voltar a ser assíduo à Revista Brasileira e assistir, então e mais tarde, como
camarada, aos trabalhos da Academia. A minha atitude não denunciava o inte-
resse de aproveitar a simpatia pessoal que me dispensavam quase que todos os

331

Machado de Ass i s , pág inas de saudade



acadêmicos. E, assim, passei alguns anos e passaria o resto de minha vida, sem
pretender um lugar nessa associação, a que me honro hoje de pertencer.

No dia em que faleceu José do Patrocínio, conversavamos como de costu-
me, no Garnier, e eu, tendo lido a notícia, disse naturalmente, lamentando a
morte do escritor: mais uma vaga na Academia! Retirando-nos pouco depois,
Machado de Assis perguntou-me: – Por que não se apresenta candidato? – A
que, Sr. Machado? – À Academia. – Eu? À Academia?

O meu espanto deixou-me aturdido. Não lhe entendia a pergunta nem a in-
tenção. Zombaria não era, porque o seu ar não era zombeteiro nem eu lhe me-
recia a desafeição de uma ironia. Cuidei que ele houvesse interpretado a minha
frase como a expressão disfarçada de um antigo desejo. Disse-lhe, então, clara-
mente que não desejava pertencer à Academia, posto que a prezasse muito.
Não possuía uma obra que me qualificasse dignamente para candidato. Não
faltariam outros mais capazes. E acrescia a razão principal da minha timidez,
que não suportava a responsabilidade de uma obra futura, à qual eu me obriga-
ria solicitando um lugar entre os homens de letras de maior renome. Respon-
deu-me que essa razão, ao contrário, aconselhava a apresentar-me. Como tími-
do que era, sabia o valor dessa responsabilidade, que eu precivasa contrair para
vencer pelo trabalho a dúvida do meu espírito.

Teimei na recusa. Mas o meu bom amigo não se deixou convencer das mi-
nhas alegações, e durante dois meses insistiu comigo. Ia terminar o prazo da
inscrição e eu contava com o esquecimento dele para esquivar-me à obrigação
penosa. Na manhã do último dia, porém, Machado de Assis foi à Secretaria do
Interior, onde eu trabalhava, e interpelou-me sobre aquele assunto. Quis recu-
sar ainda, mas a sua fisionomia revelou-me o seu desgosto, e nas suas palavras
senti um pouco de irritação. Receei magoá-lo e declarei-lhe que me apresenta-
va, mas que ele teria a responsabilidade do futuro acadêmico. Advertiu-me ain-
da que era o último dia da inscrição, e saiu com a promessa de receber à tarde a
minha carta de apresentação. Horas depois apareceu-me o nosso amigo João
Ribeiro, a quem ele, desconfiado da minha palavra, pedira que me obtivesse a
carta.

332

Mário de Alencar



Assim me apresentei candidato à Academia, para sofrer, com a minha elei-
ção, a sinceridade de tanta gente que me negou tudo, amesquinhando-me a
produção literária. Essa crítica não me doeu, pois não me dizia mal que eu já
não sentisse. Quem mais se magoou dela foi o meu saudoso amigo e ouvi-lhe
então palavras de espontâneo conforto. Ele, em verdade, era o culpado de me
terem eleito acadêmico; e estou certo ainda agora de que o foi por fraqueza,
por bondade de coração. Se houvesse subordinado a escolha ao juízo do seu
espírito justo e esclarecido, estou certo de que lhe bastaria qualquer dos outros
candidatos. A sua preferência obedeceu a um impulso de alma boa: e supondo
fazer-me bem, e servir num certo sentido à corporação que prezava muito,
quebrou a sua reserva habitual, venceu a sua timidez e – caso sem exemplo em
toda sua vida – fez-se até cabalista eleitoral na Academia.

Haverá quem me argua de vaidoso no recordar esse ato de Machado de
Assis. Havia motivo para o ser, mas se o lembrei foi no puro intento de revelar
a sua feição menos conhecida: a capacidade afetiva do seu coração, sensível e
grato às demonstrações da amizade.

�

Memorial de Aires, o último livro dele, tem muito de autobiográfico, e é talvez
por isso o único dos seus livros em que a observação do romancista reduziu ao
mínimo a maldade do mundo. O seu sentimento pessoal está repartido entre
Aires e Aguiar; e a esposa deste, D. Carmo, é a reprodução da companheira
querida da sua existência.

Não era dificil reconhecê-lo aos íntimos da casa ou a quem tivesse merecido
de Machado de Assis as confidências do seu coração viúvo. A saudade da espo-
sa era nele intensa e viva, e durou até o último instante do seu espírito.

Costumava repetir-me o que ouvira a uma amiga de D. Carolina, que era desejo
dela sobreviver ao marido. A abnegação deste sentimento ele a compreendia em
toda a sua extensão, e contando-o tinha sempre os olhos molhados de lágrimas.
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Continuava na viuvez a existência de casado, com os mesmos hábitos, como
se a pessoa dela presidisse ainda ao governo da casa. Ajudava a ilusão, no que
respeitava ao arranjo material, a inteligente dedicação de uma criada antiga.
Não se deslocou um móvel em toda a casa; nos aposentos da morta a toalete e
o lavatório ficaram sempre como eram ao tempo dela, com as toalhas e panos
bordados ou feitos por suas mãos: na sala de jantar estava no mesmo sítio a ca-
deira de balanço de dois assentos opostos, na qual os dois velhos, como o casal
Aguiar, passavam conversando as horas do convívio a sós: e à mesa a boa criada
teve o cuidado de dispor os pratos de modo a parecer que a dona ainda ocupa-
va o seu lugar à cabeceira; Machado de Assis teve no primeiro momento uma
forte emoção, entendeu a delicadeza da criada e ficou-lhe grato. Ela efetiva-
mente obedecia ainda às ordens e às normas da dona ausente, e prevalecia-se
disso para vencer alguma relutância do escritor ao regímen que a senhora esta-
belecera por higiene dele. Machado de Assis aborrecia o leite, mas a senhora
conseguira carinhosamente substituí-lo ao chá da noite, de que ele gostava e
abusava. Esse hábito continuou, porque a criada lh’o foi dar a primeira noite
lembrando que era como queria a sua ama.

E, assim, tudo o mais na casa, tudo ali procurava disfarçar a solidão que dei-
xara a ausência insuprível da dona. O mesmo exemplar de Esaú e Jacó que ela co-
meçara a ler e interrompera ao piorar a moléstia era conservado como relíquia,
com a marca na página interrompida.

A alma religiosa de Machado de Assis achara, enfim, na dor da saudade a
forma de uma religião. Os quatro anos últimos da sua vida foram dedicados ao
culto da esposa. Ignoro se rezava, mas valia a melhor das orações a concentra-
ção do seu espírito nas primeiras horas do domingo que ele passava junto ao
túmulo querido. Não havia mau tempo que o demovesse da piedosa visita se-
manal; voltava aliviado, como os crentes depois de ouvida a missa.Vivia em
seu coração a imagem da companheira morta, e era natural que ela vivesse tam-
bém na sua obra literária.

O primeiro livro que publicou então, Relíquias de Casa Velha, coleção de pági-
nas antigas, trouxe a dedicatória deliciosa, que vem a propósito reproduzir:
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� Carolina
Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro.

Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito do toda a humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs o mundo inteiro.

Trago-te flores – restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.

Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos.

No outro livro, Memorial de Aires, todo escrito durante a viuvez, era ela a prin-
cipal figura, como era a principal preocupação da alma do escritor.

Tive notícia do livro antes de ser entregue ao prelo. Era a primeira exceção à
demasiada reserva com que de todos ocultava os seus projetos literários. É que
ele pressentia a morte e receava não acabar o trabalho ou, acabando, não poder
revê-lo. Confiava neste último caso o cuidado de revisão aos seus amigos José
Veríssimo, Graça Aranha, Magalhães de Azeredo (se aqui estivesse) e a mim.
Chegou-lhe a vida para rever as provas; reviu-as, e não sei com que pensamen-
to, deu-m’as para ler. Era a maior prova da sua afeição e estima, e aqui sim,
dizendo-o, eu cedo a um movimento de justo orgulho e satisfação. Devolvi-
lhe-as com uma carta a que ele respondeu com esta, de 22 de dezembro de
1907:
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“Meu querido amigo.
Confiando-lhe a leitura do meu próximo livro, antes de ninguém, corres-

pondi ao sentimento de simpatia que sempre me manifestou, e em mim
sempre existiu sem quebra ou interrupção de um dia; não há que agradecer
este ato. Queria a impressão direta e primeira do seu espírito culto, embora
certo de que aquele mesmo sentimento o predispunha à boa vontade.

Assim foi; a carta que me mandou respira toda um entusiasmo que estava
longe de merecer, mas é sincera, e mostrou que me leu com alma. Foi tam-
bém por isso que achou o modelo íntimo de uma das pessoas do livro, que
eu busquei fazer completa, sem designação particular, nem outra evidência
que a da verdade humana.

Repito o que lhe disse verbalmente, meu querido Mário; creio que este
será o último livro; faltam-me forças e olhos para outros; além disso, o tem-
po é escasso, e o trabalho, lento. Vou devolver as provas ao editor e aguar-
dar a publicação do meu Memorial de Aires.

Adeus, meu querido Mário, ainda uma vez agradeço a sua boa amizade
ao pobre e velho amigo Machado de Assis.”

Em outra carta, de 8 de fevereiro de 1908, escrevia-me para a Tijuca, onde
eu permanecia de verão:

“... sobre o meu livro, nada; talvez na semana próxima venha resposta, e diz
o Lansac que, provavelmente, o livro chegará em meado de março; espero.
Aproveito a ocasião para lhe recomendar muito que, a respeito do modelo
de Carmo, nada confie a ninguém; fica entre nós dois. Aqui há dias uma se-
nhora e um rapaz disseram-me ter ouvido que eu estava publicando um li-
vro; ele emendou para escrevendo; eu neguei uma e outra cousa. Pouco an-
tes, em um grupo no Garnier, perguntando-me alguém se tinha alguma cou-
sa no prelo, outro alguém respondeu: “Tem, tem...”. Podia ser conjetura,
mas podia também ser notícia. Talvez não valha a pena tanto silêncio da
parte do autor.”
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Podia parecer que fora eu o divulgador da notícia do livro, disse-lhe-o afir-
mando o meu silêncio a respeito da publicação. Escreveu-me então em outra
carta:

“Esta (a minha carta) é quase toda de explicações e mostra a impressão que
lhe deu a minha acerca do Memorial de Aires. Agradeço-lh’as, mas não valia a
pena, já porque a divulgação não viria de sua parte, já porque, dado viesse, se-
ria ainda um sinal da afeição que me tem. Não, meu querido Mário, o que lhe
contei na última carta fi-lo por lhe confiar estes incidentes, e foi bem que o fi-
zesse, visto o que me recordou agora desde a minha resposta ao Pinheiro Ma-
chado, até às confidências ao Graça e ao José Veríssimo. Quer saber? Na mes-
ma data da sua carta (20) comuniquei ao José Veríssimo a notícia do livro,
como se fosse inteiramente nova; é certo que ele não se deu por achado. Acres-
centei-lhe a primeira idéia de confiar aos quatro (o Magalhães de Azeredo
não podia entrar por estar em Roma) a publicação de manuscrito, caso eu vi-
esse a falecer. Repita tudo isso consigo e diga-me se há nada mais indiscreto
que um autor, ainda quase septuagenário como eu. E diga-me também, pois
que leu as provas, se o livro vale tantas cautelas e resguardos.”

Chegou-lhe ainda a vida para receber e reler o livro, e ouvir a impressão do
público. Perdurava, entretanto, o pressentimento da morte próxima, e tinha
agora em que fundá-lo, pois, além do seu mal antigo, vieram outros e graves
que lhe amarguraram muito os três últimos meses. Sofria sempre, e a ponto
que já se deixava ficar em casa, durante o dia; e isto era um real sacrifício para
ele que fugia à solidão e ao silêncio.

Costumava então repetir a sós, e às vezes recitava-me-o, o Mal Secreto de Rai-
mundo Correia. Quadrava o sentimento dos versos ao estado do seu espírito; e
ouvi-lhe que era um dos sonetos mais belos da língua portuguesa. Compreen-
dia-o agora como era verdadeiro e profundo.

Tudo conspirava contra ele no final da vida; a moléstia fazia maior a soli-
dão e, obrigado a permanecer em casa, sentia-se num meio hostil, porque a em-
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pregada já o havia deixado e as novas ele desconfiava delas, e não se resolvia a
agir com receio de que fosse pior. O refúgio do espírito também lhe começava
a faltar. Previa não ter força para um novo trabalho, nem o estímulo, pois em
torno do seu livro se fazia um silêncio ingrato na imprensa. Eu procurava rea-
nimá-lo, e inventava razões para explicar a falta de apreciação ou mesmo notí-
cias sobre o Memorial de Aires. Com as minhas palavras levava-lhe algum conso-
lo. Escrevia-me em 20 de julho:

“Muito obrigado também pelo que me diz do livro. Aguardo o seu arti-
go amanhã; não escrevo mais por causa dos olhos, mas sempre há vista para
acrescentar que os seus carinhos me vão animando neste final de vida.”

Em outra carta de 1 de agosto:

“Muito obrigado pelas boas novas. Vou ler o artigo do Alcindo e escre-
vo esta para não demorar a resposta. Folgo de saber o que o Félix e o João
Luso lhe disseram, e ainda bem que o livro agrada. Como é definitivamente
o meu último, não quisera declínio. O seu cuidado, porém, mandando uma
boa palavra a esta solidão, é um realce mais e fala ao coração.”

Por esse tempo, agravando-se-lhe o mal, faltava-me o ânimo de ir mais fre-
qüentemente visitá-lo. Mas ia vê-lo sempre que podia, e Deus sabe com que
angústia de espírito, com que pavor doentio, próprio dos meus nervos e de
quem já o assistira em crises agudas, que pareciam trazer o desfecho daquela
vida preciosa. Machado de Assis conhecia o meu estado e entendia que o meu
interesse de amigo fora permanecer o maior tempo possível a seu lado, se me o
permitira a saúde. Quando não ia vê-lo ou não o tinha visto na cidade, visita-
va-o por carta. Alguns trechos dos seus bilhetes de resposta são muito signifi-
cativos: “Estou passando a noite a jogar paciências; o dia passei-o a reler a
‘Oração sobre a Acrópole’ e um livro de Schopenhauer”; “Meu querido amigo,
hoje à tarde reli uma página da biografia de Flaubert; achei a mesma solidão e
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tristeza, e até o mesmo mal, como sabe, o outro...”; “Aqui estou em silêncio, e a
sua carta valeu por gente...”

Um dos seus grandes sentimentos, nesses últimos dias, foi o que ele próprio
chamou, no Memorial, de orfandade às avessas. Chegava a não entender mais o
pensamento derradeiro de Brás Cubas, e tinha saudade dos filhos que não tive-
ra. Sentia, e não se vexava de confessá-la, inveja de quem os havia, não importa-
va em que número. O essencial, o bom era tê-los, para a animação e consolo da
vida, particularmente da de um solitário como ele de alma e corpo. Amava as
crianças, e há páginas que o revelam no Memorial, posto que sabia que também a
maldade se aninha ou já vem formada no coração das crianças. O que em outra
época lhe havia merecido a crítica parecia-lhe agora desculpável e amável. Era
de ver o gosto com que acariciava os pequeninos. Sei que fazem sofrer os pais,
dizia-me, mas o bem que dão compensa todos os sacrifícios. E escrevia-me que
os carinhos de mãe, esposa e filhos eram o melhor viático para a saúde.

Tinha razão e não tinha. Nada é absoluto, e eu refletia sem dizer-lh’o que os
filhos, se podiam, se haviam de ser o consolo da sua velhice, podiam ter sido
um tropeço ao escritor nos primeiros tempos de sua vida. Penso que sim. Ele
fora feliz, relativamente feliz, durante trinta e poucos anos de casado. Era mo-
desto, a esposa também, e os recursos do emprego chegavam para assegurar o
ambiente confortável em que ele veio compondo as suas obras. Que fora, po-
rém, se a natureza lhe desse pouco depois do casamento a alegria turbulenta
dos filhos? Como o pai, doente e apreensivo, suportaria os pavores das molés-
tias dos pequeninos e cuidaria do futuro deles? E como havia de aumentar os
recursos da subsistência? Seria um pai carinhoso e dedicado e acrescentaria os
seus bens para alimentá-los e educá-los; mas o escritor seria vencido e sacrifi-
cado pelo pai, e a literatura brasileira não possuiria talvez as melhores obras
que ele deixou, concebidas e escritas com o vagar e o amor da arte, num meio
tranqüilo, no qual a presença da esposa inteligente serviu de abrigo contra to-
das as importunações e embaraços da vida material

Sim, foi um bem para ele não ter sido pai. No momento em que os filhos
lhe deviam ser indispensáveis, houve carinhosas criaturas que lhes supriram a
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falta. Fui testemunha da ternura filial com que o acompanharam, durante a
moléstia, velando-o dia e noite. Não lhe faltavam também os amigos, e às últi-
mas horas vieram outros, novos e velhos, e o seu enterro foi uma glorificação.

Ele não podia, caso houvesse orgulho excessivo, prever que deixaria assim a
vida. Se o pudesse, não sei se acharia ainda aí o contentamento do espírito. A
suspicácia roera-lhe o cerne; e a observação do mundo, com aqueles olhos agu-
dos de romancista, tirara-lhe o prazer da ilusão. Ele discerniria, antecipando o
tempo, na multidão dos homens os traços humanos que os diferenciam, os
gestos que inculcam a natureza do sentimento, as palavras que traem as inten-
ções mas que nós outros não discernimos nem analisamos, nem comparamos,
nem entendemos, e por isso nos contentam e nos bastam para a alegria de vi-
ver. E ainda bem que é assim. Para que distinguir o mau do bom? E onde há o
mau e onde há o bom, distintamente? A vida é já em si mesma o sofrimento; é
um fruto amargo, a que a continuidade do hábito faz esquecer o amargor; e o
amargor que se não sente é como se fosse doce. Felizes os que o gostam sem a
curiosidade de achar-lhe o travo. Machado de Assis não teve essa ventura; pro-
vou-o até ao fim, adivinhando-o e criando-o onde ele podia deixar de estar.
Valeu-lhe isso a glória, é certo; mas o que me está na lembrança é o homem, e
eu vacilo em ambicionar tamanha glória em troca do que ela lhe valeu. Ao pé
da morte, doía-lhe a vida e ele não tinha coragem de viver. Não sentia a dúvida
de Hamlet; não tinha as afeições que justificassem o gosto do sofrimento; mas
faltava-lhe o essencial, que o seu gênio ajudou a perder para sempre: a doce ilu-
são, que vive de esperança e de sonho, a boa ilusão que faz amar os homens,
que faz prezar a vida, absolutamente, como um dom dos deuses e a serviço dos
deuses.
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P A T R O N O S , F U N D A D O R E S E M E M B R O S E F E T I V O S
D A A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis.
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores Membros Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Antonio Olinto
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Pe. Fernando Bastos de Ávila
16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
23 José de Alencar Machado de Assis Zélia Gattai
24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domício Proença Filho
29 Martins Pena Artur Azevedo José Mindlin
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
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