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Objetos 
pessoais 

de

Machado de Assis, do acervo da ABL

nossos escritores, reunindo um elenco de colaboradores

de 

primeiríssimo 

time. Foi nessa edição 

que 

saiu um ensaio,

assinado 

pelo grande 

Augusto Meyer, 

que 

se tornaria clás-

sico: 

"De 

Machadinho a Brás Cubas", 

por 

sinal republicado,

Machado de Assis vem à luz. Em setembro de

1958, 

por 

ocasião do cinqüentenário da

Hr 
sua morte, esta mesma Revista do Livro,

então editada 

pelo 

antigo INL, dedicou um

número especial à memória do mais cultuado de

De cinqüenta em cinqüenta anos um novo

Machado não tem 

fim

pela 

sua importância, no n° 44 da RL, de 

janeiro 

de 2002.

Examinando hoje esse material de meio século atrás, impressiona a 

pluralidade 
de enfoques, relei-

turas e redescobertas feitas 

por 

vários autores de tendências variadas 

- 

entre eles, além de Augusto

Meyer, Lúcia Miguel Pereira, Astrojildo Pereira, Nelson Werneck Sodré, J, Mattoso Câmara Jr., M.

Cavalcanti Proença e outros 

-, 

a 

partir 

da obra de um único homem. Apontariam antes 

para 

uma

espécie de entidade; 

para 

uma fonte de criação inesgotável 

personificada pelo 

nosso 

genial polígrafo

falecido em 1908.

Machado de Assis é um escritor 
que 

não tem fim. Em 2008, no centenário da sua morte, o fenô-

meno de 1958 voltou a se repetir. E Machado renasceu nas homenagens 

promovidas por 

importantes

instituições e 

por 

iniciativas individuais, em forma de livros e ensaios com novas interpretações da sua

fecunda obra. Surpreende, sobretudo, 
que 

a obra de um escritor desaparecido há cem anos continue

tão viva e 

pulsante; que 

seus livros conservem ainda hoje o mesmo frescor da época em 

que 

foram

lançados 
quando quase 

todos os outros, de contemporâneos seus, alguns até famosos no seu tempo,

jazem 

esquecidos 

para 

sempre.

Pouquíssimos escritores, no Brasil e no mundo, mereceram de sucessivas 

gerações 

o reconheci-

mento daquela 

"glória 

que 

fica, eleva, honra e consola" referida 

pelo próprio 

Machado. 

Quando, po-

rém, tudo 

já parecia 

ter sido escrito sobre ele, eis 
que 

surgem novas e curiosas revelações. Uma delas

vem da 

parte 

de Ubiratan Machado, especialista na vida e na obra de Machado de Assis. Ubiratan

afirma, em entrevista à RL, 

que 

as Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas constituem, na verdade, um roman

à clef. Isto é, 

para 

compor seus 

personagens, 

Machado inspirou-se em figuras reais da sua época, e

com isso causou celeuma. O 

pesquisador 

chegou a essa conclusão inédita 

garimpando 

notas em velhos

jornais 

do tempo em 

que 

o revolucionário Brás Cubas veio à luz, em 1881.



Megaexposição montada na Biblioteca Nacional, sob a curadoria do 

poeta 

e 

professor 

Marco Luc-

chesi, 
com material da 

guarda 

exclusiva da instituição 

- 

"Cem 

anos de uma cartografia inacabada

—, 

também 
acrescentou dados novos a temas 

já 

exaustivamente explorados 
por 

outros 

pesquisadores

ao longo 
do último século. Lucchesi teve a felicidade de encontrar duas fotografias até então desço-

nhecidas 
de Carolina, feitas no seu tempo de 

juventude. 

Estas imagens inéditas da esposa do escritor

~ 

moça bonita, esbelta, de olhos vivos como os de Capitu 

— 

de certa forma revitalizam e rejuvenescem

o 

próprio 
Machado, contradizendo o semblante austero dos seus últimos anos 

que 

decerto contri-

buiu 

para 
o epíteto de 

"Bruxo" 

a ele atribuído. Em vez da figura imóvel, sacralizada, do medalhão

literário, 

podemos 
olhar de forma mais acurada, daqui 

por 

diante, através das fotos da consorte, 
para

um 
Machado 

jovial 

e boêmio, 
que 

antes de casar 

gostava 

de farra e de belas atrizes e 
que 

finalmente

encontrou 
a sua musa de carne e osso na 

pessoa 

da bela e também 

jovem 

Carolina.

O depoimento da escritora Irene Moutinho, 
que 

trabalha atualmente, dentro da Academia Bra-

sileira 
de Letras, no ambicioso 

projeto que 

vai consolidar toda a correspondência ativa e 

passiva 

de

Machado 
de Assis, contribui, igualmente, 

para 

recompor o nosso 

personagem 

de forma mais com-

pleta 
e adequada. Bisneta de Rodrigo Octavio, 

primeiro 

ocupante da cadeira 11o 35 da ABL, ela é a

guardiã 
de um 

precioso 

acervo familiar 
que permite 

reconstituir, através de cartas, bilhetes, fotos e

curiosidades - 

como, 

por 

exemplo, os cardápios dos 

jantares promovidos pelos primeiros 

acadêmicos

~ 

os 

primórdios 
da fundação da Casa de Machado de Assis.

Os documentos 

que 

Irene 

guarda 

com o maior carinho, e sobre os 

quais 

tece comentários aqui nes-

te número 
da RL, nos mostram um Machado de Assis bem diferente do homem nervrótico e omisso

em relação 
às 

grandes 

causas nacionais, conforme 
já 

foi descrito, equivocadamente, 
por 

alguns de seus

biógrafos. 
Revelam, 

pelo 

contrário, o 

perfil 

de um intelectual sociável, ligado aos acontecimentos do

seu 
tempo, 

e 

generoso 

o suficiente 
para 

apoiar e manter sinceras relações de amizade com escritores

iniciantes, 
muito mais 

jovens 

do 
que 

ele, como foi o caso do 

próprio 

Rodrigo Octavio.

Acrescentamos ao material referido a republicação de artigos de notáveis intelectuais do 

passado

- 

como 
Franklin de Oliveira e Eugênio Gomes 

- 

e também trabalhos de autores contemporâneos 
que

exploram, 
nas 

páginas que 

seguem, as inúmeras facetas do 

primeiro presidente 

da ABL. Acreditamos

estar 
oferecendo assim ao leitor um retrato do 

"Bruxo" 

que 

só não 

podemos 

considerar completo

ante 
a certeza de 

que 

muita coisa ainda surgirá sobre o múltiplo e enigmático Machado de Assis nos

próximos cinqüenta anos.

Benicio Medeiros

Editor da Revista do Livro
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Entrevista 
/ Marco Lucchesi

Um 
mergulho 

no universo

machadiano

Marco Lucchesi, um hipersensitivo carioca de são cristalizada 
que 

os brasileiros tinham até então

origem 
italiana, de 44 anos, é um homem 

que 

vive da esposa de Machado de Assis. Nesta entrevista à

das 

palavras. 
Domina oito idiomas. É 

poeta, 

ensaís- Revista do Livro, Lucchesi fala como foi idealizada

ta, tradutor e 

professor, 

com uma obra 

que já 

atinge a mostra da BN e 

que 

conceitos nortearam a sua

40 livros. Neste ano, 

quando 

o Brasil homenageia montagem.

Machado de Assis 

pela passagem 

do centenário de

sua morte, Lucchesi teve a alegria 

— 

e também Revista do Livro 

- 
Preparar 

"Cem 

anos de uma

responsabilidade 
— 

de ser o curador da exposição cartografia 
inacabada" lhe tomou 

quanto 

tempo?

montada 

pela 

Biblioteca Nacional 

— 

"Machado 

de Marco Lucchesi 

- 
Um ano e meio. Coloquei um

Assis: cem anos de uma cartografia inacabada", escafandro 
e afundei em Machado de Assis ao longo

inaugurada 
no dia 23 de setembro 

- 

sobre a vida desse ano e meio. Vi tudo, tudinho, o 

que 

havia na

e a obra do Bruxo do Cosme Velho. Com o auxílio Biblioteca 
Nacional em matéria de fonte 

primária

dos funcionários da casa, Lucchesi, como ele mes- de Machado. Li também toda a obra dele de novo,

mo conta, 

pôs 

"um 

escafandro" e mergulhou nos tudo o 

que podia. 

Passei este ano e meio me enchar-

arquivos 
da instituição, levantando todos os livros, cando de Machado. E foi maravilhoso. Fiquei mais

periódicos, 
fotos, desenhos, 

pinturas, 

manuscritos apaixonado ainda,

outros documentos relacionados ao 

grande 

escritor.

O resultado de tanta dedicação foi uma exposição RL 

- 
A machadiana 

publicada 

agora 

pela 

Biblioteca

muito bonita 

que 

apresenta aos visitantes verdadei- Nacional é 

produto 

da exposição?

ras 

preciosidades, 

como as recém-descobertas fotos ML 

- 
Sim. A 

principio, 

a Machadiana da Bibliote-

de Carolina, ainda 

jovem, que 

revolucionam a vi- ca 
Nacional englobaria apenas o 

que 

era de autoria

REVISTA DO

LIVRO
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de Machado. Depois ampliamos, 

passando para 

um

levantamento mais completo, de e sobre Machado.

Inclusive dizendo em 

que 
estado as obras se en-

contram. Felizmente, 

graças 

a Deus, o estado é muito

bom. Incluímos a descrição daquilo 

que 
é autógrafo

e não é autógrafo de Machado. Pegamos tudo, livros,

manuscritos, iconografia, todos os 

jornais, 

tudo.

RL 
- 

Então o senhor veio 

para 

a Biblioteca, na fun-

ção 
de curador da exposição, e 

pediu que 

levantassem

tudo sobre Machado, em todos os departamentos.

ML 
- 

Sim, foi isso. Pedi 

que 

levantassem tudo o 

que

pudessem. 

E depois 

pensaríamos 

em como estrutu-

rar a exposição. A idéia era não 

perder 

a 

"digital"

da instituição. A Academia Brasileira de Letras tem

alguma coisa 

que 

é só dela, muito 

precioso, 

com a

qual 

não daria 

para 

concorrer. Agora, a Biblioteca

Nacional também tem suas características 

próprias,

que 

são apenas dela. Por isso, a idéia foi a de ficar

apenas no acervo da Biblioteca...

RL 
- 

O acervo da Biblioteca é bem maior do 

que 

tos autorais, os depósitos em dinheiro feitos 

pela

da Academia Brasileira de Letras... editora 
e livraria Garnier. Isso sempre esteve na

ML 
- 

É verdade, mas a ABL tem a biblioteca de Biblioteca Nacional, mas agora recebeu um olhar

Machado. E 

possui 

objetos 

pessoais 

dele, com toda contemporâneo. 
Ninguém ignorava a existência

aquela aura, uma aura intransferível, 

por 

se trata- deste material, mas não era valorizado. São livros

rem de objetos nos 

quais 

ele tocou... de 
tombamento, com selos, 

que 

mostram o Garnier

depositando os direitos de Machado. A contabilida-

RL 
- 

A Academia tem até a cama onde dormiram de. 
Direitos de Dom Casmurro, 

por 

exemplo.

10 
Machado e Carolina. Aliás, um dos trunfos do seu

trabalho foi a descoberta de fotos da Carolina 

jo- RL 

- 
Foi importantíssima a descoberta das fotos de

vem. Até então só se tinha a imagem dela mais ve- Carolina, 
mudou inteiramente a imagem dela...

lha, com os cabelos brancos 

presos 

em coque... ML - 

O impressionante é 

que 

essas suas duas fotos

ML 
- 

Foi impressionante termos conseguido essas foram 
encontradas dois meses antes da abertura da

imagens. Facilitou o fato de a Biblioteca Nacional exposição. 
Uma coisa espantosa, esta sincronicida-

revista do 

ser muito organizada. Localizamos também os li- de. 
Parece 

que 
ela estava 

pedindo: 

"Me 

mostrem,

vros ou registros de tombo, do escritório de direi- me 
mostrem!!!". Nós tínhamos uma fotomontagem

JyPiB c 

**

Carolina numa foto rara, em 
que 

aparece 
jovem, 

recentemente

descoberta no acervo iconografico da Biblioteca Nacional.

Carolina numa foto rara, em 
que 

aparece 
jovem, 

recentemente

descoberta no acervo iconográfico da Biblioteca Nacional.

fpB

ijPiHf 
c 

**
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deles, 

já 

idosos, 

que 

não colocamos. A Ana Lúcia

Merege foi 

quem 

encontrou as fotos. Ela estava

mexendo 
num arquivo do Paulo Tacla, um colecio-

nador, 
um homem de origem do Oriente Médio...

Numa 
carta enviada a um amigo dele, de Portugal,

o Tacla 

pediu 

as fotos de Carolina e o amigo as en-

viou. 
E um arquivo relativamente novo, 

que 

acabara

de chegar à Biblioteca. Ana Lúcia estava mexendo

e encontrou as imagens, com tudo explicado. Na

mostra 
há também uma série de 

pequenas 

corre-

Ções 
que 

tentamos fazer a respeito da biografia de

Machado...

RL 
- 

Mas essa exposição vai ficar marcada, certa-

mente, como a 

que 

mostrou a Carolina 

jovem.

ML 
- 

Sem dúvida, recuperar Carolina foi importan-

te. Conseguimos, 

por 

outro lado, alguns outros itens

inéditos. 
Temos dois álbuns, 

que 

não foram citados

na obra de Galante de Souza, álbuns nos 

quais 

Ma-

chado, 
indo na casa das 

pessoas, 

deixava algo escri-

to. Há um álbum em 
que 

ele diz algo assim: 

"Quem

foi 

que 

inventou esta história de álbuns?". Estava

muito impaciente. E tem um outro, de setembro de

1907, 

que 

é muito tocante. Nele, ele escreve: 

"Aqui

vai um nome velho, não menos velho 

que 

escasso,

não menos escasso 

que 

triste". Um retrato muito

dramático, tristonho.

RL 
- 

E as fotos dos amigos 

— 

Quintino, 

Salvador

de Mendonça, Joaquim Nabuco, Casimiro de Abreu,

Paula Brito, etc... 

—, 

também são da Biblioteca?

ML 
- 

Tudo é da Biblioteca. Menos uma única 

peça

que 
veio 

para 

ilustrar o Machado imortal, o 

qua-

dro do Henrique Bernardelli, 
que 

fecha a exposição.

Nossa tentativa foi de duas coisas: 
pegar 

as carica-

turas e as imagens menos batidas de Machado. Mas

também colocar aquilo 
que 

o 

público 

espera. Não

queríamos 

decepcionar o 

público. 

Definindo com o

Muniz 
[Muniz 

Sodré, 

presidente 

da FBNJ, resolve-

mos 

que 

a exposição tinha 
que 

ser republicana...

RL 
- 

Republicana no sentido de 

que 

todos 

pudes-

sem dela compartilhar, é isso?

ML 
- 

Exatamente, uma exposição 

para 

todos, do

estudante à dona-de-casa.

Muita coisa eu 

queria que 

chegasse ao especia-

lista. É o caso da Machadiana. Já O Espelho é 

para

especialistas mas também 

para 

estudante. Agora,

sendo a exposição republicana, eu também 

queria

fazer uma mostra 

popular, 

aproximar Machado do

publico 

e do leitor.

RL 
- 

O senhor acha 

que 

ainda existe alguma coisa

sobre Machado 

que 

ainda não foi encontrada?

ML 
- 

Pedaços de obras 

perdidas, quem 

sabe? Não

é muito fácil imaginar isso, mas não é 

proibido, 

eu

não descartaria, acho 

que 

ainda é 

possível. 

De 

qual-

quer 

forma, encontramos muita coisa 

que 

o 

público

não conhecia ou 

pelo 

menos nunca viu. Também te-

mos os contratos do Machado com o Garnier, estão

expostos. Estes livros de tombamento são os regis-

tros das receitas dos direitos autorais, 

praticamente

a 

pré-história 

do copyright no Brasil, 

pois 

datam do

final da década de 90 do século XIX.

RL 
- 

O senhor 

pesquisou 

num setor específico da

Biblioteca ou em vários lugares?

ML 
- 

Pesquisamos em lugares os mais improváveis

possíveis, 

até no anexo. A exposição, no total, ficou

com 180 

peças, 

o 

que 

não é nada em relação a nosso

levantamento. Poderíamos fazer uma mostra fácil-

mente com 400 a 500 

peças, 

se levarmos em consi-

deração a duplicação das 

primeiras 

edições. Eu tive

o luxo de 

poder 

escolher entre as várias edições de
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Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas, 

podendo 

ficar, 

por

exemplo, com uma dedicada a Ramos Paz óu uma

outra dedicada à Biblioteca Nacional. Havia uma

riqueza extraordinária. Mas eu não 

queria 
fazer o

simples ajuntamento das 

peças 

e, sim, criar uma

expectativa mais severa, mais estrutural, buscamos

uma espinha dorsal...

RL 
- 

Qual 

foi essa espinha dorsal?

ML 
- 

Para não começar com o morro do Livramen-

to, etc, etc, na 

primeira parte 

eu 

procurei 

estabe-

lecer 

que 

o visitante entraria 

pelo 

túnel do tempo

da Garnier. A Garnier seria a 

ponte, 

o traço de

união entre o século XIX e o século XX. Entra 

pela

Garnier, 

pelo 

o 

que 

era considerada a sublime 

por-

ta, com Machado, Bilac, Nabuco, todos os 

grandes

da Rua do Ouvidor. E esta 

primeira parte 

se cha-

ma 

"Temas 

para 

um dicionário machadiano". Aí, eu

coloco as 

partes 
menos lembráveis de Machado. O

Machado tradutor, crítico, 

político, 

amante da mú-

sica, critico de teatro.

RL 
- 

E 

pinçando 
frases dele mesmo.

ML 
- 

Sempre. Nos textos, só Machado fala, eu não

falo nada, a voz é dele. E os 

quadros que 
estão lá

é aquilo 

que 

ele enxergou. 
A 

preocupação 

foi essa.

Não 

perder 

o 

que 
Machado ouviu, viu...

RL 
- 

Pode-se ter certeza 

que 

viu todos aqueles 

quadros?

ML 
- 

Ele falou de tudo aquilo 

que 

está lá exposto.

Todos aqueles 

quadros 
estão na obra dele, de forma

direta ou diretíssima. 
Na 

pior 

das hipóteses, se não

viu o 

quadro, 

viu a 

paisagem 
e a citou em algum

Marco Lucchesi: um ano e meio se 

"encharcando" 

de Machado 
para 

realizar a megaexposigao sobre o Bruxo montada na Biblioteca Nacional

Marco Lucchesi: um ano e meio se 

"encharcando" 

de Machado 
para 

realizar a megaexposição sobre o Bruxo montada na Biblioteca Nacional
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livro. 
Mas também trabalhamos com o 

que 

Macha-

do ouviu, 
na 

parte 

musical, e sobre o 

que 

ele falou.

Os dois 

quadros 
do Desmons, 

por 

exempo, dão uma

visão 

panorâmica 
da cidade no tempo de Machado,

sem 

grandes 
detalhes. Sobre todos estes 

quadros

Machado 
falou de uma forma ou outra em sua obra.

Então, 
a 

primeira parte 

é temática e a segunda é

cronológica. 
Mas eu não 

quis 

colocar uma datação

forte. 
A datação existe, só 

que 

sutilmente colocada.

Vai 
de Machado 

jovem 

a Machado velho, e vai da

cidade 
mais antiga à mais moderna.

RL 
- 

A entrada 

pela 

livraria Garnier é uma coisa

mágica. 
E aquele 

jornal 

virtual, 

que 

vira as 

páginas,

é extremamente 
moderno. O visitante sai do ultra-

moderno 
e entra no antigo. Para um estudante, é

muito 
atraente.

ML 
- 

Conceber a exposição levou oito meses. 

Que-

ríamos 
o Machado verdadeiro, autêntico, e 

quase

tudo 
é tirado de crônicas. Além da 

questão 
conteu-

dística, 
também nos 

preocupamos, 
num segundo

plano, 
em balancear a cor dos manuscritos. Tinta

preta, 
tinta azul. De modo 

que 

cada módulo fosse

realmente 
uma 

pequena 

instalação. 

Que pudésse-

mos responder do 

ponto 

de vista artístico. A beleza

não é inimiga de uma exposição, ela faz 

parte.

RL 
- 

A exposição 

já 

rendeu o catálogo de 

que já

falamos, 
a Machadiana da Biblioteca Nacional e a edi-

ção 
em fac-símile do 

jornal 

O Espelho. Pode render

ainda mais?

ML 
- 

Ah, sim, vai sair ainda uma 

jóia. 

Eu fiz o 

pre-

fácio. 
É o mapa descritivo de todo o acervo do Con-

servatório Dramático Brasileiro.

RL 
- 

São as críticas teatrais de Machado?

ML 
- 

Não. E uma coisa muito mais importante, 

pre-

parada pela 

Divisão de Manuscritos da Biblioteca.

Os 

pareceres 

de Machado faziam 

parte 

do arquivo

do Conservatório Dramático Brasileiro. O 

que 

vai

sair é um mapa com todas as informações do acervo

do Conservatório, incluindo Machado, Araújo Por-

to-Alegre, Martins Pena e muitos outros. Um mapa

com todos os 

pareceres.

RL 
- 

Por 

que 
se diz 

"mapa"?

ML 
- 

E algo similar à Machadiana. Nela, como 

já

expliquei, tudo de Machado existente na Biblioteca

está lá, como o estado dos livros, a descrição, se têm

dedicatória ou não, os 

periódicos, 

a iconografia, os

códigos de localização. Tudo foi feito 

pelo pesso-

al de Manuscritos, eu só 

prefaciei, 

e eles fizeram a

mesma coisa 

para 

o acervo do Conservatório Dra-

mático. Com a indicação de todos os 

pareceres. 
Os

pareceres 

escritos 

por 

Machado, aqueles 

que 
foram

reproduzidos na 

primeira 

Revista do Livro, consti-

tuem menos de 1% do total de 

pareceres. 
Vamos

apresentar um mapa vastíssimo com dois mil 

pare-

ceres escritos 

para 

o Conservatório Dramático, de

autoria de vários autores.

RL 
- 

E O Espelho, 

quem 
teve essa maravilhosa idéia

de editar o fac-símile?

ML 
- 

Neste caso, se a modéstia 

permite, 

sou obriga-

do a dizer 

que 

fui eu mesmo.
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RL 

- 
Ficou encantador. Todo O Espelho está ali,

não?

ML 

- 
Está. Nós só tínhamos até o número 18, e

neste número faltava uma 

página. 

E também não tí-

nhamos o número 19. Pedimos então à Casa de Rui

Barbosa, 

que 

o havia microfilmado, e agora ficamos

com O Kspelho todo.

RL 
- 

Essas decisões foram tomadas com o 

professor

Muniz Sodré? Havia um conselho, um órgão coor-

denando a exposição?

ML 
- 

Com o Muniz Sodré tive uma ótima conversa

inicial, 

quando 

ele me convidou 

para 

ser o curador.

O Muniz é um homem muito aberto. Mas depois

tive autonomia 

para 

trabalhar. Eu 

quis 

fazer o livro

da Machadiana, 

para 

se ter o estado atual da Ma-

chadiana da Biblioteca Nacional. Era urgente. E O

Espelho 

por 

várias razões. A 

principal 

delas é 

que

queria 

resgatar a história do 

jornalismo 

brasileiro

do século XIX. Esse fac-símile também é importan-

te 

porque 

Machado colaborou n'O Espelho de vá-

rias formas. Não foi o 

primeiro jornal 

no 

qual 

ele

escreveu, houve A Marmota, O Futuro, O Paraíba,

mas nele Machado está ocupando um espaço mui-

to importante como crítico de teatro, além de fazer

outros textos.

RL 
- 

E tem também aquela crônica de moda, 

que

parece 

ter sido escrita 

por 

Machado, mas 
que 

ele

não assinou... é aquela 

que 

o autor 

passeia 

na rua do

Ouvidor etc...

ML 

- 
Eu 

quis 

fazer O Espelho também 

por 

causa

disso. Eu não sei exatamente se é o caso destas 

pá-

ginas 

de moda. O 

problema 

de Machado, o 

que 

faz

com 

que 

fique inacabada sua cartografia, é 

que, 

além

da 

problemática 

importantíssima dos 

pseudônimos,

temos muita coisa a resolver. Muito texto em 

jornal

que 

ele não assinou 

por 

achar secundário. Ou 

para

não repetir a assinatura várias vezes.

RL 
- 

O 

que 

ele assina com o 

próprio 

nome n'O Es-

pelho)& 

é de assustar. Tinha apenas 20 anos é 

já 

ti-

nha lido tudo, de Montaigne a Hoffmann. Isso der-

ruba o mito de 

que 

vinha de uma família iletrada,

não acha?

ML 

- 
Certamente. Tudo indica 

que 

Machado teve

mãe letrada. Sabe-se 

que 

seu 

pai 

lia o Almanaque La-

emmert. Ninguém se forma aos 15 anos, ou aos vin-

te. No caso de Machado tudo começou na infância,

na chácara do Livramento, a casa da sua madrinha.

Não temos como 

provar, 

mas a 

gente 

sabe, 

percebe.

Ele teve acesso à leitura bem antes de freqüentar

o Gabinete Português de Leitura. Esta é uma das

questões 

mais delicadas 

que 

eu 

queria 

mostrar nes-

ta exposição.

RL 

- 
Um 

painel 

da exposição mostra 

que 

Machado

tinha muitos amigos, o 

que 

contradiz um 

pouco 

a

timidez a ele atribuída 

por 

alguns biógrafos. 

Qual

a sua opinião?

MC 
- 

Há a idéia de 

que 
era 

"vivo, 

trêfego", como

disse Filgueiras 
QCaetano 

Filgueiras, amigo dejuven-

tude de Machadono início da vida, e depois, com

a doença, com sua 

passagem pelo 

funcionalismo

público, 

teria ficado mais introspectivo e cautelo-

so 

politicamente. 

Na verdade, ele sempre foi um

escritor 

participante. 

Um militante. Mesmo 
que,

na maturidade, 
participasse 

apenas nos bastidores,

como eminência 
parda. 

Mostramos também isso na

exposição. Tentamos rebater, na 

parte 

temática, a

percepção 

de um único Machado, um Machado 
que

tivesse nascido 

pronto 

da cabeça de Júpiter. Eu 

quis

mostrar um Machado 

polêmico, 

um Machado 
que

escreveu um hino 

patriótico 

em 1866 a 

propósito 

da
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Questão 
Christie. Acho exagerado, 

por 

outro lado,

atribuir 
a Machado o 

papel 

de um 

planeta que gra-

vita 
na órbita de uma ferida existencial, seja 

pela

epilepsia 
ou 

pela 

cor. Não creio na tese da Lúcia

[Lúcia 
Miguel Pereira, biógrafa de MachadoJ, de 

que

ele 
tivesse 

vergonha dos 

pais, 

das origens. Ou da

madrasta, 
Maria Inês...

RL 
- 

Há muita coisa da família na sua obra, não?

ML 
- 

Nesse aspecto, colocamos na exposição algu-

mas 
coisas 

que 

achamos importantes. Poemas 

para

a mãe, 

para 
a irmã. As estrofes iniciais dos 

"Versos

a Corina", 
o 

pedaço 

menos conhecido. Tentei sem-

pre 
dar uma calibrada. Às vezes 

punha 

o 

que 

era

muito 
conhecido, às vezes o 

que 
era menos. Selecio-

nei 
o trecho inicial de Corina 

para poder 

resgatar

depois 
a retórica dos namorados, em Dom Casmur-

ro. 
Colocamos 

a dedicatória aos 

pais, 

em Crisãlidas,

um 
detalhe 

que 

nunca foi considerado importante.

Davam 
mais importância à dedicatória ao 

padre

mestre, 
Silveira Sarmento, e ao 

prefácio 

de Caetano

Filgueiras. 
Não 

pudemos, 

aliás, colocar o retrato do

Caetano 
Filgueiras 

porque 

era muito ruim, muito

feio, 
uma foto retocada...

RL 
- 

O senhor falou na 

"ferida 

existencial" da cor

de 
Machado. A Lúcia Miguel Pereira deu muita im-

portância a essa 

questão 

étnica. Deveria ter dado?

ML 
- 

Já afirmaram 

que, 

como tinha vergonha da

cor, 
Machado nunca teria tratado da escravidão, etc.

Mas 
Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala,

mostrou 

que 
essa 

questão 

da cor naqueles tempos

não 

pesava 
tanto assim. Paula Brito era mulato,

Quintino 
Bocaiúva também... Há muitos outros

mitos 

que 

sobrevivem. Hoje 

por 

exemplo, dei uma

palestra aqui na Biblioteca. Havia na 

platéia 

um se-

nhor 

que 

disse se identificar com o mito do Ma-

chado moleque no Morro do Livramento. Os mitos

continuam. Eu 

queria justamente, 

nesta exposição,

ajudar a mudar esta visão cristalizada do Machado.

A Lúcia Miguel Pereira falha também 

quando 

diz

que 

Carolina ajudava a escrever os livros de Macha-

do. Algumas 

pessoas 

mais sensíveis, feministas, se

aborrecem 

quando 

criticamos essa colocação. Mas a

questão 

do Machado com a Carolina não foi cultu-

ral, foi afetiva. E isso é absolutamente extraordiná-

rio. Já é mais do 

que 

suficiente 

para 

resgatá-la num

patamar 

mais alto.

RL 
- 

Tanto 

que 

ele separou as coisas, a literatura

da vida 

pessoal. 

O fato de ter mandado 

queimar 

as

cartas íntimas demonstram isso, não?

ML 
- 

Isso mesmo. Lembra 

quando 

ele fala a Má-

rio de Alencar, numa das cartas, 

pedindo, por 

favor,

para 

nunca dizer 

que 

a Dona Carmo 

£'personagem 

de

Memorial de AiresJ era a Carolina? Ele era cioso,

à maneira inglesa. Como também coube a Nabuco

ser 

"inglês".

RL 
- 

O senhor soube 

que 

se descobriu recentemen-

te a casa da Rua da Lapa onde Machado morou e

escreveu A mão e a luva. Acha 

que 

foi um aconteci-

mento importante?

ML 
- 

Sem dúvida. Esta casa devia estar 

para 

a his-

tória do Rio de Janeiro como o Morro de Caste-

lo está 

para 

a cidade. Há uma falta muito sentida.

Existe um Castelo fantasmatizado, aquela história

de 

pessoas 

escavando o morro 

para 

encontrar o te-

souro 

jesuíta. 

No 

que 

se refere à casa de Machado,

não aceitávamos não ter a coisa física. Valia a 

pena

aproveitar esta casa. E um sintoma de alguma coisa

que precisamos 
ter, além das instituições. Temos a

Casa de Rui Barbosa e não temos a de Machado.

Agora 

podemos 

ter.
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RL-Na sua opinião há muito ainda a escrever so-

bre Machado?

ML 
- 

Falta um livro 

que 

o relacione à cidadania

brasileira. Foi o 

que 

mais 

percebi 

lendo Machado.

Ele se 

preocupava, por 

exemplo, com o analfabetis-

mo. No tempo dele, apenas 30% dos brasileiros sa-

biam ler. Ele ficou muito impressionado e escreveu

sobre isso. Acho 

que 

a república absoluta 

passa pela

leitura.

RL 
- 

E 

quanto 
a novas biografias?

ML 
- 

Não creio 

que 
exista mais do 

que 

foi revelado.

Acho difícil surgirem novas surpresas documentais,

grandes 

reviravoltas, 
obras 

perdidas 

etc. Mas sem

dúvida 

podem 
vir 

por 

aí novos ensaios, a 

partir 

de

novas lentes 

polidas 
como as de Espinosa. Um úni-

co romance de Machado, ou um conto, até o menor

de todos os contos, 

podem 

suscitar novas leituras.



Um 
clássico

inigualável

Alexei 
Bueno

Machado de Assis é o clássico máximo da lite-

ratura 
brasileira, cuja centralidade ninguém 

pode-

rá negar. Polígrafo consumado, foi um dos maiores

romancistas do 

país, grande poeta, 

contista 
quase

insuperável, 
crítico sagaz, admirável cronista, 

para

não falar de suas incursões teatrais. Se 

poetas 

teve

o Brasil evidentemente 
maiores, se na ficção, em vá-

rios momentos, alguns nomes rivalizam com ele em

altitude, desde um Raul Pompéia até um Guimarães

Rosa, se como 

puro 

estilista da 

prosa 

há a figura

sem 

paralelo 

de um Euclides da Cunha, o todo da

obra de Machado de Assis 
permanece 

inigualável.

O 

patrimônio 

composto 
por 

seus maiores roman-

ces, Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas, 

Quincas 

Borba

e Dom Casmurro, 
por 

uns tantos 

poemas 

inesquecí-

veis, 

por 

tanta coisa mais, tal conjunto lhe 

garante 

a

posição 

de clássico maior 
que 

ninguém lhe discute.

Paradoxalmente, a individualidade ímpar de

Machado de Assis não se afinava com boa 

parte 

do

que passa por 

ser o caráter típico do Brasil e dos

brasileiros. Num 
país 

e numa cidade célebres 

pelas

'V 

'J! 

~ 

I 
V 

p 
V 

I

Machado de Assis, em língua inglesa: um dos autores brasileiros

mais traduzidos no mundo.

belezas naturais, a 

paisagem 

tem uma importância

muito relativa em sua obra. Num 

povo geralmen-

te conhecido 

pela 

extroversão e a alegria fácil, foi

pessoalmente 

um tímido e literariamente um artis-

ta todo voltado 

para 

a interioridade, além de um

grande pessimista 

de índole schopenhaueriana.
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Aparecendo numa época onde os ideais sociais do-

minavam boa 

parte 

de um Romantismo de combate,

foi indivíduo avesso à manifestação sonora de apoio

ou repúdio a muitas das 

posições políticas 

do seu

tempo. Carioca até a medula, sua obra 

pode-se 

di-

zer até mais da então Corte ou capital federal do

que 

exatamente brasileira no sentido mais vasto,

quase 

toda 

passada, 

como é, no Rio de Janeiro onde

nasceu e do 

qual praticamente 

nunca se afastou em

seus 69 anos de existência.

Nascido num ambiente familiar muito humilde,

filho de uma imigrante 

portuguesa 

e de um 

pin-

tor, epilético, 

gago, 

mestiço, superou, com absoluta

discrição, todos os obstáculos físicos e sociais até

alcançar, na maturidade, a 

posição 

consensual de

maior homem de letras do Brasil, 

que 

lhe 

pertence

até hoje. Sua arte finíssima ele a criou 

por 

um esfor-

ço 
voluntário de aprimoramento de um 

gênio 

inato,

num ambiente dos menos 

propícios. 

Sua 

presença

na alma brasileira é ubíqua e indelével. Dele tudo se

disse, do ataque ao 

panegírico, 

e continua a dizer-se.

Se, como afirmou a requintada inteligência de Paul

Valéry, o 

grande 

homem é aquele 
que 

após sua mor-

te deixa todos confusos em relação a ele, Machado

de Assis cumpriu e cumpre brilhantemente essa

tarefa, característica dos espíritos inesgotáveis, das

almas inapreensíveis, 
por 

sua multiplicidade, em al-

guma 

descrição sucinta, dos seres 
poliédricos que

espalham luzes e sombras 

por 

todos os lados. É as-

sim, 

plenamente 

vivo e ainda contraditório, 
que 

ele

chega aos cem anos 
que 

nos separam de sua morte.

Uma infância obscura

Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no

último ano da Regência, 1839, fim de uma das dé-

cadas mais conturbadas da história brasileira. Era

o 

primeiro 

filho de uma família humilde, mas não

miserável, como a lenda tenta crescentemente fazer

crer. Seu 

pai, 

Francisco José de Assis, era 

pintor 

e

dourador 

- 

um artífice, 
portanto, 

e um leitor, 

já que

assinava o Almanaque 
Laemmert- e sua mãe, Maria

Leopoldina Machado 
da Câmara, era uma imigran-

te açoriana 

- 

bem alfabetizada, como comprova a

sua assinatura 

- 

chegada ainda bebê ao Brasil, em

1815, em meio à 

grande 

leva de açorianos 

para

aqui incentivados a vir 

por 

d. João VI. Eram ambos

agregados na chácara da rica viúva d. Maria José

de Mendonça Barroso, no Morro do Livramento, e

para 

se ter uma noção verídica de sua situação so-

ciai é 

preciso 

levar em conta a instituição do agre-

gado, 

de tanta importância no Brasil do século XIX

até começos do século XX. Dois anos após o seu

nascimento, viria à luz uma irmã, 
que 

morreria aos

quatro 

anos de idade, numa das muitas epidemias

de varíola 
que 

avassalavam o Rio de Janeiro oito-

centista. Criança ainda, o 

pequeno 

Joaquim Maria
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perdeu 
a mãe, tuberculosa, sendo criado 

pelo pai 

e

pela 
madrasta Maria Inês.

Todo o 

período que 

medeia a morte da mãe,

quando 
dos seus nove anos de idade, e a sua estréia

literária, 
aos 

quinze, 

é extremamente obscuro. Diz-

se 

que 
foi caixeiro 

por poucos 

dias, não se adaptando

ao comércio; foi sacristão da Igreja da Lampadosa;

que 
com uma doceira francesa teria aprendido esse

idioma, 
fatos todos 

que podem 

ser 

perfeitamente

verídicos, 
mas 

que 

infelizmente não deixaram traço

documental. 
Muitas vezes, anos depois, acusaram-

no de desinteresse 

pela 

família, de voluntário ocul-

tamento 
de suas origens, mas 

quando publicou 

seu

primeiro 
livro importante, Crisálidas, em 1864, este

traz uma dedicatória à memória dos 

pais 

falecidos.

O importante 
é 

que 

nesses anos obscuros, e 
que, 

ao

que 
tudo indica, assim 

permanecerão, 

os olhos do

menino do morro do Livramento começaram a agu-

damente 
esmiuçar o universo, a vida, os homens e

suas 
misérias.

Um 

poeta 

canhestr©

A estréia literária de Machado de Assis se deu

aos 

quinze 
anos de idade. Em 3 de outubro de 1854,

escreveu 
— 

ao menos do 

que 

chegou até nós 

— 

o seu

primeiro 
poema, 

o soneto 

"A 

Ilma Sra D.P.J.A.", obra

ainda 
bastante canhestra saída na Marmota Flumi-

nense. 
A este se seguiu, com a data de 6 de 

janeiro

de 1885, um outro intitulado 

"A 

palmeira", provável

parente 

da 

"bela 

mangueira" de Gonçalves Dias, e

ainda muito longe daquela em 

que 

Alberto de Oli-

veira sonharia viver num 

píncaro 

azulado, e 

que 

as-

sim começava:

Como é linda e verde]ante

Esta 

palmeira gigante

Que 

se eleva sobre o monte!

Como seus 

galhos frondosos

S'elevam tão majestosos

Quase 

a tocar no horizonte!

Poucos dias depois, 

possivelmente 

com 

pro-

fundo orgulho renovado, via o adolescente um seu

outro trabalho 

publicado, 

com o seu último sobre-

nome em letra de forma, o 

poema 

"Ela", 

saído na

mesma Marmota Fluminense, de Paula Brito, e 
que

assim 

principiava:

Seus olhos 

que 

brilham tanto

Que prendem 

tão doce encanto

Que prendem 

um casto amor

Onde com rara beleza

Se esmerou a natureza

Com meiguice e com 

primor.
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Era a iniciação na dificílima arte e na durà vida

da 

poesia 

e da literatura 
para 

Machado de Assis.

Ninguém 
poderia 

entrever, nesses 

poemas 

singelos,

no exato estilo da época, indistinguíveis de inúme-

ros outros compostos 
por 

inumeráveis 
poetas 

em

todo o Brasil, o 

grande poeta 

da maturidade e da

velhice 
que 

ele seria, o alto 

poeta 

das Ocidentais, e

menos ainda o 

genial 

ficcionista em 

que 

se transfor-

maria um 
quarto 

de século depois.

Memórias do Largo do Rossio

O centro da vida literária carioca durante a 

ju-

ventude de Machado de Assis ficava no Largo do

Rossio, ou Praça da Aclamação, a atual Praça Ti-

radentes. No meio do vasto logradouro fora ergui-

da em 1862 

— 

Machadinho tinha então 23 anos 

— 

a

imponente estátua de d. Pedro I, 

primeira 

estátua

eqüestre da Corte e do 

país. 

O 

ponto 

de reunião 

pre-

ferido dos homens de letras e dos aspirantes a tanto

era a loja de Paula Brito, editor, livreiro, 

poeta 

e

jornalista, proprietário 

da Tipografia Dois de De-

zembro, nome dado em homenagem à data natalícia

do imperador.

Nessa tertúlia 

jocosa, 

da 

qual 

sairia a célebre

Sociedade Petalógica, 

pontificavam 

nomes 

já 

consa-

grados 

como Laurindo Rabelo 

— 

o Poeta Lagartixa,

fabuloso improvisador e autor de versos fesceninos

impublicáveis 

—, 

Joaquim Manuel de Macedo 

— 

o

autor de A moreninha 

—, 

o 

poeta 

e cronista Melo

Morais Filho, o autor do admirável Memórias de

um sargento de milícias, Manuel Antônio de Almei-

da, entre muitos outros. A esse 

grupo, que 

a morte

brevemente começaria a desfalcar, uniu-se o 

jovem

Joaquim Maria, assim como um 

poeta 

fluminense

da mesma idade, Casimiro de Abreu. Desse local,

na imediata vizinhança do maior teatro da Corte, o

São Pedro de Alcântara 

— 

exatamente onde hoje se

ergue o João Caetano 

— 

Machado de Assis se lançou

no caminho sem volta das letras, nos 

periódicos, 

nos

palcos, 

e sobretudo nos livros.

Nas fileiras românticas

Nascido 

para 

a literatura na década de 1850, Ma-

chado de Assis se afinou naturalmente com o 

gran-

de movimento estético de sua época, o Romantismo,

movimento universal 

que 

atingiu todas as artes a

partir 

dos finais do século XVIII. Nas Crisálidas,

nas Falenas e nas Americanas isso fica evidente, des-

de o lirismo amoroso até o Indianismo tardio de 

"A

última 

jornada" 

e da bela elegia 

pela 

morte de Gon-

çalves 

Dias. O escritor 

que, 

anos mais tarde, seria

conhecido e bastante criticado 

pelo 

seu distancia-

mento dos fatos 

políticos, 

escreveu, no entanto, um

"Hino 

a Juarez", no calor da hora, assim como um

furioso hino antibretão 

— 

editado com música e bela

litografia de Henrique Fleuiss 

- 

no ápice da 

Ques-

20
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tão Christie, episódio 

que pôs 

em arnias, aliás, todos

os 

poetas 
brasileiros, desde o autor de 

"O 

alienista"

até o Fagundes Varela do O estandarte auriverde. O

amigo 

pessoal 

do seu exato contemporâneo Casi-

miro de Abreu, assim como de Manuel Antônio de

Almeida e de Joaquim Manuel de Macedo, o tradu-

tor de Victor Hugo e de Edgar Allan Poe, o amigo

de toda a vida de José de Alencar, o apresentador,

ao lado do mesmo, do 

genial jovem 

baiano Antônio

de Castro Alves, nunca 

poderia 

deixar de estar nas

fileiras 
do movimento, 

que 

marca igualmente a es-

tetica 
dos seus 

quatro primeiros 

romances.

Assim como nasceu literariamente no auge do

Romantismo 
entre nós, assistiu Machado de Assis

a sua dissolução. Pode-se dizer 

que 

com a morte do

autor 
de Espumas Flutuantes, em 1871, o Romantis-

mo brasileiro 
havia atingido o seu apogeu e iniciado

a sua rápida decadência. No último ano dessa mes-

ma década vinha à luz Memórias 

póstumas 

de Brás

Cubas. 
O Romantismo acabara, e com ele o 

primeiro

Machado. 
Para descer a encosta, a da vida, e 

para

subir 
a da arte, o outro 

— 

o de frio olhar analítico e

pessimista 

— 

lhe estendera a mão.

O teatro 
e a música

Como todos os homens cultos de sua 

geração,

Machado 
de Assis acalentou uma 

paixão 

imensa

pelo 
teatro, 

para 
o 

qual 
escreveu, aliás, ao menos

j. 
M. MACHADO DE ASSIS

MISA DE GALLO

Y OTROS CUENTOS

quatro peças, 

traduziu duas outras, além de ter sido

membro do Conservatório Dramático e censor do

mesmo.

Quanto 

à música, foi sempre o autor de Dom

Casmurro um 

grande 

melômano, freqüentador as-

síduo do Clube Beethoven, a 

principal 

sociedade

musical da Corte de então. Dois de seus mais be-

los contos, inclusive, 

"Cantiga 

de esponsais" e 

"Um

homem célebre", têm a música como argumento

central, metonímia de toda a arte, embora o tema

principal que 

os domine seja o da frustração 
pelo

irrealizado anelo da criação.

Fusão das duas artes, o canto lírico não 

poderia

deixar indiferente Machado de Assis, 
que 

foi con-

fessadamente um dos devotos de Augusta Candiani,

cantora milanesa 

que 

fez furor nos 

palcos 

do Rio de

Janeiro a 

partir 

da década de 1840. Em certa oca-

sião, como era de 

praxe 

no 

período 

dos extravasa-

mentos românticos, os estudantes e outros 

jovens,

após uma récita da diva, desatrelaram os cavalos de

sua carruagem e a levaram eles 

próprios 

a seu des-

tino. Machado de Assis, 
que 

tantos viriam a falsa-

mente considerar como casmurro e misantropo em

sua maturidade, foi um dos 

"cavalos 

da Candiani".

Carolina Xavier de No vais

A amizade de Machado de Assis com Faustino

:
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Xavier de Novais teria uma inesperada e transcen-

dente conseqüência na sua vida: o seu casamento

com Carolina Xavier de Novais, irmã do 

poeta por-

tuense. Transferira-se este 

para 

o Brasil em 1858,

alcançando certa reputação como 

poeta 

satírico e

participando 

da vida literária e 

jornalística 

na 
qual

viria a se tornar íntimo do autor das Crisálidas.

Com a morte da mãe em 1866, no Porto, sua irmã

Carolina embarca 

para 

o Brasil, na mesma época em

que 

o 

poeta 

se afunda na loucura, essa 

permanente

obsessão da obra machadiana. Indo, neste mesmo

ano, visitar o doente, Machado de Assis conhece

Carolina, cinco anos mais velha do 

que 

ele, 
que 

lhe

causa forte impressão. Três anos mais tarde, a 16

de agosto de 1869, morre Faustino Xavier de No-

vais. Em 12 de novembro do mesmo ano Machado

de Assis e Carolina se casam na capela 

particular 

da

casa do conde de São Mamede, no Cosme Velho, ao

lado do chalé 

que posteriormente 

ocupariam até a

morte de ambos.

Iniciava-se assim um dos consórcios mais har-

moniosos das letras brasileiras, só interrompido em

20 de outubro de 1904, com o falecimento de Ca-

rolina. Ao 

publicar 

Relíquias de casa velha, em 1906,

Machado de Assis, 

que 

nunca se recuperou inteira-

mente da 

perda, 

abre o livro com o célebre soneto

"A 

Carolina", de uma muito comovida dicção camo-

niana. Em seu testamento e em suas cartas reitera o

desejo de ser enterrado ao lado da companheira de

tantos anos, no cemitério São João Batista, o 
que 

se

cumpriu com a sua morte.

Nascimento 

póstumo 

de Brás

Cubas

Em 27 de dezembro de 1878, sofrendo de uma

doença nos olhos, além de 

problemas 

nos intestinos,

Machado de Assis se licencia e viaja 

para 

Nova Fri-

burgo, em companhia de Carolina. Naquela cidade

da serra fluminense, fica até março, e é durante es-

ses três meses 
que 

concebe o romance 

que 

marcará

o fim da estesia romântica em sua obra e a 

grande

virada estilística da sua maturidade criadora: Me-

mórias 

póstumas 

de Brás Cubas. De fato, na esteira

desse romance extraordinário surgirão os outros

dois maiores títulos de Machado de Assis no 

gê-

nero: 

Quincas 

Borba e Dom, Casmurro, aos 

quais 

se

seguirão Esaú e Jacó e Memorial de Aires. O contista

insuperado 
que 

foi o autor de 

"O 

alienista", 

por 

sua

vez, se revela 

plenamente 

em Papéis avulsos, 

que 

sai-

rá em 1882.

Toda a maior e mais característica obra macha-

diana é, 

portanto, 

obra da 

plena 

maturidade, nas-

cida a 

partir 

dos 

quarenta 

anos, e isso em todos

os 

gêneros, 

inclusive na 

poesia. 

Nesse 

pouco 

mais

de um 
quarto 

de século o mestre do Cosme Velho

criará os cinco 

grandes 

romances 

já 

lembrados, os

admiráveis 
poemas 

de Ocidentais, e contos imortais,

como 

"A 

chinela turca", 

"Teoria 

do medalhão", 

"A

igreja do Diabo", 

"Cantiga 

de esponsais", 

"Noite 

de

almirante", 

"Conto 

da escola", 

"A 

cartomante", 

"Uns

braços", 

"Entre 

santos". 

"A 

desejada das 

gentes",

"Um 

homem célebre", 

"O 

caso da vara" ou 

"Mis-

sa do Galo", entre tantos e tantos outros, além de

enriquecer a 

galeria 

de 

personagens 
da literatura

brasileira com tipos inesquecíveis 

quais 
Brás Cubas,

Quincas 

Borba, Rubião, Bentinho e Capitu.

üm funcionário 
exemplar

Em 1873, aos 34 anos de idade, Machado de

Assis ingressa 
como amanuense no Ministério da

Agricultura, 
do Comércio e Obras Públicas. Se an-

tes 

já 

exercera 
duas funções em órgãos do Estado,

a de censor do Conservatório Dramático Brasileiro

e a de ajudante do diretor da 

publicação 

do Diá-
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rio Oficial, será nessa última função burocrática 
que

permanecerá 
pelo 

resto da vida, exatos 35 anos,

apenas 
interrompidos, definitivamente, 

pela 

doen-

ça 
que 

o vitimaria. Em 1902, no entanto, o órgão

em 

que 
trabalhava 

passaria 

a chamar-se Secretaria

de Indústria do Ministério da Viação, Indústria e

Obras 
Públicas.

Como 

grande parte 

dos intelectuais e homens

de letras brasileiras de todas as épocas, a atividade

de funcionário 

público 

foi o 

porto 

de estabilidade

na vida de Machado de Assis, funcionário sabida-

mente 
exemplar 

que galgou 

todas as 

promoções 

na

carreira, 
sem 

que 

essa em nada comprometesse sua

imensa 
atividade 

jornalística 

e literária.

Os 
mestres

A lista de 

grandes 

nomes 

que 

influenciaram de

alguma 
forma a arte de Machado de Assis engloba,

como 
ocorre com todos os escritores dignos des-

te nome, uma vasta 

parcela 

do cânone literário do

Ocidente. 
De início, como não 

poderia 

deixar de ser,

os clássicos do idioma, Camões em 

primeiro 

lugar

— 

para 
o tricentenário do 

qual 

o autor de Helena es-

creveu 
os 

quatro 

belíssimos sonetos depois recolhidos

nas Ocidentais 
— 

passando por 

Vieira e Bernardes até

chegar 
ao Romantismo de um Almeida Garrett. O viés

lusitano 
é dos mais fortes na formação de Machado de

Assis, filho, afilhado e marido de 

portuguesas, 

amigo

de tantos outros reinóis e freqüentador, desde cedo,

do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Ja-

neiro. 
Será, aliás, num estilo visivelmente camoniano

que 
ele escreverá o seu derradeiro e mais célebre

poema, 
o soneto 

"A 

Carolina", 
publicado 

na abertura

de Relíquias de casa velha.

Grande foi o influxo, sobre a sua formação, de

nomes 
incontornáveis como os dos trágicos 

gregos,

os de Dante e Shakespeare 

— 

ambos traduzidos 

por

ele 

— 

assim como, entre os seus contemporâneos,

Victor Hugo. Presença decisiva no seu estilo de

maturidade é a dos romancistas de língua inglesa,

especialmente o Sterne de Tristram Shandy, sem es-

quecer 

o 

grande 

Swift, Thackeray e Dickens, e tam-

bém franceses, com destaque, entre muitos outros,

para 

Xavier de Maistre. No Brasil, inegavelmente,

o maior influxo teria 

que pertencer 

a Gonçalves

Dias, cuja morte Machado cantou na bela elegia 

que

se encontra em Americanas. O 

grande 

autodidata,

que já 

em avançada maturidade estudava o 

grego 

e

o alemão, se abeberou de tudo 

que 

lhe caiu sob os

olhos, da Bíblia aos seus contemporâneos, manten-

do sempre, apesar disso, a marca inconfundível do

seu espírito.

Amigos e inimigos

A aparente unanimidade 

que 

acaba 

por 

cercar

os 

grandes 

homens, em todas as áreas, faz esquecer

os ataques virulentos 

que 

muitas vezes sofreram de

seus contemporâneos e mesmo de seus 

pósteros.

Machado de Assis não foi exceção a essa lei, mui-

to 

pelo 

contrário, ainda 
que 

utilizasse a sábia tática

literária de não responder. O ataque mais violento

de 

que 

foi vítima veio 

pelas 

mãos do temperamental

e às vezes atrabiliário Silvio Romero, dando ensejo

à célebre resposta de Lafayette Rodrigues Pereira

com o livro Vindiciae. Um dos aspectos 

que 

sem-

pre 

voltavam à baila nas críticas ao autor de 

Quincas

Borba era a sua indiferença, real ou suposta, 

pela

vida social e 

política 

do 

país. 

Outros, como o 

gramá-

tico Hemetério dos Santos, chegaram a lançar ata-

ques póstumos 

baseados numa 

pretensa 

ingratidão

de Machado de Assis 

pela 

madrasta 

que 

o criara, e

que 

teria abandonado, fato de todo inverídico, como

prova 

a narrativa de Coelho Neto, 

que 

o acompanhou,

e o viu muito emocionado, no velório da mesma.
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Se os inimigos nunca deixaram de existir, como

existem até hoje, foi Machado homem de fortes

amizades, bastando lembrar os nomes sempre fiéis

de Salvador e Lúcio de Mendonça, José de Alencar

e seu filho Mário, Joaquim Nabuco, José Veríssimo,

Carlos Magalhães de Azeredo, entre tantos outros.

Numa curiosa contradição com o seu 

pessimismo

em relação à vida e ao ser humano, Machado de

Assis foi um indivíduo fortemente associativo e de

tendência convivial, 

que passou por 

vários clubes e

sociedades, atingindo o seu apogeu na fundação da

Academia Brasileira de Letras.

A doença, a dor, a loucura e a

morte

Na fase madura da obra machadiana, vai-se

afirmando, de livro em livro, uma visão sombria da

vida, do homem, da sociedade. Como na 

percepção

perturbadora 

do 

príncipe 

indiano Sidarta Gautama,

o futuro Buda, ao descobrir a doença, a dor, a loucu-

ra e a morte, a vida é intrinsecamente sofrimento, o

mundo visível é uma imensa fantasmagoria e todo o

esforço é inútil. Essa mais 

pessimista 

entre as visões

do mundo criadas 

pela 

espécie humana, e retomada

genialmente, 

no século XIX, 

por 

Schopenhauer, se

espalha 

por 

toda a obra da maturidade de Machado

de Assis, mitigada 

pela 

ironia, 

pela 

discrição e a ele-

gância que 

sempre a caracterizaram.

O egoísmo é o cerne inabalável da espécie hu-

mana. A impotência, a traição e a ingratidão serão,

mais cedo ou mais tarde, o 

quinhão 

de todos. Como

um mestre de baile, ao fim de tudo misericordioso,

a Morte rege a comédia trágica da vida humana.

A 

presença 

da morte no enredo dos contos e dos

romances de Machado de Assis 

- 

como na 

própria

vida 

— 

é ubíqua. Ao seu lado, uma das indesejáveis

saídas 

possíveis, 

ronda a loucura, a 

que 

levou Simão

Bacamarte, o alienista de Itaguaí, a internar a cida-

de inteira, a 

que 

arrebatou 

Quincas 

Borba no seu

delírio filosófico, a 

que 

arrastou o 

pobre 

e frustrado

Rubião ao seu miserável fim. Não sabemos em 

que

nível a experiência epilética, com suas soluções de

continuidade na consciência, contribuiu 

para 

essa

presença 

marcante na obra machadiana. 

Quanto

ao resto, seria um equívoco atribuir a suas origens

humildes o seu desencanto com a vida. Grande ven-

cedor, o 

pessimismo 

de Machado de Assis é fruto de

uma constatação direta, implacável, e da frustração

de alguma 

possível 

solução metafísica 

para 

a tragi-

cidade da condição humana. A dor física e moral de

d. Plácida, em Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas, não

foi uma dor experimentada 

pessoalmente pelo 

seu

inventor, e terrível seria a arte se cada artista fosse

obrigado a viver o 

que 

vivem as suas criaturas. As

vésperas da morte, no Memorial de Aires, essa visão

sombria finalmente se aplaca um 

pouco, 

como se a

vida, 

próxima 

de seu termo, acenasse com algo do

seu 

já 

distanciado encanto.

Essa 

glória que 

fica, eleva,

honra e consola

No dia 12 de dezembro de 1896 foi fundada a

Academia Brasileira de Letras, culminação de uma

idéia 

já 

antiga, 
que 

redundara em algumas socieda-

des de efêmero futuro. Nos exatos moldes da Aca-

demia Francesa, reunia ela 

quarenta 
homens notá-

veis de uma das mais ricas épocas mentais do Brasil,

havendo entre esses alguns 

que 
foram, no Império

ou na recente República, ministros, senadores, 

par-

lamentares, 
presidentes 

de 

província. 
O funcionário

público 

Machado de Assis foi unanimemente acla-

mado 

presidente 

do recém-fundado 
sodalício, cargo

que 

exerceu até o advento de sua doença e morte.
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"Essa 

glória que 

fica, eleva, honra e consola",

como 
ele a definiria de forma lapidar, numa frase

que 
na verdade é um 

perfeito 

alexandrino, bafejou-

lhe, de fato, os doze anos 

que 

lhe restavam de vida,

sendo 
talvez ainda mais importante após a 

grande

dor da 

perda 

de Carolina, em 1904, e nos 

quatro

anos 

que 
se estendem até a sua morte, conseqüente

a um câncer na língua. Nesses anos de solidão 

- 

du-

rante 
os 

quais, 
todos os domingos, ele ia depositar

flores 
no túmulo 

que 
também seria o seu, no cemi-

tério 
São João Batista 

— 

a instituição 

que 

fundara e

presidia 
lhe serviu, sem a menor dúvida, de alívio

e consolo. 
Nos doze anos 

que passou 

como 

presi-

dente da Academia Brasileira de Letras, 

persistiria

Machado de Assis no labor hercúleo de sua obra

imensa, 

publicando 

o mais 

popular 

dos seus roman-

ces, Dom Casmurro, e numerosas obras-primas nos

outros 

gêneros. 

8

Alexei Bueno, 

poeta 

e ensaísta, foi o curador da

exposição Machado vive, com a 

qual 

a ABL homenageou

a memória do nosso 

grande 

escritor 

pela passagem 

do

centenário de sua morte.
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O 

jornalista 
e escritor Ubiratan Machado é con-

siderado 
um dos estudiosos 

que 

mais conhece a vida

e a obra de Machado de Assis. Bibliófilo e 

pesqui-

sador 
dedicado, ele 

já publicou 

três livros sobre o

autor 
de Dom Casmurro. Entre estes, uma minuciosa

bibliografia 

que 

complementa a editada 

por 

J. Ga-

lante 
de Souza, em 1955. A 

partir 

desse trabalho,

Ubiratan 

passou 

a colecionar notas e observações

sobre 
o Bruxo do Cosme Velho, tendo acumulado,

em sua residência, uma massa enorme de informa-

ções 
coletadas em 

jornais 

e arquivos.

Com a 

proximidade 
do centenário de morte do

nosso 
maior escritor, surgiu a idéia de aproveitar

todos 
esses dados, reunidos ao longo de mais de dez

anos, 
e montar um dicionário do 

qual 

só ficariam de

fora 
os 

personagens 

das novelas, contos e romances,

por já 

existir obra similar, de autoria de Francisco

Pati. 
A idéia concretizou-se e tomou forma. Em se-

tembro 
deste ano, Ubiratan lançou o seu Dicionário

de Machado de Assis, com 
quase 

400 

páginas, 

enri-

quecido por 

farta iconografia e editado com o apoio

da Academia Brasileira de Letras.

A obra se tornará sem dúvida alguma impres-

cindível 

para 

os 

pesquisadores. 

Com dois mil ver-

betes, oferece ao leitor 

preciosas 

informações sobre

tudo o 

que 

Machado escreveu, em livro, revista ou

jornal, 

usando o 

próprio 

nome ou 

pseudônimo, 

e

também sobre seus familiares, seus amores, seus

amigos, seus contemporâneos, suas manias, acha-

ques, 

doenças, as associações 

que 

freqüentou, os

cargos 

que 

exerceu etc.

O Dicionário traz ainda duas informações iné-

ditas importantes 

para quem 
se interessa 

pela 

vida e

obra do escritor. As 

pesquisas 
de Ubiratan mostra-

ram 

que 

Memórias 

póstumas 
de Brás Cubas é um

roman à clef 

(personagens 
inspirados em contempo-

râneos de Machado de carne e osso, com os nomes

trocados), o 

que 

nunca tinha sido dito antes. E um

caso extraconjugal de Machado revelado numa nota

maliciosa 

publicada 
em O Mosquito.
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Com 
períodos 

obscuros na sua vida, Machado continua a fascinar e desafiar os biógrafos.

Um dado curioso é 

que 

Machado de Assis não Revista do Livro 

- 

Quando 

começou seu interesse

seduziu Ubiratan de cara, ou seja, 

quando 

o leu 

pela por 

Machado?

primeira 

vez, na adolescência. Foi com as releitu- Ubiratan Machado 

- 
Como muita 

gente, 

comecei

ras de Machado, na maturidade, 

que 

a admiração de lendo Machado na adolescência. Aos 12 ou 13 anos,

Ubiratan foi crescendo, crescendo, a 

ponto 

de tor- li 

"Missa 

do Galo", numa antologia de contos. Não

nar-se o 

grande 

ensaísta e 

pesquisador 

machadiano gostei. O livro 
que 

mais me encantou, no início de

que 

é hoje, totalmente enfeitiçado 

pelo 

Bruxo e suas minha adolescência, foi 

"A 

morte da 

porta-estandar-

LIVRO artimanhas, 

conforme nos conta nesta entrevista. te", de Aníbal Machado, um contista excepcional. O

REVISTA DO
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interesse 

por 

Machado, surgido depois dos 20 anos, UM 
- 

Como todo enigma, Machado vai continuar

so cresceu 
com o tempo e a maturidade. A ele dedi- sendo desvendado a cada 

geração. 

Cada época faz

quei 
três livros: Bibliografia machadiana 1959-2003, uma leitura diversa de sua obra e traz novas con-

Roteiro 
da consagração e Três vezes Machado de Assis, tribuições 

ao entendimento do homem e da obra,

aos 

quais 
vem se 

juntar 

agora o Dicionário. mas 
nenhuma revela em sua totalidade 

"a 

lisa e real

verdade", de 

que 
falou Guimarães Rosa.

RL 
- 

Fale um 

pouco 

sobre esses seus 

primeiros 

tra-

balhos. RL 
- 

O 

que pensa 

sobre as biografias de Machado

UM 
- 

Roteiro da consagração transcreve os trabalhos existentes?

de crítica 
sobre Machado, 

publicados 

durante a sua UM 
- 

Entre o trabalho 

pioneiro 
de Alfredo Pujol,

vida, 
abrangendo 

o 

período 

de 1857 a 1908. Biblio- que não chegou a ser uma biografia, e a última obra

grafia 
Machadiana 

completa os trabalhos 

pioneiros publicada 
sobre a vida de Machado, criou-se uma

de Galante 
de Sousa e Jean-Michel Massa, no 

que tradição 
sem similar na literatura brasileira. No

se i efei e ao le\antamento das fontes 

para 

o estudo entanto, as 

gerações que 

se seguiram à sua morte,

do escritor, 
isto é ensaios, teses, artigos etc. 

publi- pouco 
esperavam dele, 

pois 

durante vinte e tantos

cados 
sobre a sua 

pessoa 
ou a sua obra. Nesta obra, anos o interesse 

pela 

sua obra decaiu, entrando no

constato 
a acelerada repercussão da obra macha- período 

que 

os franceses chamam de 

purgatório. 
O

diana 
no exterior, a 

partir 
da década de 1960. Três escritor 

permaneceu 
lá alguns anos, aguardando a

vezes 
Machado 

de Assis reúne ensaios 

publicados 

na hora de renascer. O renascimento se deu com a bio-

revista 
Manchete 

(na 

série 

"Viagens 

imaginárias"), grafia 

pioneira 

de Lúcia Miguel Pereira, 

publicada

na 
Revista 

do Livro e em Boi de Mamão, 

jornal 

de em 1936, obra excepcional, mas inteiramente supe-

Florianópolis. rada. 

Com a documentação disponível atualmente

não 

podemos 

mais aceitar algumas afirmativas da

RL 
- 

Onde o senhor buscou tantas informações so- biógrafa. Cito apenas um 

ponto: 
o 

pretenso 
auxílio

br e o escritor? de 

Carolina a Machado na elaboração de sua obra.

UM 
- 

Em várias instituições, sobretudo na Biblio- Com a 

publicação 

de uma carta da esposa de Ma-

teca 
Nacional e na Academia Brasileira de Letras, chado, verificamos 

que 
ela cometia erros 

grosseiros

sem nenhum 
método de trabalho. de 

português 

e redigia como um aluno do 

primá-

rio. Mais tarde, surgiram os trabalhos de Gondim

~ 

2ual 

° seu método de trabalho? da 
Fonseca, com um levantamento importante de

UM 
- 

Não há método. Meu trabalho se apóia na ba- documentos de Machado e seus ascendentes, de

gunça 
organizada e no improviso, sustentados 

pela Luís 
Viana Filho, obra equilibrada, mas com muitos

persistência. equívocos 
de informação, de Jean-Michel Massa, in-

superável na abordagem da mocidade machadiana.

RL 
- 

Acha 

que 

existe ainda um enigma sobre Ma- A biografia totalizante de Raimundo Magalhães Jú-

chado 
a ser decifrado? nior 

merece todos os louvores, 

pelo grande 

esforço

29
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erros de informação e interpretações duvidosas de

fatos da vida do biografado. Cito apenaâ um exem-

pio, 

a identificação de Gabriela da Cunha como a

Corina dos versos de Machado, sem nenhuma 

pro-

va convincente. Dentro dessa tradição, Machado

continua a desafiar e fascinar os biógrafos, como se

comprova em sua última biografia, de Daniel Pizza.

No entanto, ainda há muitos aspectos de sua vida

que 
merecem 

pesquisa 
e reflexão mais 

profunda,

demandando uma nova biografia, 

que 

nunca será a

definitiva. Ainda bem.

RL 
- 

Todos os biógrafos dizem 

que 
há um 

período

obscuro na vida de Machado, 

que 

vai dos seus dez

aos 15 anos. Crê 

que 
seja importante desvendar esta

lacuna, ou nada mudaria no tocante à interpretação

da obra?

UM 
- 

A infância de Machado e a 

primeira 
fase da

adolescência, até os 15 anos, mais ou menos, conti-

nuam sendo, 

para 

os biógrafos, um mistério, aliás,

uma série de mistérios, 

que provavelmente 
nunca

serão desvendados. E mesmo as informações 
exis-

tentes sobre essa época são discutíveis. Assim, a

história de 

que 

sua madrasta, Maria Inês, lhe teria

ensinado o 

que 

ela sabia, não tem o menor funda-

mento. Ela era, 

provavelmente, 
analfabeta e Ma-

chado, aos dez anos, 

já 

sabia de cor a 

"Canção 

do

Exílio', de Gonçalves Dias, e versos de Gonçalves

de Magalhães. 

Quando 

o 

pai 

de Machado se casou

com ela, o filho 

já 

tinha 15 anos. Ensinar o 

quê?

RL 
- 

Vamos ao Dicionário recém-editado. 

Quanto

tempo levou 

para prepará-lo? 
Considera 

que 
será

também uma boa ferramenta de trabalho 

para 

futu-

ros 

pesquisadores, 
como as bibliografias?

UM 
- 

O Dicionário é uma bisbilhotice na vida e na

bibliografia machadiana, ordenada em cerca de dois

mil verbetes. Ao todo, foram dez anos de 

pesquisa,

bastante 

prazerosos. 
No início, não havia intenção

de fazer um livro. O objetivo era de ordem 

pesso-

al, anotar aspectos da vida e obra de Machado 

que

me facilitassem o estudo e o aprofundamento 
de

ambos. Com o tempo, o material se ampliou des-

medidamente. Vi, então, 

que 
havia ali o esboço de

uma obra, à semelhança 
dos 

grandes 
dicionários

europeus dedicados a escritores. Tive de suprimir

determinados aspectos, como o levantamento de

personagens 

de contos e romances 
ou o resumo das

obras de ficção, com o 

que 
o livro se tornaria 

gran-

de demais. Aliás, no 

primeiro 
aspecto há o Dicio-

nário, de Francisco Pati, e o segundo está acessível

em muitos livros. Optei 

por 
me restringir ao campo

biográfico e bibliográfico. Ou seja, tudo o 

que 

se re-

fere à vida 

pessoal 

e social de Machado, seus amigos

e inimigos, amores, doenças, os autores 

que 

escre-

veram sobre ele, em vida, as suas influências 
e suas

posições 

diante de determinados 
assuntos e fatos,

como o abolicionismo, a 

Questão 
Christie, o mito de

Tiradentes, a Inglaterra, a Guerra do Paraguai. A

intenção foi facilitar a 

pesquisa 
de leitores e 

pesqui-

sadores de Machado.

RL 
- 

No Dicionário há novidades referentes à vida e

obra de Machado?

UM 
- 

Há, além de 

páginas 
inéditas de Machado

que 
estão na obra. Foram incluídos 

cerca de cem

itens 

que 

não figuram na Bibliografia 
de Machado

de Assis, de Galante de Sousa, a bíblia machadiana

do assunto. Corrigimos também, alguns equívocos

desse 

grande pesquisador, 

meu mestre e amigo. Em

minhas 

pesquisas, 

descobri anotações 

jornalísticas

curiosas, 

que passaram 

despercebidas 
até hoje. Uma

delas diz, literalmente, 

que 
as Memórias 

póstumas
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são um roman à clef e 

que, 

na ocasião, muita 

gente

estava 
sendo identificada com os 

personagens 

do

livro.

RL 
- 

Isso é bem interessante. Nunca ninguém tinha

apontado 
as Memórias 

póstumas 

como sendo um ro-

man à clef.

UM 
- 

A esse respeito, 

posso 

dizer o seguinte: em

1881, 
a Revista Ilustrada, de Ângelo Agostini, afir-

mou 

que 
várias figuras da sociedade fluminense ha-

viam 
se reconhecido nos 

personagens 

do livro.

RL 
- 

Alguma coisa sobre a vida íntima do escri-

tor?

UM 
- 

Alguns aspectos curiosos. Em nota 

publi-

cada 
em O Mosquito, em 1876, o noticiarista solta

o seguinte 
veneno: 

"Sr. 

M. de Tal 
- 

Aqui há anos

publicou-se 
um livro intitulado Da 

(sic!) queda que

as mulheres têm 

para 

os tolos. Muito feliz deve o Sr.

ser 
com o belo sexo!" E uma clara alusão a uma

aventura 
extraconjugal de Machado. Se tal existiu,

não foi um fato isolado. Sabemos 
que, 

no 

período 

de

1882-83, 
ele teve uma amante, a atriz 

portuguesa

Inês 
Gomes. O caso de 1876 é novidade. Como se

vê, a vida amorosa de Machado ainda é muito mal

conhecida.

RL 
- 

A 

questão 

dos 

pseudônimos 

de Machado 
o 

pseudônimo 

Sousa Barradas é realmente de Ma-

Lara, Eleazar, MA, M-as, etc 
- 

parece 

ter sido mui- chado. Mas, a 

questão 

dos 

pseudônimos 

e iniciais

to bem coberta 

pelo 

Dicionário. O senhor acha 

que utilizadas por 

Machado ainda exige muita 

pesquisa. 31

podem 
ainda faltar alguns a serem descobertos?

UM 
- 

É 

possível. 

O 

problema 

não é descobri-los, RL 
- 

O centenário da morte de Machado tem 

pro-

ou atribuí-los a um escritor, mas 

provar 

a atribui- duzido novos livros, teses, ensaios, conferências,

ção. 
Isso nem sempre é fácil. Assim, há muitos matérias de 

jornal 

e TV etc. 

Que 

importância daria

pseudônimos 
atribuídos a Machado sem 

que 

haja a essas efemérides?

qualquer 
prova 

convincente, como Próspero UM 
- 

A ocasião é estimulante e 

pelo que 

estou revista 

do

Cham, 
entre outros. No Dicionário, eu 

provo que acompanhando 
estão sendo 

publicados 

muitos es- LIVRO

Flagrante raro de um escritor avesso a vida mundana:

Machado de Assis num bar, com amigos.

Flagrante raro de um escritor avesso à vida mundana:

Machado de Assis num bar, com amigos.



tudos sérios 

que 

ajudam a compreender o escritor

sob novos ângulos de visão. Da mesma forma, espe-

ro 

que 

a ocasião ajude a difundir Machado, 

para que

seus livros 

possam 

ser lidos de espontânea vontade

e com 

prazer, 

e não como leitura imposta na escola.

RL 
- 

Neste ano também se comemoram os 200

anos de imprensa no Brasil. O senhor teve uma

longa formação de 

jornalista 

e depois da aposen-

tadoria 

passou 

a se dedicar à literatura. O exercício

de 

jornalista 

ajuda ou atrapalha a formação de um

escritor?

UM 
- 

O 

jornalismo 

ensina a encontrar a 

palavra

justa, 

a 

podar 

excessos, a escrever de maneira cia-

ra e objetiva, sem floreios. A 

partir 

do século XIX,

quando 

o 

jornal 

se impôs na vida cotidiana das

pessoas, 

a influência do 

jornalismo 

na literatura foi

flagrante, uma influência 

que 

só teria 

paralelo, 

no

século XX, com o advento do cinema. Creio 

que 

foi

nessa época 

que 

se criou uma 

pretensa 

dicotomia

entre literatura e 

jornalismo, quando 

na realidade

são inter-relacionados e de influência recíproca. O

romance do século XIX deve uma boa 

parte 

de seu

vigor ao estímulo do 

jornalismo, 

com o surgimento

do folhetim. Balzac, ao 

publicar 

os seus romances

em folhetim, usava uma linguagem muito mais 

pró-

xima do 

jornalismo 

da época do 

que 

da literatura

clássica moribunda. Por outro lado, a crônica é um

gênero 

essencialmente 

jornalístico. 

Na obra de Ma-

chado há uma sensível influência da linguagem 

jor-

nalística. Na 

prática 

diária do 

jornal, 

ele aprendeu a

escrever com simplicidade e 

graça, 

a evitar a 

gravi-

dade antipática de estilo 

que 

o leitor repele, o estilo

com 

gravata 

e colete. Como cronista, se habituou

a flertar com o leitor, a 

provocá-lo, 

a dialogar com

ele, o 

que 
se tornaria uma marca de seus romances

da maturidade. Mas, o 

que 

é excelente 

para 

uns, não

diz nada a outros. Há escritores cuja obra nada deve

ao 

jornalismo 

e 

que 
dele se afastam milhares de 

qui-

lômetros, caso de Guimarães Rosa.

RL 
- 

O 

que, 

na sua opinião, falta ainda no 

país para

aproximar mais o brasileiro do livro?

UM 
- 

A educação faz o ser humano descobrir hori-

zontes espirituais, como faz o urso dançar no circo.

Acredito 
que 

uma educação hábil, lúdica, sem im-

posições, quase 

uma brincadeira, consiga aproximar

crianças e 

jovens 

do livro. O essencial é 

que 

o livro

seja uma descoberta 

pessoal, 
uma aventura de fuga

à rotina e não uma imposição. Mas, como fazer isso?

Desenvolvendo a criatividade de 

pais 

e educadores.

A 

propósito, 

lembro a velha história do 

professor

de Montaigne, incumbido de ensinar 

grego 

ao me-

nino de cinco anos. Com muita habilidade, ele su-

geriu 

ao discípulo inventarem uma língua. Dessa

forma, foram 

"inventando" 

as letras, as 

palavras 
e

logo formando frases e textos. 

Quando 

terminaram

a invenção da língua, Montaigne sabia 

grego. 

Em

suma, sem uma educação de base criativa, na esco-

la e em casa, 
qualquer 

campanha vai falhar. Claro

que, 

como complemento à descoberta do 

prazer 

da

leitura, cabe a disseminação de bibliotecas 

públicas,

a multiplicação de livrarias etc. Mas, isso é uma se-

gunda 

etapa. O 

principal 

é o início, a semente 

que

cai na terra 

para germinar 

e dar a árvore e seus fru-

tos. E de 

pequenino que 

se torce o 

pepino, já 

dizia

minha avó, dona Alice.
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Foram muitos os biógrafos 
que 

caíram na ten-

tação 
de abraçar a tarefa de desvendar os segredos

de Machado de Assis ou de, 

pelo 

menos, oferecer ao

leitor 
uma narrativa a mais completa 

possível 

sobre

a ascensão 
literária do menino 

que 

nasceu no morro

do Livramento, em 21 de 

junho 

de 1839, e um dia

se tornaria 
o maior escritor brasileiro de todos os

tempos. 
Na 

página 

virtual da Academia Brasileira

de Letras, estão citados vinte biógrafos, alguns de-

les autores de mais de um livro sobre a vida e a

obra 
do Bruxo do Cosme Velho. São eles: Modesto

de Abreu, Heloisa Lentz de Almeida, Francisco de

Assis Barbosa, José Maria Bello, Manuel José Gon-

dim 
da Fonseca, Keila Grinberg, Lúcia Grinberg e

Anita de Lima, Raimundo Magalhães Júnior, Jean-

Michel 
Massa, Mário Matos, Augusto Meyer, Josué

Montello, 
Arthur Motta, Luis Paula Freitas, Lúcia

Miguel Pereira, Daniel Piza, Eloy Pontes, Alfredo

Pujol, 
Luis Vianna Filho, Maria Helena Werneck e

Lindolfo 
Xavier.

A casa do Cosme Velho, 
já 

demolida, onde o escritor 
passou

seus últimos anos de vida.

REVISTA DO

LIVRO
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Nesta listagem não estão incluídos os autores primeiras edições vão de 1936 a 1955; o de Gondim

de ensaios literários importantíssimos, nos 

quais da 

Fonseca, Machado de Assis e o hipopótamo, 

que 

saiu

também foi abordada a vida do autor de Dom Cas- em 1960 e 1961; o La 

jeunesse 

de Machado de Assis,

murro, como os de Barreto Filho, Astrogildo Perei- do francês Jean-Michel Massa, editado em 1969, na

ra, José Veríssimo, Graça Aranha, José Guilherme França, e em 1971 no Brasil; os estudos Machado

Merquior, Eugênio Gomes, Roberto Schwarz de Assis desconhecido e Ao redor de Machado 

(respec-

Ubiratan Machado, 

já que 

a ensaística machadiana tivamente, de 1955 e 1958) e a biografia em 

quatro

é um outro mundo, 

praticamente 

infinito. tomos, Vida e Obra de Machado de Assis 

(datada 

de

Acredito na seriedade e boa intenção de todos 1980), escritos 

por 

Raimundo Magalhães Júnior,

estes estudiosos e 

pesquisadores. 

Poeta, dramatur- Bem diversas entre si, essas cinco biografias 

—

go, jornalista, 

crítico, cronista, contista e romancis- assim como os dois estudos de Magalhães Júnior

ta, nosso mestre Machado de Assis, como todos sa- - constituem uma imensa colcha de retalhos, bor-

bemos, foi um homem sério, amigo de seus amigos, dada a dez mãos, 

já que juntas 

formam um amplo

funcionário exemplar e marido dedicado, venerado painel, 
paulatinamente 

desenhado, sobre a trajeto-

presidente perpétuo 

da Academia Brasileira de Le- ria de Machado. Cada autor contribuiu com uma

tras desde a criação desta instituição, em 1897, até nova trama, novelo, linha, 

pincelada, 
cor, 

pesquisa,

a sua morte. 

Quem 

se interessou, no 

passado, por 

documento, tendo sempre aproveitado as descober-

sua vida e sua obra, 

geralmente 

teve como motiva- tas 
que já 

haviam sido feitas 

por 

seus antecessores,

ção principal 

a admiração 

pelo 

escritor. Mas 

pesou além 

de ir corrigindo erros de análise ou de inter-

também, decerto, o desejo de elucidar um enigma, pretação ou 
questionando 

conclusões apressadas.

Como aquele rapazinho de 

parca 

instrução e 

poucos Ao 

lado desta característica de ajuda mútua e de

recursos financeiros, autodidata, 

pôde 

chegar aonde permanente revisão crítica do 

que já 

havia sido

chegou? penosamente 
trilhado, estes estudos, antagônicos,

De todos os biógrafos mencionados, escolhi mas também complementares, têm, 

por 

outro lado,

cinco, sem com isso estar fazendo 

quaisquer juízos um 

visível 
ponto 

em comum. Os cinco biógrafos

críticos sobre as obras 

que 

deixei de ler. Minha se- sentem-se bem mais à vontade e seguros ao con-

leção recaiu sobre os trabalhos 

que 

considerei 

pri- 

tar a vida de Machado a 

partir 

de 1855, 

quando 

o

mordiais, a fim de nos aproximarmos de Machado rapazinho nascido no centro do Rio de Janeiro, em

de Assis e de sua edificante história, seja 

por 

terem pleno Segundo Império, começou a 

publicar 

versos

34 sido pioneiros, plantando 

sementinhas 
que 

seriam e 

prosa 

na Marmota Fluminense, e, 

posteriormente,

colhidas 

pelos próximos 

biógrafos, seja 

por 

terem n' O Espelho, no Futuro e no Paraíba, no Correio Mer-

exigido 

pesquisas 

alentadas, 

que 

também deixariam cantil e no Diário do Rio do Janeiro. Isto 

porque, 

de

frutos 

para 

a 

posteridade. 

Esses cinco trabalhos se- seus 

primórdios 

até 1908, sem nunca ter 

parado 

de

lecionados foram os seguintes: o curso literário de criar e de 

publicar 

suas criações literárias, teatrais

Alfredo Pujol, 

proferido 

entre 1915 e 1917 e 

pos- 

ou 

jornalísticas, 

o filho do carioca Francisco José

teriormente 
publicado 

em livro 
pela 

José Olympio; de Assis e da açoriana Maria Leopoldina 
passaria

REVISTADO J 
r

LIVRO o 

Machado de Assis, de Lúcia Miguel Pereira, cujas a ser um homem 

público, 

com todos os seus 

passos
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podendo 
ser bem mais facilmente acompanhados na

imprensa 
da época ou através dos livros 

que 

foram

sendo 

publicados, 
inicialmente 

por 

Paula Brito e

posteriormente 
pelo 

"bom 

ladrão" Garnier. O mes-

mo ocorrendo 
com os discursos institucionais 

que

proferiu, 
em sua carreira bem-sucedida de escritor

amado 
e reconhecido em vida, ou com sua corres-

pondência 
ativa e 

passiva, 

compilada mais de uma

vez.

Ou seja, 

por 

53 anos teve-se o homem em carne

e osso, 
em 

plena 

ação, fazendo e criticando 

peças,

concebendo 
versos, atuando em redação de 

jornal,

escrevendo 
incessantemente crônicas e colabora-

ções, relacion ando-se com 

poetas, 

escritores, 

poli-

ticos, 
diplomatas e 

jornalistas, 

amando atrizes de

teatro, 
apaixonando-se 

por 

uma 

portuguesa, 

com a

qual 
ficaria casado ao longo de 35 anos, editando

contos 
e romances, apoiando associações literárias

e musicais, 
dedicando-se ao serviço 

público, 

na Se-

cretaria 
de Agricultura, e, finalmente, ajudando a

criar 
a Academia Brasileira de Letras e lutando 

por

uma 
sede 

própria para 

a instituição, capaz de lhe

assegurar 
a 

permanência 

na vida cultural do 

país.

Tudo 
isso 

pôde 

ser, após sua morte, captado e escri-

to, 
havendo 

apenas, nos relatos biográficos, diferen-

ças de 

ponto 
de vista ou o aparecimento de um novo

verso, 
uma nova crônica, um novo conto disperso,

uma 
nova certidão ou documento.

Se a 

partir 

desta data fundamental, 1855, 

quan-

do 
Machado estava com 16 anos, tudo eram flores

para 
os biógrafos 

que 

se dispusessem a 

pôr 

a mão

na massa, não faltando material de 

pesquisa, 
bem o

contrário 
ocorria com a fase anterior, a infância e

o início da adolescência, ou seja, o 

período que 
vai

do nascimento, em 1839, ao das 

primeiras publica-

Ções. Constituem a 

grande 

lacuna, o buraco negro

na vida de Machado, os anos 

que 

vão da data da

morte de sua mãe, em 1849, 

quando 
ele tinha nove

para 

dez anos, até a época das 

primeiras 

versifica-

ções 
e do encontro com o livreiro e editor Paula

Brito e com os amigos da Petalógica. Tanto Pujol

como Lúcia Miguel Pereira, Gondim da Fonseca,

Jean Michel Massa e Raimundo Magalhães Júnior

reconhecem 

que, 

no 

que 

diz respeito a esse 

perío-

do 

— 

dos nove aos 15 anos do biografado 

—, 

o 

que

podem 

oferecer a seus leitores são meras elucubra-

ções. 
E, mesmo no 

que 

se refere aos anos ainda mais

iniciais, os da infância 

propriamente 

dita, apesar de

aos 

poucos 

ter sido levantada uma enorme docu-

mentação, no Brasil, em Portugal e nos Açores, os

relatos e as interpretações são dessemelhantes en-

tre si, constituindo, de certa forma, os 

primeiros 

15

anos de Machado a fase mais 

polêmica 

e obscura de

sua existência. E também a 

que 

deu margem 

para

as interpretações mais delirantes, sobretudo as de

caráter 

psicológico.

O nó da 

questão, 

apontado 

por 

vários biógrafos

e ensaístas, é 

que 

Machado, neste 

particular, 
não

quis 

ajudar em nada a 

quem 

viesse 

posteriormente

tentar decifrar os 

primeiros 

anos de sua vida. Ele

quase 

não falava sobre sua infância com seus co-

nhecidos e com os 

parentes 
da mulher, Carolina. E,

ainda 

por 

cima, 

para 

complicar ainda mais a tarefa

dos 

perscrutadores 

de sua alma, exigiu 

que 

fosse

queimada 

toda a correspondência de noivado com

Carolina Novais, na 

qual, 
imaginamos, deveria ter-

se exposto bem mais do 

que 
costumava e do 

que

desejaria 

que, 

um dia, viesse a 

público. 

Como disse

Augusto Meyer muito argutamente, Machado tirou

ele mesmo os miolos de 

pão 

ou 

pedrinhas 

assinala-

doras do caminho. Em outras 

palavras, 

fez 

questão

de apagar as 

pegadas que poderiam 

auxiliar algum

futuro estudioso a andar de forma mais segura 

pela

trevosa trilha do seu eu infantil.
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De 

qualquer 

forma, esses cinco biógrafos segui-

ram em frente e, ao final de cada 

percurso, 

se não

chegamos a uma casa toda iluminada, 

pelo 

menos

muito do 

que 

era indagação sem resposta ou com-

pleta 

obscuridade adquiriu uma certa transparência,

com as conclusões finais sobre a infância e adoles-

cência do biografado ficando ao sabor das 

preferên-

cias e 

personalidades 

de cada biógrafo. Uns mais

imaginosos e fantasistas; outros, mais científicos ou

objetivos, ou seja, mais apegados ao 

que poderia 

ser

uma verdade mais 

próxima 

da exatidão, aquela tão

prezada por 

Luis Vianna Filho, em seu ensaio inti-

tulado A verdade na biografia.

Vamos agora entrar mais detalhadamente no

conteúdo dessas biografias. Sobretudo no 

que 

se

refere aos anos iniciais de Machado, 

quando 

se for-

mam os 

primeiros 

contornos de um enigma nunca

totalmente decifrado. Trata-se de um 

período 

fun-

damental da sua vida, em 

que 

se transformaria no

homem 

que 

todos hoje admiramos, 

por 

sua obra e

também 

por 

uma vida visceralmente dedicada à li-

teratura. O biógrafo Alfredo Pujol merece todas as

louvações 

possíveis. 

Foi o 

pioneiro, 

um bravo ban-

deirante. 

Quando proferiu 

a 

primeira 

de suas sete

conferências na Sociedade de Cultura Artística de

São Paulo, Machado de Assis estava morto há ape-

nas sete anos e ninguém havia ainda tentado escre-

ver sobre sua vida e sua obra. Na reedição do livro

de Pujol, 

preparada 

em 2007 

pela 

Imprensa Oficial

de São Paulo e 

pela 

Academia Brasileira de Letras,

Alberto Venâncio Filho afirma, em sua apresenta-

ção, 
e com toda a razão, 

que 

"a 

glória 

de Macha-

do de Assis tem como 

ponto 

de 

partida 

a obra de

Alfredo Pujol". E também, acrescentamos, deve-se,

muito 

justamente, 

à 

primeira 

biografia de Macha-

do, a 

própria glória 

do biógrafo, advogado e biblió-

filo nascido em 1865 e morto em 1930. A correção

e o vigor de suas 

palestras 

fariam com 

que 

ele 

pró-

prio 

entrasse 

para 

a Academia, em 1917, 

passando 

a

ocupar a cadeira 

que 

fora de Machado e de Lafayete

Rodrigues Pereira, 

que, 

com o 

pseudônimo 

de La-

bieno, defendera com sua 

pena 

o autor das Crisálidas

e Falenas das raivosas críticas de Silvio Romero.

Em sua fala ao leitor, na abertura do livro 

que

reuniu suas 

palestras, 

Pujol comentava ser lamen-

tável 
que 

até aquele momento um escritor como

Machado de Assis, o maior do Brasil literário e um

dos maiores da língua 

portuguesa 

em todos os tem-

pos, 

ainda não fosse lido como o merecia. E citava

Olavo Bilac: 

"Não 

o compreendeu ainda todo o 

país,

porque 

ele foi de algum modo superior à sua época e

ao seu meio". Modesto, conhecendo suas limitações,

o 

primeiro 

biógrafo admitia 

que 

seu trabalho seria

apenas uma espécie de introdução, abrindo caminho

para 

estudos 
posteriores. 

Eis aqui as suas 

palavras:

"Ensina 

Saint-Beuve, um dos mestres da crítica,

que para 

estudar com 

proveito 

um escritor é 

preci-

so surpreender-lhe 
o talento no seu 

primeiro jato,

respirá-lo na sua hora matinal, na flor de sua alma

e da sua adolescência, nos seus 

primeiros 

estudos,

no 

primeiro 

meio 
que 

surgiu, no 

primeiro grupo

de amigos 
que 

o amaram, nos seus 

gostos 

e suas

preferências. 

Com respeito a Machado de Assis,

semelhante estudo ainda está 

para 

ser feito. Estou

longe de 

pensar 
que 

sou eu 

quem 
o faça. O 

que 

vou

talvez fazer é desbravar o caminho 

para 

a futura

glorificação 

de Machado de Assis. Dessa missão há

de incumbir-se 
quem 

tiver a capacidade e os recur-

sos 

que 

me falecem".

E realmente eram 

precárias 

as fontes de Pujol,

que para 

desenvolver sua narrativa se apoiaria mui-

to mais na 

própria 

obra de Machado do 

que 

em da-

dos biográficos, tendo enxertado no texto 

grandes

trechos dos contos e dos romances 

(transcreveu,
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por 
exemplo, 

todo o delírio de Brás Cubas). Com

isso, 
cometeria 

algumas falhas, erros ou omissões,

que 
perduraram 

por 

alguns anos, sobretudo sobre

aquela 
fase obscura, a da infância e a da adoles-

cencia 
de Machado. Transcreverei aqui o início da

primeira conferência de Alfredo Pujol, aquela 

que

tem 
como tema a adolescência e mocidade de seu

memorável 
biografado:

Numa 

pobre 

habitação de agregados, depen-

dência 
de antiga chácara do morro do Livramento,

na cidade 
do Rio de Janeiro, nasceu a 21 de 

junho 

de

1839 
Joaquim 

Maria Machado de Assis, filho de um

casal 
de 

gente 

de cor, Francisco José de Assis e Ma-

ria 
Leopoldina 

Machado de Assis. Era o 

pai 

humil-

de operário, 

pintor 

de casas. A mãe, nas horas 

que

podia 
distrair 

dos cuidados da família, 

granjeava 

al-

guma 
ocupação 

nos serviços domésticos do senho-

no, 

para 
acrescentar um 

pouco 

de ajuda ao escasso

mealheiro 
do casal... Joaquim Maria teve uma infân-

cia 

quieta 
e simples, sem os regalos e os 

presentes

das 
crianças 

felizes, mas, ainda assim, contente da

sua 

quietação 
e da sua simplicidade. Brincava no

morro, 
a caçar ninhos de 

pássaros, 

ou divertia-se

nas 

praias 
fronteiras, onde vinham abicar todas as

manhãs 
as canoas carregadas de frutos... Não teve

por 
certo muitos amigos de folgança...porque desde

pequeno costumava fechar-se dentro de si 

próprio,

na reserva 
e no recato 

que 

sempre 

guardou por 

toda

a vida."

Foi a 

partir 

daí 

que 

se cristalizou a versão de

que 
a mãe de Machado também era mulata e de 

que

o menino, 
apesar de brincar 

pelos 

morros e 

praias

da vizinhança, 
como dera a entender em seus livros

Brás 
Cubas e 

Quincas 

Borba e em seu 

"Conto 

da Es-

cola", 
era, desde muito 

pequeno, quieto, 
arredio, en-

simesmado. 
Pujol afirma 

que 

Machado aprendeu a

ler, 
escrever 

e contar numa escola 

pública 
situada à

rua do Costa 

(conforme 

a descrição feita no conto 

já

mencionado), crê 

que 

completou seus estudos com

o auxílio do 

preceptor 
Silveira Sarmento, sem 

pre-

cisar em 

que 

data. Teria exercido o ofício de sacris-

tão da Igreja da Lampadosa e sua mãe, alma sim-

pies, piedosa 

e cristã, deveria ter influído 

para que

dessem ao filho esse emprego. Sua religiosidade ou

apego às coisas divinas, nos 

primeiros 

anos da vida,

estaria comprovada 

pelos 

versos dedicados ao sábio

franciscano Monte Alverne, dados à luz em 1856, e

por 

aqueles 

publicados 
na Semana Santa de 1858,

com dedicatória ao 

padre-mestre 
Silveira Sarmen-

to. Trata-se do belo 

"Morte 

no calvário". No 

que 

diz

respeito às mortes da irmã de Machado, Maria, e de

sua mãe, Maria Leopoldina, Alfredo Pujol afirma

apenas 

que 

"bem 

cedo morreram", também sem sa-

ber 

precisar 

as datas. Transcreve alguns dos versos

escritos 

para 

lamentar a morte da 

pequenina 

com-

panheira 

de folguedos e da 

genitora. Quanto 

às no-

vas núpcias do 

pai, 

também não tinha informações

sobre 

quando 
exatamente haviam sido celebradas.

Acreditava 

que 

a 

partir 

desta época, a das segundas

núpcias de Francisco José, a existência de Machado

tinha ficado muito dura e 

"o 

triste adolescente se

vira face a face com a bruteza áspera da vida e com

o enigma inquietador de seu destino".

O amor aos livros, segundo Pujol, também lhe

teria sido repassado 

por 

Silveira Sarmento, 

que,

com isso, adquire um 

papel 

decisivo na instrução

do futuro 

grande 

escritor. Muito maior, 

porém, 

do

que 
este mesmo lhe daria, em 1864, 

já 

com 25 anos,

na dedicatória da 

primeira 

edição das Crisálidas. Na

ocasião, Machado afirma 

que 
só convivera com o

seu 

padre-mestre 

durante um ano. Depois o 

perde-

ra de vista. Esta foi a infância do 

grande 

escritor,

segundo Pujol. Não há menção à madrinha Maria

José de Mendonça Barroso, e o 

papel 

da mãe merece
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pouca 

relevância na vida do menino do Livramento,

já que 

o biógrafo não tinha noção de 

quanto 

tem-

po 

ela havia acompanhado na terra o seu rebento.

Mesmo Maria Inês, a madrasta, esta, sim, 

genuina-

mente mulata, não mereceu, nessas linhas iniciais,

muitas considerações.

Depois dessa fase, a biografia 

pula para 

a loja de

livros de Paula Brito, no Rocio. Cabe a Pujol todo

o crédito 

por 

descobrir tal 

personagem 

ou 

pelo 

me-

nos remarcá-lo como amigo 

querido 

e 

grande pro-

tetor de Machado. Não sabia dizer como os dois ha-

viam se conhecido. Pujol dedica algumas 

palavras

esclarecedoras a respeito deste amável 

protetor 

de

Machado 
que 

valem a 

pena 

ser transcritas aqui,

pois, 

de certa forma, norteariam seus seguidores:

"Curioso 

mestiço, de um ardente 

patriotismo 

e uma

delicada sensibilidade, filho de um artista 

(dizem

que 

o 

pai 

foi o 

primeiro 

ourives de martelo da sua

época, autor das melhores lâmpadas de 

prata que

ornam os velhos templos fluminenses), Paula Brito

fez-se tipógrafo na Imprensa Oficial e depois nas

oficinas de Signot Plancher, o fundador do Jornal

do Commercio. Em 1831 

passou 

a editor e 

jornalista,

e comprou uma loja de livros na Praça da Cons-

tituição. Jornalista originalíssimo, na maioridade

fundou uma folha chamada A Mulher do Simplício, e

mais tarde adquiriu a Marmota na Corte, fundada em

1949 

pelo jornalista 

baiano Próspero Dinis, 

jornal

este 

que passaria 

a se chamar Marmota Fluminense e

depois apenas Marmota."

Embora carente de informações, Pujol tem uma

indiscutível importância na abertura de caminho

para 

os outros biógrafos. Ele entrevistou amigos

ainda vivos de Machado, como Ramos Paz e Ferrei-

ra de Araújo, e 

pesquisou 

alguns 

jornais 

em 

que 

sa-

iram os 

primeiros 

textos do escritor. Registrou ter

sido em 1855, na Marmota, 

que pela primeira 

vez

sairia em letra de forma um escrito assinado 

por

Joaquim Maria Machado de Assis, com 16 anos na

época. Tratava-se de versos inspirados numa can-

tora italiana, 

provavelmente 

a Casaloni. Mais tarde

se verificou 

que 

a 

primeira publicação 

de versos de

Machado deu-se bem antes, num 

jornalzinho 

cha-

mado Periódico dos Pobres, nos 

quais 

aparece men-

cionada uma certa senhorita Petronilha. Mas essa

falha de Pujol não tem 

gravidade 

num livro ainda

desbravador.

Depois de falar de Paula Brito, ele vai destacar a

importância 
que 

tiveram 

para 

Machado as reuniões

no escritório do advogado baiano Caetano Filguei-

ras, autor de Idílios, das 

quais 
também 

participavam

Casimiro de Abreu, Macedo Júnior e Gonçalves

Braga. O 

grupo 

do lendário 

"éramos 

cinco", do 

pre-

fácio escrito 

por 

Filgueiras 

para 

as Crisálidas, sendo

"o 

quinto 

um menino, uma verdadeira criança", ou

seja, Machado de Assis com 15 ou 16 anos. Pujol

não sabia da existência de mais dois aficionados

destas reuniões, Augusto Emilio Zaluar e Teixeira

de Melo. O 

grupo 

reunia na realidade sete 

pessoas

interessadas em literatura, e não apenas cinco.

Por outro lado, o 

primeiro 
biógrafo acreditava

piamente 

na versão 

que 

lhe fora repassada 

por 

um

amigo de Machado, segundo a 

qual, quando jovem,

o escritor fora tipógrafo da Imprensa Nacional, ou

aprendiz de tipógrafo. Temos então no livro aquela

descrição 
que por 

muito tempo 

perdurou: 

Macha-

do teria sido um mau tipógrafo, 

que 

costumava ler

pelos 

cantos, e, com isso, um dia o chefe da oficina

foi fazer reclamações a respeito do subordinado ao

diretor da Imprensa Nacional, função esta então

ocupada 
por 

Manuel Antonio de Almeida, o autor

de Memórias de um sargento de milícias. Ao tomar

contato com o rapazinho apaixonado 

por 

livros, 

que

muitas vezes dormia nos bancos da tipografia e 

que
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por 
isso fora escorraçado das oficinas, 

"Maneco" 

se-

ria totalmente conquistado 

pelo jovem 

escritor. Daí

para 
frente, tornar-se-ia um amigo fiel de Macha-

dinho 
e outro dedicado 

protetor, 

ofertando-lhe sua

generosa 
amizade e também a de dois amigos 

que 

se

tornariam 
futuros 

jornalistas 

e 

políticos 

influentes:

Francisco 
Otaviano e 

Quintino 

Bocaiúva.

Sempre seguindo o relato de Pujol, com 

Quin-

tino 
Bocaiúva Machado teria relações bem mais

próximas 
e amigas. Tanto 

que 

mais tarde, em 1860,

quando 
já 

tinha deixado o oficio de tipógrafo e tra-

balhava 
como revisor de 

provas 

na livraria e casa

editora 
de Paula Brito, e também no Correio Mer-

cantil, 
o futuro líder abolicionista levaria o 

jovem

amigo 
de 20 anos 

para 

trabalhar com ele no Diário

do Rio de Janeiro. Foi a 

partir 

de sua entrada no Dl-

ário 
do Rio de Janeiro, onde ficaria 

por 

sete anos, 
que

Machadinho 
realmente começaria a trilhar o cami-

nho 

que 
o levaria à sua vertiginosa trajetória. Na

cobertura 
do Senado do Império, conheceria outros

dois 

jornalistas que 

também seriam seus amigos

por 
toda a vida, Pedro Luiz, 

que 

trabalhava no Cor-

reio 
Mercantil, e Bernardo Guimarães, 

que 

fazia a

cobertura 

para 

o Jornal do Commercio. Iam ao Sena-

do, atravessavam 
a Praça da Aclamação, comiam na

rua 
dos Latoeiros, atual Gonçalves Dias, trocavam

idéias 
e versos.

E muito 

gozada 

a descrição de Pujol dos 

pri-

meiros 
escritos de Machado no Diário, 

quando

se atrapalhava com a tinta e sujava a mesa toda,

além 
de escrever de forma incompreensível 

para

os tipógrafos. Teve 

que 

ter aulas de caligrafia com

Guilherme 
Scully. Logo, logo, 

passaria 

a ser o res-

ponsável 
pelas páginas 

literárias do 

jornalzinho 

e

conheceria 
na redação Gonçalves Dias e José de

Alencar. Ficaria amigo do autor de Iracema até a sua

morte, em 1877, tendo 

ganho 

como herança daque-

le 

profícuo 

relacionamento, alimentado 

por 

mútuas

admirações, uma outra longa e fiel amizade: a 

que

seria mantida com o filho do 

grande 

escritor ro-

mântico, Mário de Alencar.

Surgem, então, o amor 

pelo 

teatro, as 

primeiras

peças, 

o trabalho de crítica ou censura 

para 

o Con-

servatório Dramático. Outras amizades essenciais,

como a com o 

português 

Ramos Paz, futuro 

grande

filólogo e bibliófilo, com 

quem 

alugaria um 

quarto

ou moradia no centro do Rio, e com Ernesto Ci-

brão, também 

português. 

Entrava na sua vida tam-

bém 

por 

esta época outro amigo vindo de Portugal,

Faustino Xavier de Novaes, 

que 

chegara ao Rio em

1858 e logo em seguida lançaria o 

jornalzinho 

O

Futuro, 

para 

o 
qual 

Machado enviaria colaborações.

Nesta altura de seu livro, Pujol não cita Emilio Za-

luar, o 

que 

comprova o seu total desconhecimento

deste outro 

grande 

amigo lusitano de Machado, e

também desconhece O Espelho, de Francisco Eleu-

tério de Souza, no 
qual 

Machado escreveu.

Apesar dos erros e omissões, ainda vale a 

pena

ler Pujol? Claro 
que 

vale! No mínimo, 

por 

toda a

análise crítica da vida de Machado e 

por 

todo o seu

carinho e respeito 

pelo 

seu biografado; Em seu li-

vro, não há interpretações delirantes. Bem ao con-

trário da biografia de Lúcia Miguel Pereira, 
que

tratou Machado o tempo todo como um coitadinho,

moleque, mulato, doentinho, nevropata, esquizóide,

chegando a dizer 
que 

tinha beiço e narinas dilata-

das. E só olhar 

para quaisquer 

fotos de Machado,

seja 

quando jovem, 

seja na maturidade, 

que 

vere-

mos 
que 

seu nariz era 

pequeno 

e até muito do bem

desenhado. Um verdadeiro nariz 

grego, 

como diria

Joaquim Nabuco. Chega a ser divertido verificar o

emaranhado de complicações nas 

quais 

se meteu

Lúcia Miguel Pereira, mineira, branca azeda, ao

escrever a biografia do seu mulatinho doente. De-
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tendo muito mais informações do 

que 

as de Alfredo

Pujol, 

porque 

ouviu mais 

gente 

e 

pesqüisou 

muito

mais 

para 

escrever o livro, editado 

pela primeira 

vez

em 1936, além de usar as 

próprias 

informações 

já

contidas na 

primeira 

biografia, Lúcia, mesmo sen-

do uma consagrada crítica literária, comete o erro

do 

preconceito 

e das ilações fantasiosas. Em outras

palavras, 
informa mais do 

que 

Pujol, mas, de certa

forma, erra mais, 

pecando por 

excesso de comisera-

ção 
e interpretação.

Na terceira edição de Machado de Assis, estudo

crítico e biográfico, Lúcia conta 

que, quando 

começou

sua 

pesquisa, 

em 1935, só havia sobre a vida do seu

biografado os dados coligidos 

por 

Pujol, 

que 

"em 

re-

gra 

exatos, não eram muitos". Boa 

parte 

da obra de

Pujol estava esquecida nos 

jornais 

e revistas em 

que

fora 

publicada. 

Para reconstituir as informações, ela

informa ter seguido todas as 

pistas, 

ter batido em

todas as 

portas, 

e ter 

procurado 

ler e ouvir tudo o

que guardavam 

os 

periódicos 
e a tradição oral. In-

felizmente, lamenta, nem todas as 

pistas 

a levaram

aonde desejaria e nem todas as 

portas 

lhe foram

abertas com franqueza. Ela não teve, 

por 

exemplo,

acesso à certidão de batismo, 

que provava que 

a mãe

de Machado não era mulata, como havia escrito nas

duas 

primeiras 

edições, e, sim, branca e 

portugue-

sa, natural da Ilha de São Miguel, nos Açores. Essa

informação, no entanto, observou a biógrafa, sendo

à 

primeira 

vista de 

grande 

significação, não a fez

mudar muito o conteúdo da sua biografia. E é aí 

que

erra feio, chegando a afirmar o seguinte:

"Fatos 

realmente significativos são aqueles 

que

vão de algum modo repercutir na existência futura

e, sobretudo, no modo de ser, no temperamento do

biografado. Ora, a circunstância de ter a mãe bran-

ca e lusa terá influído seriamente no romancista?

Quanto 

a mim não o creio, 

por 

dois motivos: 

porque

não o impediu de ser mulato e 

porque 
não foi ela

quem 

o educou. Talvez 
— 

quem 
sabe 

— 

Maria Leo-

poldina 

lhe haja transmitido muitas das 

qualidades

que 
o fizeram o homem raro 

que 
foi, mas não 

por

ser 

portuguesa; 
e convivendo 

pouco 
com o filho,

pois que 

morreu deixando-o criança, 

pouco 

há de

ter 

pesado 

em sua formação. No caso da filiação de

Machado, a 

paterna 

é infinitamente 
mais importan-

te do 

que 

a da mãe. O 

que 
o marcaria 

para 

sempre,

o 

que 

condicionaria as suas reações diante dos ho-

mens e da vida, seria a cor 

que 
herdara do 

pai, 

e

que 

a mãe 

pode 

ter atenuado, sem, contudo, deixar

menos visível...."

Sem comentários, não? As 

palavras 
de Lúcia fa-

Iam 

por 

si mesmas. O 

que 
mais chamou a sua aten-

ção 
no registro de batismo foi o fato de Machado

ter nascido sob a 

proteção 
da casa-grande do Li-

vramento, ser afilhado de uma matrona afidalgada.

Ter vivido anos no aconchego de um ambiente opu-

lento, diz ela, deve ter contribuído mais 

para 

a 

psi-

cologia de Machado do 

que 

ser filho de mãe branca,

o 

que 

apenas lhe atenuou a mulatice. Em sua obra,

reconhece Lúcia Miguel Pereira, são inequívocos os

traços deixados 

pela 

casa e 

pela gente 

do Livramen-

to, bastando folhear os 

primeiros 
romances 

para 

se

deparar com a chácara, em regra 

governada por

senhoras austeras como Dona Maria José de Men-

donça Barroso. Com base nesta nova informação,

isto é, a existência de uma madrinha tão 

poderosa,

Lúcia fez algumas alterações em seu texto inicial

e acrescentou algumas notas de 

pé 

de 

página. 
Mas

não mudou no todo o conteúdo de sua biografia,

que 

é uma espécie de tese sobre a impressionante

ascensão de um mulato esquizofrênico, doentinho

desde nascença, 

que, para 

chegar aonde chegou,

teve de deixar no meio do caminho sua madrasta

mulata, abandonando-a 

por 

completo à sua 

própria
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sorte. 
Ou seja, Lúcia levou a sério as críticas de He-

metério 
dos Santos 

quanto 
à total falta de amor de

Machado 

por 

sua mãe de criação, Maria Inês.

Foram 
várias as 

pessoas 

ouvidas ou 

procuradas

por 
Lúcia 

Miguel Pereira 

para 

obter os dados 

que

consubstanciassem 

a sua tese. Inclusive 

gente que

conheceu 

pessoalmente 
Machado e 

que 

lhe 

prestou

valiosas 
informações. Logo na abertura do estudo,

no capítulo 
a 

que 
ela deu o nome de 

"Perspectiva",

há 
observações 

muito 

percucientes. 

Gosto, 

por

exemplo, 
da listagem dos estereótipos de Machado

arrolados 

por 
ela: o homem da 

porta 

da Garnier,

conversador, 

sóbrio e malicioso; o homem da Aca-

demia, 
formalista, conservador, tentando oficializar

a literatura, 
transportá-la dos cafés 

para 

os salões

fechados; 

o humorista sutil, êmulo mestiço dos

mestres 
ingleses; o burocrata 

perfeito, 

aferrado aos

regulamentos, 

às horas certas, 

praxes, 

usos; o mari-

do 
ideal, 

bom burguês, caseiro, morigerado, indul-

gente, incapaz de fazer literatura da vida; o absen-

teísta, 

que 
nunca 

quis 

se 

preocupar 

com a 

política,

e 

que 
viu a Abolição e a República como 

quem 

visse

espetáculos 

sem o maior interesse.

Todos 
esses multiformes enquadramentos, se-

gundo ela, davam a Machado um só rosto, um só

coração. 

E uma dureza de estátua. Com muitas 

pes-

soas 
dizendo 

que 

entre a obra e o homem havia um

abismo, 
ou seja, a obra 

que 

deixou não 

poderia 

ter

saído 
de tal homem. O 

que 

faz ela dizer 

que, 

como

o 
Machado 

escritor era um ser insofismável, uma

personalidade forte e marcada, tudo indicava 

que 

o

homem 
não foi o 

que pareceu 

ser, ou o 

que quis pa-

recer. 
Por isso valia tanto a 

pena 

estudar sua vida.

Não 
sendo verdadeira, 

portanto, 

a colocação de

muitos 
contemporâneos de 

que 

sua vida fora uma

sensaboria 

só. Até 

porque, 

acentua a biógrafa, a não

ser 
alguns 

amigos da mocidade, como Henrique Cé-

sar Muzzio, Sizenando Nabuco, 

Quintino 

Bocaiúva,

e, mais tarde, sua mulher, Carolina, Carlos Maga-

lhães de Azeredo e Mário de Alencar, foram muito

poucas 

as 

pessoas que poderiam 

se 

gabar 

de tê-lo

conhecido realmente.

Sob esta 

perspectiva, 

ela diz ainda 

que 

sua bio-

grafia 

será, 

portanto, 

mais do 

que 

uma biografia,

uma interpretação de Machado de Assis. E é nesta

interpretação 

que 
apontamos os maiores equívo-

cos, senão desvarios. Escreve ela sobre o escritor:

"Tendo 

de lutar com a inferioridade da educação,

de sopitar impulsos de nevropata, de desmentir o

proverbial 

espevitamento do mestiço, 

querendo 

se

impor aos brancos, aos bem-nascidos, Machado de

Assis tratou de se esconder dentro de um tipo, 

que

não era bem o seu, mas 

que 

representava o ideal, o

do homem frio, indiferente, impassível."

Esses conceitos 

— 

nevropatia e espevitamento

de mulato 

— 

acompanharão todo o livro. O ano era

o de 1936, o arianismo campeava na Alemanha e

as idéias de Gobineau estavam de novo em voga.

Assim como as leituras apressadas de Freud. Tanto

que 

a biógrafa escreve numa nota: 

"para 

entender

Machado de Assis é 

preciso 

não esquecer de 

que 

ele

foi um nevropata, movido 

pela 

sensação de insegu-

rança 

que 

o impele nervoso, 

por 

assim dizer, 

para 

os

braços das ficções ideais, dos 

princípios, 

e o obriga

a 

procurar 

uma linha de orientação. Essa busca de

segurança leva o nervoso a buscar um ideal de 

per-

sonalidade...".

O Capítulo II é intitulado 

"O 

Moleque", carac-

terização 

que 

também não requer comentários. As

primeiras 

linhas de Lúcia são as seguintes: 

"Não

suspeitava Dona Maria José de Mendonça Barro-

so, viúva de Bento Barroso Pereira, senador, oficial,

general 

do exército, ministro duas vezes, 

que 

seu

nome só 

passaria para 

a 

posteridade por 

haver, em

41
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13 de novembro de 1839, consentido em ser madri-

nha de uma criança nascida em £1 de 

junho, 

numa

casinhola vizinha de sua chácara. Era o 

primeiro 

fi-

lho de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina

Machado de Assis, ele mulato e 

pintor, 

nascido 

já

de 

pardos 

forros, ela 

portuguesa, 

ilhoa, e, segundo

a tradição, lavadeira. Gente humilde, mas organiza-

da, legitimamente casada, benquista no morro do

Livramento, onde morava. De outra forma não teria

sido madrinha tão alta senhora, dona da maior casa

da zona, nem 

padrinho 

o veador do Paço Imperial

Joaquim Alberto de Sousa da Silveira, Comendador

da Ordem de Cristo e Oficial da Ordem Imperial

do Cruzeiro, também residente no bairro, então um

dos 

preferidos 

dos 

graúdos. 

Deram ao 

pequeno 

o

nome do 

padrinho, 

Joaquim, ao 

qual 

acrescentariam

depois o de Maria, 

que 
tinham a mãe e a madri-

nha."

"A 

capela onde se realizou a cerimônia fazia 

par-

te da velha 

quinta 

do Livramento, da 

qual 
consta

terem sido agregados os 

pais 

de Machado de Assis.

Possuíam-na nesse momento os herdeiros de Ben-

to Barroso Pereira: sua viúva e filhos, e também a

Marquesa de Maceió, o Conde de Linhares, e José

Maria Coutinho.

Casa Velha, cheia de tradições... sempre habita-

da 

por 

famílias importantes, com fumaças e hábitos

de 

grandeza. 

Aí se 

passou 

a 

primeira 

infância do

grande 

romancista, aí ele brincou, um molequinho

tratado com carinho, afilhado da viúva rica, seu 

pro-

tegido, aí recebeu sem dúvida as 

primeiras 
impres-

sões do ambiente tão brasileiramente senhorial 

que

evocaria em seus livros... Deve ter sido muito forte

o sentimento 

que 

o uniu a dona Maria José e, atra-

vés dela, à casa do Livramento, ao seu 

passado. 

Pes-

soa 

que 

o conheceu intimamente 

(Dona 

Sara Costa,

esposa do 

general 

Bonifácio Costa e sobrinha de

Carolina) e 

que, 
entretanto, nada ficou sabendo de

sua meninice, ouviu-o referir-se com elogios e 

gra-

tidão à madrinha."

Ainda sobre estes 

primórdios 
de Machado e sua

história familiar, Lúcia afirma 

que 

"a 

morte 

prema-

tura da irmã, a relativa infecundidade 
do casal, a

doença 

que 

afligiu o romancista, tudo 

permite 

ima-

ginar 

sérios antecedentes mórbidos". E acrescenta

que 

Joaquim Maria foi um menino doentio, 

pois

se lembrava de ter sentido na infância 

"coisas 

es-

quisitas", 

tendo a biógrafa, neste 

ponto, 

observado

que, 

segundo Hermínio Brito Conde, o médico 

que

escreveu sobre a tragédia ocular de Machado, 

"as

crises epiléticas ou epiletiformes só tenham acon-

tecido na idade adulta". Em criança, 

porém, 

a saúde

precária 

não o teria impedido de 

gozar 

a existência

solta no bairro humilde, 

"pululante 

de moleques",

em contraste tão chocante com a 

quinta 
da ma-

drinha. E aí vem a seguinte frase lapidar: 

"Foi 

um

moleque entre muitos outros, um moleque feio, de

camisa de riscado e 

pés 

no chão, espiando, curioso, a

gente que 

se aventurava na Gamboa e as embarca-

ções que 

atracavam na 

praia 

de São Cristóvão...Seus

divertimentos deviam ser, como os de Brás Cubas,

caçar ninhos de 

pássaros, 
ou 

perseguir 
lagartixas

nos morros do Livramento e Conceição, ou sim-

plesmente 

arruar à toa." Após outras descrições de

divertimentos do molequinho com amiguinhos des-

validos, Lúcia conclui 

que 

na infância Machado teve

"uma 

vida igual a de todas as vidas de moleque,

mal vestido, mal alimentado, a 

pobreza 
no corpo e a

alma livre". 

Que 

a alma era livre, é 

possível 
imagi-

nar, normalmente as almas das crianças, sem o 

peso

das responsabilidades dos adultos, são mais livres.

Quanto 

ao resto, como 

poderia 

saber 

que 
Machado

era feio, mal vestido e mal alimentado?

No terceiro capítulo, Lúcia trata Machado de
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operário", 

quando 
a sensação intuitiva 

que 

temos é

que, 
se o foi, foi 

por pouquíssimo 

tempo, não mere-

cendo 
este 

predicado 
ou epíteto ser utilizado como

titulo 
de um capítulo. E ela segue com sua narrati-

va 
sempre 

remarcando a cor de Machado. Poderia,

aliás, 
ser este o nome da biografia: a cor de Ma-

chado 
de Assis. Revisor na Marmota e no Correio

Mercantil, 
relata a biógrafa, trabalhava duramente o

moço 
doentio", 

que 

também mantinha o emprego

certo 
de caixeiro na livraria de Paula Brito. Vida

difícil, 
e de 

poucos prazeres, 

mas Lúcia diz acreditar

que, 
mesmo 

assim, ele devia estar seguindo à risca o

programa traçado, e 

que, 

apesar dos 

"choques" 

que

a cor" 
lhe suscitava e da 

"doença", 

devia ser feliz.

Apesar 
de ser 

"feio, 

mulato e 

gago", 

era, como todos

°s 

poetas 
de seu tempo e de sua idade, um 

jovem

sentimental, 

habitado 

por 

sonhos românticos. Do

capítulo 

sexto, denominado 

"Machadinho", 

quero

capturar 

pelo 
menos uma frase. E nele 

que 

Lúcia

diz 
ser 

Machado um mulato sem disfarce, a raça

gritando na vasta e rebelde cabeleira 

que 

lhe caía

sobre 
as orelhas, nos lábios 

grossos 

encimados 

pelo

bigode 
ralo e duro e nas narinas achatadas. Onde é

que 
ela viu isso? Não há uma foto de Machado 

que

nos 
revele 

esta aparência tão fortemente mestiça. E

se 
o fosse, 

também não teria nenhuma importância.

Ela 
complementa 

dizendo 

que 

tenha sido talvez a

cor 

que 
tenha lhe causado as 

principais 

desilusões

amorosas, 

espelhadas no texto 

"Queda 

que 

as mu-

lheres 

têm 

para 

os tolos" e na 

peça 

"Desencantos".

Mas 
chega, 

por 

enquanto. Só voltarei a Lúcia Mi-

guel Pereira 
nas minhas conclusões. E chegada a

hora 
de falar da biografia de Gondim da Fonseca.

Esta, 
ao mesmo tempo 

que 

corrige vários erros de

informação 

da biógrafa mineira, desmontando sua

tese 
do carma da mulatice, do Machado doentinho e

do 
seu 

desapego à madrasta Maria Inês, 

paradoxal-

mente também a redime, de certa forma, dos seus

equívocos. As análises 

psicológicas 

de Gondim da

Fonseca sobre o biografado, apesar de se tratar de

um 

pesquisador 

incansável e de muito valor, conse-

guiram 

ser ainda mais desvairadas 

que 

as da segun-

da biógrafa de Machado. Isso não invalida absolu-

tamente o seu incomparável trabalho de 

pesquisa,

mas acaba nos 

provocando 

boas risadas.

Antes, uma observação. 

Quando 

Gondim da

Fonseca escrevia o seu Machado de Assis e o hipo-

pótamo, 

cuja 

primeira 

edição é de 1960, Galante de

Souza 

já 

tinha escrito sua Bibliografia de Machado de

Assis 

(1955) 

e suas Fontes 

para 

o Estudo de Machado

de Assis 

(1958), 

duas ferramentas 

que 

se tornariam

imprescindíveis 

para 

os biógrafos. Mas Gondim da

Fonseca não o menciona no seu 

prefácio, 

ao contrá-

rio de Jean Michel-Massa e Raimundo Magalhães

Jr. Logo, é muito 

provável que 

não tenha recorrido

a essas 

preciosas 

fontes. Sua vasta 

pesquisa 

foi to-

talmente autônoma, o 

que 

a dificultaria ainda mais.

Considerando o autor 

que 

as biografias anteriores

eram absolutamente 

precárias 

— 

"Pujol 

teria balbu-

ciado trivialidades e Lúcia Miguel Pereira teria dei-

xado correr a 

galope 

a fantasia, chorando lágrimas

sentidas 

pelo 

abandono a 

que 
Machado relegara a

madrasta Maria Inês" 

—, 

diz ter resolvido fazer uma

biografia 

por 

conta 

própria, 

baseada nos 

princípios

de Freud 

(era 

impressionante como Freud se 

pres-

tava aos maiores delírios, nessa época). O biógrafo

se vangloria de seu trabalho, e no 

que 

se refere à

documentação 

que 
levantou a respeito dos antepas-

sados de Machado, tinha mesmo toda a razão de se

vangloriar.

A 

primeira 

edição de Machado de Assis e o hipo-

pótamo 

havia recebido críticas, cochichadas 

pelas 

li-

vrarias, 

que 

Gondim diz terem sido merecidas, em

parte. 

Afinal, tivera a coragem de dizer 

que 

a mãe
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do escritor recebera fina educação, 

jamais 

se empre-

gara 

como lavadeira, e não falecera deixando Ma-

chado no berço. Dissera também 
que 

a morte do 

pai

não ocorrera a seguir, 
que 

Maria Inês não lhe servi-

ra de arrimo e 

que 

ele não a desprezara. E mais: 

que

Carolina tinha 

pouca 

instrução, 
que jamais poderia

ter servido de secretária e muito menos ter escri-

to algumas das obras do marido, 

já que 

sua família

provinha 

de operários 

pobres, 

ourives 

portugueses

sem recursos. O 

problema 

é 

que 

muitos destes 

pon-

tos, 

que 

ele sabia serem absolutamente corretos, ha-

viam ficado sem 

prova, 

ou com 

prova 

insatisfatória.

Para evidenciar 
que 

"as 

doutrinas de Freud estavam

corretas", ele resolveu se bater 

para 

a Ilha de São

Miguel. Foi três vezes a Portugal, virou 

pelo 

avesso

os arquivos da Igreja de Santa Rita, no Rio de Janei-

ro, os cartórios de várias igrejas, sem falar nas bus-

cas com 
que 

fatigou os abnegados funcionários da

diretoria do Patrimônio da cidade. Tudo isso sem

ter sido ajudado financeiramente. Nos Açores, teve

dificuldade 

para 

fotografar as certidões 
que 

encon-

trara. Para conseguir as fotocópias, teve 
que 

dizer

que 

era amigo 

pessoal 

de Oliveira Salazar. Moure-

jou 

também no Arquivo Nacional. Mexeu nos ca-

lhamaços da Igreja da Candelária e nos documen-

tos comidos 
por 

cupim da Igreja de Sacramento, e

graças 

a Deus, comenta ele, conseguiu o 

que queria!

Levantou uma documentação importantíssima, 
que

ajudou em muito a esclarecer a infância de Macha-

do, 

pelo 

menos no 

que 

ela 

pôde 

ser esclarecida 

por

certidões.

Foi a 

partir 

dessa 

pesquisa 

apaixonada de Gon-

dim da Fonseca 

— 

sem 

paixão por 

Machado ele não

teria ido até onde foi e conseguido o 

que 

conseguiu

— 

que passamos 

a ficar sabendo 
que 

a mãe do es-

critor nasceu em 1812, veio 

para 

o Brasil 

prova-

velmente em 1815, ficou órfã 

por 

volta de 1822 e

casou em 1839 

— 

mas 

pedira 

outras habilitações de

noivado no cartório dos Açores em anos anteriores,

ou seja, tudo indica 

que 

recebeu 

propostas 

de casa-

mento anteriores 
que 

não vingaram, aos 14, 17 e 22

anos. Morreria, de tuberculose, em 1849. Também

ficamos sabendo 
que 

a madrinha e a irmã morreram

em 1845, 
quando 

Machado tinha seis anos. 

Que 

o

pai 

casou no 

papel 

com Maria Inês em 1854 

(ela

com 25 anos e ele com 

quarenta, 
sendo, 

portanto,

quinze 

anos mais velho). Morreria em 1864, en-

quanto que 

a madrasta de Machado só morreria em

1891, tendo vivido os últimos anos da vida na casa

de um ex-patrão, Eduardo Marcelino Paixão 

(onde

antes de casar fora agregada).

Como o nascimento de Machado ocorreu em 21

de 

junho, 

numa sexta-feira, e o batismo só viria a

acontecer 145 dias depois, em 13 de novembro de

1839, Gondim da Fonseca diz 

que 

o bebê nasceu

forte, senão não esperariam tanto 

para 

batizá-lo, se-

guindo 

o costume 
palaciano 

de 

preparar 

uma bela

festa de batismo. Com isso, 

quis 

rebater a tese de

Lúcia Miguel Pereira, de 

que 

Machado era doenti-

nho, enfermiço e fraquinho desde 

que 

nascera. Já o

pai, 

Gondim diz 
que 

era 

"um 

artista 

pintor", 

estu-

cador e dourador, 
profissão 

valiosa na época em 

que

os tetos eram 
profusamente 

decorados, não deven-

do ser visto como mero 

pintor 

de 

paredes.

Provavelmente 
Francisco José de Assis se

transferira 
para 

São Cristóvão assim 

que 

a 

primeira

mulher, Maria Leopoldina, falecera, mas aqui nova-

mente entramos naquele 

grande 

abismo ou buraco

negro, 
que 

nem mesmo o 

grande pesquisador 

da

infância de Machado teve condições de desvendar.

Ele mantém a versão de 

que 

Maria Inês era doceira

no Colégio Menezes, onde estudou Joana Maria, fu-

tura condessa de São Mamede; não crê 

que 

Macha-

do tenha sido sacristão 

- 

no máximo um sacristão
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amador, 
um 

"coroinha", 

ajudando o 

padre 

da capela

do 
Morro do Livramento a oficiar a missa na Igreja

da Lampadosa, 
de São Joaquim ou de Santa Rita 

- 

e

rejeita 

por 
completo a versão de 

que 

fora tipógrafo

da Imprensa 
Nacional.

Dizem, 
afirma Gondim, 

que 

Machado foi tipó-

grafo 
da Imprensa Nacional de 1856 a 1858, mas

não 

provam. 
Desde 1855 

já 

escrevia colaborações

na 
Marmota. 

Trabalhava como revisor talvez desde

1854. 
Publicava 

poemas. 

Ganhando dinheiro e vi-

vendo 
numa roda alegre, 

por que 

voltaria atrás e tra-

balharia 
como tipógrafo? Com o talento 

que 
tinha,

em 
dois 

meses 

já 

saberia tudo, 

poderia 

ser chefe de

tipografia. 

Freqüentando a Marmota e a Petalógica,

Machado 
se afastaria não de Maria Inês, mas, sim,

do 

pai, 
espaçando cada vez mais as visitas à casinha

de 
São 

Cristóvão, na rua São Luis Gonzaga n° 48.

Mesmo 
assim, acredita 

que 

seja muito 

provável que

Machado 
tenha cuidado do enterro do 

genitor, 

em

1864. 

Maria Inês seria apenas uma mãe substituta,

a outra 
vivia dentro dele, tanto 

que 
foi em 1856,

c°m 
17 anos, 

que publicou 

o 

poema 

"Minha 

mãe",

em 

quatro 
estrofes, e o texto 

"Minha 

mãe, minha

vida, 

minha alma". Em memória da irmã é 

que 

teria

escrito 

"Meu 

anjo", em 1855, e 

para 

o imperador D.

Pedro II um 

poema 

laudatório, também de 1855.

Até aí tudo bem. Todas as informações foram

valiosas. A maioria 

plena 

de exatidão. E, além des-

sas, há ainda muita informação correta no livro de

Gondim, uma obra 

que, 

em suas 

primeiras 

edições,

obteve 

grande 

sucesso, tendo vendido 40 mil exem-

plares. 

O 

problema 

é 

que 

ele, seguidor de Freud,

insiste 

que, 
ao 

perder 

a mãe, Machado ficaria com

obsessões 

"anais-sádicas". 

Haveria, em toda a sua

existência, um sadismo voltado contra si mesmo,

um sentimento de culpa. Foi somente 

graças 

ao mi-

lagre do seu 

gênio que 

a neurose foi sendo desfo-

lhada, na vida e na obra, como uma sublimação. Ou

seja, Machado teria sublimado o sadismo na Arte.

Caso contrário, teria sido um sádico não só nos con-

tos e romances, mas na 

própria 

vida. Seu humor,

aliás, era uma forma de defesa, ria do outro antes

que 

o outro risse dele.

No Memorial de Aires, último romance de Ma-

chado, Dona Carmo dá uma flor ao marido. A flor,

segundo Gondim, é o órgão da 

genitália 

das 

plan-

tas. Ela oferece ao marido o 

que 

tem entre os dedos,

pura 

linguagem onanística. Sim, Gondim chega a

dizer 

que 

Machado, após 

perder 

a mãe, se tornou

um faminto de amor e um 

grande 

onanista, da in-

Cortejo 
fúnebre 

que 
acompanhou o corpo do autor do Silogeu Brasileiro, onde foi velado, até o Cemitério São Batista.

LIVRO
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fância à adolescência. E mais, teria sido esta mas-

turbação 

precoce 

e contínua 

que 

lhe teria causado

as tais 

"coisas 

esquisitas", bem como a epilepsia e a

cegueira. Com essas afirmações, o 

grande pesquisa-

dor se compromete 

quase 

tanto como Lúcia Miguel

Pereira, e sempre em nome de Freud.

Mas é claro 

que 

todo o seu trabalho não foi em

vão, tanto 

que 

Jean-Michel Massa 

quis 

repeti-lo,

complementá-lo, corrigi-lo, tendo voltado aos Aço-

res e ouvido novamente Hugo Moreira, o 

genea-

logista 

que já 

fora entrevistado 

por 

Gondim. Sem

se apoiar em Freud ou desenvolver teorias racistas,

a biografia sobre a 

juventude 

de Machado de Je-

an-Michel Massa, abordando o 

período que 

vai do

nascimento até a 

publicação 

das Falenas, em 1870,

é bem mais digna e correta 

que 

as 

que 

a 

precede-

ram. E também bem mais completa. Mas aí, como

já 

dissemos, 

já 

existiam os livros de Galante de

Souza e toda a trilha aberta 

por 

seus 

predecessores.

Pois, com seus 

pontos 

fracos e virtudes, não temos

dúvida de 

que 

Pujol, Lúcia e Gondim foram os ar-

quitetos 

ou construtores de uma estrutura básica,

primordial, 

na 

qual 

se apoiariam e ainda se apoiam

todos os escritores 

que 

almejam escrever sobre Ma-

chado. Eles abriram o caminho a 

picadas. 

Depois,

tudo ficou mais fácil, o 

que 

não 

quer 

dizer 

que 

as

demais 

pesquisas 

não tenham exigido também mui-

to trabalho.

Massa viajou e muito de 1960 a 1966 

para 

es-

crever sua tese de doutorado, Lajeunesse de Machado

de Assis. Esteve no Brasil 

quatro 

vezes, várias vezes

em Portugal e também deu um 

pulo 

até Londres.

Em seu avant-propos, ele afirma ter contraído inú-

meras dívidas ao longo da 

pesquisa, que 

ao todo

levou nove anos 

para 

ser concluída. Pesquisou nas

bibliotecas do Porto e Coimbra, nos arquivos de

Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo 

(Açores),

assim como na Biblioteca Nacional do Rio de Janei-

ro e na Academia de Ciências de Lisboa. Cônsul-

tou também documentos em Londres e na Biblio-

teca Nacional de Paris, assim como as coleções do

Instituto de Estudos Portugueses e Brasileiros da

Sorbonne e os arquivos da biblioteca municipal e da

Universidade de Rennes.

Sua intenção, afirma na introdução do livro, era

fazer uma biografia intelectual, espiritual e literá-

ria, 

priorizando 

a evolução da obra e deixando em

segundo 

plano 

os aspectos da vida, 

já que 

o 

próprio

Machado, ao 

queimar 

sua correspondência com

Carolina e falar 

pouco 

de sua infância, dera a en-

tender, 

quando 

vivo, 
que 

considerava 

que 
sua obra

falava 

por 

si mesma. Isso não 

quer 

dizer, 

porém, que

a vida de Machado deveria ser explicada 

pela 

sua

obra. Para Massa, os brasileiros haviam exagerado

nas explicações 

pseudo-analíticas, quase que 

uma

espécie de tara dos biógrafos machadianos. E tam-

bém haviam cometido o erro de tentar desvendar

os 

pontos 

obscuros dos 

primeiros 

anos do maior

romancista do 

país 

utilizando seus 

próprios 

contos

e romances. O resultado é 

que 

a criatura, a obra,

era usada 

para 

explicar o criador, o 

que 

só 

poderia

resultar em mal-entendidos ou em interpretações

levianas ou forçadas. Ele tentaria, 

prometia, 

ficar no

estritamente verificado, comprovado, ou 

pelo 

me-

nos no 

que 

haveria de ser o mais 

próximo possível

da verdade.

Ao ler os seus 

primeiros 

capítulos, muito bem

escritos, vemos 

que 

realmente conseguiu o seu 

pro-

pósito. 

Não 

podemos 

dizer 

que 

chegou a ser cientí-

fico, 

porque 

não é 

possível 

ser científico no tocan-

te a vidas humanas e criações literárias, mas, 

pelo

menos, se esforçou ao máximo 

para 

ser objetivo e

guiado pela 

mais estrita racionalidade e bom senso.

Bem explicada e documentada, a visão da infância
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e adolescência 
de Machado 

que 

nos é oferecida 

por

Jean-Michel 
Massa é extremamente coerente, des-

íazendo 
os nós dos 

preconceitos 

e das interpreta-

Ções escalafobéticas. 
Ele usa muito o Gondim, mas

separando 
o 

joio 

do trigo, de uma forma 

que 

torna

o Gondim 
melhor ainda, aproveitando tudo 

que 

ha-

via 
de bom e de verdadeiro na 

pesquisa publicada

em 
Machado 

de Assis e o hipopótamo. Passamos a en-

tender 
melhor o 

que 

se 

passou 

no 

que 

ele chama

o ramo 

paterno 
de Machado. Fica claro 

que 

houve

um 
antepassado 

branco, o abade Azevedo, também

açoriano, 

amigo da 

parentela 

da dona do Morro do

Livramento, 

que 

teria sido o homem 

que 

engra-

vidou 
a mãe de Francisco José de Assis. Ou seja,

o 
avô 

de Machado, de 

parte 

de 

pai, 

teria sido um

branco 

português, 
nascido na Ilha de Fayal. Poderia

ter 
conhecido 

a família de Maria Leopoldina, e tê-la

chamado 

para 

vir morar no 

palacete 

de Dona Maria

José, 
também 

portuguesa.

Massa 
rejeita a tese do 

"molequinho 

de mor-

ro 
solto 

na rua. Machado teria vivido até os nove

anos 
no aconchego da chácara, freqüentando a casa

grande, sendo 

provavelmente 

muito mais caseiro do

que 
rueiro. 

O biógrafo francês também não crê em

corpo 
fraquinho 

e doentio e não aceita a teoria de

que 
o menino do Livramento, ao iniciar sua carreira

ascensional, 

tenha tratado mal sua madrasta. Como

a 
mãe 

morrera 

quando 

o filho 

já 

tinha nove anos e o

Pai 
quando 

ele tinha 25, Machado não ficara deven-

do 
nada 

à doceira do Colégio Meneses.Tudo isso

também 

está 

presente 

na obra de Gondim. Mas o

mais 
importante 

é 

que 

Massa, no seu trabalho ex-

cepcional, 

resgata totalmente o 

papel 

de Maria Leo-

Poldina na formação do filho. Pois diz 

que 

Machado

f°i 
amado, 

muito amado, 

pela 

mãe e 

pela 

madrinha,

e 

que 
isso 

é 

que 

lhe teria dado forças 

para 

vencer

todos 
os 

grandes 

obstáculos 
que 

encontrou na vida.

E 

para 

lutar 

por 

sua vocação artística, apesar de o

pai querer 

vê-lo na segurança do comércio.

Jean-Michel Massa 

prefere 

acreditar 

que 

a his-

tória envolvendo Manuel Antônio de Almeida e o

aprendiz de operário 

preguiçoso 

é 

pura 

lenda, 

já

que 

as datas não batem. O autor de Memórias de

um sargento de milícias só ingressaria na Tipogra-

fia Nacional em fins de 1858. O mesmo será dito,

posteriormente, por 

Raimundo Magalhães Jr., 

que

também não crê na historieta contada 

por 

Pujol e

repetida 

por 

Lúcia Miguel Pereira. Raimundo Ma-

galhães 

Jr., com o seu colossal trabalho é, na minha

opinião o melhor biógrafo de Machado 

— 

aquele 

que

concebeu a obra 

quase que 

definitiva sobre o escri-

tor. Além de ter escrito dois volumes de ensaios

biográficos imperdíveis 

— 

Machado desconhecido e Ao

redor de Machado, editados em 1955 e 1958 

— 

ainda

teve fôlego 

para 

uma empreitada maior. Em 1980,

nos 

presentearia 

com sua biografia completíssima

de Machado, em 

quatro 

volumes.

Todos os 

primeiros 

ensaios de Raimundo Ma-

galhães 

Júnior, 

que já 

compunham um 

quadro 
bio-

gráfico 

muito bom, nos dão imenso 

prazer 

ao serem

lidos, o 

que pode 

ser feito muito rapidamente, em

duas a três noitadas de leitura. O autor relata, 

por

exemplo, o caso amoroso entre Machado, na épo-

ca 

já 

casado com Carolina, com Inês Gomes, uma

atriz 

portuguesa 

de segunda categoria, corpulenta

e de 

pés grandes. 

Segundo Raimundo Magalhães

Jr., Machado adorava viajar e só não viajou mais

por 

medo de atravessar o mar num navio. O ensaio

sobre a relação de Machado com o mar, mistura de

atração e medo 

pânico, 

é muito elucidativo sobre sua

personalidade. 

Destacaria ainda o ensaio sobre as

leituras folhetinescas dos 

personagens 

de Machado.

Quanto 

à biografia 

propriamente 

dita, de extremo

rigor cronológico e intensamente documentada, é
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de leitura bem mais 

pesada. 

Seus 
quatro 

tomos, inti-

tulados Aprendizado, Ascensão, Maturidade e Apogeu,

somam, ao todo, mais de noventa capítulos. A 

preo-

cupação de Raimundo Magalhães Jr. foi a de dar ao

leitor um Machado de corpo inteiro, nas diversas

fases de sua vida: menino no morro do Livramento,

aprendiz de 

poeta, jornalista 

e comediógrafo, censor

teatral e burocrata, cronista, romancista, contista e

crítico, epistológrafo e, 

por 

fim, 

presidente 

da Aca-

demia Brasileira de Letras 

por 

mais de dez anos.

Essa 

gigantesca 

biografia, cheia de citações e

transcrições, traz novidades de informação e textos

inéditos, documentos de 

grande 

valor, 

que 

até então

se encontravam 

perdidos 

ou desconhecidos, como a

tradução de um 

poema 

de Charles de Ribeyrolles,

as 

poesias 

"Elvira" 

e 

"Adeus", 

um novo soneto 

para

o imperador D. Pedro II e a saudação em 

prosa 

ao

monarca, 

quando 

de seu regresso ao Brasil depois

de longa viagem, em 1888. O 

ponto 

alto do traba-

lho, no entanto, na opinião do 

próprio 

autor, é a

descoberta de 

quem 

seria a destinatária dos 

"Versos

da Corina". O aplicado biógrafo tem certeza de 

que

foi a atriz 

portuguesa 

Gabriela da Cunha. Os dois

primeiros 

amores de Machado, aliás, aqueles a 

que 

o

próprio 

escritor se refere em carta a Carolina 

— 

uma

das duas 
que 

escaparam da 

"queima 

de arquivos" 

—

teriam sido, segundo Raimundo Magalhães Jr., Au-

gusta 

Candiani e Gabriela da Cunha, duas mulheres

bem mais velhas e ambas 

portuguesas 

— 

como Ca-

rolina e a mãe do escritor.

Bem, eu disse 

que 

no final voltaria a Lúcia Mi-

guel 

Pereira e vou cumprir a 

promessa. 

Para re-

marcar o seguinte: Lúcia afirma em seu livro 

que

Machado, sempre 

que 

escrevia sobre agregadas 

que

queriam 

se casar com o filho da 

patroa 

ou madrinha,

na realidade estava a retratar a si mesmo, metamor-

foseado em mulher. Teria espelhado em romances

como Helena e Iaiá Garcia seu 

próprio 

desejo de as-

censão social. Tudo isso 

porque 

Lúcia se nega a dar

importância à mãe de Machado, a verdadeira agre-

gada 

da história, tanto 

que, 

ao morrer, Maria Leo-

poldina 

seria enterrada ao lado da madrinha Maria

José, no convento de Santo Antônio.

Sou muito mais simpática à tese de Gondim da

Fonseca, de 
que 

todas as agregadas retratadas 

por

Machado em seus contos e romances 
— 

com desta-

que para 

Esteia, Helena e a Lalau de olhos claros de

"Casa 

Velha", o texto mais autobiográfico do Bruxo

- 

são várias faces de uma mesma mulher, Maria Le-

opoldina. Havendo uma 

possibilidade 

de 

que 
tivesse

amado o filho da 

grande 

senhora da chácara do Li-

vramento. Mas devemos 

parar por 

aqui. Dizer 

que

Machado 

"casou" 

com a mãe ao desposar Carolina,

tendo assim alçado Maria Leopoldina, 

por 

amor,

aos céus de um novo estamento social, além de ser

uma especulação 
psicológica 

bastante forçada, não

faz nenhum sentido diante da obra monumental

que 

nos deixou. Esta é bem mais importante do 

que

quaisquer 

delírios sobre sua vida 

pessoal. 

E claro

que, 

no entanto, novos ensaios, novas biografias e

novas teses sobre o escritor, com inusitados enfo-

ques, 

continuarão a aparecer. Trabalhos 

que 
serão

muito bem-vindos. Ajudarão os leitores de Macha-

do a entender melhor a sua obra; nunca, 

porém, 

a

decifrá-lo inteiramente, como homem e criador.

Cecília Costa 
é 

jornalista, 

escritora e editora-assistente

da Revista do Livro.
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"Tu, 

com 
este 

vulcão 

que

tens 
no 

peito."

O 

que 

nos revelam as cartas de Machado

de 
Assis

Irene 
Moutinho

Entre 2001 e 2007, a escritora e 

pesquisadora 

Irene vô, o advogado Rodrigo Octavio de Langgaard Mene-

Moutinho, 
neta e bisneta de acadêmicos, dirigiu o Centro zes,foi um dos 

fundadores 

da instituição e secretariou

de 
Memória 

da Academia Brasileira de Letras. Ainda o 

presidente perpétuo 

Machado de Assis, tendo ajudado

no 
exercício 

dessa 

função, 

ela começou a 

participar, junto a 

cimentar os alicerces da entidade criada na virada do

com 
a 

pesquisadora 

Sílvia Eleutério, de um importan- século XIX 

para 

o XX. Depois disso Irene Moutinho

te 

projeto: 
o levantamento de toda a correspondência de passa a descrever o cuidadoso trabalho de recuperação e

Machado 
de Assis, com vista à 

publicação 

de um novo às vezes até de decifração da correspondência machadia-

livro, 
incluído entre as homenagens 

que 

marcaram o cen- na, espalhada em arquivos, bibliotecas e 

periódicos. 

Por

tenário 
de morte do Bruxo do Cosme Velho. Coordenada decisão de Sérgio Paulo Rouanet, ao contrário das ou-

pelo 
imortal, 

escritor e diplomata Sérgio Paulo Roua- tras coletâneas 

publicadas 

anteriormente, a de agora se-

net, 
a 

pesquisa 

de cartas ativas e 

passivas, particulares gue 

o critério cronológico, substituindo o da interlocução

e abertas, 
encontra-se em 

fase 

de conclusão. De início, específica, 
tendo como modelo a colossal correspondência

será 
lançado 

apenas o tomo referente às noventa cartas cronológica 
de Voltaire, editada na França. 

"Tudo 

foi

escritas 

por 

Machado e a ele enviadas 

por 

seus amigos refeito", afirma Irene, tendo as duas 

pesquisadoras 

volta-

no 

período 
que 

vai de 1860 a 1869, ou seja, anos em do às 

fontes primárias, 

em vez de se apoiarem nas epís-

que, 
solteiro 

e 

já 

reconhecido 
publicamente, 

o autor de tolas 

já publicadas 

em livros. Um trabalho 

quase que 

de

Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas era chamado 

por criptografia, portanto, que 

exigiu, 

por 

outro lado, muitas

seus 
colegas 

mais íntimos de 

"Machadinho". notas 

de rodapé. Mas deixemos 

que 

a 

própria 

Irene nos

No depoimento concedido 
à Revista do Livro, abai- fale sobre seus dois 

famosos 

antepassados, ambos ocu-

xo 
transcrito, 

Irene comenta inicialmente o 

peso que 

pantes da cadeira 36, e sobre a sua monumental 

pesquisa,

ABL 
teve em sua vida desde a infância, 

já que 

seu bisa- de extrema responsabilidade e importância, 

já que 

tudo
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que 

envolve Machado tem caráter de eternidade.

"Rodrigo 

Octavio de Langgaard Menezes, meu

bisavô, conheceu Machado de Assis em 1886. Era

muito novo, na ocasião. Nascera em 1866. Estava,

portanto, 

com vinte anos, e Machado com 47, uma

diferença de 27 anos. Ele era exatamente daquela

segunda 

geração que 

Machado acolheu tão cari-

nhosamente. Rodrigo Octavio escrevia 

poemas.

Encontrou-se com Machado num banquete em

homenagem a Luís Guimarães Júnior, 

que 

também

era mais novo 

que 

o autor de Helena e Iaiá Garcia.

Guimarães Júnior, diplomata, tinha vindo ao Rio,

onde foi homenageado com o banquete, e Machado,

já 

um escritor importante, foi um dos convidados.

Após esse encontro, com sua 

proverbial generosi-

dade, Machado escreveria sobre os 

poemas 

de meu

bisavô, 

que 

foi colega de turma de Olavo Bilac e

Raul Pompéia na faculdade de Direito. Mais uma

prova 

daquela facilidade 

que 
Machado tinha em se

relacionar com os moços. Ele fez um artigo muito

simpático elogiando meu bisavô, 

pois 

dava sempre

boa acolhida aos 

poetas jovens. 

Fizera o mesmo em

relação a um 

poema 

de Joaquim Nabuco, 

que 

na

ocasião tinha apenas 15 anos. Joaquim era irmão de

Sizenando Nabuco, amigo de Machado.

No tempo em 

que 

estudava Direito, Rodrigo

Octavio esteve sempre circulando 

por 

ali, no meio

literário, 

próximo 

de Bilac, Pompéia e da turma

toda. 

Quando 

se formou, fez concurso 

para juiz 

e

foi exercer a 

profissão 

num lugar 

perdido 

do inte-

rior de Minas. Era o mais velho de seis irmãos, um

rapaz muito sério. Como ficou órfão aos 15 anos,

assumiu bem cedo a responsabilidade de assistir a

família moral e financeiramente. O 

pai 

dele, meu

trisavô, era um 

grande jornalista 

liberal. Chamava-

se também Rodrigo Octavio. Ou melhor, assinava-

se com o 

pseudônimo 
de Rodrigo Octavio, mas seu

nome de batismo era Rodrigo Inácio de Menezes.

De origem baiana, foi estudar Direito nas Arcadas,

em São Paulo, tendo feito 

parte 
da turma dos anos

1850. Lá, ele escreveria e 

publicaria peças 

de teatro

e artigos em 

jornais.

O 

primeiro 

Rodrigo adquiriu certo renome, e

acabou 

que 

o nome Rodrigo Octavio vingou. As-

sim se chamariam seu filho e seu neto. Passou a

ser nome de família. Este Rodrigo Inácio 

que 

virou

Rodrigo Octavio casou-se com uma 

jovem 

muito

bonita, de origem dinamarquesa, 
Luiza Langgaard,

a vovó Luizinha, filha de um médico dinamarquês.

Por isso é 

que 

o segundo Rodrigo Octavio, nascido

em Campinas, ficou sendo 

'de 

Langgaard Menezes'.

Só 
que 

o Langgaard foi caindo com o tempo, e meu

bisavô ficou sendo conhecido apenas como Rodrigo

Octavio mesmo. O meu avô, filho dele, aquele 

que

também seria acadêmico, tinha o mesmo nome do

pai: 

Rodrigo Octavio de Menezes. Minha avó, 

quan-

do se casou, ficou sendo Laura Oliveira de Menezes,

mas depois 

passou 

a ser chamada de Laura Rodrigo

Octavio.

Charmoso, muito bonito, e totalmente encanta-

do com Machado, meu bisavô Rodrigo Octavio des-

creveu-o muito bem nas Minhas memórias dos outros,

editadas em três volumes na década de 1930. Além

disso, deixou diários 

que 

nunca foram 

publicados

em livro. Pretendo trabalhar nisso um dia, só 

que

vai exigir uma dedicação insana. Os seus diários es-

tão na Academia. A instituição felizmente restaurou

os cadernos, 

que 

estavam muito sofridos. A letra do

meu bisavô era das 

piores; 

bonitinha, mas de difícil

leitura. Já copiei muita coisa. Copiei, 

por 

exemplo,

o caderninho de viagem dele, 

quando 
era secretário

da representação brasileira em Haia, chefiada 

por

Rui Barbosa. O barão do Rio Branco 

gostava 

mui-
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to 
do 

jovem 
Rodrigo Octavio, 

queria que 

ele fosse

diplomata, 

mas meu bisavô não 

quis. 

Preferiu a car-

reira 

jurídica, 
chegando a ser árbitro em 

questões

internacionais. 

Esses seus caderninhos de viagem

são 
danadinhos 

de se ler, mas, ao mesmo tempo,

interessantíssimos. 

Meu bisavô arquivava tudo, era

muito 
organizado. 

Nas Minhas memórias dos outros

há 
um capítulo 

sobre o Rui Barbosa. Nele, ele só diz

assim: 
Rui Barbosa morreu zangado comigo. Aliás,

devia 
haver 

qualquer 
coisa de contraditório entre

nossos 
temperamentos. 

Muitos motivos havia 

para

que 
nos aproximássemos 

na vida, mas outros sur-

giram e...'. Na realidade, o Rui implicou um bocado

com 
ele em Haia.

Foi 
esta mania de arquivar 

que 

fez com 

que 
ele

guardasse também todos os menus daqueles famo-

sos 

jantares de 

poetas, políticos, 

advogados e escri-

tores, no Rio de Janeiro, 

que 
acabariam 

por 

resultar

na criação da Academia Brasileira de Letras. Eram

uns 

jantares 

muito engraçados. Houve três séries

deles, os do Clube Rabelais, de 1892 a 1893, os da

Revista Brasileira, 

que 

começaram em 1896 

(nestes,

Machado esteve 

presente 

a não mais 

poder), 

e, 

por

fim, os da 

'panelinha', 

quando 

a Academia 

já 

estava

criada. Graças ao meu bisavô, temos todos os me-

nus e também detalhes dos 

jantares: quem 

foi, 

quem

não foi, 

quem 
mandou os convites. Os da Revista

Brasileira começaram seis meses antes das reuniões

preparatórias para 

a fundação da ABL, embora a

instituição só tenha sido oficializada em 1897. Já os

encontros da 

'panelinha' 

tiveram início em 1901. E

só deixaram de ocorrer 

quando 

o almirante Jace-

guai perdeu 

a 

panelinha, pois 

existia mesmo uma

panelinha 

de 

prata, 

símbolo da agremiação. 

Quem

Machado 

de Assis e o 
pessoal 

da 

"Panelinha", 

em 1901. Rodrigo Octavio e o segundo, de 
pe, 

da direita 
para 

a esquerda. "
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ficava com ela oferecia o 

jantar. 

A essa altura o Ur-

bano Duarte, 

que 

ajudava a organizar os encontros,

também não estava mais interessado. E Machado

não 

podia 

mais freqüentá-los, 

porque 

sua mulher,

Carolina, ficara doente nessa época.

Para vocês terem idéia de como era o cardápio,

vou ler aqui o do segundo 

jantar 

na Revista Brasilei-

ra, realizado em 9 de 

junho 

de 1896. Eles chamavam

o cardápio de 

'sumário', 

a sobremesa de 

'bibliogra-

fia' e os vinhos de 

'notas 

e observações'. As tarefas

eram distribuídas entre os 

participantes, 

cada 

qual

ficando encarregado de 

providenciar 

um 

prato:

'Sumário

Sopajardineira, Ferreira de Araújo.

Peixe à brasileira, Araripe Júnior.

Franguinho à cabidela, Machado de Assis.

Churrasco do Rio Grande com 

farofa,

Joaquim Nabuco.

Peru recheado com 

presunto, 

Artur Azevedo.

Salada de couve-flor, Afonso Celso.

Bibliografia

Pudim de laranja, Pedro Tavares. Frutas,

José Veríssimo.

Sorvetes, Rodrigo Octavio.

Notas e observações

Clarete, Bordeaux, e Porto. Silva Ramos,

Taunay e Tarquínio de Souza.'

A idéia da criação da Academia foi mesmo do

Lúcio de Mendonça. Já havia 

planos 

nesse sentido,

mas foi o Lúcio 

quem 
chamou essa tarefa 

para 

si.

Ele, na ocasião, exercia um cargo 

público 

importan-

te. Era bastante bem situado e começou a mexer os

pauzinhos, 

animando o 

grupo que 

se reunia na Re-

vista Brasileira 

para 

tomar chá com bolachas. De iní-

cio, 

pensou 

em criar uma academia sob os auspícios

do 

governo. 

Os acadêmicos seriam nomeados 

pelo

presidente 

da República. Em novembro de 1896, ele

colocou artigo em 

jornais 
do Rio e São Paulo anun-

ciando o 

projeto. 

A Academia ia ser lançada no dia

15 de novembro de 1896, 

quando 
se comemorava

o sétimo aniversário da Proclamação 
da República.

Mas o 

governo 

recuou, voltando 
atrás na história

de dar 

patrocínio 

à nova instituição, 

porque 

havia

entre os fundadores notáveis monarquistas, como

era o caso do Joaquim Nabuco. Nisto é 

que 
o Ma-

chado foi o mestre, 

já que, 
logo no 

primeiro 

discur-

so da nova instituição, 

que 
nasceria 

privada 

devido

ao recuo do 

governo, 

ele faz menção à 

pluralidade

política 

dos membros da casa. A ABL acolhia tanto

monarquistas como republicanos.

Acho importante sublinhar a dedicação de meu

bisavô a Machado de Assis neste 

período 
da funda-

ção 
da ABL. Nos diários dele se encontra a certidão

de nascimento da instituição. Em dezembro 
de 1986,

ao chegar em casa, ele anotou o seguinte: 

'Reuniu-

se hoje o 

grupo 

fundador da Academia na Revista

Brasileira. O senhor Machado de Assis, aclamado

presidente 

da reunião, chamou-me 

para 

secretário'.

Na realidade, a ABL ainda não existia oficialmente.

Ele secretariou essa e outras reuniões 

preparatórias.

Depois, 

quando 

a ABL se estabeleceu, 
em 

janeiro 

de

1897, foram formados os 

quadros 
completos, redi-

gidos 

os estatutos e eleita a diretoria, com Macha-

do 

presidente, 
Joaquim Nabuco secretário-geral 

e

Rodrigo Octavio 

primeiro 

secretário. Silva Ramos

foi indicado segundo secretário e escreveria as atas.

Inglês de Souza seria o tesoureiro.

Quando 

começou, a ABL não tinha absoluta-

mente nada, nem dinheiro nem sede 

própria. 

No co-

meço, se reunia na Revista Brasileira. Depois o José
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deixou de dirigir a 

publicação 

e o local

não 
ficou 

mais disponível. Peregrinaram um 

pou-

co, 

pedindo 
por 

favor abrigo num lugar ou outro.

Uma 
salinha 

do Pedagogium, 

prédio 

do 

governo,

foi 
utilizada 

na cerimônia de inauguração e também

para 
algumas 

sessões. Houve também uma soturna

e antiga 
Biblioteca 

Fluminense, fechada ao 

público,

que 
deprimia 

os 

poucos 

acadêmicos ali reunidos em

meio 
às traças e aos cupins. Em seguida, as 

primei-

ras 
reuniões 

importantes 

passaram 

a ser feitas no

Ginásio 

Nacional 
e no Real Gabinete Português de

Leitura. 

Mas normalmente a Academia funcionava

mesmo 
era no escritório de advocacia do meu bisa-

vo> 
na rua 

da 

Quitanda 

n° 47. Aliás, um escritório

muito 
simples. 

Nas suas memórias ele conta 

que

nas 
eleições 

eram 

pedidas 

cadeiras emprestadas ao

vizinho, 

a fim de acomodar os votantes. Ficaram lá

ate 
1905, 

quando 
ganharam 

do 

governo 

um espaço

no 
Silogeu 

Brasileiro, de onde só sairiam em 1923.

Foi 
no Silogeu 

que 

Machado foi 

pranteado quando

morreu. 

No centenário de nascimento de Rodrigo

Octavio, 

em 1966, o Silogeu foi 

palco 

de muitas co-

niemorações. 

Naquela ocasião o 

prédio 

ainda exis-

tia, 
na 

Avenida 
Beira Mar, e cheguei a conhecê-lo.

O 

que 
cada vez ficou sendo mais evidente e re-

conhecido 

foi o relevante 

papel 

desempenhado na

ABL 

pelo 
meu bisavô, então um moço de trinta

anos, 

por 
causa da ligação e do apreço 

que 

tinha 

por

-Machado 

de Assis. Alguém tinha 

que 

organizar as

coisas 

por 
lá, e cabia a Rodrigo Octavio, 

primeiro

secretário, 

essa tarefa: mandar cartas, enviar men-

sagens 

para 
os 

jornais 

etc. E ele era muito orga-

nizado. 

guando 
Machado fazia alguma tratativa

importante, 

envolvendo, 

por 

exemplo, a busca 

por

uma 

sede 

própria, 

logo mandava um bilhete 

para

ele 
e, curiosamente, 

apesar da diferença de idade,

sempre 

o tratando de 

'Doutor 

Rodrigo', como se

pode 

ler na correspondência 

publicada pela 

editora

Aguilar: 

'Doutor 

Rodrigo, entre em contato com o

doutor fulano'. Machado não 

podia 

ficar fazendo o

papel 

de secretário da Casa. Nem Joaquim Nabuco.

Imagine se Nabuco ia ficar mandando notícia 

para

jornal, 

avisando a todos 

que 

a reunião ia ser em

determinado dia e lugar. Era o Rodrigo 

que 

fazia

isso tudo, apesar de, àquela altura, não ser nenhum

novato, mas um advogado respeitado, 

que 

tinha

sido secretário do 

presidente 

Prudente de Morais.

Rodrigo só não escrevia as atas, apenas rubricava.

Quem 

as escrevia era o Silva Ramos, segundo secre-

tário. Dadas as circunstâncias, como a ABL era uma

instituição completamente sem recursos, a dedica-

ção 
tinha de ser muito 

grande. 

E Machado 

queria

que 

a Academia vingasse. Nas cartas 

para 

o Rodri-

go, 

ele reforçava a toda hora: 

'Precisamos 

de casa,

você foi ver o fulano?...' Nada mais bonito do 

que

ter sido um bom secretário, ter desempenhado esse

papel 

de alicerce 

que permitiu que 

a ABL crescesse

e se consolidasse. Eis uma 

prova 

do apreço entre

Rodrigo e Machado 

que 

mencionei acima. São dois

documentos originais:

'Rio, 

16 de 

junho 

de 1899.

Amigo e colega Rodrigo Octavio. Resolvi 

fazer-

mos uma sessão na Revista. Terça-feira 21, às

3h da tarde. E 

peço-lhe que, 

neste sentido, mande

uma noticiazinha 

para 

os 

jornais. 

A Academia

não 

pode 

continuar a esperar casa. Já nos reu-

nimos mais de uma vez na Revista. Fa-lo-emos

ainda até 

que 

nos dêem algum abrigo definitivo.

Recomendo-lhe muito 

que 

não esqueça e dispo-

nha de seu colega e amigo Machado de Assis.'
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'Rio, 

30 de maio de 1901.

Caro amigo e colega.

Vou hoje ao Presidente e, na volta, 

passarei pela

rua da 

Quitanda 

a tempo de estar no meu 

pos-

to. Dado 

que 

eu não 

possa fazer, 

considere-me

como tendo votado o 

que 

se deliberar. Peço-lhe

que 

diga isso mesmo ao Bilac, de 

quem 

recebi,

aqui, uma carta, a 

que 

esta responde. Ontem, en-

contrando-me com Epitácio Pessoa, anunciei-lhe

a sua visita e convite. Ele o esperará. Até logo. Se

não 

puder 

ir lá, estarei no Garnier à espera.

Amigo e admirador Machado de Assis.'

Muito moço, com apenas 30 anos, meu bisavô

foi o fundador da cadeira 35. Cheguei a conhecê-lo,

embora tenha dele uma lembrança muito vaga, 

pois

quando 

morreu eu tinha apenas três anos. 

Quanto

ao terceiro Rodrigo Octavio, meu avô, também ad-

vogado, foi um filho muito devoto, um filho bonís-

simo. Um rapaz delicado e talentoso 

que 
escrevia

muito bem. 

Quando 

meu bisavô morreu, em 1944,

surgiu a 

questão 
da sucessão. O historiador e aca-

dêmico Pedro Calmon, 

que 

muito admirava o velho

Rodrigo Octavio, deu o impulso 

para que 

o Rodrigo

filho fosse candidato à sua vaga. E de fato ele foi

eleito 

para 

a mesma cadeira, a cadeira 35, suceden-

do ao 

próprio pai. 

Talvez tenha acontecido isso 

- 

o

filho suceder ao 

pai 

— 

apenas uma vez, em toda a

história da ABL. Na cerimônia de 

posse, 

ele fez um

discurso 

que 

foi um 

primor, 

elogiando o morto. Só

na última frase é 

que 
ele se referiu aos vínculos de

sangue com o ex-ocupante da cadeira 35: 

'Agora

posso 

dizer: meu 

pai'. Quando 

meu avô foi tomar

posse, 

eu era uma 

pequerrucha, 

fui sua 

primeira

neta. A família me levou à sua casa e tive oportu-

nidade de vê-lo vestir o fardão. Estavam fazendo

uma fotografia dele com a indumentária da 

posse.

Era um homem muito bonito. Minha avó também

estava toda arrumada. E eu lá com minha babá. Em

dado momento 

perguntei 
a ela: 

'O 

que 

o vovô está

fazendo com aquele cachorrinho no colo?'. Não era

cachorrinho. Era o chapéu com aquelas 

pluminhas

brancas dos acadêmicos.

Tudo isso tinha um 

peso 
na família, é claro, mas

nunca foi tratado com muita 

grandiloqüência. 
Ter-

mos dois acadêmicos na família sempre ficou sendo,

na minha vida e na vida de minha mãe, uma coi-

sa importante, sem dúvida, 

porém 

muito natural.

Convivemos sempre com o mundo literário. Co-

nheci Manuel Bandeira 

quando 
tinha 

quatro 
anos.

Conheci todos os acadêmicos. 
O Pedro Calmon, o

Peregrino Júnior, 
que 

era meu médico 

quando 
me-

nina. Nunca vi, sinceramente, na minha família, a

ABL ser tratada como algo transcendente, 
uma ins-

tituição sagrada. Como vovô era muito simpático,

cordial, me habituei a ver aquelas 

pessoas 
todas ao

redor dele com naturalidade. Jujuca, a mulher do

Austregésilo de Athayde, foi muito amiga de minha

avó Laura: durante anos trabalharam 

juntas 

na di-

reção do hospital Pro-Matre. Essa convivência 
foi

muito 

positiva, 

mas o 

que 

sentimos 

pela 
ABL é res-

peito, 

sobretudo.

Há capítulos nas Minhas memórias dos outros, do

meu bisavô, 

que 

são imperdíveis. Recomendo. 
São

documentos importantes sobre a vida de Machado

e o nascimento da ABL. Um testemunho 

que preci-

sa ser reeditado. E 

quem quiser 

saber mais 

poderá

recorrer, em breve, à correspondência completa do

escritor, a ser lançada 

pela 

instituição. A idéia de

realizarmos esse trabalho 

partiu 

especificamente do

Sérgio Paulo Rouanet, 

por 

saber da existência do

arquivo fabuloso da ABL, 

que 

reúne a correspon-

dência recebida 

por 

Machado de Assis. 

Quando 

eu

dirigia o Centro de Memória, conseguimos fazer a
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digitalização 

de todo o arquivo machadiano. Digi-

talizamos 

4.500 documentos, entre manuscritos e

periódicos, e a hemeroteca é imensa. Estão lá os ori-

gmais 
de Almada, 

poema 

escrito 

quando 

ele era bem

moço. 
Os manuscritos de Esaú e Jacó e Memorial de

Aires. 
A correspondência reúne mais de 600 docu-

mentos. 
O secretário Rodrigo Octavio, logo após o

falecimento 

do escritor, informou 

que 

ele e outros

presentes tinham ouvido de Machado, 

pouquíssimo

antes 
de sua morte, 

que queria que 

seus 

papéis 

li-

terários 

e 

pessoais 
fossem todos 

para 

a Academia.

Houve 
uma 

gestão 

habilidosa, 

já que 

Laura, a so-

brinha-neta 

de Carolina, era considerada a herdeira

universal. 

Mas felizmente no fim houve concordân-

Qa. 
Até mesmo a escrivaninha de Machado foi 

para

a 
Academia, 

em 1908.

Uma 

parte 

das coisas, 

porém, 

ficou com a her-

deira. 
Em 1979, houve um movimento intelectual

muito 
forte no sentido de levar os demais 

papéis 

e

objetos 

para 
a Academia, ou 

pelo 

menos 

para 

um

local 

público. 
Foram feitos os contatos necessários.

Eduardo 

Portella era o ministro da Educação. A so-

brinha-neta 

de Carolina, dona Laura Costa Leitão

de 
Carvalho, 

admitiu 

que 

estava com medo de 

que

os 
móveis 

que 

continuavam no apartamento dela

se 
dispersassem, 

assim como livros e 

papéis. 

Tudo

então 

foi comprado, na ocasião, 

pela 

UFRJ, e enca-

mmhado 

para 

a UniRio. No ano do centenário da

Academia, 

em 1997, Nélida Pinon conseguiu firmar

um 
comodato 

com a UniRio 

para que 

tudo ficasse

sob 
a 

guarda 
da ABL, 

que já guardava parte 

da bi-

blioteca 

pessoal 
de Machado e os 

papéis 

recebidos

em 
1908.

O acadêmico 
Sérgio Paulo Rouanet, em 2006,

como 

diretor 
do arquivo da ABL, teve a idéia de

refazer 

o levantamento de todas as cartas escritas

pelo escritor 
ou endereçadas a ele, estivessem onde

estivessem. A 

primeira 

reunião da correspondência

ativa e 

passiva 

de Machado fora feita 

por 

Fernando

Néri, em 1932. Era um 

pesquisador 

dedicadíssi-

mo. Reuniu cerca de 200 cartas, agrupando-as 

pelo

nome dos signatários. Mas Rouanet teve uma idéia

diferente, inspirada na correspondência de Voltai-

re. Ele tem em casa essa coleção monumental da

correspondência do filósofo, organizada 

por 

equi-

pes 

superespecializadas da Europa. E levou um des-

ses volumes 

para 

a Academia a fim de mostrar aos

demais acadêmicos. Ao contrário do método usado

por 

Fernando Néri, as cartas vêm agora 

por 

ordem

cronológica, independente de 

quem 

as assina. O

projeto 

foi aprovado e então 

partimos 

— 

mãos à obra

— 

para 

sua realização. Houve o 

problema 

das cartas

sem data, o 

que 

envolveu um verdadeiro, e delicioso,

trabalho de sherloquismo, com vista a situá-las no

tempo. Então 

passou 

a ser assim: correspondência

ativa e 

passiva, pela 

ordem cronológica. Com isso

temos uma visão da 

passagem 

do tempo, dos ami-

gos que 

surgem, e da 

própria 

evolução do 

pensa-

mento e da vida de Machado.

A fase inicial da correspondência, 

que 

vai ser

publicada 

agora, vai de 1860 a 1869. Neste 

primei-

ro tomo há 

poucas 

cartas do 

próprio 
Machado. Mas

obtém-se um espelho dele, através das cartas dos

outros. Sizenando Nabuco dizendo, 

por 

exemplo,

ter sabido sobre 

'um 

grande 

leilão de 

paixões'. 

Re-

ferindo-se ao destinatário diz 

que 

'arrebataste 

mais

uma. Tu, com este vulcão 

que 

tens no 

peito'. 

Eram

bem mocinhos na ocasião, rapazes de 20, 25 anos.

Temos enfim retratos impressionantes de Macha-

do feitos 

pelos 

outros. Nessas 

primeiras 

cartas, de

1860, estão os amigos de 

primeira 

hora, como Si-

zenando e Guimarães Júnior. Volta e meia você vai

pegar 

uma carta assim: 

'que 

bom, recebi sua carta'.

Só 

que 

não temos as cartas de Machado, 

porque
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os outros, os interlocutores, não as 

guardaram. 

Já

Machado 

guardava 

tudo. Impressionante o carinho

dele 

por 

esse material. Ele era o arquivista. As car-

tas de Guimarães Júnior, 
que 

era bem mais moço

que 

ele, estão todas 

guardadas. 

Eu acho isso uma

grande prova 

de afeto, afeto 

pelas 

novas 

gerações

de escritores.

Rouanet também 

propôs 

uma coisa muito im-

portante 

e trabalhosa. Ele 

quis 

incluir nos livros as

'cartas 

abertas', 

publicadas 

em 

jornais 

da época. Há

por 

exemplo uma imensa carta escrita 

pelo 

Fausti-

no Xavier de Novaes, seu futuro cunhado. Um 

pé 

de

página 

em cinco colunas. Não sabemos se Machado

respondeu, 

particularmente, 

ao Faustino, mas fica-

mos sabendo de coisas 

preciosas pelo que 

o irmão

de Carolina diz nessa sua carta aberta. Então te-

mos este 

primeiro 

tomo, de 1860 a 1869. A fase do

'Machadinho', 

ou seja, Machado entre os 21 e os 30

anos. Os amigos todos o chamavam de Machadinho,

e será Machadinho até se casar com a Carolina e

começar sua carreira de funcionário 

público 

exem-

plar.

A 

primeira 

carta é a de Casimiro de Abreu. E

interessante ver como, com o correr dos anos, à me-

dida 

que 

Machado vai se tornando mais conhecido,

a correspondência dele vai inchando fantasticamen-

te. Por isso nem sabemos ainda 

quantos 

tomos vai

ter o 

projeto. 

Este 

primeiro 

livro contém 90 cartas,

correspondência ativa e 

passiva, 

incluindo as car-

tas abertas. São estas 

que 

aumentam o volume do

livro. A carta aberta de Faustino é inédita em li-

vro, ninguém transcrevera ainda. Era um costume

da época. As 

pessoas 

iam aos 

jornais 

e escreviam

cartas descomunais sobre assuntos variados 

que

consideravam importantes. Além da do Faustino,

há, 

por 

exemplo, no 

'a 

pedidos' 

do Diário do Rio de

Janeiro, uma carta de dona Olímpia Gonçalves Dias,

que 

enviuvara de 

pouco. 

O marido, Gonçalves Dias,

havia morrido naquela tragédia do naufrágio. Dona

Olímpia 

pedia publicamente, 

em dois anúncios, os

manuscritos 
que 

estivessem de 

posse 

de amigos

do marido, 

pois 

sabia 

que 

ele trouxera consigo, na

viagem de volta ao Brasil, originais importantes.

Machado, numa crônica, fez um comentário sobre

o 

pleito. 

Ela então mandou uma carta aberta aos

jornais 

retificando algumas observações do escri-

tor, 
que por 

sinal conhecera o 

poeta 

maranhense e

o admirava muito. Foi Machado, aliás, 

que 

fez cam-

panha para que 

a antiga rua dos Latoeiros 

passasse

a se chamar Gonçalves Dias.

Já a carta do Faustino era torrencial. Nela, ele

elogiava um flautista belga, 

que, 

apesar de doente,

havia feito um concerto em favor de um estabele-

cimento 
pio, 

o Instituto dos Meninos Cegos, atual

Benjamin Constant. Segundo Faustino, esse flautis-

ta belga 

praticou 

um ato de abnegação 

'digno 

de ser

cantado 

pela 

imprensa', mas a imprensa, segundo

ele, 

'estava 

constipada e se cantou foi numa oita-

va abaixo do tom. E ninguém a ouviu'. 

'Tu 

mes-

mo' 

— 

disse ele, dirigindo-se a Machado 

— 

'porque

não és menino cego, não 

quiseste 

cegar o 

público

com o esplendor do teu talento, manifestando num

canto encomiástico 
o 

generoso 

artista. Parece 

que

te não escaparias tão facilmente num benefício de

mademoiselle Aymée no edificante teatro da rua

Uruguaiana onde os Estigarribias 

£os 

fanáticos das

francesas] são sempre em maior número do 

que 

as

notas afinadas'. Enfim, esta carta era a maior 

pro-

vocação. A Aymée, artista francesa 

que 

era a coque-

luche das 

platéias 

masculinas, cantava no Alcazar

Lyrique, teatro onde se diziam trocadilhos obsce-

nos, de cancã e de mulheres mais ou menos nuas,

onde Machado talvez estivesse na fila do 

gargarejo

como tantos outros 

jovens 

intelectuais. Em outras
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palavras, o Faustino estava dizendo 

que, para 

falar

de um 
nobre flautista, Machado não era capaz. Mas,

se fosse 
a Aymée... aí tudo seria diferente.

A época 
do cancã aqui no Rio foi uma loucu-

ra. 
Os homens 

babavam, muitos 

perderam 

fortunas

pela 
Aymée. 

Ela saiu daqui do Brasil rica, 

quatro

anos 
após a sua chegada. Pelos relatos, era uma 

gra-

cmha 
de mulher. Machado escreveu sobre Aymée,

descrevendo-a, 

numa crônica, logo após a estréia

dela, 
como 

'um 

demoninho louro', muito esper-

tamente 

na voz de um amigo. Eis o 

que 

ele disse

da 
atriz 

que 
a todos enfeitiçava: 

'Uma 

figura leve,

esbelta. 

Uma cabeça meio feminina, meio angélica.

Uns 
olhos vivos. Um nariz como de Safo. Uma boca

amorosamente 

fresca, 

que parece 

ter sido formada

por 
duas 

canções de Ovídio'.

Como 
o nosso trabalho, meu e da Sílvia Eleu-

terio, 
minha 

parceira 

no 

projeto, 

é completamente

cronológico, 

e com a dificuldade de lidarmos com

algumas 

cartas sem data exata, o 

que 

vai se mos-

trar, 
sobretudo, 

é a simultaneidade de informações

do 

próprio Machado ou sobre ele, em 

planos 

muito

diferentes 

de tudo o 

que já 

foi feito anteriormen-

te- 

Quando 
você opta 

pelo 

enfoque da interlocução,

voce 
vai 

conhecer um Machado 

que, 

de repente, vai

dialogar 

muito com Joaquim Nabuco, Salvador de

Mendonça, 

José Veríssimo, Carlos Magalhães de

Azeredo, 

Mário de Alencar etc... Para cada 
qual

voce 

vai 
verificar 

que 

existe um certo registro. E

há 
também 

cartas curtas, bilhetes, 

pedidos 

de favor.

Agora, 

recompondo 
a correspondência 

pelo 

aspec-

to 
cronológico, 

com vários registros, mostramos o

Machado 

formal e também o informal.

Um 
outro aspecto importante de nosso trabalho

e 

que 
voltamos 

às fontes 

primárias. 

Muitos biógra-

f°s 
usaram 

as cartas, entre eles Lúcia Miguel Perei-

ra> 
Luiz 

Vianna e Raimundo Magalhães Jr., citando

trechos, mas cometendo erros nas transcrições. Por

isso decidimos voltar às fontes. Descobrimos coisas

novas, mas não nos 

peçam 

cartas inéditas de Ma-

chado desta época: nessa 

primeira 

fase, de manus-

critos dele só existem as duas cartas 

para 

Carolina,

algumas 

para 

o amigo Ramos Paz e um 

parecer

para 

o Conservatório Dramático. Isso 

já 

foi 

publi-

cado. O 

que 

há de novidade são as cartas abertas

publicadas 

em 

jornais. 

Foi um trabalho colossal 

— 

o

levantamento, a transcrição das cartas, a 

procura

das fontes 

primárias 

—, 

tudo isso feito apenas 

por

mim e 

pela 

Sílvia Eleutério, numa 

pesquisa que já

tem um ano, realizada com 

pouquíssimos 

recursos,

sem digitadores ou sequer um boy 

para 

tirar uma

xerox.

No final, ficamos com essas 90 cartas do 

pri-

meiro tomo, 

que 

contêm os dois manuscritos 

para

Carolina, cinco 

para 

o Ramos Paz e um 

para 

o Do-

mingos Joaquim Monteiro, diretor do Conservató-

rio Dramático. Na realidade, seis 

para 

o Ramos Paz,

se acrescentarmos o bilhetinho no 

qual 

Machado

diz apenas 

que 

'aquilo 

que 

te falei ontem, talvez eu

volte a te falar depois de amanhã'. Para o Ramos

Paz há aquele 

pedido 

de dinheiro urgente, 

quando

Machado ia se casar, e também uma cartinha data-

da de Io de maio, na 

qual 

ele diz: 

'como 

amanhã é

domingo, talvez eu bata na sua 

porta...'. 

Eu fui aos

calendários da época 

para 

ver a data em 

que 

o Io de

maio caía num sábado. Foi em 1869. Aí situamos

a cartinha cronologicamente. Outros bilhetes ao

Ramos Paz, da mesma ocasião, têm conteúdo difícil

de decifrar: 

'Preciso 

ainda daquilo 

que 
te falei. A

pressa 

com 

que 

você 

quer 

os versos, não é 

possível

atender...'

A cartinha de Casimiro de Abreu, 

que 

abre o

livro, é de 

julho 

de 1860. Casimiro morreu em ou-

tubro. Nela, ele 

pede 

a Machado 

para 

entregar um
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livro a uma certa dona Gabriela. O texto é assim:

'Machadinho, 

rogo-te, 

por 

favor, entregar o livro a

dona Gabriela e dá-lhe as melhores desculpas 
por

não ir oferecer-lhe 
pessoalmente. 

Continuo bastan-

te doente e 

parto para 

Nova Friburgo. Adeus, dá-te

um abraço o teu C. de Abreu'. Corresponde à 

pri-

meira notinha de 

pé 

de 

página que 

eu fiz. Eu explico

que 

os amigos de mocidade tratavam Machado de

Assis assim: Machadinho. Casimiro conheceu Ma-

chado em 1857, 

quando 

ele 

já 

era o Machadinho. Só

para 

as 

pessoas 

saberem a importância de Machadi-

nho. Os leitores não têm a obrigação de saber.

A segunda nota 

que 

fiz é sobre o livro mencio-

nado 

por 

Casimiro. O 

poeta publicara 

Camões e o Jaú

em 1856, em Portugal, e as Primaveras, no Rio, em

1859. E mais 

provável que 

ele estivesse oferecendo

a dona Gabriela este livro de versos 

que 

encantou

o meio literário na época. 

Quanto 

à dona Gabriela,

parece 

claro tratar-se da atriz Gabriela da Cunha,

aquela 

que 

Raimundo Magalhães Jr. crê ter sido

a musa do 

poema 

'Versos 

a Corina'. Aliás, 

já 

não

existe mais dúvida sobre isso. Fiz as notas ligando

a informação com a vida de Machado.

O livro termina com um 

pequeno 

bilhete sem

data de Machado ao amigo Ramos Paz. Nele 

pode-

mos ler o seguinte: 

'O 

homem 
que 

se encarregou

da tal folha de Lisboa 

quer 

saber dos fatos 

que 

se

devem dar direitos 

que 

se 

pagam 

a coisas análogas

para 

tirar os 

jornais 

do vapor, apenas ele chegar.

Peço encarecidamente 
que 

veja isso hoje 

porque

amanhã chega o 

paquete. 

Tenho certa responsabili-

dade nisso. Seu, Machado'.

Saí como uma louca a ler 

jornais 

da época 

para

ver se algum navio chegou a Lisboa, na ocasião.

Agora, o 

que 

mais 

gostei 

de fazer foi me dedicar

às tais cartas abertas. Foram elas sem dúvida 
que

me deram mais trabalho. Há três cartinhas do Faus-

tino, mas foi nas cartas abertas dele 

que 

descobri

que 

o irmão de Carolina era uma figura muito in-

teressante. Encontrei também coisas fantásticas, da

lavra do doutor Caetano Filgueiras, 

prefaciador 

das

Crisálidas. A certa altura ele manda uma epístola

a Machado de Assis toda ela em decassílabos im-

pecáveis. 

O Rouanet mandou 

que 

eu copiasse tudo.

Um 

palavrório 

em 

poemas. 

E tive de copiar. Vou ler

para 

vocês. E de 

julho 

de 1860. Caetano Filgueiras

inventava etimologias, e mandou esta epístola aber-

ta 

que 

depois seria 

publicada 

no livro dele Idílios,

de 1871, e num 

jornal 

de 1876. Chamava-se 

'Epís-

tola a Machado de Assis'. 

'Meu 

Machado, meu vate

amigo'.

O homem vai delirando, descrevendo a nature-

za, o 

pomar, 

o 

jardim, 

o 

quintal, 

a 

jaqueira, 

a man-

gueira, 

o besouro, os 

peixinhos 

em águas cristali-

nas, e num dado momento diz o seguinte: 

'Filtra-se

n'alma sem 

que 

se busque o desapego total do mun-

do torpe. Aos eflúvios da flor os céus se abrem, e

a mente embevecida os céus 

procura! 

Condenada à

inação matéria inerte, 

projetado 

no banco o corpo

fica. Mas então, ensaiando as níveas asas, 

já 

solta,

já 

despida a fantasia, ousada como a 

própria 

liber-

dade, ardente como a chama em 
que 

se nutre, tenta

e desprega soberanos vôos. As brisas do 

passado,

os meteoros incertos do 

porvir, 

abrem-lhe o espaço!

Caem das eras 

quais 

sudários rotos os defeitos do

tempo. A humanidade, antes núcleo de amor 

que 

de

interesses, move-se inteira ao sopro de uma idéia,

num nível de harmonia os homens mede. Vasto es-

tendal de 

gelos 

infinitos cobre as lições da história.

Os tristes erros, os ais, as ambições, os vícios torpes,

apanágio comum, fadário certo de todas as idades,

dormem, 

jazem 

informes sob a 

gélida 

camada onde

em chispas brilhantes se desprendem a Caridade, o

Bem e a Glória'. O 

que 

lembra tudo isso? O delírio



"Tu, 

com este vulcão 
que 

tens no 
peito." 

O 
que 

nos revelam as cartas de Machado de Assis 
| 
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de Brás 
Cubas, é claro! Escrevi o seguinte, no roda-

pe: 

'A 

ausência 
de 

qualquer 
hipopótamo, onde vasto

estendal 
de 

gelos 

infinitos cobre as lições de histó-

na, tranqüiliza 
os admiradores do 

genial 

delírio de

Brás 
Cubas'. 

A carta de Filgueiras deve ter ficado lá

no 
inconsciente 

de Machado.

O livro vem cheio de descobertas, cheio de notas.

Saem 
com as iniciais SE, 

quando 

são da Sílvia, e IM,

quando são minhas. Impressionante a insistência do

Machado 
em não misturar 

ganha-pão 

com litera-

tura. 
No aspecto da sua vida íntima, teve consci-

ência 
exata do 

que 
estava fazendo 

quando queimou

as cartas 
da Carolina. O mesmo homem 

que 

man-

dou 

queimar 
as cartas do noivado era, no entanto,

o homem 

que 
ficava com bilhetinhos de Salvador,

Ramos 
Paz e Casimiro. Só ficaram duas cartas de

Carolina 

porque 
estavam com dona Laura, sua des-

cendente. 

E elas são, obviamente, o 

filet 

mignon da

coleção 

machadiana.

E comovente 

que 
o escritor tenha 

guardado

durante 

tanto tempo as 

primeiras 

cartas dos ami-

gos, 
datadas 

ainda de 1862. Machado nesta época

ja 
estava 

caminhando no 

jornalismo 

e morava com

0 
Ramos 

Paz. Toda a correspondência 

para 

ele era

endereçada 

ao Diário do Rio de Janeiro, onde traba-

lhava. 

Ele devia 

guardar 

os envelopes lá, no 

jornal.

Não 
tinha 

onde 

guardar 

coisas. Não tinha dinhei-

ro- 
Não 

tinha espaço. E mesmo assim 

guardou 

as

cartas 

dos amigos da 

juventude pela 

vida afora. Se

tivesse 

uma boa casa isso teria sido mais 

plausível.

-Mas 

ninguém 
nem sabe direito o endereço dele no

tempo 

em 

que 
residia com Ramos Paz. O fato de

guardar toda a correspondência 
que 

recebia é um

testemunho 

muito bonito de carinho. E ele 

guardou

as 
cartas 

dos amigos da 

juventude 

sem saber o 

que

vinha 

pela 
frente, eles eram desconhecidos na épo-

Ca, 
e mais cartas dos colegas 

que 

não moravam no

Rio, 

que 

estavam estudando em São Paulo, e cartas

do Maranhão, enviadas 

pelo 

Joaquim Serra. Acho

bonito este 

gesto 

do 

guardar, 

sem saber o 

que 

vem

para 

frente. Guardava 

porque gostava 

dos seus ami-

gos.

Entre as cartas de abril e maio de 1864, há aquela

do Sizenando Nabuco, sobre 

'o 

fogo', 

'o 

vulcão' 

que

havia dentro de Machado, e uma outra na 

qual 

Size-

nando diz 

que 

lera os versos 

publicados 

no Correio

Mercantil e no Diário do Rio de Janeiro, os versos a

Corina, e uma enviada 

pelo 

Luís Guimarães Júnior,

quando 

Machado começou a colaborar na imprensa

acadêmica. Esta carta do Luís Guimarães era cheia

de ciúmes do Sizenando. O 

pai 

de Machado morren-

do no Rio, aquela 

paixão 

toda 

por 

Corina, os amigos

escrevendo de São Paulo alucinados. Entra em cena

o Guimarães Júnior, o caçulinha, enciumado 

porque

Machado estava ficando mais amigo do Sizenando

do 

que 

dele. 

'O 

Nabuco 

(Sizenando), 
que 

agora é

teu amigo in 

petto, 

sempre 
que 

recebe cartas tuas

fala-me dizendo 

que 

tu te recomendas e 

que 

minha

comédia entre tarde ou cedo chegava a esta cidade.

Estás até com mistérios comigo? Não me disseste

que 

és o Sileno 

(...) 

A tua correspondência é um 

pri-

mor. Todos têm admirado essa 

pena 

séria e mimo-

sa ao mesmo tempo. Tua, basta. Adeus. São Paulo

está aborrecido e ermo. Um cemitério. A literatura

entorpecida, tudo morto 

(...) 

Sê menos ingrato. Es-

creve-me, escreve-me'. A respeito desta correspon-

dência, coloquei a seguinte nota: 

'uma 

semana antes

da datação desta carta morrera Francisco José de

Assis. A vibrante correspondência deste 

período 

re-

vela 
que 

Machado não revelara aos amigos a morte

do 

pai, 

em 22 de abril de 64. De fato, somente no dia

22 de maio de 64 o Diário do Rio de Janeiro 

publica 

a

seguinte comunicação: 

'JM 

Machado de Assis man-

da celebrar uma missa 

por 

alma de seu 

pranteado



pai 

Francisco José de Assis, amanhã, 23, às 8 horas

da manhã, na Matriz do Santíssimo Sacramento'.

Ele se correspondendo freneticamente, e o 

pai

tinha morrido. Os amigos 

poderiam 

ter escrito: 

'Oi,

Machado, 

que pena, 

seu 

pai 

morreu'. No entanto,

em nenhuma carta, e olha 

que 

ele 

guardou 

muitas,

Machado menciona a morte do 

pai. 

O 

que 
se 

pode

fazer? Era uma 

pessoa 

com noção de 

privacidade.

O 

que 
importava, 

para 

ele, era a obra, a 

poesia, 

a

literatura... e a fidelidade dos amigos. É o 

que 

as

cartas revelam. Machado tinha uma idéia de somar,

nunca de excluir. Sua atitude era agregadora e in-

tergeracional, 

pois 

ficava amigo de escritores 

que

tinham idade 

para 

ser seus filhos. E mantinha a li-

derança, era o mestre, 

juntava 
todo o mundo, ro-

mânticos, 

parnasianos, 
republicanos, 

monarquistas.

Sabia o 
que 

fazia, sempre. Era 

generoso, 
modesto, e

ao mesmo tempo tinha, desde criança, uma imensa

clareza sobre o 

que queria 
fazer da vida."



Mau 

poeta?

Quem 

foi 

que 

disse?

Cláudio 

Murilo Leal

Machado 
de Assis foi verdadeiramente um 

poe- inclinados 
a considerar seus versos uma espécie de

te- 
Ele 

também 
nos deixou um rico legado literário, subproduto da 

prosa".

ao 
transitar 

de forma magistral 

por 

todos os 

gê- 

Manuel Bandeira, 

por 

sua vez, afirmou 

que 

"é

nei 
os. 

E o Machado 

polígrafo. 

Como todos sabem, um 

perigo para 

o 

poeta 

assinalar-se fortemente nos

além 
da 

poesia 
ele escreveu ficção 

— 

romances e con- domínios da 

prosa. 

Entra ele nesse caso numa com-

tos - 

crônica, 
teatro, ensaio e crítica. Demonstrou, petência 

muito mais ingrata 

que 

a dos seus confra-

também, 

excepcional 
habilidade como tradutor de des: a competência consigo 

próprio".

E>ante, 

Shakespeare, 
Musset, Lamartine, Schiller, Realmente, alguns ficcionistas não conseguem

Edgar 

Allan Poe e aventurou-se até na 

"imitação" ultrapassar 

a condição do chamado verse maker, isto

de 

poemas chineses, em sua tradução de uma versão é, um engenhoso fazedor de versos. Entretanto, não

francesa 

do chinês, de autoria de Judith Walter, fi- devem ser ignorados aqueles 

que 

integram uma

ha 
de 

Théophile 
Gautier. notável 

lista de exceções: Machado de Assis, Jorge

Os 
autores 

que 

exercem duplamente o ofício de Luís Borges, Miguel de Unamuno, Thomas Hardy,

Poeta e ficcionista 
sofrem, muitas vezes, um injus- Edgar Allan Poe e Mário de Andrade 

podem 
ser

Meado 

preconceito. 
A tese de 

que 

um romancista apontados como bons exemplos de escritores-poe-

°ao 
consegue 

realizar-se como bom 

poeta 

foi ado- tas: os anfíbios.

tada 

por 
renomados intelectuais, como T.S. Eliot e Também, uma injusta acusação, de Sílvio Ro-

Manuel 

Bandeira. mero, 

e 

que 

teve alguns seguidores, é 

que 

a 

poesia

Sobre 
Kipling, escreveu Eliot: 

"quando 

um autor de Machado não traduz um sentimento de brasi-

e conhecido 

principalmente 

como ficcionista, somos lidade. No entanto, no livro Americanas, Machado
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escreveu 

poemas 

com enredo em 

que 

os indígenas

são os 

principais personagens. 

E redigiu um ensaio-

manifesto em 

que 

afirmava 
que 

ser brasileiro não

era escrever apenas sobre 

papagaios 

ou 

paisagens

com bananeiras, isto é, impregnar o 

poema 

de exo-

tismo e cor local. O mais importante era revelar um

sentimento íntimo de brasilidade. E ele manifestou

esse sentimento tanto nos 

poemas 

indianistas 

(ob-

viamente) mas em muitos outros, como em 

"Manhã

de inverno."

De um 

ponto 

de vista mais acadêmico é 

questio-

nado o enquadramento da 

poesia 

de Machado em

uma das correntes literárias, seja no Romantismo,

seja no Parnasianismo. Hoje, esse é um tema de me-

nor importância. Relevante é 

que 

ele conseguiu im-

primir 

uma dicção inconfundível aos seus 

poemas,

principalmente 

os da maturidade, incluídos em seu

último livro, Ocidentais.

Machado escreveu 
poemas 

de solidariedade e

consagração, como 

"Polônia", "Epitáfio 

do Méxi-

co", 

"A 

cólera do Império", 

"Hino 

patriótico", poe-

mas 

que 

negam a afirmação de 

que 

Machado era

um alienado do 

ponto 

de vista 

político 

e social. Ele

era, isso sim, um não-alinhado. Não era um 

poeta

militante, um 

poeta 

engajado. Machado também es-

creveu 

poemas 

com um viés 

piedoso, 

um sentimen-

to de verdadeira religiosidade; 

por 

isso a censura

ao seu ateísmo deve ser amenizada, 

pois 

se não foi

um crente, um católico 

praticante, 

também não se

caracterizou como um agnóstico materialista.

Machado também escreveu versos de circuns-

tância: uma homenagem ao imperador, d. Pedro II,

às artistas do teatro e da ópera. Escreveu 

poemas 

em

louvor a Camões, ao marquês de Pombal, a José de

Alencar, Anchieta, Espinosa, Antônio José, o Judeu,

Dante... e a muitíssimas outras figuras do mundo

cultural e 

político. 

São versos de circunstância, de

homenagem, 
que 

em nada diminuem a 

grandeza 

da

obra do 

poeta. 

Modernamente, Manuel Bandeira,

com Mafuá de malungo, e Carlos Drummond de An-

drade com Viola de bolso 

praticaram, 

com talento e

graça, 

estes versos de ocasião.

Uma releitura da obra 

poética 

de Machado de

Assis leva-nos a reafirmar 

que 

a vertente da sua 

po-

esia melhor realizada é a do 

poema 

narrativo. Uma

poesia que 

se caracteriza 

pela presença 

de um en-

redo, o 

plot, 

isto é, a narração de uma estória com

começo, meio e fim e 

que, por 

este motivo, coloca-se

na margem oposta do 

poema 

lírico, leve, fugaz, ten-

dendo até, mais modernamente, 

para 

as obscurida-

des do hermetismo. O 

poema 

lírico, avesso tanto à

seqüência lógica 
quanto 

à submissão a uma rígida

sintaxe, construído com 

palavras 

roçando a fímbria

do nada ou dos sentimentos inefáveis, o 

poema 

líri-

co é visto, 

por 

alguns leitores e críticos, como a lin-

guagem 

única 
para 

o exercício da criação 

poética.

Machado de Assis, embora tenha escrito 

primoro-

sos 

poemas 

líricos, inseriu-se na tradição universal

do 

poema 

narrativo, 
que 

vem desde Homero, Virgí-

lio, Dante, John Milton, Torquato Tasso, Camões, o

Byron de Childe Harold's Pilgrimage ou Don Juan,

passando pela 

tentativa 
pós-épica 

de La légende dès

siècles, de Victor Hugo. Sem esquecer os 

quase 
her-

méticos 

poemas que 

se 

pretendiam 

narrativos, os

longpoems como Os cantos, de Ezra Pound, Canto 

ge-

neral, de Pablo Neruda, e Invenção de Orfeu, de Jorge

de Lima. Em relação aos brasileiros 
que 

o 

precede-

ram, Machado não desdenhou as lições de Basílio

da Gama de o 

"Uraguay"e 

de Gonçalves Dias de

"Y-juca 

pirama".

O viés narrativo, apesar de 

preponderante, 

não é

o único adotado 

por 

Machado. Além de delicadas

peças 

líricas, como 

"Stella" 

ou 

"Horas 

vivas",
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outras, de cunho 

filosófico, 

como 

"O 

desfecho", recente livro do economista Gustavo Franco A eco-

"Uma 

criatura"Suavi mari magno" são 

poe- nomia 

em Machado de Assis, 

que 

comenta duas 

"gaze-

mas 

que 

demonstram a diversidade da inspiração tas". Em uma, Machado 

pergunta 

se o novo banco

do 

poeta. é 

um barranco ou uma enchente 

(Franco 

considera

Um exemplo de 

poema 

lírico, executado com 

fina que 

"a 

imagem não 

poderia 

ser mais feliz", e explica

sensibilidade, é o conhecido 

"Quando 

ela 

fala", por 
que). 

Noutra, começa: 

"Eu, 

acionista do Banco/

Alguns biógrafos afirmam 

que foi 

inspirado 
pelo do 

Brasil". Imaginem, Machado acionista; só mes-

acento lusitano de Carolina, 

que 

encantava os mo lendo toda a 

"gazeta" 

para 

entender.

ouvidos de Machado, sempre atento às modula-

ções 
das vozes de seus 

personagens. Manter 

no esquecimento todos estes 

poemas, 

não

reunidos nas Poesias completas, de 1901, seria

Em 1901, Machado de Assis 

publicou 

suas Poe- uma omissão imperdoável. Conhecê-los, ajuda-

sias 
completas. 

Na verdade, tratava-se de uma antolo- nos a entender 

que 

os 

gênios 

não nascem 

feitos,

gia 
pessoal, 

que 

expurgou de seus livros anteriores, mas enfrentam um árduo caminho no aprendi-

Crisálidas, 

Falenas e Americanas, um 

grande 

número zado de seu oficio.

de 

poemas e traduções tendo acrescentado um novo

livro, 
intitulado 

Ocidentais. Machado de Assis ima- Machado 

publicou 

o seu 

primeiro 

soneto aos 15

ginou deixar 

para 

a 

posteridade 

o 

que 

considerou anos, no 

jornal 

Periódico dos Pobres, em versos dedi-

seu 
definitivo 

testamento 

poético. cados 

"À 

lima. Sra. D.P.J.A. Os tratamentos tu e

No 
entanto, a intenção de 

publicar 

a coletânea "vós" aparecem misturados, sem a menor cerimônia

Toda 

poesia 
de Machado de Assis, em 2008, foi a de gramatical. Conhecer o início da trajetória literária

registrar 

a sua opera omnia 

poética. 

Este livro in- de um 

poeta 

ou de um escritor traz 

para 

a dimensão

clui 
os versos 

da fase de formação, os 

primeiros po- do 

humano a 

produção 

da obra madura e definitiva,

emas, 

os dispersos em 

jornais 

e revistas e, ainda, Inquisiciones, 
do 

principiante 

Jorge Luís Borges, 

pu-

aqueles 

excluídos, 

que 

retornam aos seus três 

pri- blicado 

em 1925, e reeditado somente agora, mostra

meiros 
livros. Muitos dos 

poemas 

dispersos foram o começo titubeante do 

genial 

escritor argentino,

compilados 

por 

dedicados 

pesquisadores 

e constam Durante mais de 50 anos, de 1854 a 1906, 
quan-

de 
edições 

hoje esgotadas, como as de Raimundo do 
publicou 

o famoso soneto 

'A 

Carolina", Machado

Magalhães 

Jr., José Galante de Sousa, Jean-Michel escreveu 
mais de 250 

poemas. 

Não foi, nem deve ser

Massa, 
Josué Montello, Plínio Doyle. Foram tam- considerado um 

poeta 

bissexto, no sentido de 

poeta 63

bém 
recolhidas 

em Toda 

poesia 

de Machado de Assis que escreve um 

poema 

de raro em raro.

as 

"Gazetas 

de Holanda" 
que, 

sob o 

pseudônimo 

de Finalmente, não 

podemos 

esquecer o impor-

Malvólio, 

apareceram no Correio Mercantil São uma tante 

papel 

exercido 

por 

Machado como tradutor,

espécie 

do versiprosa, termo cunhado 
por 

Carlos O trabalho de tradução exige um talento especial,

Drummond 

de Andrade 
para 

denominar as suas como ficou demonstrado na magistral versão em

próprias crônicas em verso. As 

"Gazetas 

de Holan- português de 

"O 

Corvo", The raven, de Allan Poe. revista 

do

da" 
ainda 

hoje despertam interesse, e é exemplo Hoje, no Brasil, contamos com tradutores de 

poe- LIVRO
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sia de 

primeira grandeza, 

como Ivan Junqueira, 

que

traduziu magistralmente as obras de Baudelaire, de

T.S. Eliot e do 

quase 
intraduzível Dylan Thomas;

Carlos Nejar traduziu 

poemas 

de Borges e Pablo

Neruda; Geraldo Hollanda Cavalcanti traduziu

os 

poetas 

italianos modernos; Aurélio Buarque de

Hollanda, os Poemas em 

prosa, 

de Baudelaire. Ma-

nuel Bandeira foi um mestre da tradução. Todos

eles, como Machado de Assis, elevaram o oficio do

tradutor ao nível da criação.

Cláudio Murilo Leal é doutor em Letras 

pela 

UFRJ,

poeta 

e ensaísta. Em 2008, lançou o livro Toda 

poesia 

de

Machado de Assis.



Um 

escritor microrrealista

Eugênio 

Gomes

O aspecto 

pelo qual 

Machado de Assis é 

geral-

mente 
caracterizado 

ou definido foi o 

que 

lhe valeu

a classificação 

de Raul Pompéia, resumida na sua

conhecida 

e epigramática frase: 

"Escritor 

correto e

diminuído".

O 

próprio 
romancista 

parece 

ter 

procurado 

dar

UIDa 
impressão 

de si mesmo e de sua arte, 

quando

esclareceu, 

numa crônica: 

"Eu 

gosto 

de catar o mí-

nimo 
e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí

entra 

o meu, com a curiosidade estreita e aguda 

que

descobre 

o encoberto". E, de maneira 

persuasiva, 

a

justificar-se 
da meticulosidade de algumas de suas

mais 
caprichosas 

percepções, 

invocou a sua condi-

Çao de 
míope, salientando 

que 

a vantagem deste é

enxergar 

onde as 

grandes 

vistas não 

pegam...

Dessa 
limitação tirou esteticamente o máximo

proveito, esmerando-se em cultivar as minúcias 

parti-

culares 

e expressivas, à cata de essências da vida e do

mundo 

moral, notadamente em sua fase de maturida-

de> 
o 

que 
não significa dizer 

que 

o seu estilo seja de

míope. 

Ou de 

gago, 

como 

já quiseram 

explicá-lo.

A exploração do 

pormenor 

tinha um 

precedente

célebre, o de Stendhal, 

para quem: 

"Rien 

ne vit 

que

par 

le détail 

(princípio 

depois subvertido 

pelo 

natu-

ralismo científico), tornando-se oportuno recordar

que 

o romancista de La Chartreuse de Parme 

— 

uma

de suas fontes 

— 

é citado no 

pequeno prefácio 

de

Memórias Póstumas de Brás Cubas...

As dissimulações do espírito ou da alma huma-

na, 

propriamente, 

captava-as com extraordinária

finura, 
quase 

sempre através daquele tipo de mi-

crorrealismo 

psicológico que, 
na literatura univer-

sal, encontrou em Cervantes e Shakespeare os seus

mais sagazes intérpretes, um e outro inexcedíveis

na arte de 

produzir 

efeitos excepcionais com o 

por-

menor imprevisto ou simplesmente 

gravativo, 

em

determinado momento. Notações fixando minúcias

desse 

gênero 

enxameiam na ficção 

principal 

de Ma-

chado de Assis, denunciando-lhes o afa de apreen-

der a experiência emocional até o imperceptível ou

quando 

ela se deixa apenas entrever furtivamente,

através de um 

gesto 

nem sempre adivinhável. Nessa
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dificílima caça do 

"mínimo 

e o escondido", o escri-

tor descambou 

para 

a hipérbole às avessas, o 

que

era um meio de contrabalançar a 

parte 

de sua obra

em 

que 

a superlação de linguagem e das idéias ad-

quiriu 

um arrojo inconciliável com a sua tradicional

reputação de escritor extremamente comedido. 

"Há

hipérbole 

por 

excesso" 

— 

diz o Padre Antônio Viei-

ra 

—, 

"e 

hipérbole 

por 

diminuição: e ambas mentem

para 

chegar à verdade: Ut ad verum mendacio veniat

(Sêneca). 

A hipérbole 

por 

excesso diz o muito 

que

não se 

pode 

crer, 

para que 

se creia o 

que 

é: e a hipér-

bole 

por 

diminuição diz o 

pouco que 

se 

pode 

dizer,

para que 

se creia o 

que 

será". 

("Sermão 

da Segunda

Dominga da 

Quaresma". 

Pregado em 1651.)

No Dom Casmurro, o narrador 

procura 

impli-

citamente desculpar-se disto observando 
que 

"o

discurso humano é assim mesmo, um composto de

partes 

excessivas e 

partes 

diminutas, 

que 

se com-

pensam, 

ajustando-se". Desse ajustamento resulta

uma aparência 

geral 

de meio-termo, 

que 

assegura a

unidade estilística deste clássico da nossa literatu-

ra. A sutileza com 
que 

o romancista utiliza alguns

pormenores 

expressivos contribui 

para 

sublinhar a

delicadeza de um dado instante 

psicológico particu-

larmente embaraçoso. A atitude e os 

gestos, 

entre os

indivíduos, serão sempre os mesmos, mas os efeitos

podem 

ser colhidos de maneira diferente conforme

a índole, o espírito e as tendências do observador.

Veja-se a situação de 

quem procura 

concentrar as

suas idéias, ou disfarçar as suas reações mais ínti-

mas, fixando os olhos em algum 

ponto. 

Olhar 

para 

o

bico do sapato, em tais circunstâncias, era um 

gesto

comum entre as 

pessoas 

do tempo, encontrando-se

reflexos deste hábito na ficção de Machado de As-

sis. Assim, em Iaiá Garcia, nesta 

passagem: 

"Jorge

não ousava olhar 

para 

a mãe nem 

para 

Esteia; olha-

va 

para 

a 

ponta 

dos botins, onde ficara um 

pouco

de caliça do 

parapeito; 

tinha as mãos nas costas e

estava arrimado a um 

portal".

Com esse nada de caliça, 

que 

o 

personagem 

lo-

brigava na 

ponta 

do sapato, imprimiu o romancista

um sentido 

particularíssimo 

à captação da realida-

de 

pelo pormenor. 

O romance seguinte, Memórias

póstumas 

de Brás Cubas, revela o 

progresso 

de sua

técnica, nessa dimensão, aproveitando de maneira

ainda mais sutil um flagrante análogo, com a cena

que precedeu 

a ruptura do noivado de Cubas: 

"Vir-

gília 

afastou-se, e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei

algum tempo a olhar 

para 

os meus 

próprios pés.

Devia sair ou ficar?" Houve um momento de con-

fusão recíproca e, sem 

perceber 

o 

que 

se 

passava

com Brás Cubas, mas 

pressentindo 
o rompimento

do noivado, Virgília indaga-lhe: 
— 

"Nunca 

me viu?

perguntou 

Virgília, vendo 

que 
a encarava com in-

sistência. 

— 

Tão bonita, nunca". E, em meio desse

embaraçoso constrangimento, segue-se uma cena

inolvidável, 
graduada 

em segundos 

que pareceriam

séculos. 

"Sentei-me, 

enquanto Virgília, calada, fazia

estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de

pausa. 

Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente;

ela 

porém 

não me respondia nada, nem olhava 

para

mim. Menos o estalido das unhas, era a estátua do

Silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito

de cima, soerguendo a 

pontinha 

esquerda do lábio,

contraindo as sobrancelhas, ao 

ponto 

de as unir;

todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma

expressão média, entre cômica e trágica". Cubas

fica ligeiramente aturdido com o desdém de Virgí-

lia, esboçado em 

"um 

arrebique do 

gesto" 

de seus

olhos, e não sabe o 

que pensar 

desse 

gesto, 

em 

que

parecia 

haver alguma afetação. 

"Creio 

que 

isto é me-

tafísica", conclui. Não diriam tudo os olhos da mu-

lher? Eis o 

problema. 

A verdade é 

que 

as 

palavras

de boca 

já 

não adiantavam; as minúcias 

particulares
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da expressão 
fisionômica é 

que 

diziam tudo ou não enquanto as 

pessoas que 
os viam 

passar 

"ficavam

queriam dizer nada... namoradas 
daquela ordem 

perfeita 

de aspecto e mo-

Outra 
interessante 

modalidade desse 

processo 

vimento", acentuando, com um ardil em mente: 

"Os

a da sua transplantação 

para 

os domínios do subje- próprios cavalos eram iguaizinhos, 

quase gêmeos 

e

tivo, 
como 

na altura em 

que 

o amor inconfessável, batiam as 

patas 

com o mesmo ritmo". 

Quem 

não

que 
ligava 

finalmente os antigos namorados, figura fizer caso de minúcias não dará 

pelo 

automatismo

como 
uma 

criança de colo: Coitada de D. Plácida! mental 

que 

fundiu essa última imagem, mas o nar-

Com 

que 
arte aconchegava as roupas, bafejava as rador apressa-se a retificá-la 

, 
dizendo: 

"Não 

creias

faces, 
acalentava 

as manhas do nosso amor!' que o 

gesto 

de cauda e das crinas fosse simultâneo

Perdoa 
estas minúcias", implora o romancista nos dois animais; não é verdade e 

pode 

fazer duvidar

em 
certa 

passagem 
do Esaú e Jacó, narrativa em 

que do 
resto". E, 

para que 

o leitor não seja levado a des-

sua 

preocupação de evitar minudências banais se crer de outras minúcias, naquele mesmo capítulo,

revela 

particularmente apurada no capítulo XVII, acrescenta: 

"Pois 

o resto é certo". De tais recursos,

ao 

qual 
deu o significativo título: 

"Tudo 

o 

que 

res- visando a efeito 

puramente 
estilístico, 

penitenciou-

trmjo 

. £ um capítulo revelador do espírito sinté- se indiretamente o romancista no Memorial de Aires,

tico 
do romance, 

refletido no estilo do autor, cuja por este modo: 

"O 

bonde 

partiu. 

Na esquina estava

intenção 

era realmente encurtar, reduzir ao mínimo não menos 

que 

o Dr. Osório sem olhos, 

porque 

ela

o 
descritivo, 

sem deixar contudo de abandonar-se os levava arrastados no bonde em 

que 

ia; foi o 

que

as 
digressões. 

Nestas, 

porém, 

o interesse 

psicológi- concluí 
da cegueira com 

que 

não me viu 

passar por

co 

prende-se constantemente a 

pormenores. 
Mas ele... Ai, requinte de estilo!"

por isso 

que 
o 

pensamento 
ali dirige a ação, o real Não obstante, 

porém, 

as suas escamoteações,

o 
mental, 

o 

que justifica 

a superabundância do ele- o -gosto 
algo voluptuoso do escritor 

pelas 

minú-

mento 

metafórico 
nem só nesse, mas em todos os cias em si mesmas revela-se desembaraçadamente

seus 
romances 

da fase inaugurada com as Memórias através de uma 

passagem 

do conto 

"D. 

Benedita",

póstumas de Brás Cubas. em 

que 

a faceira dama se curva 

para 

apanhar um

Encontra-se 
um flagrante característico da mis- alfinete: 

"O 

alfinete caiu no chão, ela abaixou se a

67

tura 

do imaginário 
e do real, aliás, como um tributo apanhá-lo. Tinha outros, é verdade, muitos outros,

as 

graças superficiais do beletrismo, naquele 

pon- mas 

não achava 

prudente 
deixar alfinetes no chão.

to 
em 

que 
o casal Santos reentra em casa, após E abaixando-se, aconteceu-lhe ver a 

ponta 

da chine-

revelação 

da 

gravidez 

de Natividade: 

'A 

estatueta de la, na 

qual pareceu-lhe 
descobrir um sinal branco;

Narciso, 

no meio do 

jardim, 

sorriu à entrada deles, sentou-se na cadeira 

que 
tinha 

perto, 

tirou a chine-

areia 
fez-se 

relva, duas andorinhas cruzaram 

por 

cima la, e viu o 

que 

era: era um roidinho de barata",

do 
repuxo, 

figurando no ar a alegria de ambos". Quem não houver lido o conto 

julgará que 
essa

Em 
outro 

capítulo, intitulado 

"O 

resto é certo", ínfima descoberta carece inteiramente de importân-

0 
romancista 

muda de tática 

perante 

o leitor, após cia ou mesmo de significação, mas a verdade é 

que

induzi-lo 

a seguir os seus truques. Mostra-lhe o roidinho de barata aborreceu seriamente D. Bene-

flagrante 

de um 

passeio 

a cavalo dos dois 

gêmeos, dita, 

deixando-a indignada, o 

que 
é compreensível 

LIVRO

REVISTA DO



Um escritor microrrealista 
| 
Eugênio Gomes 

|

dada a repercussão de 

qualquer 

fato desta natureza

no 

piccolo 

mondo de uma vida doméstitía.

Ainda a 

propósito 

de sapatos depara-se no Dom

Casmurro um 

pormenor 

também desprezível, apa-

rentemente, conquanto revelador do estado de 

po-

breza em 

que 

viviam os 

pais 

da menina de olhos de

ressaca: 

"Capitu 

calçava sapatos de duraque, rasos e

velhos, a 

que 

ela mesma dava alguns 

pontos..."

Em frente à natureza o romancista não mudava

de técnica, cingindo-se com a mesma e 

perspicaz

sobriedade às minúcias 

particulares, 

mas capazes de

oferecer uma idéia sugestiva do local: 

"Tenho 

cha-

carinha, flores, legume, uma casuarina, um 

poço 

e

lavadouro". E o enumerativo reduzido a um mínimo

essencial, suficiente 

para 

dar uma imagem definiti-

va da morada de D. Casmurro, tal como a descre-

ve o 

personagem. 

A arte da concisão, temperada

de ironia, em Machado de Assis, apresenta uma

das suas melhores realizações no capítulo XVII do

Quincas 

Borba, através de alguns 

pormenores 

sobre

o risível contraste entre o afogadilho de Rubião, 

que

invade esbaforidamente o 

quintal 

da comadre, e a

tranqüilidade da 

paisagem. 

E um flagrante em 

que

as minúcias foram distribuídas 

para produzir 

um

efeito cênico de suculenta expressividade: 

"Rubião

ia andando; a comadre, em vez de o 

guiar, 

acompa-

nhava-o". Note-se este 

pormenor 

sobre a iniciativa

de Rubião tomar a dianteira 

para 

chegar depressa

ao 

ponto 

em 

que 

se achava o cachorro. 

"Lá 

estava

o cão, dentro do cercado, deitado à distância de um

alguidar de comida. Cães, aves, saltavam de todos os

lados, cá fora; a um lado havia um 

galinheiro, 

mais

longe 

porcos; 

mais longe ainda, uma vaca deitada,

sonolenta, com duas 

galinhas 

ao 

pé, que 

lhe 

picavam

a barriga arrancando carrapato". Neste 

ponto, 

ecoa

a recomendação aflitiva da mulher dantes tão 

piá-

cida, temerosa de 

que, 

naquela 

pressa, 

Rubião fosse

atropelar a mais importante 
das suas aves: 

"Olhe 

o

meu 

pavão! 

dizia a comadre".

No mesmo romance, 
Freitas, um dos convivas

mais bajuladores de Rubião, aquele 

justamente que

lhe 

gabava 

com exagero a coleção de roseiras, tenta

sobrepor a sua opinião a de outro comensal, mas

sem amuo, nem vexame 

, 
como é do ofício de um

espírito subalterno, e aqui o romancista 
introduz o

pormenor 

de efeito calculado: 

"fez 

até o obséquio de

chamar a atenção de Carlos Maria 

para 

um 

peda-

cinho de fruta 

que 
lhe ficara na 

ponta 
do bigode..."

Entre as minúcias 

particulares 
que 

melhor 

paten-

teiam a delicadeza desse 

processo, 
ainda no 

Quincas

Borba, está a de uma realidade 
íntima e discreta, em

que 

a sensação de imperceptível 
mal-estar 

físico se

mistura com uma idéia igualmente 
reprimida 

e obs-

tinada: 

"Quando 

acabou de recordar 
tudo, 

já 

iria lon-

ge 

o rapaz; ao menos, foi uma interrupção 
na série

de tédios 
que 

lhe tomavam a alma. Tinha uma dor

nas costas, 
que 

se calara 

por 

instantes. 
Voltou logo,

teimosa, aborrecida; Sofia reclinou-se 
na cadeira

e fechou os olhos. 

Quis 

ver se 

passava pelo 
sono,

mas não 

pôde. 

Os 

pensamentos 
eram tão teimosos

como a dor, e ainda mais ruins 

que 
ela. De 

quando

em 
quando 

um bater de asas, rápido, 

quebrava 
o si-

lêncio: eram 

pombas 

de uma casa vizinha 

que 
tor-

navam ao 

pombal. 

Sofia a 

princípio 
abriu os olhos,

umas duas vezes; depois, acostumou-se 
ao rumor, e

deixou-os fechados, a ver se dormia". 

Quem 
ainda

não viveu algum episódio circunstancial, 
destinado

a reavivar 
qualquer 

fato trivial da vida cotidiana,

como o de uma simples refeição, com ressonâncias

inextinguíveis na sensibilidade ou no 

pensamento?

Eis o 

que 

sucede com Brás Cubas, surpreendido

com a teimosia de uma lembrança: 

"Sabido 

que 
reli

a carta, antes e depois do almoço, sabido fica 

que 

al-

mocei, e só resta dizer 

que 
essa refeição foi das mais



parcas 
da minha vida: um ovo, uma fatia de 

pão, 

uma

xícara 
de chá. Não me esqueceu esta circunstância

mínima; 
no meio de tanta coisa importante oblite-

rada 
escapou esse almoço. A razão 

principal pode-

ria ser 

justamente 
o meu desastre; mas não foi; a

principal razão foi a reflexão 

que 

me fez o 

Quincas

Borba, 
cuja visita recebi naquele dia".

Cena típica da maneira 

por que 

a ironia moral do

romancista 
se dilui suavemente em suas narrações

e a do capítulo XXVII, no D. Casmurro, resumido

em 

poucas 
linhas: 

"No 

portão 

do Passeio, um men-

digo 
estendeu-nos 

a mão. José Dias 

passou 

adiante,

mas 
eu 

pensei 
em Capitu e no seminário, tirei dois

vinténs 
do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a

moeda; 
eu 

pedi-lhe que 

rogasse a Deus 

por 

mim, a

fim 
de 

que 
eu 

pudesse 

satisfazer todos os meus de-

sejos. — 

Sim, meu devoto! 

— 

Chamo-me Bento, acres-

centei 

para 
esclarecê-lo". O clímax dessa 

pitoresca

cena 
culmina 

exatamente naquele 

pormenor que 

ia

escapando 

a Bentinho: a menção do 

próprio 

nome.

Não 
fosse o rogo do mendigo a Deus 

perder-se 

à toa

no céu 
só 

por 

falta da identidade civil do caridoso

adolescente...

Em suas relações com o tempo, o microrrealis-

mo 
do nosso romancista realiza constantemente

aquilo 

que 
Sterne esperava do futuro, mas 

que já

havia 
introduzido na sua ficção, atraindo com isso

inumeráveis 

imitadores: 

"I 

leave it to 

future 

ages to

invent 
a methodfor making a minute seem a 

year..."

Não lhe escapara o infinitesimal do tempo 

psi-

cológico, 

no 

qual passou 

como um relâmpago 

pela

imaginação 

de Bentinho a idéia de 

que 

a morte de

sua 
mãe iria livrá-lo imediatamente da batina do se-

mmarista: 

"Leitor, 

foi um relâmpago. Tão depressa

alumiou 

a noite, como se esvaiu, e a escuridão fez-se

mais 
cerrada, 

pelo 

efeito do remorso 

que 

me ficou.

Foi 
uma 

sugestão da luxúria e do egoísmo. A 

pie-

dade filial desmaiou um instante, com a 

perspectiva

da liberdade certa, 

pelo 

desaparecimento da dívida

e do devedor; foi um instante, menos 

que 

um ins-

tante, o centésimo de um instante, ainda assim o

suficiente 

para 

complicar a minha aflição com um

remorso". José Dias, 

que 

o acompanhava, não 

per-

cebeu o deflagrar desse relâmpago invisível, mas

notando 

que 

Bentinho tinha os olhos marejados de

lágrimas, diz-lhe: 

"Enxugue 

os olhos, 

que 

é feio um

mocinho de sua idade andar chorando 

pela 

rua. Não

há de ser nada, uma febre... As febres, assim como

dão força, assim também se vão embora... Com os

dedos, não; onde está o lenço?" Esse último 

porme-

nor é um recurso sutil do romancista, tendente a

dinamizar a narrativa com um traço brevigráfico de

efeito 

perdurável 

sobre o leitor.

Outro flagrante desse caráter está no começo da

mesma narrativa: 

"Minha 

mãe assoou-se sem res-

ponder. 

Prima Justina creio 

que 

se levantou e foi ter

com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o 

qual

estive a 

pique 

de entrar na sala, mas outra força

maior, outra emoção..." Repare-se no efeito suspen-

sivo da frase: 

"Prima 

Justina creio 

que 
se levantou..."

O tom dubitativo com 

que 

o romancista entremeava

a notação de certas minúcias da realidade era uma

espécie de cacoete moral 

que 
se encontra freqiien-

temente em suas narrativas.

Feição 

psicológica 
do microrrealismo de Ma-

chado de Assis 

que 

reflete de algum modo esse tom

evasivo, mas como uma expressão deliberada de 69

recato mental, é aquela com 

que 

o romancista se

esforçava em reduzir ao mínimo de 

gradações 

dis-

cretas o interesse ou o 

prisma 

sensual em sua fie-

ção. 
E, neste 

particular, 

como é conhecido, o 

que 
se

encobre ou se deixa apenas entrever desperta mais

viva curiosidade ou excitação do 
que 

a nudeza sem
REVISTADO
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A 

propósito, 

veja-se, no 

Quincas 

Borba, a cena

em 

que, 

na sua conversa com D. Fernanda, Carlos

Maria 

"sorriu 

e olhou 

para 

as borlas caídas do cor-

dão de seda 
que 

ela trazia à cintura, atado a um laço

frouxo; ou 

para 

ver as borlas ou 

para 

notar a 

genti-

leza do corpo. Viu bem, ainda uma vez, 

que 

a 

prima

era uma bela criatura". Cena 
que, por 

esse malicioso

flagrante de intimidade, recorda a do conto 

"Mis-

sa do Galo", 
quando 

a lânguida Conceição surgiu,

na sala, com seu roupão branco 

"mal 

apanhado na

cintura", seguindo-se, 
pouco 

depois, a notação leve-

mente sensual do 

que 

"tinha 

não sei 

que 

balanço no

andar, como 
quem 

lhe custa levar o corpo"...

Não menos expressiva é a cena também íntima

em 
que 

Palha 

procura 

examinar a machucadela 
que

Sofia sofrerá no correr de uma excursão. 

"Palha,

por graça, 

ia 

perguntando 

à mulher se machucara

aqui, e mais aqui, indicando os lugares com a mão

que 

ia descendo". E segue-se a frase intencional:

"Se 

aparecesse um 

pedacinho 

desta obra-prima, o

céu e as árvores ficariam assombrados, conclui ele

enquanto 
a mulher descia o vestido e tirava o 

pé

do banco". Pelo visto, as duas 

pontas 

extremas da

hipérbole 
juntaram-se 

numa deliciosa imagem, em

que 

"o 

mínimo e o escondido" de um corpo de mu-

lher seriam de natureza a deixar em estado de 

gran-

de 

perturbação 

o 

próprio 

céu...
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A 
redenção 

do dramaturgo

Paulo 
Roberto Pereira

No século XIX, o teatro brasileiro conseguiu

reunir 

pela primeira 

vez, de maneira estável e 

per-

manente, 
os três elementos formadores da vida tea-

trai: 
a casa de espetáculo, o ator 

que 

vive do 

palco 

e

o autor 
dramático.

Com 
a chegada do 

príncipe 

regente D. João, em

1808, 
à cidade do Rio de Janeiro, a nova capital do

império 

português, 
foi construído o 

grandioso 

Real

Teatro 
de São João. Trinta anos depois é deflagrado

o 
movimento 

romântico no nosso teatro, com a es-

tréia 
do drama Antônio José, ou o 

poeta 

e a Inquisição,

de 
Gonçalves 

de Magalhães. A companhia teatral

que 
levou 

à cena essa obra foi a de João Caetano

(1808-1863), o mais importante ator brasileiro do

século 

XIX. Ainda no ano de 1838, com o mesmo

ator 
e sua trupe, sobe à cena a comédia O 

juiz 

de 

paz

na 
roça, 

de Martins Pena 

(1815-1848), 

o fundador

da 
comédia 

de costumes no Brasil. A 

partir 

desses

pioneiros, surgiu uma 

geração 

de dramaturgos 
que

solidificaram 

as bases do teatro nacional.

Machado 
de Assis é, sob muitos aspectos, her-

deiro desses escritores 

que, 

nas décadas de 1840 e

1850, levaram 

para 

a cena brasileira a nossa rea-

lidade. Portanto, a expressão 

"Machado 

de Assis,

homem de teatro", utilizada 

por 

Jean-Michel Massa

no seu livro clássico, serve 

para 

ressaltar sua múl-

tipla atividade como comediógrafo, crítico teatral,

censor do Conservatório Dramático e tradutor de

peças 

francesas. Os 

primeiros 

livros de Machado de

Assis, editados a 

partir 

de 1860, foram de teatro,

gênero que 

exercitou 

juntamente 
com a 

poesia. 

As-

sim, dos 20 aos 30 anos, viveu no mundo das letras

em torno do universo cênico.

Pode-se afirmar 

que 
seu domínio técnico da car-

pintaria 

teatral foi extremamente importante 

para

o traçado da estrutura dramática de suas obras em

prosa 

de ficção, 

que 
se iniciaram na década de 1870,

atingindo o cume com o Dom Casmurro, em 1899.

Os especialistas na obra machadiana destacaram

a sua contribuição excepcional no romance e no

conto, colocando em um 

patamar 

inferior os outros

gêneros: poesia, 

crônica, crítica, teatro. No entanto,
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a 

poesia, 

no dizer de um conhecedor arguto e sensí-

vel como Manuel Bandeira, representada sobretudo

por 

"Ocidentais, 

contém alguns dos mais admiráveis

poemas 

da nossa língua". Esse 

juízo positivo 

sobre

a 

poesia 

machadiana tem sido reafirmado 

por 

tra-

balhos recentes. A crônica machadiana vem sendo

progressivamente 

reavaliada 

graças 

aos iluminados

estudos de Raimundo Magalhães Júnior e de John

Gledson. A sua atividade de crítico militante, literá-

rio e teatral foi sempre admirada e respeitada. Ma-

chado foi, na opinião de muitos, o 

principal 

crítico

nas letras brasileiras no século XIX.

Machado de Assis dramaturgo tem sido 

pouco

estudado e seu teatro visto como uma contribuição

menor ante sua excepcional 

prosa 

de ficção. De to-

dos os 

gêneros 

literários cultivados 

por 

ele, foi o te-

atro o menos reconhecido. Não custa recordar 

que,

mesmo depois dos 40 anos, continuou ele a escrever

e a se interessar 

por 

esse 

gênero. 

No final da vida,

em 1906, Machado reuniu em seu 

penúltimo 

livro,

Relíquias de casa velha, nove contos e algumas 

pági-

nas de crítica, entre elas o seu insuperável estudo

sobre o teatro de Antônio José da Silva. Essa obra

se encerra com duas das suas melhores 

peças 

de

teatro: Não consultes médico, editada em 1896-1897,

na Revista Brasileira-, e Lição de botânica, inédita até

aquele momento.

Percorrendo a correspondência de Machado, no-

ta-se a 

preocupação 

com o teatro. Em uma de suas

últimas cartas, dirigida a José Veríssimo, de 

primei-

ro de setembro de 1908, vinte e oito dias antes da

sua morte, destaca o trabalho de Artur Azevedo,

o 

principal 

homem de teatro no Brasil da segunda

metade do século XIX, 

que 

estava encenando vá-

rios dramas brasileiros, entre eles a comédia Não

consultes médico.

A década de 1860 revelava o Machado de Assis

homem de teatro com a 

publicação 

das suas cinco

primeiras 

comédias: Desencantos, em 1861; O cami-

nho da 

porta 

e O 

protocolo, 

em 1863; 

Quase 

ministro,

de 1864, com duas edições no mesmo ano; Deuses

de casaca, em 1866. Paralelamente, em 

jornal 

e em

revista, exercitava sua crítica teatral reformadora.

Além disso, de 1862 a 1864, exerceu a função não

remunerada de censor do Conservatório Dramáti-

co. Portanto, é muito verdadeiro o comentário de J.

Galante de Sousa de 

que 

"Machado 

de Assis, como

autor, nunca 
perdeu 

de vista o teatro". Assim, se

é 

pela 

via da dramaturgia 

que 
Machado 

publicara

seus 

primeiros 

livros, é natural 

que 

o 

juízo 

de valor

sobre sua obra começasse 

pelo 

teatro.

A 

primeira 

crítica, 

produzida por Quintino 

Bo-

caiúva, aparece na 

própria 

coletânea teatral de Ma-

chado, em 1863. Nela, 

Quintino, que 
era seu amigo

e o levara 
para 

trabalhar na redação do Diário do

Rio de Janeiro, emitiu um 

juízo 

severo: As tuas co-

médias são 

para 

serem lidas e não representadas.

Como elas são um brinco de espírito 

podem 

distrair

o espírito. Como não têm coração não 

podem pre-

tender sensibilizar a ninguém". 

Quintino 
se referia

às comédias O caminho da 

porta 

e O 

protocolo, 

ence-

nadas em 1862 e 

publicadas 

no ano seguinte. Tal

leitura do teatro machadiano foi-se solidificando no

correr do tempo, à medida 
que 

Machado adquiria o

justo 

reconhecimento 
como o 

principal 

ficcionista

da literatura brasileira, excetuando a opinião disso-

nante de Sílvio Romero.

Em 1910, veio a 

público 

a edição 

póstuma 
de

todo o teatro machadiano 

preparada por 

Mário de

Alencar. Além de filho do romancista José de Alen-

car, Mário era amigo íntimo de Machado, tendo

convivido com ele até a hora da sua morte. No seu

estudo introdutório, Mário de Alencar segue as 

pe-

gadas 

de 

Quintino 

Bocaiúva, concordando com o
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jornalista 
que 

Machado não tinha vocação 
para 

teatro de Machado, como Joel Pontes, confirma esse

teatro. 
O interessante da análise de Alencar é 

que, parecer 

negativo. Uma das críticas de Pontes à dra-

se 

por 
um lado afirma 

que 

as comédias machadianas maturgia machadiana é não estarem 

presentes 

nela

não são 

próprias para 

o 

palco, por 

outro ressalta os acontecimentos históricos em torno das 

grandes

que 
elas 

"devem 

ser ouvidas e apreciadas; não fica questões nacionais, como a escravidão, a 

guerra 

do

despercebido 
o encanto do estilo nem a 

graça 

do Paraguai etc. Tal equívoco, repetido várias vezes,

entrecho, 
nem o 

primor 

do diálogo. Dão a impres- é oriundo da velha incompreensão do século XIX

são 
de se estar ouvindo aquele conversador arguto que via o escritor como um absenteísta, omisso ante

e fino, 

que 
foi Machado de Assis, 

personificando-se a 

realidade do seu tempo. A crítica de Joel Pontes

em 
cada figura das 

peças". encontra 

defeitos até nos diálogos entre as 

perso-

Esse 

ponto 

de vista sobre o Machado drama- nagens machadianas. Afirma ele: 

"E 

como falam os

turgo 

permaneceu 
no século XX, até 

pelo 

menos os personagens dessas comédias! Asfixiados na con-

anos 
oitenta. É sintomático 

que 

os dois 

principais cepção 

de teatro como canal de 

propaganda 

mora-

especialistas 
no teatro brasileiro, Décio de Almei- lizadora, civilizadora, até os 

personagens 

mais ras-

da Prado 
e Sábato Magaldi, só confirmaram o 

juízo teiros 

demonstram erudição espantosa". O crítico

de 

Quintino 
Bocaiúva. Décio de Almeida Prado em esperava do teatro de Machado aquilo 

que 

ele não

Evolução 
da literatura dramática, trabalho 

que 

ino- possuía: ação. Tais 

juízos 

negativos não afastaram

vou 
o conhecimento do nosso teatro, 

pouco 

analisa os interessados em conhecer o teatro de Machado,

a dramaturgia 
machadiana. 

Quando 

o faz, reconhe- Entretanto, a 

partir 

dos anos oitenta do século 

pas-

ce alguns 
méritos na sua comédia, acabando, contu- sado, começaram a aparecer estudos inovadores e

do, 

por 
limitar sua dimensão: 

"No 

teatro, Machado excelentes edições 

que 

modificaram a visão sobre o

nunca 
ultrapassou a fase de escritor 

para público teatro 

de Machado de Assis. Não 
que 

se descobris-

feminino, 

por 

onde se iniciou em todos os 

gêneros, sem 

no seu teatro 
qualidades que 

não 

possuía, 

mas

Mais 
ainda: nem sequer tentou 

qualquer 

coisa mais se 

passou 

a valorizar aspectos da dramaturgia ma-

alta". chadiana 

que 

seus antigos estudiosos não tinham

Não é muito diferente o 

parecer 

de Sábato Ma- percebido. Um bom exemplo é o estudo da norte-

galdi 
no seu Panorama do teatro brasileiro. No capítu- americana Keith H. Brower, 

que 

ressalta: 

"De 

um

lo 

"Preparação 

de um romancista", afirma: 

"As 

pe- ponto 

de vista crítico, a força do teatro machadiano

Ças de Machado de Assis não apresentam 

grandes reside 

nos diálogos. As falas 

que 

o dramaturgo cede

qualidades em si. Tivesse o autor cultivado apenas aos seus 

personagens 

estão repletas do humor, da 73

teatro, 
seu nome seria absolutamente secundário 11a sagacidade, das meias verdades, da ironia e da ambi-

literatura 

brasileira". 

Quiçá 

o 

juízo 

severo de Décio güidade 
intencional 

que 

bem conhecem os leitores

e Sábato 
se deva ao fato de analisarem a 

produção da 

sua narrativa".

teatral 

de Machado comparando-a sempre com a Destacam-se hoje os estudos de Cecília Loyola,

prosa de ficção do escritor. Essa talvez seja a tese de Helena Tornquist e de João Roberto Faria, este

mais 
válida 

para 

explicar a crítica negativa a respei- o 

principal 

especialista no teatro machadiano. Em revistado

to 
do teatro 

machadiano. Mesmo um especialista no A comédia refinada de Machado de Assis, revela Fa- LIVRO
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ria o modelo de teatro 
que 

influenciou a formação

do escritor, demonstrando 
que 

os novos 

processos

de construção teatral utilizados 

por 

ele seguiam na

contramão do teatro 

produzido 

no Brasil na sua

época. Era, no dizer de Mário Matos, 

"um 

teatro de

salão, fino e requintado".

Talvez, só agora se 

possa 

dizer 
que 

a drama-

turgia machadiana, 

produzida 

a 

partir 

de 1860, re-

mava contra a corrente oitocentista 
que 

dominava

o 

palco 

brasileiro. De um lado, havia a herança do

teatro de costumes, criado 

por 

Martins Pena 

(1815-

1848), 
que 

fixou o 

gosto pelas 

comédias de assun-

to brasileiro, como se 

percebe 

no teatro de José de

Alencar e Joaquim Manuel de Macedo. De outro,

surgia Artur Azevedo 

(1855-1908), 

autor dramáti-

co 

pouco 

mais 

jovem que 

Machado, 
que 

dominou a

cena brasileira nas últimas décadas do século XIX

com seu teatro musicado, numa deliciosa mistura de

diversos 

gêneros, 

a 

partir 

de modelos franceses.

Desse modo, 

pode-se 

afirmar 

que 

o teatro de

Machado aparece isolado ante a dramaturgia 
que

se oferecia ao 

público 

na sua época. O escritor ti-

nha consciência do desencontro entre o seu 

gosto

estético e o 

que 

os dramaturgos brasileiros levavam

para 

o 

palco. 

Em 1873, no seu célebre estudo Notícia

da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade,

demonstrou a sua desilusão com o teatro 

produzi-

do no Brasil: 

"Não 

há atualmente teatro brasileiro;

nenhuma 

peça 

nacional se escreve, raríssima 

peça

nacional se representa. As cenas teatrais deste 

país

viveram sempre de traduções, o 

que 

não 

quer 

dizer

que 

não admitissem alguma obra nacional 
quando

aparecia. Hoje, 
que 

o 

gosto público 

tocou o último

grau 

da decadência e 

perversão, 

nenhuma esperan-

ça 
teria 

quem 

se sentisse com vocação 

para 

compor

obras severas de arte. 

Quem 

lhas receberia, se o 

que

domina é a cantiga burlesca ou obscena, o cancã, a

mágica aparatosa, tudo o 

que 

fala aos sentimentos e

aos instintos inferiores?"

Assim, 

para 

compreender os 

parâmetros 

do te-

atro de Machado de Assis, sinalizados na sua cri-

tica teatral, deve-se recordar 

que 
se trata de uma

dramaturgia de ideais burgueses 

que 

valoriza a luta

pela 

ascensão social na realidade brasileira da se-

gunda 

metade do século XIX. O tema 

que percorre

todo o teatro machadiano é 

quase 
sempre o mesmo:

o amor, o casamento, a busca da felicidade, 

particu-

larmente das 

personagens 

femininas.

Hoje, os especialistas da nossa dramaturgia re-

conhecem na comédia de Machado uma das melho-

res criações do teatro brasileiro do século XIX.
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O 
artista em sua narração

Franklin 

de Oliveira

Quase 
certo andou Sousa Bandeira 

quando,

num 
capítulo de Páginas Literárias 

(Rio, 

1917), 

pre-

yiu 

que 
Machado de Assis seria 

"o 

tormento dos

biógrafos 

futuros". A frase teria sido 

perfeita 

se a

referência 

houvesse sido feita aos críticos. Ainda

assim 
é 

preciso 

reconhecer 

que 

a vida do 

grande

romancista 

vem sendo tratada com se fosse um da-

queles 

"livros 

omissos", dos 
quais 

nos fala o 

pró-

Prio Machado, no Dom Casmurro, 

— 

livros nos 

quais

tudo 
se 

pode 

meter".

Ao homem fino e 

polido que padecia 

do 

pu-

dor 
da exibição 

- 

"o 

voluptuoso, o esquisito" 

- 

disse

no 
Brás 

Cubas 

— 

"é 

insular-se o homem no meio de

um 
mar de 

gestos 

e 

palavras, 

de nervos e 

paixões,

decretar-se 

alheado, inacessível, ausente" 

— 

tal de-

vassamento 

haveria de 

parecer, pelo 

menos, inde-

licado. 

Se é certo 

que, 

em face da obra literária, o

primeiro impulso é o de se 

pensar 

em seu autor, a

verdade 

é 

que 

a criação artística não se faz só com

as 
vivências 

do artista, 

pois, 

the 

poet's 

work many be

a mask. Melhor avisados andaremos se, em vez de

procurá-lo 

em sua vida civil, 

preferirmos 

com ele ir

ao seu baile de máscaras.

De Alfredo Pujol a Lúcia Miguel Pereira, a

grande 

maioria dos nossos escritores tem 

procura-

do sistematicamente a versão crítica de Machado de

Assis através da angulação biográfica. E de crer 

que

esta feição dos estudos machadianos corresponde a

um estágio da cultura e do 

pensamento 
crítico bra-

sileiro 

— 

aquele em 

que 

os valores externos, os fatos

da circunstância anedótica 

predominam 

sobre o es-

tudo estrutural da obra literária. É a fase em 

que 

sa-

ber como viveu o artista tem maior interesse do 

que

saber o 

que 

ele criou, aquilo 

que 

criou e como criou.

Pensar, meditar a obra de arte é, então, de menor

significado. Estranho, sobretudo, 

que 

esse 

proce-

dimento 

puramente 
biográfico ocorra em 

precisa

relação a Machado de Assis, e isto 

porque 

nenhum

outro escritor brasileiro refletiu tanto 

quanto 

ele

sobre os 

problemas 

constitucionais da obra de arte.
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"Machado 

não era um desses criadores espon-

tâneos, 
que 

nunca refletiam sobre o fenômeno da

Arte. Tinha, 

pelo 

contrário, os seus 

pontos 

de vis-

ta estéticos solidamente meditados, uma teoria da

Arte suficientemente refletida, e uma 

penetração

acabada de seus mínimos 

processos 

e recursos. Po-

de-se fazer tranqüilamente essa afirmação, não só

em face do testemunho de sua crítica, como de um

sem-número de 

passagens 

de seus livros, em 
que 

ele

se dá ao luxo de exibir a cada momento a tessitura

da ficção revelando a 

própria 

maneira de construir."

(Barreto 

Filho, Machado de Assis, in O Romance Bra-

sileiro, Rio, 1952). Neste sentido é também conclu-

dente o depoimento de Mário de Andrade: 

"Como

arte, ele foi o maior artesão 

que já 

tivemos. E esta é

a sua formidável vitória e maior lição. Ele vence, ele

domina tudo, 

pelo 

artista incomparável 

que 

soube

ser. Tomando a sério a sua arte, Machado de As-

sis soube aplicar-se em conhecê-la com uma técnica

maravilhosa. E impossível imaginar-se maior domí-

nio do métier. Fonte de exemplo, fonte de experi-

ência, treino indispensável, dador fecundo de saúde

técnica. Agora, mais do 

que 

nunca, neste 

período 

de

domínio do espontâneo, de falso e 

primário 

espontâ-

neo técnico em 

que 

vivem todos os nossos artistas,

teríamos 

que 

buscar em Machado aquela necessida-

de, 

pela qual 

todos os 

grandes 

técnicos são exata-

mente 

grandes 

forças morais." 

(Mário 

de Andrade,

Aspectos da Literatura Brasileira, Rio, 1943).

A simples citação dos trechos de Barreto Fi-

lho e Mário de Andrade indica uma reviravolta na

crítica machadiana, embora 

persista 

ainda o biogra-

fismo em vários de seus intérpretes e comentadores

atuais. 

Quando 

começou, 

porém, 

esta virada crítica?

Seus 

primeiros 

ensaios datam de 1912, 

quando 

Alei-

des Maia 

publicou 

o seu Machado de Assis-, e de 1923,

com a 

publicação 

do ensaio com o 

qual 
Graça Ara-

nha fez 

preceder 

a correspondência 
do romancista

de Esaú e Jacó com Joaquim Nabuco. Maia lançou

as bases de seu estudo 

partindo 
da concepção do

humour, e Graça Aranha, após considerar Machado

"um 

grande 

acidente brasileiro", afirmava: 

"perma-

nece como o intérprete agudo e sugestivo da socie-

dade de seu tempo". Graça antecipava as diretrizes

do 

grande 

estudo de Astrojildo Pereira, no 

qual 

o

crítico marxista apresenta Machado como o roman-

cista representativo do Segundo Reinado. Mas, em

verdade, a fase da visão interna da obra de Machado

de Assis somente veio a inaugurar-se 
em 1935, com

a lição magistral de Augusto Meyer, 

posteriormen-

te retomada e completada nos ensaios de A sombra

da estante 

(Rio, 

1947) e Preto e branco 

(Rio, 

1956).

Teremos idéia do 

progresso 
cultural representado

pela 

angulação 

proposta por 
Augusto 

Meyer, 

quan-

do, 

graças 

a ele, 

podemos 

melhor compreender o

Machado demoníaco, mineral de 

jazidas profundas,

água de fontes subterrâneas. A trágica revelação:

"Há 

em Machado de Assis um ódio estranho da

vida". Da 

prospecção 

das causas deste ódio resultou

o 

perfil 

de um Machado tão complexo 

que 
somente

os agudos instrumentos da análise de um homem

da alta 
qualidade 

de Augusto Meyer 

poderia 
sur-

preender. 

Seu ensaio continua insuperado 
em toda

a bibliografia de Machado, 

"homem 

que 
escrevia

livros como só um morto 

poderia 

escrever". 
Mas,

deste escritor noturno termina 

por 

nascer uma noi-

te branca: a do Memorial de Aires.

Barreto Filho, com Introdução a Machado de

Assis 

(Rio, 

1947), marca nova revolução nos estudos

sobre o criador de Dom Casmurro. A sua revelação

é a do Machado humanista 

- 

a do 

"humanismo 

es-

tóico". Mas, 

quando 

lembramos a fímbria de volup-
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tuosidade 

que 

há em toda a obra de Machado de

Assis 
- 

a 

que 

Graça Aranha captara ao exclamar:

"Como 

ele faz desejadas todas as mulheres!" 

— 

sen-

sualidade 
finamente explorada 

por 

Augusto Meyer

nos 
ensaios de À sombra da estante 

— 

cabe 

pergun-

tar 
como conciliar a noção de ascetismo inclusa no

estoicismo 
com a coleante 

presença 

de volúpia na

obra 
machadiana?

Um 

grande 

investigador de Machado de As-

sis 
é, hoje, R. Magalhães Jr. 

(Machado 

de Assis des-

conhecido, 
Rio, 1957; e Ao redor de Machado de Assis,

Rio, 
1958). Mas o seu 

focai point 

não é o da análise

estrutural, 
ou da crítica artística. Seu objetivo é a

destruição 
de um mito: o mito de Machado absente-

ísta. 
Em verdade, esse mito 

já 

havia sido destruído

por 
Astrojildo Pereira, 

que 

centrara o seu estudo

sociológico 
numa visão interna da ficção macha-

diana. 
Magalhães Júnior trabalha a 

partir 

de dados

externos. 
Desta forma, a revolução iniciada 

pelos

estudos 
de Alcides Maia e Graça Aranha, e amplia-

da 

por 
Augusto Meyer e Barreto Filho, retrocede

sem 
lucro evidente 

para 

a descoberta de Machado

como 
autor, sobretudo o Machado de maior valia

literária: 

o da segunda fase.

Magalhães Júnior empenha-se em construir a

visão 
de um Machado de Assis 

participante, 

anima-

do 
de 

paixão política, 

em contraposição à imagem

do 
homem 

que padecia 

do 

"tédio 

à controvérsia".

Para 
destruir um mito cria outro. Desde logo, de-

vemos 

assinalar 

que 

não é novo este esforço 
para

engajar 

o velho Machado numa ortodoxia, ele, o

grande heterodoxo. Afrânio Coutinho, em A 

filoso-

fia de 
Machado de Assis 

(Rio, 

1939), intentou uma

interpretação 

pascaliana. 

Contra o 
que 

lhe 

pareceu

imoderado 

nesta exegese reagiu Sérgio Buarque de

Holanda 

(A 

cobra de vidro, São Paulo, 1944). Mário

Matos 

(.Machado 
de Assis. Os 

personagens 

explicam o

autor, São Paulo, 1939) retoma, nas 

primeiras pági-

nas, as teses do abstencionismo, 

para 

abandoná-las

logo em seguida. Assim, começa 

por 

declarar 

que 

"a

obra de Machado de Assis não reflete nem as 

ques-

tões, nem os 

problemas políticos 

e sociais da época"

(pág. 

47). Não se mantém, 

porém, 

fiel a esta formu-

lação crítica! A 

página 

178, 

passa 

a afirmar, em opo-

sição à tese inicial: 

"E, 

pois, 

através da vida diária

dos indivíduos 

que 

nos dá os 

quadros 

familiares ou

sociais do Segundo Reinado". E mais: 

"A 

atmosfe-

ra dos romances de Machado está impregnada do

perfume 

da época" 

(pág. 

179). Como Mário Matos

caracteriza Machado? 

"Escritor 

que 

sempre foi da

época Imperial" 

(pág. 

274). 

"E 

o escritor dos costu-

mes familiares do Segundo Reinado" 

(pág. 

277).

Lúcia Miguel Pereira 
que, 

no estudo crítico-

biográfico Machado de Assis 

(Rio, 

1955), adotara as

teses do apoliticismo de Machado, retifica-as, em

parte, 

na História da literatura brasileira, volume XII

(Rio, 

1957): 

"Assim 

é 
que 

foi o romancista do Se-

gundo 

Reinado, evocando costumes familiares..."; 

"...

mostrou como as condições especiais da sociedade

que 

aqui se formou no Império repercutiram sobre

os elementos constitutivos da 

personalidade. 

Na or-

ganização 

e no modo de viver das famílias sente-se a

influência da escravidão". Aliás, é 

preciso 

dizer 

que

os vários aspectos 

políticos 

de Machado 

já 

haviam

sido tratados em estudos de Brito Broca. Posterior-

mente à divulgação destes estudos e 

pesquisas 

na

imprensa literária, esses ensaios foram reunidos no 79

volume Machado de Assis e a 

política 

e outros estudos

(Rio, 

1957). No livro de Brito Broca está indicada a

provável 

influência indireta de Machado na 

gênese

de Os sertões. Sobre a mesma hipótese, Josué Mon-

tello tratou em bem documentado capítulo de suas

Estampas literárias 

(Rio, 

1957). revista 

do

LIVRO



O artista em sua narração 
| 
Franklin de Oliveira 

|

Dizia, de Machado, o conselheiro Lafayette:

"Luta, 

pensa 

e escreve como um homem de seu tem-

po". 

Comentando, 
por 

sua vez, certa 

passagem 

de

Brás Cubas, escreveu Pedro Lessa: 

"aí 

está uma apo-

logia da liberdade civil mais convincente 

para 

cer-

ta ordem de espíritos de 
que 

os berros e os 

gestos

descompassados de algumas centenas de tribunos

do Largo de São Francisco de Paula ou das 

proxi-

midades de Bangu".

Um dos 

grandes 

empenhos de Magalhães Jú-

nior é dar maior ênfase à versão de Machado como

liberal, em 

política. 

O 

próprio 

Machado confessou:

"Um 

homem 

pode 

muito bem ter o temperamento

oposto às suas idéias. As minhas idéias, se as cote-

jarmos 

com os 

programas políticos, 

são antes libe-

rais e algumas libérrimas." Embora o objetivo de

Barreto Filho não seja 

provar 

a vocação 

política 

de

Machado, mas marcar a sua índole humanística e

obter uma visão literária de sua obra, ele nos fala

(págs. 

59, 90, 123) do socialismo do romancista.

E idéias socialistas talvez fossem as 
que 

o 

próprio

Machado nomeou de 

"libérrimas". 

Conclusão: um

escritor deseja 

provar 

a vocação 

política 

do roman-

cista e não vai além do liberalismo; outro escritor,

que 

não está interessado 

particularmente 

nesse as-

sunto, 

prova 

o seu socialismo 

- 

isto é, 

prova que, 

em

política, 

Machado foi além do liberalismo.

"Esse 

homem 
que passa" 

- 

acentua Barreto

Filho 

- 

"por 

não se ter interessado 

pela 

vida 

poli-

tica e social do seu 

país, 

comentou-a honestamente

durante toda a sua vida, e as suas crônicas consti-

tuem um subsídio indispensável 

para 

a reconstitui-

ção 
da época em 

que 

viveu." E ainda: 

"A 

estrutura

interior desse homem do século XIX 

já 

era uma

antecipação da 

qualidade 

espiritual dos homens do

nosso século. As linhas equilibradas e estáveis dos

homens do Império, 

que 

foi 

para 

nós uma espécie de

era vitoriana, 

predominam 

na arquitetura 

geral 

de

sua obra e de seu estilo de vida, mas as articulações

internas de seu espírito estão, desde o começo, in-

sensivelmente 
deslocadas no espírito das 

pesquisas

catastróficas, 
que 

o fizeram tocar os 

problemas pe-

culiares do homem moderno, os seus conflitos, a sua

cisão interna, o inconsciente, a vivência da morte, o

mito da infância e a angústia do tempo." 

(Introdução

a Machado de Assis)

Esta 

problemática 

machadiana 

que 

constitui a

"modernidade" 

do criador de 

Quincas 

Borba circula

em 
quase 

todo o 

primeiro 

livro de Augusto Meyer

(.Machado 

de Assis, Porto Alegre, 1935). Mas o cri-

tico 
que, 

com finura 

psicológica 

e estilística, 

pense

operar neste sentido não carecerá, sequer, de esten-

der muito a área de suas 

pesquisas. 

Basta limitá-las

ao campo da erótica machadiana. Lúcia Miguel Pe-

reira soube ver bem a lascívia 

"subterrânea" 

do es-

critor 
que, para 

muitos, 

parecia 

viver, como acentua

Eduardo 
Frieiro 

(Páginas 

de crítica, Belo Horizon-

te, 1957), em estado-de-pai-de-família. Dele disse

Lúcia: 

"Um 

grande 

sensual 

- 

a nota da sensuali-

dade aparece sempre 
que 

surge uma mulher bela".

Não era a sua, como escreve Augusto Meyer, em

À sombra da estante, uma sensualidade dada apenas

no 

plano 

das idéias. Parece 
que 

Machado de Assis

considerava 
o erotismo um valor. Ele se insinua, em

sua obra, sob múltiplas formas. Mário Matos mos-

trou 
que, 

amiúde, Machado finge crer 

que 

está sen-

do lido 

por 

uma 

jovem. 

Suspende, então, a narrativa

e 

passa 

a conversar com ela 

— 

e é sempre 

jovem 

a

leitora de Machado. Esta estratégia do romancista

reflete a sua necessidade de companhia feminina.

"A 

mulher 

para 

ele" diz Mário Matos 

"é 

o nosso

desejo fixo, 

permanente 

e múltiplo", e acrescenta:
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"Desejo 

de 

possuir, 

eis tudo". 

"Apreender, 

captar, o

inviolado 
encanto da mulher no momento de sua

maturação", 
observa Barreto Filho, 

"eis 

um de seus

deliciosos 
enlevos." 

"Em 

quase 

todos os seus tipos

femininos" — 

afirma Augusto Meyer 

— 

"o 

momento

culminante 
em 

que 

a 

personagem 

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."

Na fixação deste 

jogo 

começaria o estudo das

tendências 
felinas de Machado, as 

quais 

ele trans-

feriu 

para 
o caráter 

gatusco 

de suas mulheres. Mas

seria 
belo 

que 

esse estudo não se reduzisse apenas

a compreensão 
da mulher como elemento 

perturba-

dor 
e incerto, e, 

por 

isto mesmo, capaz de acentuar

o lado 
trágico da vida. Penso em lançar os dados

mais 
longe: 

penso 

na 

possibilidade 

de constitui-

Ção de uma antropologia filosófica machadiana a

partir do estudo de suas mulheres 

— 

do estudo da

mulher. 
Uma análise existencial 

que 

seguisse o

modelo 
de F. J. J. Buytendijk 

— 

fina, aguda 

pesquisa

do 
ser 

essencial da mulher, desde o segredo tocado

ou 
intacto 

de seu corpo à sua forma misteriosa de

estar-no-mundo; 

da sondagem de sua interioridade

a idéia, 
ao 

"eidos" 

de sua imanência. Uma análise

que 
partisse, 

como indica aquele mestre holandês,

da 
conceituação 

de Frobenius 

(O 

corpo como destino,

Munique, 
1924, 

pág. 

6), na 

qual 

está delicadamente

demarcada 

a fronteira 

que 

a experiência do amor

físico 
cria na vida de uma mulher, e 

pela qual 

aquela

experiência 

se reveste de um significado 
que 

esca-

Pa 
quase 

sempre à 

percepção 

do homem, sobretudo

do 
homem 

destituído de 

qualidades 

imaginativas.

Aí 
estão 

desafiando nosso 

poder, 

nossa 

potência 

de

Penetração, 
Capitu 

(de 

capitosa?) e Fidélia, Sofia e

Flora, 

e Virgília, a dos belos braços e olhos de 

"luz

úmida" 

— 

toda aquela 

"casta" 

— 

como dizia o 

próprio

Machado 

— 

"de 

mulheres 

que 

o tempo, como um es-

cultor vagaroso, não acaba logo, e vai 

polindo 

ao

passar 

dos longos dias". Outra vez Graça Aranha:

"Como 

ele faz desejadas as mulheres!"

Esta 

graça 

mozartiana, esta 

galantaria 

ínti-

ma, todavia não desvinculada de uma concepção

metafísica do destino feminino, desde o seu corpo

ao mistério de sua imanência 

— 

depois de Machado,

o único escritor brasileiro 

que 

se mostrou capaz de

apreensão foi João Guimarães Rosa ao modelar as

figuras de Glorinha e Lalinha 

(novela 

Buriti, corpo

de baile, segundo volume, Rio, 1956). Elas como 

que

dialogam, entram em contraponto, uma com seu

mistério intocado e outra com seu segredo de expe-

riências feito. Tal como na concepção de Frobenius.

"Mulher 

tira idéia é do corpo..." 

(p. 

669); 

"...o 

espí-

rito 

que 

compreendesse o corpo" 

(p. 

752); 

"Só 

de-

pois 

você compreende. Corpo com corpo..." 

(p.76l)

— 

Corpo de Baile.

E a sociologia de Machado? Toda a atmosfera

social, 

política 

e humana do Segundo Reinado está

retida em sua ficção. A marca de sobriedade e impo-

nência 

que 

caracteriza a concepção 

jurídica 

de Tei-

xeira de Freitas, 

(Consolidação 

das leis civis), a 

qual,

na 

pureza 

de sua arquitetura mental, é a expressão

de uma era de estruturação da nacionalidade 

- 

es-

creve Barreto Filho 
— 

é a mesma marca imperial e

vitoriana de Machado de Assis. A clareza, a con-

cisão, o dom da expressão concentrada e nítida, o

recorte 

geométrico 
da frase 

— 

virtudes 

que 

Lafayet-

te 

(Vindiciae) 

exaltava em Machado 

— 

são as virtu-

des de Lafayette. Em Lafayette 

pela primeira 

vez

"a 

nossa língua servia ao 

propósito 

de dizer o 

que

era 

preciso, 

de maneira insubstituível. O Direito das

coisas talvez seja uma das mais 

perfeitas 

obras do
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ponto 

de vista literário do nosso idioma no Brasil.

Graças a ele é 

que 

fui 

procurar 

Teixeira de Freitas,

isto é, 

galgar 

um Himalaia e ver a 

que 

alturas 

po-

dia subir o Brasil. Caráter! Imperturbabilidade aos

acontecimentos 
quotidianos... 

Caráter! Energia de

quem 

se aprofunda na solidão." 

(Gilberto 

Amado,

Minha 

formação 

no Recife, Rio, 1.955)

A 

grandeza, 

o equilíbrio, a ordem e a esta-

bilidade comunicam à obra machadiana um sereno

sentido institucional.

O Segundo Reinado, tanto nas suas institui-

ções 
políticas (parlamentarismo 

etc...) 

quanto pelos

estilos de vida e hábitos de cultura, foi, 

para 

o Bra-

sil, uma impregnação de valores britânicos. Docu-

mentário e análise finíssima dos múltiplos aspectos

da influência britânica sobre a vida no Brasil, sua

cultura espiritual e material, estão em Ingleses no

Brasil 

(Rio, 

1948), um dos mais sugestivos livros

de Gilberto Freire. Também sob esta angulação,

com suas influências britânicas inventariadas 

por

Eugênio Gomes 

(Espelho 

contra espelho, São Paulo,

1946), Machado é 

paradigmaticamente 

imperial.

Como Mauá. 

(sobre 

esse 

ponto, 

consultar Astrqjil-

do Pereira, op. cit.). Mário de Andrade 

(obra 

citada)

assim não o entendeu, e achou 

que, 

"na 

admiração

pela 

Inglaterra, 

procurando 

imitá-la, Machado es-

tava apenas mulatizando 

(textualmente 

nos Aspectos

da literatura brasileira), e defraudando a autenticida-

de nacional". Mais exata, mais fina, Lúcia Miguel

Pereira escreve: 

"Tem-se 

acusado Machado de Assis

de ser 

pouco 

brasileiro. Acusação 

gratuita 

e super-

ficial, 

já que 

a sua obra, 

quer pela 

língua, 

quer pelo

ambiente, 

quer pela 

índole dos 

personagens 

reflete

— 

sem copiar servilmente 

— 

o meio social do Império

e dos 

primeiros 

anos da República". 

(História 

da lite-

ratura brasileira) Aliás, o ensaio de Mário de Andra-

de é, surpreendentemente, um modelo de incom-

preensão. 

Há ali linhas em 

que 
ele chega a afirmar

que 

faltam a Machado 

"qualidades 

brasileiras"; 

que

é 

"pequena 

a contribuição de alma brasileira exis-

tente no homem Machado de Assis"; 

que 

a Macha-

do 

"faltava 

a 

psicologia 

do romance como também

a forma"; e 

que, quanto 
à língua, enquanto outros

procuravam 

deslusitanizá-la, Machado 

"fincava

os mourões de um cercado na vastidão imensa do

Brasil". Lúcia Miguel Pereira mostra 

precisamen-

te o contrário: 

"na 

posição 
assumida 

por 

Machado

de Assis se reflete mais nitidamente a situação do

Brasil de então do 

que 

no brasileirismo de outros

escritores". 

(História 

da literatura brasileira) Barreto

Filho é claro: 

"... 

esse esforço de universalização não

lhe alterou a essência e foi esse o 

grande 

ensina-

mento 
que 

lhe devemos: o modo de estilizar a nossa

sensibilidade sem alterar a sua nota essencial". Diz

ainda Barreto: 

"... 

chamou a si a missão muito mais

profunda 

de interpretar a alma da época".

As afirmativas sobre a carência de intuição

psicológica 

e a de carência de senso técnico não me-

recem debate, sobretudo 

pelo que 
a última ofere-

ce de contrastante com a apologia da consciência

artesanal de Machado 

— 

"dador 

fecundo de saúde

técnica" 

— 

feita 

pelo 

mesmo Mário no 

próprio 
livro

em 
que 

nega ao romancista capacidade de 

"forma".

Colocar, 
por 

outro lado, o delicado 

problema 
das in-

fluências literárias não só inglesas 

- 

inglesas e rus-

sas, 

já 

estudadas 
por 

Eugênio Gomes em Espelho

contra espelho 

(São 

Paulo, 1949), e em Machado de

Assis e Gogol 

(Correio 

da Manhã, Rio, 29-VII-1957)

— 

ou a 

possível 

influência italiana de Leopardi 

(Otto

Maria Carpeaux, 

"Uma 

fonte filosófica de Machado

de Assis", in Amanhã, Rio, 4-IV-1948) nos termos

primários 

de 

"macaqueação" 

—, 

colocar o 

proble-
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ma nestes termos simplórios, 
quase grotescos 

em

relação 
a um autor 

que já 

havia ^atravessado 
a fase

instável 
da formação da 

personalidade, 

é, também,

afirmativa 

que 

não 

paga 

ser considerada.

E a 

questão 

idiomática? Barbosa Lima So-

brinho 
assumiu em face de Machado 

posição 

mui-

to 
mais 

justa: 

"Não 

repudiava os clássicos, nem os

imitava, 
redigindo com simplicidade e renovando o

idioma 
sob a influência da linguagem falada, 

que 

ele

procurava acompanhar no seu desenvolvimento 
na-

tural 
como 

quem procura 

encontrar o instrumental

indispensável 

para 

se comunicar com o 

povo 

de sua

terra. 
Não há linguagem mais brasileira do 

que 

a de

Machado 
de Assis." 

{A 

língua 

portuguesa 

e a unidade

do 
Brasil, Rio, 1958)

Barreto Filho, depois de mostrar como no

Memorial 
de Aires Machado opera um material im-

ponderável, 

"simples 

até o desnudamento, 
quase

reduzido 

ao 

puro 

elemento formal, ao estado de

musicalidade", 
observa 

que 

"o 

extraordinário dessa

perfeição última é 

que 

ele representa um retorno ao

elemento 

popular, 

é uma reintegração e um reajus-

tamento 

perfeito 

ao ambiente tradicional. Machado

coincide 

com a 

poesia 

do 

povo, 

fala como 
que por

aforismos, 

como o 

gênio 

do 

povo gosta 

de fazer, se

transforma 

num dócil instrumento de transmissão

dessa 

poesia penetrante, 

da doçura e 

gravidade 

de

costumes 

que 

é o melhor nessa tradição. Há frases

no 
Memorial 

que 

serão intraduzíveis noutra língua,

com 
a 

justa 

repercussão 
que 

encontram na nossa,

no 
nosso 

português 

do Brasil, 
que 

ele trabalhou

com 
amor e 

paciência".

Numa síntese feliz da evolução estilística de

Machado, 
Josué Montello observa: 

"Podemos 

evi-

denciar 

que 

o mestre de Várias histórias, orientado

desde 
cedo 

pelo gosto 

das formas clássicas, viera

evoluindo em seu límpido estilo, até alcançar um

molde 
que 

não era mais o dos velhos mestres 

por-

tugueses, 

já 

deixando transparecer, na sua concisão,

no seu ritmo, no seu vocabulário, a assimilação 

gra-

dual da fala brasileira." 

("A 

língua literária do Bra-

sil", in Jornal do Brasil, Rio 9-IV-1957)

Outra vez recorramos a Sousa Bandeira.

"Aliou 

o espírito verdadeiro da língua às necessi-

dades oriundas das transformações sociais" 

(obra

citada). Onde, 

porém, 

se operaram essas transfor-

mações? Em Portugal?

Escritor voltado como um sismógrafo 
para 

os

movimentos 

psicológicos, 

Machado não 

poderia 

ter

sido o intérprete do Segundo Reinado escrevendo

uma língua cuja carga afetiva, densidade ideativa e

lastreação semântica não fossem, na sua modelação

mais 

profunda, 

nas suas ressonâncias 
mais íntimas,

veramente brasileira.

A 

qualidade 

sensorial da 

palavra 

é, em Macha-

do, entranhadamente 
nacional. Ela está inclusive

inelutavelmente condicionada 
pelo próprio 

caráter

coercitivo da linguagem, como fato social. Astro-

jildo 

Pereira e Barreto Filho, mostrando a identi-

dade de Machado com o Segundo Reinado e seus

valores institucionais e humanos, demonstram 
que

essa identidade está nos romances e nos contos 

— 

e

na linguagem, valeria acrescentar 

- 

e não na sim-

pies 

vida civil do escritor. E isto é 

que 

importa: a

capacidade de um autor em exprimir a situação da

sociedade. Destarte, no autor, e não no homem, está

o interesse. Se o 

processo 

biográfico bastasse 

para 

a

compreensão, e 

julgamento 

ou valorização da obra

de arte, como ficariam as catedrais da Idade Mé-

dia?

Quando 

do centenário de Machado de Assis,

houve verdadeira inflação de livros sobre o criador
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das Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas. Preocupavam-

se eles com Machado burocrata, o Machado 
que

renegara as origens, o Machado frio e insensível,

o Machado míope, 

gago, 

abstencionista 

— 

e os com-

plexos 

de Machado...

As homenagens eram agressões involuntárias.

O conselho de Huizinga a respeito de Erasmo 

—

"tratemos 

de ver o 

grande 

homem tanto 
quanto 

o

permita 

o 

pequeno" 

— 

não funcionou.

Os estudos machadianos 
que 

a 

partir 

de Al-

cides Maia e Graça Aranha haviam tomado rumo

certo e alto, desembocando em obras como as de

Augusto Meyer e Barreto Filho, sofreram violento

retrocesso.

Revolveram a vida de Machado nas monogra-

fias sobre sua 

"tragédia 

ocular", sua biotipologia,

seu exílio dentro da Cidade Humana etc. Os livros

de Magalhães Júnior, reunindo considerável massa

de informes e documentos, visam liquidar, de vez,

tais inverdades. Honram o homem Machado de As-

sis. Mas, e o autor?

Mais importante será honrar o autor, 

para que

ao homem automaticamente se 

garanta 

a 

glória 

in-

condicionada.

Exemplo, argumento: toda a massa de infor-

mes exumada 

para 

reabilitar o homem cobre a área

de tempo 

que 

oscila de 1860 a 1870. Estamos num

terreno em 

que 

as datas valem como sentenças.

Se Machado houvesse morrido no 

período 

aci-

ma mencionado, ou deixado de escrever no limite

último daquela época, não ocuparia, decerto, o lugar

patriarcal que 

ocupa na literatura brasileira.

Porque é a 

partir 

de 1881 

que 

ele começa a rea-

lizar a sua 

grande 

obra. Esta é a data de Brás Cubas-,

1891, a do 

Quincas 

Borba; 1899, a do Dom Casmurro;

1904, a do Esaú e Jacó; e 1908, a do Memorial de Ai-

res. E os contos, os 

quais, 
no 

julgamento 

de muitos,

são a arte, 

por 

excelência, de Machado? De 1882,

Papéis avulsos; de 1884, Histórias sem data; de 1896,

Várias histórias; de 1899, Páginas recolhidas; de 1906,

Relíquias de casa velha.

Nestes livros está toda a história social do

Segundo Reinado. Toda a situação da sociedade

brasileira do Império e inícios da República ali está

retratada. Este é um fato suficiente 

para 

liquidar o

mito de um Machado associológico.

Mas, também, naqueles livros está o 

que 

a arte

literária brasileira tem de mais 

puro, 
de mais isento,

de mais maduro e despojado.

Da língua, o senso matemático 
da expressão,

e a fidelidade à comunidade em 

que 
era falada; da

psicologia, 

a 

penetração 

mais íntima; das sondagens

ontológicas, as nuances mais delicadas; 
do 

pensa-

mento filosófico, as modulações mais ricas e inespe-

radas, desde as 

que 

vão do mais ácido negativismo à

mais indulgente bondade.

Ora, material 
que 

se reúna apenas sobre o Ma-

chado imaturo, o liberal 

juvenil, 
o editorialista 

ou

cronista de imprensa, será só matéria importante

sobre um autor sem importância.

A 

prova 

da 

precariedade 

literária destas 

pes-

quisas 

- 

sobre o homem e não sobre o romancista

- 

está em 

que 

não impediram a Otávio Brandão 

(O

niilista Machado de Assis, Rio, 1958) voltar a repetir

contra o romancista desbotados chavões, felizmente

fulminados 

para 

sempre 

por 

Otto Maria Carpeaux

("Em 

torno de um monumento", in Correio da Ma-

nhã, Rio, 28-VI1-1958).

E a 

partir 

de 1955 

quando, 

através do Instituto

Nacional do Livro, J. Galante de Sousa 

publica 
a sua

monumental Bibliografia de Machado de Assis, 

que 
a

crítica brasileira 

passa 

a dispor, 

pela primeira 

vez,
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de 
um manancial de informações indispensáveis à

revisão 
crítica da obra machadiana e ao estudo não

só 
de sua evolução estilística, 

quanto 

da evolução

da 

própria 
filosofia e da concepção-do-mundo-e-da-

vida 
de Machado de Assis.

Está, 

pois, 

reaberto o caminho da crítica estru-

tural - 

formal e temática, estilística e ideológica.

Crítica do autor na sua narração, a 

qual, 

se-

gundo Spitzer, não é mais do 

que 

a exaltação da

independência 

do espírito humano de um tipo de

homem 

particularmente poderoso: 
o Artista. 

(Leo

Spitzer, Linguistics and Literary Criticism. Essays in

Stylistics. Princeton University Press, 1948).

Franklin de Oliveira 

(1916-2000), jornalista 

e crítico

literário, nascido na capital maranhense, escreveu,

entre outros livros, A dança das letras, Morte da memória

nacional e Euclid.es, a espada e a letra. O artigo 

"O 

artista

em sua narração" foi 

publicado pela primeira 

vez no

número 11 da Revista do Livro 

(setembro 

de 195 8), 

por

ocasião do cinqüentenário de morte de Machado de

Assis.
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O 

primeiro 
interlocutor das Memórias Póstumas servar a identidade do livro, mas estender os limites

é 
um verme. 

Para ele, o livro é dedicado. Não 

qual- de 
experimentação intelectual do leitor de tal forma

quer verme, 
mas o 

primeiro que 
executa a ação de que este saia da experiência de leitura distinto da-

roer 
as frias carnes do cadáver de Brás Cubas. Num quele 

que 

iniciou o 

processo.

processo alegórico, se as frias carnes do cadáver de O segundo interlocutor solicitado 

por 

Brás é o

Brás 
Cubas são as 

páginas 

do livro 

que 
temos em "Leitor". É 

para 

ele 

que 

o 

prólogo 

é assinado. 
Leitor

não, 
o verme somos nós, leitores. Portanto, somos raro. É definido originalmente 

por 
exclusão. Deve

recebidos 

de forma familiar e hospitaleira. Mas 

qual situar-se 
fora das duas 

"colunas 

máximas da opi-

a hospitalidade 
oferecida 

por 

Brás? nião": os 

graves 

e os frívolos. 
Esse leitor é o fino. Se

Certamente 
não é a hospitalidade romântica, considerarmos a tradição de Vieira, o leitor 

(ouvin-

tão 

propagada 
por 

Alencar em Iracema, na relação te) fino é aquele capaz de ter argúcia 

para 

entender

entre 

Martim e Arakén. 

Quando 

Martim chega as 

"agudezas" 

de um discurso de representação re-

taba 
do 

pajé, 
nada lhe é cobrado ou 

perguntado. 

Ele tórica 

que 

trabalha com aproximações 
extraordiná-

Pode vir, 
ficar o tempo 

que quiser, 

ir embora 

quando rias 
de semântica. Ou seja: 

que 
constrói alegorias

determinar 

e 

porque 

determinar. Somos hóspedes e metáforas 

que 
evoquem a tradição, mas 

que, 

ao

de 
Brás 

Cubas numa relação aporética. Ou seja: mesmo tempo, a reinvente. 
Na concepção objeti-

hospitalidade 

no livro moderno não é incondicional va de Brás Cubas, leitor fino é aquele 

que 

escapa

Porque sempre, de uma forma ou de outra, a idéia da 

gravidade 
e da frivolidade. Ou seja, leitor fino

de 
espaço, 

de recepção, deve moldar uma estrutura é aquele 

que 

se subtrai da seriedade sisuda 

(seria

na 

qual 
se constitui uma hostilidade simbólica em o lúdico?) e também aquele 

que 

não se deixa levar

relação 

ao outro, o leitor. Essa hostilidade deve 

pre- pela 
banalidade, 

por 

uma leitura superficial, leviana.
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Por dedução, a leitura da obra exige 
profundidade não 

creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe suma-

reflexiva, mas sem a 

postura parnasiana, 

de estar riamente o caso. Julgue-o 

por 

si mesmo."

diante de uma obra sacralizada. O 
leitor cético do realismo é cinicamente con-

Os três objetivos expostos na abertura das Me- vidado a estabelecer o 

pacto 

da ficção com uma

mórias 

póstumas 

de Brás Cubas, 
que 

começam 
pelo narrativa 

que 

terá como foco a fantasia ditatorial,

fim são: opor-se ao método vulgar; tornar o escrito E o narrador não se compromete com longas expli-

galante 

e também novo. Ora, se tomarmos o termo cações 
para que 

o leitor seja, documentariamente,

vulgar 

por 

seu sentido referencial, Brás Cubas assi- convencido. 
A exposição é sumária. Portanto, a 

pri-

nala a vontade de 
que 

sua obra não seja destinada ao meira relação estabelecida é com o leitor não 

grave,

público, 

ou seja, 
que 

não seja conhecida, 
publicada. aquele 

que 

aceita a literatura como uma experiência

Logo, seu leitor é alguém 
que 

escapa à 

plebe, 

ao vul- lúdica.

go. 

Deve, 

portanto, 

ser elegante, discreto e, 

por 

fim, A 
próxima 

intervenção solicitada ao leitor é a

novo. Mas novo como? Há 

pelo 

menos duas formas de 
juiz. 

Brás Cubas o convoca 

para 

escolher entre

de aplicarmos o termo às exigências do livro. Ele a 
percepção 

de um cônego sobre a 

"sede 

de nomea-

seria novo, 

pois 

se constituiria numa ruptura com da" e a de um militar. O 

primeiro, 

dissimuladamen-

tradição. Mas também seria novo, 

pois 

se constitui te, 
orienta a leitura 

para 

uma 

percepção 

realmente

numa forma ainda não experimentada, 
portanto, 

in- cristã da experiência humana 

que 

deve ser discipli-

cipiente imatura. nada 

no sentido de 

"aliviar 

a nossa melancólica hu-

Para usufruir dessa forma, a 

primeira 

exigência manidade". 
O segundo acredita 

que 

o amor à nome-

em relação ao leitor é a de 
que 

ele tenha 

paciência. ada 

é a mais 

genuína 

expressão da feição humana.

"Tenham 

paciência! 

Daqui a 

pouco 

lhes direi 
quem Ora, 

entre a 

primeira 

e a segunda, a decisão cabe ao

era a terceira senhora." O leitor impaciente 

possi- leitor. 

O narrador se 

propõe 

a voltar ao emplasto.

velmente é uma evocação do 

galante: 

"aquele 

que 

se O 
próximo 

capítulo, Genealogia 
, 

entretanto,

destaca 

pela 

elegância, discrição, amável 

para 

com apresenta 
índices de 

que 

o tio militar estava mais

as damas, delicadamente obsequioso, 
que 

revela próximo 
das razões da escrita do livro. Brás Cubas

certa malícia, 

picante" (Dicionário 

Houaiss, 
p. 

1416). afirma 
que 

seu 

pai 

tinha fumos de 

pacholice 

e 

pri-

Leitor romântico, acostumado com a linearidade mava 
pela 

ostentação 
da elegância e 

para 

a farsa

das exposições de 

peripécias 

seqüenciadas, e certa- como meio de conseguir 
prestígio 

social,

mente irritado com o estilo digressivo das Memó- Essa 
farsa 

(retórica) 

é descrita como estratégia

rias. Essa leitura deve ser modificada 

para que 

se que faria o leitor 

"torcer 

o nariz, só 

porque 

ainda

possa 

ler esse novo relato, mais 

galante 

e invulgar. não 
chegamos à 

parte 

narrativa". Mas não só o lei-

Mas a 

polarização 

desse leitor também não é o lei- tor 
deste livro. Os outros leitores, 

"confrades" 

do

tor realista. Os fatos narrados são inverossímeis e primeiro, também torceriam o nariz 

porque 

"prefe-

exposição, ao contrário do estilo de Eça de 

Queirós, rem 

a anedota à reflexão". Sendo a causa da hosti-

dar-se-á sumariamente: 

"Mas 

se lhe disser 
que 

foi lidade 
justa 

ou não, o livro estabelece uma relação

menos a 

pneumonia, 

do 

que 

uma idéia 

grandiosa 

de 

polarização 

entre aquilo 
que 

ele mesmo imagina

LIVRO 

útil, a causa da minha morte, é 

possível que 

o leitor que o leitor 
queira 

e o material ficcional 
que 

ele se
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propõe 
a ofertar. Embora o narrador 

prometa que

deixará 
a reflexão filosófica de lado 

para 

agradar

ao leitor, a narrativa do emplasto-aparece, em frag-

mentos, 
apenas no 

próximo 

capítulo. Essa estraté-

gia 
de suspense, 

que 

atrasa a informação 

prometida

era, 

provavelmente, 
conseqüência do veículo de ex-

pressão 
livro, uma vez 

que 

o folhetim devia ser lido

aos 
capítulos, em intervalos longos de tempo.

Nesse sentido, o narrador 

procura 

manter a

atenção 
do leitor 

por 

meio de 

promessas, 

como 

"tal-

vez 
eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro,

a minha teoria das edições humanas". Essa teoria só

será 
apresentada no capítulo XXVII, 

"Virgília".

Promessa ambígua, uma vez 

que, 

anteriormen-

te, 
Brás Cubas afirmara 

que 

o leitor não 

gostava 

de

teorias, 
apenas de narração direta. Essa imagem do

leitor 
é novamente retomada no capítulo VII, 

"O 

de-

lírio", 

pela 
advertência: 

"Se 

o leitor não é dado à con-

templação 
destes 

fenômenos 

mentais, 

pode 

saltar o capí-

tulo; 
vá direto à narraçãoO 

próximo 

capítulo,VIII,

"Razão 

contra sandice", ainda não apresenta a nar-

ração. 
É um 

pequeno 

apólogo de 

personificação 
das

figuras 
da razão e da sandice, 

que 
retomam e ex-

pandem 
o capítulo anterior. Caso o leitor obediente

tivesse 

pulado 

o capítulo anterior, teria 

que 

retomá-

lo, 

pois 
as 

primeiras 

linhas indiciam 

que 
a narrativa

apresentada 
solicita a leitura do enredo anterior: 

"Já

o leitor compreendeu 

que 

era a Razão 

que 

voltava

à casa, e convidava a Sandice a sair." O leitor obe-

diente 
não compreenderia.

O 

próximo 

capítulo, X, 

"Transição", 

é nexivo.

Ironicamente, 
o método empregado deve não diver-

tir 
a atenção do leitor, e ao mesmo tempo, mimetizar

a imagem do relaxamento do método: 

"Viram? 

Ne-

nhuma 

juntura 
aparente, nada 

que 

divirta a atenção

pausada 
do leitor: nada." O leitor, anteriormente

apressado, 

passa 

a ser classificado como aquele 

que

tem 

"atenção 

pausada".

Mas logo em seguida, Brás Cubas afirma 

que

fará um relato breve do seu batizado, 

porque 

é 

preci-

so 

"acabar 

o capítulo". Aparentemente, a construção

do livro 

parece 

ser determinada 

pela 

ansiedade do

leitor. Mas essa aparência é denunciada como falsa

pelo 

uso constante de 

preterições 

metalingüísticas:

"Se 

não conto os mimos, os beijos, as admirações, as

bênçãos, é 

porque 

se os contasse, não acabaria mais

o capítulo, e é 

preciso 

acabá-lo."

Entre os leitores de Brás Cubas, a mais surpre-

endente é Virgília. Tratada como 

"indiscreta 

e ig-

norantona", no capítulo XXVII, 

que 

leva seu nome,

Virgília é um modelo de leitora 
que 

não tem discri-

ção, 
termo usado 

provavelmente 

no sentido de agu-

deza de 

percepção, 

como indica Vieira aos leitores

do Barroco. Virgília não saberia distinguir as opi-

niões de Brás Cubas ao decorrer dos anos, ou seja,

a diferença daquilo 

que 

ele dizia sobre ela 

quando

eram 

jovens 

e, agora, no momento de enunciação e

leitura do texto.

A coincidência temporal entre a escrita e a lei-

tura é outro fator 

que 

mobiliza a forma tradicional

do romance. Um veículo de 

perenização 

da arte é

retratado como forma de transmissão imediata de

mensagem. Nesse sentido, a coincidência entre es-

crita e leitura, considerada stricto senso, suprime da

produção 

romanesca 

parte 

de seu 

processo 

material

de constituição 

(revisor, 

editor, diagramador 

gráfi-

co, etc.) Cria-se a fantasia de 

que 

o autor-defunto,

como se autodenomina o narrador, 

poderia 

substi-

tuir a comunicação mediada 

pelo 

diálogo instantâ-

neo.

Essa representação chega, inclusive, a apresen-

tar a fala de Virgília: 

" 
-Mas, 

dirás tu, como é 

que

podes 

assim discernir a verdade daquele tempo, e
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exprimi-la depois de tantos anos?"

No tempo em 

que 

o livro torna-se a representa-

ção 
de um não livro 

pelo 

aspecto negativo da media-

ção 
oral comunicativa entre o narrador e Virgília,

é apresentado o vaticíno 

prognosticado 

no capítulo

VI, sobre a exposição da teoria das edições huma-

nas: 

"Deixa 

lá dizer Pascal 

que 

o homem é um cani-

ço pensante. 

Não; é uma errata 

pensante, 

isso sim.

Cada estação da vida é uma edição, 

que 

corrige a

anterior, e 

que 

será corrigida também, até a edição

definitiva, 

que 

o editor dá de 

graça 

aos vermes."

Ora, o final da narrativa interliga um capítulo dei-

xado em aberto há 31 

páginas, 

logo, 

polariza-se 

a

possibilidade 

de Virgília estar diante de um livro

oferecido instantaneamente ao leitor durante a ação

do escritor. A evocar a completude de uma idéia 

que

ficou em aberto 21 capítulos atrás, a obra reafirma-

se como livro de ordenação sucessiva e evolutiva

das idéias.

Essa teatralidade da escrita continua 

pelo 

ca-

pítulo 

XXXII, 

quando 

um 

possível 

leitor 

"circuns-

pecto" 

interromperia o trabalho de Brás Cubas 

para

questionar 

se o capítulo anterior, 

"A 

borboleta 

pre-

ta", era apenas uma 

"sensaboria" 

ou se 

"chega 

a em-

pulhação". 

Brás Cubas refere-se, inúmeras vezes, à

digressão filosófica como uma forma de ludibriar o

leitor. Ora, se o leitor deve ser enganado, 

provável-

mente é 

porque 

tem uma concepção sobre livros 

que

estas Memórias Póstumas não 

podem 

satisfazer. Se a

não satisfação do leitor 

"circunspecto" 

está sempre

associada ao 

processo 

de digressão, e esse 

processo

não era novo 

— 

o 

próprio 

Brás Cubas refere-se ao

estilo digressivo das Viagens na minha terra, de Gar-

rett 

- 

compreende-se 

que 

Brás Cubas mantém uma

relação de hostilidade com o leitor 

"direto", 

prova-

velmente 

para 

agradar ao leitor das digressões, 

que

são, de fato, expostas de forma ostensiva.

O título do 

próximo 

capítulo 

parece 

uma 

pro-

vocação ao leitor do capítulo XXXII, 

que, 

segundo

Brás Cubas, torcia o nariz 

porque 

ele não descia de

uma vez 

para 

dar continuidade à narrativa: 

"Bem-

aventurados os 

que 

não descem." O 

próximo 

título

também é 

provocativo. 

Após narrar a cena do 

primei-

ro beijo de dona Eugênia, a coxa de nascença, fruto

do relacionamento extraconjugal do Dr.Vilaça com

a dona Eusébia, assim como o raciocínio 

perverso

do 

personagem 

Brás Cubas 

- 

" 

e eu com os olhos

em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar 

que 

não

podias 

mentir ao teu sangue, à tua origem..." 

—, 

o

leitor sensível 

poderia 

chamá-lo de cínico. Por isso,

"A 

uma alma sensível" é todo um diálogo com esse

leitor específico, aviltando ainda mais a sua sensi-

bilidade: 

"Pela 

coxa de Diana! Essa injúria merecia

ser lavada com sangue ... Retira, 

pois, 

a expressão,

alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos 

- 

e

acabemos de uma vez com esta flor da moita."

O capítulo XXXVIII, 

"A 

quarta 
edição", inter-

liga-se com os capítulos VI e XXVII. Narra o en-

contro de Brás Cubas com Marcela, 

já 

velha, e dona

de uma ourivesaria. A vida humana é metaforizada

na figura do livro impresso: 

"Lembra-vos 

ainda a

minha teoria das edições humanas? Pois sabei 

que,

naquele tempo, estava eu na 

quarta 

edição, revista e

emendada, mas ainda inçada de descuidos e barba-

rismos: defeito 

que, 

aliás, achava alguma compen-

sação no tipo, 

que 

era elegante, e na encadernação,

que 

era luxuosa."

Há uma referência à narrativa dos amores

de Brás Cubas com Marcela 

(capítulos 

de XIV a

XVIII), 

que 

o leitor é instado a rever, 

para 

consta-

tar 

que 

o narrador foi incapaz de 

perceber 

a cobiça

contida nos olhos da antiga amante, 

porque 

os dele

eram ainda 

"olhos 

da 

primeira 

edição". Nesse sen-

tido, há uma ordenação 

progressiva 

entre a sensi-
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bilidade humana e a edição dos livros. Um livro da

quarta 
edição deve ser mais complexo 

que 

o livro da

primeira, 
assim como um humano da 

quarta 

edição

é mais sagaz do 

que 

aquele da 

primeira. 

Mas 
qual

elemento seria responsável 

pela 

evolução de com-

plexidade 
de um livro, 

já que, 

a 

priori, 

a edição não

deveria 
interferir no conteúdo da narrativa, 

para

que 
o livro assinado 

pelo 

autor 

possa 

ser legitimado

como verdadeiro?

A 

quarta 

edição corresponderia apenas ao 

pro-

cesso 

gráfico 

de reprodução e distribuição da obra,

ou a todo um sistema de circulação de mensagens,

que 
inclui, sobretudo, as leituras 

que 

serão feitas

por 
um 

grupo 

específico de críticos, artistas e lei-

tores 
comuns? Em outras 

palavras, 

se a obra evolui

(no 
sentido de melhorar) ao longo das edições, esse

processo 
está intrínseco a ela, ou no contexto da

recepção?

Caso a suposição de 

que 

as edições são melhora-

das 

por 

meio da leitura da recepção esteja correta,

é 

possível 
considerar o capítulo XLII, 

"Que 

esca-

pou 
a Aristóteles", um índice de 

que 

o leitor de Brás

Cubas 
é, antes de mais nada, um leitor da tradição

retórica 
literária, ou seja, um leitor 

que 

mobiliza

as dez categorias retóricas de Aristóteles, a saber:

substância, 

quantidade, qualidade, 

relação, lugar,

tempo, 
estado, hábito, ação e 

paixão. 

A esse leitor,

Brás 
Cubas acrescenta mais uma: a categoria da li-

vre 
associação entre matérias 

que 

culmina com a

dedução 
da forma como funciona a 

"solidariedade

do aborrecimento humano". Narra o encontro com

Marcela, 

que 

o deixou transtornado e acabou 

por

aborrecer 
Virgília, 

que 

nem conhecia Marcela. Ou

seja, 
uma forma digressiva de associação entre as

matérias 
de um discurso... capítulo 

que 

"escapou 

a

Aristóteles".

Depois de contrariada, Virgília abandona o 

pa-

vão, e estabelece como 

projeto 

de vida casar-se com

a águia, 

porque 

a fará marquesa. Talvez fosse esse

desenlace narrativo a matéria 

que 

tivesse escapado

a Aristóteles,, no capítulo XLII. A livre associação

de matérias 

permitiria 

à arte narrativa maiores 

pos-

sibilidades combinatórias do 
que 

a lógica das cate-

gorias 

aristotélicas.

A teatralização do 

processo 

de 

produção 

do livro

se dará, de forma exemplar, no capítulo XLV 

"No-

tas". Obediente ao método sugerido como acrésci-

mo às categorias aristotélicas, Brás Cubas enumera

uma série de elementos 
que podem 

compor 

por 

as-

sociação 

(na 

decodificação do leitor) a cena de um

velório. Ao mesmo tempo, o capítulo se apresenta

como um rascunho de texto, 
que, 

segundo o nar-

rador, não foi escrito. Portanto, estamos, 
parado-

xalmente, diante de uma negatividade de capítulo,

formada, 

justamente, por 

um capítulo narrativo,

que perde 

sua identidade de composição 
para 

imitar

uma 

pré-escrita:

"Capítulo 

XLV

NOTAS

Soluços, lágrimas, casa armada, veludo 

preto

nos 

portais, 

um homem 
que 

veio vestir o cadáver,

outro 
que 

tomou a medida do caixão, essa, tochei-

ros, convites, convidados 

que 

entravam, lentamente,

a 

passo 

surdo, e apertavam a mão à família, alguns

tristes, todos sérios e calados, 

padre 

e sacristão do

caixão, a 

prego 

e martelo, seis 

pessoas que 

o tomam

da essa, e o levantam, e o descem a custo 

pela 

esca-

da, não obstante os 

gritos, 

soluços e novas lágrimas

da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam

em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar

do coche, o rodar dos carros, um a um... Isto 

que

parece 

um simples inventário, eram notas 
que 

eu

havia tomado 

para 

um capítulo triste e vulgar 

que

não escrevo."
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Ora, se o capítulo é um rascunho, e o livro é

composto 

por 

capítulos, a introdução de uma 

"nota",

no meio do 

processo 

de enunciação narrativo 

pode

caracterizar 

que 

estamos diante de um livro ainda

não finalizado. O rascunho é uma 

primeira 

etapa da

redação. A medida 

que 

ele substitui o capítulo 

que

seria escrito, mas não foi, denuncia, 

pelo 

mesmo

processo 

de livre associação 

que 

escapou a Aristóte-

les, 

que 

o livro lido 

por 

nós ainda não foi finalizado

e está 

por 

ser escrito.

Como o capítulo, embora negado como exis-

tência material da narrativa, é de fato apresentado

ao leitor, mas de forma desordenada, a leitura do

texto 

pode 

solicitar a necessidade de 

que 

o leitor

preencha 

as lacunas daquele 

que 
seria o capítulo

escrito a 

partir 

desse 

que 

realmente o foi, e de fato

escreva, simbolicamente na consciência, aquilo 

que

o narrador apenas indicia, 

para 

completar o livro

inacabado. Por outro lado, talvez a 

qualificação 
de

rascunho seja uma condição do livro, ou das 

primei-

ras edições de um livro. Logo, o livro não seria uma

realidade singular, mas todo um 

processo que 

im-

plica 

em construir as 

possibilidades 

de leitura 

por

meio de fragmentos dados de sentido.

O capítulo XLVI, 

"A 

herança", remete ao capítu-

lo XXV 

"Na 

Tijuca". Na 

partilha 

da herança, depois

da morte de seu 

pai, 

Brás Cubas briga com a famí-

lia 

por 

causa de um 

jogo 

de 

jantar 

de 

prata 

e um

escravo boleeiro. A leitura dessa cena, entretanto,

é contaminada com a descrição feita sobre Cotrim

(o 

cunhado), no capítulo XXV: 

"Era 

um bom rapaz

este Cotrim; 

passara 

de estróina a circunspecto.

Agora comerciava em 

gêneros 

de estiva, labutava

de manhã até à noite, com ardor, com 

perseverança.

De noite, sentado à 

janela, 

a encaracolar as suíças,

não 

pensava 

em outra cousa. Amava a mulher e um

filho, 

que 

então tinha, e 

que 

lhe morreu alguns anos

depois. Diziam 

que 

era avaro."

Um leitor desatento, 

que 

não retornasse à leitu-

ra, certamente teria uma 

perspectiva 

menos com-

plexa 

da cena. Embora não seja 

possível 
isentar o

narrador da disputa mesquinha 

por 

bens materiais

de uma família rica, apenas oito dias após a mor-

te do 

patriarca, 

a construção da cena de discussão

entre Brás e Cotrim é fundamental 

para 

explicar

uma frase 
que 

aparentemente está solta no capítulo

XXV: 

"Diziam 

que 

era avaro."

A descrição do Cotrim inicia-se com a apresen-

tação de seus aspectos 

psicológicos: 
bom, circuns-

pecto, 

ex-estróina. Depois, de seu 

papel 

social: tra-

balha muito, embora comercializasse escravos, era

um bom 

pai 

e marido. A classificação de avaro, dada

por 

um sujeito indeterminado, é 

paradoxal 
com a

expectativa 

positiva que 

se vinha construindo 
de

Cotrim. Essa frase curta, mordaz, 

pode 

ser associa-

da apenas à construção do capítulo XLVI, e apa-

rece deslocada 

(ou propositalmente 

deslocada) 

para

solicitar do leitor a livre associação 

que 
escapou a

Aristóteles.

Em 1842, Brás Cubas se apresenta como um

homem apático, 

que 

escreve 

política 

e faz litera-

tura. Mas a atividade de escritor não está ligada a

nenhum 

projeto 

social ou estético: é um entreteni-

mento, uma forma de exercer atividade ligada a sua

posição 

social. O 

jogo político 

de crítica da arte é

satirizado no capítulo XLVI II, 

quando 
o 

primo 

de

Virgília, Luís Dutra, embora melhor escritor do 

que

Brás, não consegue a aprovação do narrador, com a

finalidade de ser desmotivado, 

por 

competição ou

inveja mesquinhas:

"Pobre 

Luís Dutra! Apenas 

publicava 

alguma

cousa, corria à minha casa, e entrava a 

girar 

em vol-

ta de mim, à espreita de um 

juízo, 

de uma 

palavra,

de um 

gesto, que 

lhe aprovasse a recente 

produção.
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Eu falava-lhe de mil cousas diferentes 
- 

do último

baile do Catete, da discussão das câmaras de berlin-

das e cavalos 
- 

de tudo, menos dos seus versos ou

prosas. 
Ele respondia-me, a 

princípio 

com anima-

ção, depois mais frouxo, torcia a rédea da conversa

para 
o assunto dele, abria um livro, 

perguntava-me

se tinha algum trabalho novo e eu dizia-lhe 
que 

sim

ou 

que 
não, mas torcia a rédea 

para 

o outro lado, e

lá ia ele atrás de mim, até 

que 

empacava de todo e

saía 
triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si

mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo. E tudo isto a olhar

para 
a 

ponta 

do nariz."

Essa cena associa-se ao capítulo LXVJ 

"Olheiros

e escutas", 

quando 

Brás Cubas narra as estratégias

que 
usa 

para 

livrar-se das 

pessoas que 

desconfiam

de seu romance com Virgília. Entre elas, Luís Du-

tra, agora cooptado 

justamente por 

meio da bajula-

ção crítica a sua arte literária: 

"Havia 

ainda o 

primo

de Virgília, o Luís Dutra, 
que 

eu agora desarma-

va à força de lhe falar nos versos e 

prosas, 

e de o

apresentar 
aos conhecidos. 

Quando 

estes, ligando

o nome à 

pessoa, 

se mostravam contentes da apre-

sentação, 
não há dúvida 

que 

Luís Dutra exultava

de felicidade; mas eu curava-me da felicidade com

a esperança de 

que 

ele nos não denunciasse nunca."

Nessa cena, a 

produção 

da crítica literária está

subjugada 
às necessidades de alianças 

políticas 

e

sociais 
e serve como suborno 

para 

omissão de ca-

sos 
ligados à moralidade conjugai. Obviamente 

que

há uma séria denúncia relativa ao 

processo 

de 

pro-

dução 
e divulgação das letras no Brasil, bem como

do uso do 

jornal 

como um espaço de obtenção de

prestígio 
social e manutenção da imagem de 

perso-

nalidades 

públicas 

vaidosas e fúteis. Nenhuma dis-

cussão 

que 

leve à conscientização de uma sociedade

mergulhada 
em diferenças e exclusões. Nada de um

projeto 
educativo de civilidade. O 

jornal 

é um 

palco

onde desfilam idéias 

que 
se sujeitam ao aplauso da

platéia 

de leitores, ou 

pior, 

ao descaso.

Essa situação é 

justificada pela 

teoria do nariz.

Cada indivíduo olha 

para 

o seu 

próprio 

nariz, ou

seja, a sociedade é organizada 

por 

duas 

"forças 

capi-

tais: o amor, 

que 

multiplica a espécie, e o nariz, 

que

a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio".

O fato de o egoísmo humano não ser visível,

uma vez 

que 

não é trivial encontrar 

pessoas 

"olhan-

do 

para 

o 

próprio 

nariz", 

poderia 

ser uma objeção

do leitor 

"obtuso", 

na classificação de Brás Cubas.

Esse leitor, novamente inserido na narrativa e ou-

vido 

por 

Brás e 

pelo 

leitor real, cria novamente a

estratégia de representação espetacular. Há a tea-

tralização de um espelho 

que 

reflete, não só o ato

da escrita, mas o 

possível 

exercício de objeção de

um decodificar objetivo: 

"Ouço 

daqui uma objeção

do leitor: 

- 

Como 

pode 

ser assim, diz ele, se nunca

jamais 

ninguém não viu estarem os homens a con-

templar o seu 

próprio 

nariz?"

O leitor virtual de Brás Cubas é constantemente

desqualificado 

por 

ler de forma concreta 

passagens

que 

deveriam ser entendidas como metáforas agu-

das de 

percepção 

das relações humanas. Não só a

Aristóteles escapou o 

processo 

de livre associação

indicado 

pelo 

narrador: o leitor também é constan-

temente advertido 

por 

não compactuar com o 

jogo

de 

produção 

de sentidos criados a 

partir 

de uma ló-

gica 

narrativa de digressões e associações bruscas

de imagens. Por outro lado, o critério de 

juízo que

qualifica 

o leitor virtual como obtuso 

pode, 

irônica-

mente, 
qualificá-lo 

como 

profundo 

e sensível. Se um

narrador frívolo reclama da competência do leitor

em compactuar com suas teorias superficiais, embo-

ra há 

pouco 

tempo tenha afirmado ter sido 

"um 

fiel

compêndio de trivialidade e 

presunção", 

é 

porque 

o

narrador 

polariza 

com essa 

posição 

e torna-se, 

por-
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94

REVISTA DO

LIVRO

tanto, o contraponto disso.

O capítulo LIII não é titulado. Apenas rece-

be, como denominação, uma expressão 

gráfica 

de

pontos justapostos ). 

Narra o início da 

paixão

entre Brás Cubas e Virgília, novamente na técni-

ca de 

"Notas", 

justaposição 

de cenas 

que 

devem ser

preenchidas pelo 

leitor. No final, o narrador ad-

verte 

que 

os fatos listados foram 

"o 

livro daquele

prólogo". 

Mais uma vez, há a construção de 

que 

o

livro impresso é um rascunho, 

portanto 

incompleto.

Dessa vez, nem título ainda recebe, uma vez 

que

é sumariamente representado. A expressão 

"aquele

prólogo" 

refere-se ao início de namoro entre os dois

amantes, apenas sugerido 

por 

duas valsas compar-

tilhadas e um beijo rápido. O livro, cujo 

prólogo 

é

"uma 

vida de delícias", é representado 

graficamente

por 

um texto curto, 

que 

começa com uma 

paixão

ardente e termina, 

poucas 

linhas depois, como 

"fas-

tio e saciedade 

". 

A brevidade de duração de linhas

do 

"livro", 

metáfora dos amores entre Brás Cubas e

Virgília, 

pode 

ser lida como a expressão 

performá-

tica da brevidade dos amores entre o casal. Como o

livro apresentado ao leitor é apenas mais um ras-

cunho, 

por 

extensão 

podemos 

supor 

que 

os rela-

cionamentos amorosos, 

por 

mais ardente 

que 

seja

o 

prólogo, 

são apenas rascunhos, à espera de uma

próxima 

edição.

A consciência de 

que 

o livro é um veículo 

que

pereniza 

objetos e fatos é apresentada no capítulo

LXVI, 

"Pernas". 

Ironicamente, o narrador rebaixa

a focalização do objeto estético a ser representado.

Elabora rascunhos 

para 

o seu 

grande 

amor, Virgí-

lia, e 

para 

a morte de seu 

pai, 

mas compõe um ca-

pítulo, para 

as 

pernas que 

o conduzem até o 

jantar.

Além disso, o leitor é freqüentemente desqualifica-

do como interlocutor. Ora obtuso, ora uma leito-

ra ignorantona. Mas as 

pernas 

são evocadas como

amigas, amáveis, abençoadas:

"Ora, 

enquanto eu 

pensava 

naquela 

gente, 

iam-

me as 

pernas 

levando, ruas abaixo, de modo 

que, 

in-

sensivelmente, me achei à 

porta 

do Hotel Pharoux.

De costume 

jantava 

aí; mas, não tendo deliberada-

mente andado, nenhum merecimento da ação me

cabe, e, sim, às 

pernas que 
a fizeram. Abençoadas

pernas! 

E há 

quem 

vos trate com desdém ou indife-

rença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má con-

ta, zangava-me 
quando 

vos fatigáveis, 

quando 

não

podíeis 

ir além de certo 

ponto, 

e me deixáveis com

o desejo a avoaçar, à semelhança de 

galinha 

atada

pelos pés."

"Aquele 

caso, 

porém, 

foi um raio de luz. Sim,

pernas 

amigas, vós deixastes à minha cabeça o tra-

balho de 

pensar 

em Virgília, e dissestes uma à outra:

'Ele 

precisa 

comer, são horas de 

jantar, 

vamos levá-

lo ao Pharoux; dividamos a consciência dele, uma

parte 

fique lá com a dama, tomemos nós a outra,

para que 

ele vá direito, não abalroe as 

gentes 

e as

carroças, tire o chapéu aos conhecidos, e finalmente

chegue são e salvo ao hotel'. E cumpristes à risca o

vosso 

propósito, 

amáveis 

pernas, 

o 

que 

me obriga a

imortalizar-vos nesta 

página."

O 

processo 

de mobilização das temáticas tra-

dicionais da literatura se estende 

pelos próximos

dois capítulos. Em 

"O 

vergalho", há uma cena de

violência na 

qual 

o antigo escravo de Brás Cubas,

Prudêncio, agora 

proprietário 

de um escravo, açoi-

ta-o 

publicamente. 

Embora a cena fosse triste, o

narrador 

qualifica 
o capítulo como alegre, 

porque,

a 

partir 

dele, chega à conclusão de 

que 

Prudêncio

é maroto, visto 

que 

consegue transferir a outro as

pancadas 

recebidas. Novamente, o narrador afirma

que 

teria escrito um capítulo sobre as reflexões 

que

fez do episódio, mas como as 

perdeu 

no desfiar da

memória, o leitor não terá acesso àquele capítulo.

I
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Entretanto, 
algumas reflexões 

(alegres) 
são feitas seria se fosse ouvida? Talvez a resposta esteja no

em 
seguida, 

e o leitor fica sem saber se a matéria capítulo LXXI, 

"O 

Senão do livro". A 

primeira 
hi-

que 
está lendo é uma substituição-do 

texto 

prometi- pótese 
para 

o 

problema 
do livro é o leitor. Porque o

do, ou um simples rascunho do capítulo 

que 

deveria livro anda como os bêbados, 

que 
tecem seus cami-

ser 
escrito, mas não foi. Mais uma vez, o livro ao nhos 

por 

trajetos irregulares, e o leitor 

quer 

a 

"nar-

qual 
temos acesso é apresentado 

como um esboço ração direta e nutrida, o estilo regular e fluente",

do livro 

que 
deveríamos ler: Mas, 

além desse obstáculo 

para 

o riso contido no

"Segui 

caminho, a desfiar uma infinidade de re- capítulo 
LXIX, 

"Grão 

de Sandice", há outro: a mor-

flexões, 

que 
sinto haver inteiramente 

perdido; 

aliás, te do defunto-autor. 
Morto, ele não tem mais olhos

seria 
matéria 

para 

um bom capítulo, e talvez alegre, para 
chorar e nem boca 

para 

rir: 

"Esta 

é a 

grande

Eu 

gosto 
dos capítulos alegres; é o meu fraco. Ex- vantagem 

da morte, 

que, 

se não deixa boca 

para 

rir,

tenormente, 

era torvo o episódio do Valongo; mas também 
não deixa olhos 

para 

chorar."

só 
exterioi 

mente. Logo 

que 
meti mais dentro a faca Como 

o livro é o diálogo com os mortos, como

do raciocínio, 
achei-lhe um miolo 

gaiato, 

fino, e até asseverava 

guevedo, 
a história narrada 

perde 

o as-

profundo. Era um modo 

que 
o Prudêncio 

tinha de pecto hilário, 

porque 

a morte é séria, como afirma-

se 
desfazer 

das 

pancadas 
recebidas, transmitindo-as ria 

mais tarde o narrador de 

Quincas 

Borba: 

"a 

cara

a outro. ficou 

séria, 

porque 
a morte é séria; dous minutos

O 

próximo 
capítulo, Um 

grão 

de sandice 
, 
ale- de agonia, um trejeito horrível, e estava assinada

gre, 
pois 

conta as confusões de um louco, 

que 
acre- a abdicação". O texto impresso deixa, necessaria-

dita\ 
a 

que 
tinha virado o rei dos tártaros, Tarner- mente, 

implícita uma ausência. É um diálogo com

lão, 
em conseqüência de uma doença 

que 

o obrigou um emissor ausente, muitas vezes morto. Mas dei-

a ingei 
ii muito tártaro, é classificado 

pelo 

narrador xa 
implícita, também, a futura ausência do leitor,

como 
triste. Obviamente 

que 
o capítulo satiriza e talvez, sem a 

possibilidade 
de 

perpetuar-se 
como

atitude 
de Prudêncio e as reflexões morais elabo- fez o autor do texto 

que 
temos em mãos.

radas 
no capítulo anterior sobre a natureza huma- Esse 

leitor será mordazmente 
desqualificado

na. 
Mas a fábula da narrativa em si é cômica, tanto no capítulo 

posterior, 

"O 

Bibliômano". 
O narrador

que 
fazia Brás Cubas rir 

quando 
a ouvia. Mas como inicia sua interlocução 

afirmando 

que 
deveria su-

agora 
é contada no 

papel, 

nem leitor, nem narrador primir o capítulo anterior 

porque 
havia um despro-

devem 
achar 

graça: 

"A 

gente 

ria da resposta, mas pósito nas últimas linhas. Imediatamente 
o leitor é

provável 

que 

o leitor não se ria, e com razão; eu não instado a buscar o despropósito 
e a reler as últimas

lhe 
acho 

graça 

nenhuma. Ouvida, tinha algum chis- linhas do capítulo 
LXXI. Obviamente 

que 
não há

te; 
mas assim contada, no 

papel, 
e a 

propósito 
de um despropósitos. No máximo, uma interlocução do

vergalho 

recebido e transferido, força é confessar defunto Brás Cubas com as folhas dos ciprestes 

que

que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa; cercam seu túmulo, 

que 
hão de cair e morrer um

deixemos 

os Romualdos e Prudêncios." dia. 
Mas, na seqüência 

da leitura do capítulo LXXII,

Ora, 

por qual 

motivo o veículo impresso deve o narrador desqualifica 
a busca do leitor incauto,

tornar 

uma história cômica mais 

grave 

do 

que 
ela Agiu como um bibliômano, 

que 

tem 

paixão por LIVRO

95

REVISTA DO



A construção da íicção:uma leitura 
performática 

de Memórias Póstumas de Brás Cubas 
| 
Daniela Soares Portela 

|

exemplares únicos de livros, mesmo 

que 

não 

possa

entendê-los.

O elemento complicador dessa cena é 

que 

até então

o leitor vinha sendo satirizado 

justamente por

ser 

preguiçoso, 

desejar a leitura direta e nutrida,

e não realizar os movimentos de retomada, como

o narrador sugeria. Agora, na representação do

leitor 

que 

o realiza, há mais um agravante: ele 

pode

realizar, mas não entende o sentido assim mesmo,

porque 

não entende o 

que 

lê. A leitura, 

para 

ele,

é um exercício fútil e vaidoso de 

posicionar-se

socialmente como um adorador de livros, mas da

materialidade do livro e não daquilo 

que 

o texto

encerra. Para esse leitor, a materialidade do livro é

um lugar seguro de alienação da realidade. 

"Fecha 

o

livro, mira-o, remira-o, chega-se à 

janela 

e mostra-o

ao sol. Um exemplar único! Nesse momento 

passa-

lhe 

por 

baixo da 

janela 

um César ou um Cromwell,

a caminho do 

poder. 

Ele dá de ombros, fecha a

janela, 

estira-se na rede e folheia o livro devagar,

com amor, aos 

goles... 

Um exemplar único!"

Entretanto, a 

possibilidade 

de o leitor ser frí-

volo 

por 

se deter na materialidade do livro como

escapismo da realidade também é desqualificada no

próximo 

capítulo, LXXIII, 

"O 

Luncheon": 

"O 

des-

propósito 

fez-me 

perder 

outro capítulo. 

Que 

melhor

não era dizer as cousas lisamente, sem todos estes

solavancos!" Mas, ao contrário do 

que 

o narrador

enuncia, ele não diz as coisas lisamente, usa do mé-

todo 

que 

escapou a Aristóteles, da livre associação

de temas, e 

propõe 

outro assunto 

para 

a narrativa:

os amores adúlteros entre ele e Virgília, na casinha

do Gamboa. 

"Já 

comparei o meu estilo ao andar dos

ébrios. Se a idéia vos 

parece 

indecorosa direi 

que 

ele

é o 

que 

eram as minhas refeições com Virgília, na

casinha da Gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa

patuscada, 

o nosso luncheon."

Mais uma vez, se o leitor 

procurar 

o despro-

pósito 

do capítulo anterior, não o encontrará. Mas

não há só essa dúvida. 

Qual 

capítulo 

que 

estaria-

mos lendo? Se o narrador afirma 

que 

o despropó-

sito do livro o fez 

perder 

outro capítulo, o 

pronome

indefinido deixa dúvidas 

quanto 

ao seu referente. O

capítulo 

julgado 

"perdido" 

é o 

que 

lemos, 

"O 

Bibli-

ômano", e, como 

"perdido", 

sua credibilidade deve

ser relativizada, 

pois 

há defeitos, ou o capítulo refe-

renciado como 

"outro" 

foi suprimido e, 

portanto, 

"O

Bibliômano" é um capítulo substituto 

que 

entrou no

lugar de 

"outro" 

que 

teria um despropósito e 

por

isso foi suprimido? Além disso, se o despropósito o

fez 

perder 

"outro 

capítulo", significa 

que já perdera

anteriormente 

pelo 

menos um. Esse capítulo 

per-

dido seria aquele substituído 

pelo 

"Senão 

do livro",

onde deveríamos encontrar o despropósito 

que 

não

encontramos? A busca do leitor 

pelo 

despropósito,

ironizada no capítulo LXXII, seria inútil 

porque 
o

capítulo 

que 

o continha foi substituído e, 

portanto,

o livro material, 

pelo qual 

nutrimos um sentimen-

to de 

paixão 

seria um segundo livro escrito, 

já que

a 

primeira 

edição sofreu modificações e 

"capítulos

outros" foram substituídos.

Essas 

questões, 

mais uma vez, evidenciam a dis-

cussão sobre a relativização da definição do objeto

livro como veículo de comunicação. O 

que 
é o li-

vro? Aquele 

que 

o leitor tem em mãos, ou todo um

processo 

de 

produção 

de significados, 
que 

incluem

também a 

possibilidade 

do livro 

que 

o leitor teria

em mãos, caso o autor nos tivesse apresentado a

primeira 

versão das idéias 

que 

foram escritas. Mas,

se a forma de expressão de uma idéia foi modificada,

a necessidade de manipulação do discurso também

se evidencia. Por 

que 

o autor substitui um capítulo?

Para 

provar que 

não comete os equívocos lógicos

(despropósito) que 

de fato cometeu. Sendo assim,
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o livro não é um veículo 

que 

mereça credibilidade

absoluta. Mas, se o leitor seguir essa seqüência de

deduções, 
ele ficaria em dúvida se-deve ou não obe-

decer às ordens de leitura 
que 

o narrador 

propõe.

Há, 

portanto, pelo 

menos três leituras 

propos-

tas nas Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas: a leitura

tradicional 
e seqüenciada; a leitura 

proposta pelo

narrador 
e a leitura da construção do livro 

que 

im-

plica 
em 

pelo 

menos mais duas 

— 

o livro 
que 

se afir-

ma como materialidade e o livro 

que 

se 

poderia 

ter

escrito 
e foi modificado, deixando marcas implícitas

de sua existência 

pela 

referência das 

partes que 

fal-

tam, 
foram substituídas.

O capítulo LXXXVI, 

"O 

mistério", trabalha

com a identidade entre a construção material do li-

vro 
e a criação de um efeito de suspense. Brás Cubas

anuncia 
ao leitor 

que 

está diante de uma sensação

tão 
singular 

que 

será incapaz de fixá-la no 

papel.

Sabemos, 

pelo 

contexto, 
que 

a sensação é relaciona-

da com um mal-estar físico de Virgília. Mas o nar-

rador 
não a identifica, e 

propõe 

ao leitor ofertar um

tempo, 

para que 

esse 

possa 

decifrar o mistério.

O tempo convencional, originalmente medido

em 
minutos, horas, dias, é substituído 

por 

número

de linhas 

gráficas 

do texto. O mistério só será reve-

lado 

para 

o leitor depois de 156 linhas 

(aproxima-

damente, 

pois 

depende da edição), três capítulos à

frente. 
Isso se não forem contabilizadas as linhas da

leitura 
do capítulo XXIII, ao 

qual 

o narrador 

pede

para 
que 

o leitor volte, a fim de se lembrar da com-

paração 
feita entre a vida e o enxurro, 

que 

aparece

pela 
segunda vez no capítulo LXXXVII, 

"Geolo-

gia", 
com um acréscimo de significado: 

perpétuo 

—

a vida 
é um enxurro 

perpétuo.

O suspense da notícia de 

que 

Vírgília está 

grá-

vida, 

provavelmente 

de um filho de Brás Cubas, é

mantido 

por 

meio da introdução de outra história

que 

também cria tensão 

pela 

sonegação de uma

informação ao leitor: Viegas, 

parente 

rico de Vir-

gília, 

morreu e não sabemos se o velho deixará ou

não uma herança testamentária 

para 

a amante de

Brás Cubas. A solução desse enigma só é oferecida

depois de uma longa narrativa 

(para 

os 

padrões 

de

tamanho dos capítulos da obra) sobre a agonia e o

passamento 

do velho avaro.

Nessa interpolação de enredos 

(gravidez 

de Vir-

gília 

e morte do Viegas), o leitor encontra-se diante

de uma fragmentação da linearidade da narrativa.

Ou melhor, caso leia o romance seguindo a ordem

material de linhas sucessivas, terá 
que 

interromper

a história 

para 

retomá-la depois de outra história.

Caso isso seja uma construção consciente de Ma-

chado, é 

possível que 

ele estivesse antecipando o

modelo do leitor moderno, cuja atenção no ato de

leitura é desviada inúmeras vezes, em função de es-

tímulos alheios à narrativa, além de ser disputada

pela 

oferta de várias 

possibilidades 

de leitura simul-

tâneas 

(esse 

seria o caso do leitor da internet, 

que 

lê

um texto com várias outras 

possibilidades 

de 

jane-

Ias abertas com distintas mensagens).

Esse leitor de atenção leviana 

propõe 

um 

proble-

ma de representação estética 

para 

o autor. Solicita

textos fragmentados em capítulos menores, uma vez

que 

não sustenta a atenção 

por 

muito tempo. Mas a

diminuição dos capítulos só 

pode 

ser realizada 

pela

concisão da informação 

(e 

isso exigiria uma leitura

profunda 

e muito atenta) ou então 

pela 

diluição da 97

mensagem. Esse 

paradoxo 

é exemplarmente ironi-

zado 

pelas 

Memórias Póstumas, como nas seguintes

passagens: 

"Capítulos 

compridos 

quadram 

melhor

a leitores 
pesadões; 

e nós não somos um 

público 

in-

folio, mas in-12, 

pouco 

texto, larga margem, tipo

elegante, corte dourado e vinhetas...principalmente revista 

do

vinhetas." LIVRO
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"Desço 

imediatamente; desço, ainda 
que 

algum

leitor circunspecto me detenha 

para perguntar 

se o

capítulo 
passado 

é apenas uma sensaboria ou se che-

ga 

a empulhação..."

"E, 

realmente, expedir alguns magros capítulos

para 

esse mundo sempre é tarefa 
que 

distrai um 

pou-

co da eternidade."

"Podendo 

acontecer 
que 

algum dos meus leito-

res tenha 

pulado 

o capítulo anterior, observo 

que 

é

preciso 

lê-lo 

para 

entender o 

que 

eu disse comigo,

logo depois 

que 

D. Plácida saiu da sala. O 

que 

eu

disse foi isto..."

"Quanto 

a Nhá-loló, não tirou mais os olhos de

mim. Parecia-me agora mais bonita 

que 

no dia do

jantar. 

Achei-lhe certa suavidade etérea casada ao

polido 

das formas terrenas: expressão vaga, e con-

digna de um capítulo em 

que 

tudo há de ser vago."

Entretanto, o livro recusa a 
produção 

narrativa

para 
os leitores in-folio 12. Talvez a 

proposta 
seja

educar 

pedagogicamente 

esses leitores, 

para que 

a

atenção rápida não seja também superficial. O texto

trabalha com elipses 
que. 

às vezes, recebem suges-

tão de complementação do 

próprio 

narrador, às ve-

zes só a indicação de 
que 

o leitor deverá completar

o sentido daquilo 
que 

o autor não dirá, não raro com

a desculpa de 

"não 

alongar o capítulo".

Eis o 

que 

afirma Machado: 

"No 

primeiro 

caso,

há um direcionamento da leitura. Sinto 

que 

o leitor

estremeceu, 
- 

ou devia estremecer. Naturalmente a

última 

palavra 

sugeriu-lhe três ou 

quatro 

reflexões.

Veja bem o 

quadro: 

numa casinha da Gamboa, duas

pessoas que 

se amam há muito tempo, uma incli-

nada 

para 

a outra, a dar-lhe um beijo na testa, e a

outra a recuar, como se sentisse o contacto de uma

boca de cadáver. Há aí, no breve intervalo, entre a

boca e a testa antes do beijo e depois do beijo, há aí

largo espaço 

para 

muita cousa, a contração de um

ressentimento 

— 

a ruga da desconfiança 

— 

ou enfim

o nariz 

pálido 

e sonolento da saciedade..."

No capítulo anterior, XCVI, 

"A 

carta anôni-

ma", o caso de Virgília e Brás Cubas é denuncia-

do numa carta anônima 

para 

o marido dela. O fato

produz 

uma discussão entre os amantes, na casinha

da Gamboa, e Brás Cubas se ressente da frieza de

Virgília 

para 

lidar com a situação. Desejaria 

que 

a

história fosse encaminhada com um 

pouco 

de 

"de-

sespero e terror 

para 

dar à situação 

"o 

sabor cáus-

tico dos 

primeiros 

dias", mas não ousa sugerir isso

à mulher, com receio de 

que 

ela criasse o desespero

"lenta 

e artificiosamente". Irritada com o amante,

Virgília o acusa de falta de afeto e como resposta

recebe um beijo na testa, ao 

qual 

recusa, como se

recebesse um beijo de defunto. Na seqüência dessa

cena, o narrador apresenta o capítulo XCVII, 

"En-

tre a boca e a testa", 

pelo qual 

direciona o sentido

do episódio 

para que 

o leitor conclua 

que 
o caso

dos dois estava se ressentindo 

pela 

indiferença de

ambos. Brás começa a cansar-se da dissimulação

da mulher, 

que 

anteriormente considerava divina.

"Não 

era absurda esta hipótese; a minha doce Vir-

gília 

mentia às vezes, com tanta 

graça!" 

Ela, 

por 

sua

vez, fica indignada com a frieza do amante diante

dos sacrifícios 

que julga 

fazer 

por 

ele. Mas esse con-

texto de descaso só 

pode 

ser inteiramente compre-

endido 

pelo 

leitor, 

pela 

complementação das refle-

xões feitas sobre a cena, no capítulo XCVII, 

quando

o narrador afirma 

que 

o afastamento de Virgília foi

provocado, 

entre outras causas, 

pela 

"ruga 

da indi-

ferença". Caso o narrador interrompesse o capítulo

na linha nove, ficariam três ou 

quatro 

reflexões de

interpretação da cena. Mas, nas duas últimas linhas,

essas reflexões são delimitadas 

pelo 

narrador: a 

pri-

meira: 

"contração 

de um ressentimento"; a segunda:

"a 

ruga da desconfiança"; e 

por 

fim, 

"o 

nariz 

pálido
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e sonolento da saciedade". A leitura antes aberta e

reticente 

passa 

a ser disciplina 

pela 

determinação

das 

possibilidades 

de reflexão 

que 

o narrador 

per-

mite ao leitor.

Essa determinação corta as asas da imaginação

do leitor, anteriormente criada 
pelo 

vocábulo 

"de-

funto", 
termo impregnado de valor narrativo no

contexto 
da obra. A 

primeira 

expectativa 
que 

te-

mos, 

quando 

Virgüia se recusa a receber um beijo

por 
considerá-lo 

"de 

defunto" está ligada à metalin-

guagem 
da obra, 

já que 

o narrador se auto-intitulou

um 

"defunto-autor". 

A segunda seria conferir certa

qualidade 
de vaticínio à 

personagem, 

uma vez 

que

sabemos 

que 

Brás morrerá antes do 

que 

a amante.

Mas as duas hipóteses são eliminadas em detrimen-

to do mais óbvio dos motivos: o desgaste da relação

afetiva.

O leitor, 

para quem 

a imaginação larga tem sido

tantas 
vezes solicitada, sente-se traído diante de tal

resolução 
de fábula. Aconselhado a ler as sugestões

de expressão 

para preencher 

os vazios de sentido

deixados 

por 

uma obra 

que 

se identifica como elíp-

tica 
e inovadora, seguindo uma linha de raciocínio

da 

"imaginação 

prodigiosa", 

é bruscamente aconse-

lhado 
a interpretar a cena 

por 

uma leitura objetiva

e direta. O 

processo 

de negacear o sentido do tex-

to 
continua no 

próximo 

capítulo, XCVIII, 

"Supri-

mido". 
Depois de narrar uma longa cena, em 

que

Brás 
Cubas compara sua hipocrisia com a de Tar-

tufo, 
diante de Nhá-loló, bem vestida 

pelo pai que

"ganhava 

apenas o necessário 

para 

endividar-se",

o autor afirma 

que 

está 

"com 

vontade de suprimir

este 
capítulo. O declive é 

perigoso. 

Mas enfim eu

escrevo 
as minhas memórias e não as tuas, leitor 

pa-

cato". 
Embora o 

pronome 

demonstrativo de 

primei-

ra 

pessoa 
se refira necessariamente ao capítulo 

que

estamos 
lendo, ele não foi suprimido e ironicamente

na última linha, depois de expor algumas observa-

ções 
ainda mais imorais sobre a vontade de 

possuir

Nhá-loló, o narrador reitere a vontade de suprimi-

lo: 

"Não; 

decididamente suprimo este capítulo." A

negação da conveniência de se expor as idéias 

que

vão no capítulo, acaba, 

perversamente, 

chamando

mais ainda a atenção do leitor 

para 

a leitura atenta

da cena. Dessa vez, há a representação da aparen-

te traição do defunto-autor diante das intenções de

seu texto. Ao afirmar 

que 

suprimiria um capítulo

que 

denigre sua imagem, acaba, ironicamente, in-

tensificando o interesse do leitor 

pela 

cena.

A leitura intercalada continua na necessidade de

associação entre o capítulo XCIX, 

"Na 

platéia", 

e

o capítulo CXII, 

"A 

opinião". No 

primeiro, 

após a

denúncia anônima sobre a traição da esposa com o

amigo Brás Cubas, Lobo Neves o encontra no teatro

e trata-o com frieza, enquanto estão numa situação

pública, 

e logo depois com intimidade, 
quando 

estão

sozinhos. O narrador incita o leitor a adivinhar a di-

ferença de tratamento entre as duas situações. Mas

a explicação vem completa no capítulo CXII:

"Poucas 

horas depois, encontrei Lobo Neves, na

Rua do Ouvidor, falamos da 

presidência 

e da 

poli-

tica. Ele aproveitou o 

primeiro 

conhecido 

que 

nos

passou 

à ilharga, e deixou-me, depois de muitos

cumprimentos. 
(...) 

Talvez 

já 

não amasse a mulher

e, assim, 
pode 

ser 

que 

o coração fosse estranho à

indulgência dos seus últimos atos. Cuido 

(e 

de novo

insto 
pela 

boa vontade da crítica!), cuido 
que 

ele es-

taria 

pronto 

a separar-se da mulher, como o leitor

se terá separado de muitas relações 

pessoais; 

mas

a opinião, essa opinião 

que 

lhe arrastaria a vida

por 

todas as ruas, 

que 

abriria minucioso inquérito

acerca do caso, 

que 

coligiria uma a uma todas as

circunstâncias, antecedências, induções, 

provas, que

as relataria na 

palestra 

das chácaras desocupadas,
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essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obs-

tou à dispersão da família. Ao mesmo tempo tor-

nou impossível o desforço, 

que 

seria a divulgação.

Ele não 

podia 

mostrar-se ressentido comigo, sem

igualmente buscar a separação conjugai; teve então

de simular a mesma ignorância de outrora, e, 

por

dedução, iguais sentimentos".

O 

próximo 

capítulo, CXIII, 

"A 

solda" também

é complemento de outro, o capítulo C, 

"O 

caso 

pro-

vável". Nesse, o narrador lembra ao leitor, 
que 

ele

supõe desatento, 

que 

só afirma certas leis 

quando

as 

possui 

deveras. Naquele, o narrador chega a mais

uma lei de convívio humano, como dedução do ca-

pítulo 

CXII: 

"a 

opinião é uma boa solda das institui-

ções 
domésticas".

A construção de um livro 

que 
se executa mate-

rialmente 

por 

meio da associação entre 

partes 

dis-

tribuídas aleatoriamente 
pelas páginas 

do romance

é radicalizada entre o capítulo CXXIX, 

"Sem 

re-

morsos", e o capítulo CXXX, 

"Para 

intercalar no

cap. CXXIX". Como o título desse capítulo indica,

o narrador sugere 
que 

o leitor faça um recorte e o

coloque entre a 

primeira 

e a segunda oração daque-

le. A sugestão só não é 
perfeitamente 

realizável,

porque 

a segunda oração é uma oração 

principal 

de

um 
período 

composto, e, 

portanto, 

a inclusão deve

ser feita entre a 
primeira 

oração 
(período 

simples) e

todo o 

período 

composto da segunda oração. Mas a

intercalação faz sentido e, embora longa, a citação

merece espaço:

"Capítulo 

CXXIX

SEM REMORSOS

Não tinha remorsos".

"Capítulo 

CXXX

PARA INTERCALAR NO CAP. CXXIX

A 

primeira 
vez 

que pude 

falar a Virgília, depois

da 

presidência, 

foi num baile em 1855. Trazia um

soberbo vestido de 

gorgorão 
azul, e ostentava às lu-

zes o mesmo 
par 

de ombros de outro tempo. Não era

a frescura da 

primeira 

idade; ao contrário; mas ainda

estava formosa, de uma formosura outoniça, realça-

da 

pela 

noite. Lembra-me 

que 

falamos muito, sem

aludir a cousa nenhuma do 

passado. 
Subentendia-

se tudo. Um dito remoto, vago, ou então um olhar,

e mais nada. Pouco depois retirou-se; eu fui vê-la

descer as escadas, e não sei 

por que 
fenômeno de

ventriloquismo cerebral 
(perdoem-me 

os filólogos

essa frase bárbara) murmurei comigo esta 

palavra

profundamente 

retrospectiva: 

'Magnífica!' 

Convém

intercalar este capítulo entre a 

primeira 
oração e a

segunda do capítulo CXXIX".

"Capítulo 

CXXIX

SEM REMORSOS

Se 
possuísse 

os aparelhos 

próprios, 
incluía neste

livro uma 

página 

de 
química, porque 

havia de de-

compor o remorso até os mais simples elementos,

com o fim de saber de um modo 

positivo 
e conclu-

dente 

por que 

razão Aquiles 

passeia 

à roda de Tróia

o cadáver do adversário, e lady Macbeth 

passeia 
à

volta da sala a sua mancha de sangue. Mas eu não

tenho aparelhos 

químicos, 

como não tinha remorsos,

tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo,

se hei de acabar este capítulo, direi 

que 
não 

quisera

ser Aquiles nem lady Macbeth; e 

que, 

a ser alguma

cousa, antes Aquiles, antes 

passear 

avante o cadáver

do 

que 
a mancha; ouvem-se no fim as súplicas de

Príamo, e 

ganha-se 

uma bonita reputação militar e

literária. Eu não ouvia as súplicas de Príamo, mas o

discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos."

A leitura isolada dos capítulos, ou feita na se-

qüência, 
suprimiu um significado importante 

que

a associação das duas 

partes permite: 

Brás Cubas,
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além de não ter remorso 

por 

seu caso de adultério,

como 
afirma no capítulo CXXIX, seria capaz de re-

petir 
o fato se fosse 

possível. 

Elião tem remorso

justamente 
porque 

a beleza de Virgilia, na sua lógica

egoísta, 

justificava 

a mentira e o desvio das normas

afetivas 

que 

a sociedade impunha.

Se a lógica empregada nessa leitura for estendi-

da 

para 
todo o 

processo 

de construção do livro, 

por

meio da associação entre as 

partes, 

é 

possível que, 

a

cada 
nova associação realizada, o leitor deduza um

sentido 
novo 

para 

o 
qual 

ainda não havia atentado.

Caso isso seja correto, é 

possível que 

Machado es-

tivesse 
antecipando, na 

prosa, 

o 

projeto que 

Mallar-

mé 

previa para 

" 

Un coup de dés 

jamais 

riabolira le ha-

sard", 
de 1897. Obviamente 

que 

de uma forma mais

racional, 

já que 

a construção das Memórias foi um

projeto 
possível. 

Essa 

possibilidade, 

entretanto, de-

pende 
da existência de um leitor específico, aquele

que 
será educado 

pela 

modernidade, e a idéia de 

que

a realidade é composta 
por 

uma diversidade de 

pos-

sibilidades 
de fragmentos 

que podem, 

dependendo

do 

processo 
de seleção e ordenação 

que 

se imprimir

a ela, 

produzir 
sentidos diversos.

O 

processo 

explícito de montagem continua no

capítulo 
CXXXI, 

"De 

uma calúnia". Nele, o narra-

dor compara a discrição feminina, em relação aos

casos 
extra conjugais, à indiscrição masculina. A

diferença 
seria 

produzida porque 

a mulher se entre-

garia 
apenas 

por 

amor, real ou fictício, e o homem

conjugaria 
o amor à 

própria 

vaidade, além do espí-

rito 
de competição em relação ao marido traído, o

que 
o induziria a denunciar a 

posse 

de belas mulhe-

res. 
Entretanto, essa afirmação é relativizada 

pela

referência 
ao capítulo Cl. Se fizermos a montagem

sugerida 
entre 

parênteses, 

teremos mais uma hipó-

tese 
de interpretação 

para 

a mensagem do narra-

dor: 
as mulheres são discretas 

porque 

se envolvem

em casos de adultério 

por 

amor, mas, também, 

por

interesse 
que 

não é lícito confessar. No capítulo Cl,

o narrador relata a empolgação de Virgília 

por 

um

conde da Damásia, 

que 

transtornou um 

pouco 

a

cabeça dela, 

porque possuía 

a vocação diplomática.

Nesse caso, o adultério não seria 

por 

amor, mas 

por-

que 

"ela 

amava cordialmente a nobreza".

Além das associações entre capítulos dispersos,

um outro livro, diferente daquele 

que 

lemos se-

qüenciado, poderia 

ser construído 

pelas 

inúmeras

sugestões de supressão de capítulo 
que 

a narrati-

va apresenta. Além dos inúmeros capítulos 
que 

são

desqualificados no enunciado 

presente 

no 

próprio

capítulo, há outros 

que 

sugerem a supressão do an-

terior, como o CXXXVI, 

"Inutilidade", 

que propõe

a inutilidade do capítulo anterior, CXXX\^ 

"Obli-

vion 

"Mas, 

ou muito me engano, ou acabo de es-

crever um capítulo inútil..."

Há ainda, a 

possibilidade 

de construção do li-

vro 

pelos 

capítulos 

que 

corrigem a leitura realizada

pelo 

narrador. Desses, talvez o mais exemplar seja o

capítulo CXXXVIII, intitulado 

"A 

um crítico", 

que

traz uma carta dirigida diretamente aos 

possíveis

críticos da obra:

"Meu 

caro crítico,

Algumas 
páginas 

atrás, dizendo eu 

que 

tinha

cinqüenta anos, acrescentei: 

'Já 

se vai sentindo 
que

o meu estilo não é tão lesto como nos 

primeiros

dias'. Talvez aches esta frase incompreensível, sa-

bendo- se o meu atual estado; mas eu chamo a tua

atenção 

para 

a subtileza daquele 

pensamento. 

O 

que

eu 
quero 

dizer não é 

que 

esteja agora mais velho do

que quando 

comecei o livro. A morte não envelhece.

Quero 

dizer, sim, 

que 

em cada fase da narração da

minha vida experimento a sensação corresponden-

te. Valha-me Deus! é 

preciso 

explicar tudo."

Por essa lógica, o leitor estaria diante de uma
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primeira 

leitura realizada 

por 

aquilo 

que 

foi escrito

— 

"o 

meu estilo não é tão lesto como nos 

primeiros

dias" 

— 

e 

pela 

necessidade de corrigibilidade daqui-

lo 

que 

foi impresso, seguido da releitura do sentido

que 

deve ser apreendido: 

"Quero 

dizer, sim, 

que 

em

cada fase da narração da minha vida, experimento a

sensação correspondente." A releitura, se intercala-

da no capítulo 

que propunha 

a 

primeira 

decodifica-

ção 
de sentidos, cria uma leitura 

performática.

No capítulo CXXXiy 

"Cinqüenta 

anos", o au-

tor argumenta 

que 

não seria necessário confessar

ao leitor 

que já 

tinha cinqüenta anos, 

pois 

isso seria

deduzido 

pelo 

estilo, 

que já 

não era tão lesto. Ora, se

a leitura do capítulo CXXXVIII indica 

que 

a rela-

ção 
com a rapidez do estilo e a idade não é mais uma

associação concreta, mas apenas um efeito de esti-

lo, 

que 

deve ser relativizado 

pela 

condição da auto-

ria 

(o 

autor escreve depois de morto, 

portanto 

não

pode 

ter cinqüenta anos naquele capítulo), o leitor

teria 
que 

deduzir a idade em 

que 

se encontra Brás

Cubas na cena do capítulo CXXXIV 

pela 

leitura do

resto do livro e identificação de 

que 

a forma de ex-

pressão 

da mensagem está 

"menos 

lesta", comparar

essa forma com a do texto anterior e deduzir 

qual

unidade de idade corresponde à diminuição do rit-

mo narrativo.

Essa leitura 

performática, que 

se estende tam-

bém à representação da manipulação concreta das

páginas 

do livro, como indica Antônio Manuel dos

Santos Silva, solicita 
que 

o leitor atente 

para 

as

possibilidades 

de 

produção 

de sentido 

que 

o objeto

livro é capaz de oferecer. A aptidão 

para 

a criação

de leituras diversas, correspondentes à 

possibilida-

de de combinatórias entre as unidades de sentido

do texto, se realiza de forma incomparável no livro.

Não é 

possível pensar 

em 

qualquer 

outro veículo

de comunicação 
que 

tenha maior 

possibilidade 

de

criação de leituras 

pela 

articulação concreta de 

par-

te de sua materialidade 

(páginas) 

do 

que 

o livro. Se

essas combinatórias de 

páginas 

forem completadas

com as leituras referentes às intertextualidades 

que

podem 

ser estabelecidas, tanto explícita, 

quanto 

im-

plicitamente, 

o livro torna-se um objeto de leitura

ainda mais complexo.

Por exemplo, o capítulo CLIV 

"Os 

navios de Pi-

reu". Pelo contexto do enredo, 

pode 

ser lido como

um diálogo entre um alienista, indicado 

por Quin-

cas Borba 

para 

avaliar uma 

possível 

loucura de Brás

Cubas, e o 

próprio 

narrador 

personagem, 

e confere

ao romance um sentido de relativização do estado

de loucura. Ainda 

pode 

ser lido como uma antecipa-

ção 
da novela 

"O 

alienista", 

publicada 

originalmente

em Estação, revista editada no Rio de Janeiro, entre

15 de outubro de 1881 e 15 de março de 1882, 

pos-

terior, 

portanto, 

à 

primeira 

aparição das Memórias

póstumas 

de Brás Cubas, em 1880, na Revista Brasilei-

ra. Mas há ainda uma sugestão de crítica corrosiva à

Apologia de Sócrates, de Platão, caso alguns elemen-

tos sejam levantados. O mais significativo deles, o

diálogo entre o alienista e Brás Cubas 

que parece

parodiar 

o diálogo entre Sócrates e Meleto, 

quando

o filósofo 

grego 

apresenta sua defesa ao 

promotor

que 

o acusara de 

"corromper 

a 

juventude". 

Na 

pri-

meira 

parte, 

item XI, lemos a seguinte 

passagem:

"Muito 

bem respondido, 

por 

Hera: Vê 

quanta

abundância de 

pessoas 

úteis! Como? Também es-

tes, 

que 

nos escutam, tornam melhores os 

jovens

ou não?

Também 
estes.

-E 
os senadores?

-Também 
os senadores.

E 
assim, Meleto. Não corrompem os 

jovens 

os

cidadãos da Assembléia, ou também todos esses os

tornam melhores?
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-Também 

esses."

O texto machadiano se constrói da seguinte for-

ma:

"Ora 

bem, há em todos nós um maníaco de

Atenas; 
e 

quem jurar que 

não 

possuiu 

alguma vez,

mentalmente, 
dous ou três 

patachos, pelo 

menos,

pode 
crer 

que jura 

falso.

Também 

o senhor? 

perguntei-lhe.

Também 

eu.

Também 

eu?

Também 

o senhor; e o seu criado, não menos,

se 
é seu criado esse homem 

que 

ali está sacudindo

os 
tapetes à 

janela."

Além da identidade construída 

pelas 

frases in-

terrogativas 
no diálogo, é significativo, 

que 
o alienis-

ta localize 
sua história em Pireu e 

que 
o 

protagonis-

ta 
seja um maníaco ateniense. É mais significativo,

ainda, 

que 
esse maníaco acredite ter em excesso

aquilo 

que 

mais lhe falta: bens materiais. Por essa

leitura, torna-se irônica a morte de Sócrates. Foi

condenado à morte 

pelo 

uso da racionalidade e da

lógica na 

percepção 

dos fatos da realidade. Ora, se

lermos a história de Sócrates à luz do diálogo entre

Brás e o alienista, o filósofo 

grego poderia 

ser con-

siderado o mais louco dos mortais, 

por 

ter a 

preten-

são vaidosa de negar a 

presença 

de um mínimo de

loucura ou falta de racionalidade na motivação das

ações humanas. Portanto, o capítulo em 

questão 
in-

verte o senso comum das conceituações dos limites

entre sanidade e loucura e 

propõe 

a última forma

de leitura da obra: as relações externas 

que podem

mobilizar os sentidos construídos 

pelos 

elementos

lingüísticos do texto.

Daniela Soares Portela é doutora em letras 

pela

UNESP.
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Machado 
& Eça:

convergências 

e

divergências

Sílvio 
Castro

Quando 
Machado de Assis escreve e 

publica, 

em

16 e 30 de outubro de 1878, no 

periódico 
O Cruzeiro,

do Rio de Janeiro, seus famosos artigos críticos so-

bre 
os dois 

primeiros 

romances realistas de Eça de

Queirós, 
em 

particular 

sobre O 

primo 

Basílio, 

possi-

velmente, 
mais 

que 

uma crítica ao 

jovem 

romancista

português, 
ele 

procurava 

esclarecer 

para 

si mesmo

as linhas 

que 

desejava assumir na construção de seu

sistema 

pessoal 

de um realismo criador.

A análise crítica machadiana é direta e 

profun-

da. Naturalmente sincera como ele mesmo desejava

para 
o crítico 

praticante. 

E, assim sendo, 

pungente

em 
suas restrições, baseadas na ampla análise da

obra 
tomada em consideração, comportamento es-

sencial, 
de acordo com a teorização 

que guiava 

o

nascente 
mestre da crítica literária brasileira.

A abertura da crítica é uma afirmação de co-

nhecimento 
da 

personalidade 

literária do autor cri-

ticado 
e de seus trabalhos anteriores ao 

primeiro

romance 

publicado, 

O crime do Padre Amaro. Para o

crítico 
brasileiro, o romance eciano inaugural, o da

primeira 

edição em volume, imprimida no ano de

1876, após a 

publicação 

em folhetins no ano ante-

rior, é uma direta e consciente imitação de Zola:

"O 

crime do Padre Amaro revelou desde logo

as tendências literárias do Sr. Eça de 

Queirós 

e a

escola a 

que 
abertamente se filiava. O Sr. Eça de

Queirós 

é um fiel e aspérrimo discípulo do realismo

propagado pelo 

autor do Assommoir. Se fora simples

copista, o dever do crítico era deixá-lo, sem defe-

sa, nas mãos do entusiasmo cego, 

que 
acabaria 

por

matá-lo; mas é homem de talento, transpôs ainda

há 

pouco 

as 

portas 

da oficina literária; e eu, 

que 

lhe

não nego a minha admiração, tomo a 

peito 

dizer-

lhe francamente o 

que penso, já 

da obra em si, 

já

das doutrinas e 

práticas, 

cujo iniciador é na 

pátria

de Alexandre Herculano e no idioma de Gonçalves

Dias."

A crítica machadiana 

proclama 

duramente 

que

o 

primeiro 

romance eciano é uma imitação do Zola

de La Faute de VAbbé Mouret, com a citação de tantos
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valores estruturais comuns aos dois romances: 

"Si-

tuação análoga, iguais tendências; diferença do meio;

diferença do desenlace; idêntico estilo; algumas re-

miniscências, como no capítulo da missa, e outras;

enfim, o mesmo título." Mas, com uma correspon-

dente sinceridade crítico-metodológica, admite não

se tratar de uma cópia, 

porque, 

mesmo sendo uma

clara imitação, o romance revela igualmente a forte

originalidade do escritor Eça de 

Queirós.

Porém, 

para 

o crítico, a evidente imitação cor-

respondia mais diretamente à exaltação teórica do

realismo ortodoxo de 

que 

o 

jovem 

Eça fazia a sua

mais marcada bandeira:

"Ora 

bem, compreende-se a ruidosa aceitação

d'0 crime do Padre Amaro. Era realismo impla-

cável, conseqüente, lógico, levado à 

puerilidade 

e à

obscuridade. Víamos aparecer na nossa língua um

realista sem rebuço, sem atenuações, sem melin-

dres, resoluto a vibrar o camartelo no mármore da

outra escola, 

que 

aos olhos do Sr. Eça de 

Queirós

parecia 

uma tradição acabada. Não se conhecia no

nosso idioma aquela reprodução fotográfica e servil

das coisas mínimas e ignóbeis."

De certo modo, o 

jovem 

crítico denuncia um

imaturo sistema de recepção composto 

por 

leitores

predominantemente 

ávidos de 

patologias 

e escân-

dalos; mas este mesmo crítico baseia a radicalidade

de sua crítica certamente no conhecimento direto

¦J06 do 

Manifesto do Realismo, de Champfleury 

(pseudo-

nimo do romancista realista Jules Husson, 1821-

1889), e nos termos enunciados 

por 

Eça de 

Queirós

na sua conferência do Casino de Lisboa, em 1871,

de título 

"A 

Nova Literatura" e subtítulo, 

"O 

Rea-

lismo como nova expressão de Arte", na 

qual 

Eça

teorizava em forma incontestável e radical, definin-

REVISTA DO

LIVRO 

do o Realismo:

"E 

a negação da arte 

pela 

arte; é a 

proscrição 

do

convencional, do enfático e do 

piegas. 

E a abolição

da retórica, considerada como arte de 

promover 

a

comoção, usando da inchação do 

período, 

da epilep-

sia da 

palavra, 

da congestão dos tropos. E a análise

com o fito na verdade absoluta. Por outro lado, o

realismo é uma reação contra o Romantismo: o Ro-

mantismo era a apoteose do sentimento; o Realismo

é a anatomia do caráter. E a crítica do homem. E a

arte 
que 

nos 

pinta 

a nossos 

próprios 

olhos 

— 

para

condenar o 

que 

houver de mau na nossa socieda-

de."

A 

partir 

dessas 

premissas, 

Machado começa a

análise do segundo romance eciano, O 

primo 

Basílio.

Neste, o crítico encontra os mesmos defeitos teóri-

cos e de realização 

já 

verificados em O crime do Pa-

dre Amaro. Assim fazendo, apóia-se ainda na acusa-

ção 
feita anteriormente à recepção 

gozada pela 

obra

para 

discordar da 

glorificação quase geral 

de 

que

foi alvo o novo líder do romance 

português, 

ainda

que 

secundariamente continue a afirmar sobre as

qualidades 

de originalidade literária e de invenção

reveladas 

por 

Eça:

"Certo 

da vitória, o Sr. Eça de 

Queirós 

reinei-

diu no 

gênero, 

e trouxe-nos O Primo Basílio, cujo

êxito é evidentemente maior 

que 

o do 

primeiro 

ro-

mance, sem 

que, 

aliás, a ação seja mais intensa, mais

interessante ou vivaz, nem mais 

perfeito 

o estilo. A

que 

atribuir a maior aceitação deste livro? Ao 

pró-

prio 

fato da reincidência, e, outrossim, ao requinte

de certos lances 

que 

não destoaram no 

paladar 

do

público. 

Talvez o autor se enganou em um 

ponto.

Uma das 

passagens que 

maior impressão fizeram,

n' O Crime do Padre Amaro, foi a 

palavra 

de calculado

cinismo dita 

pelo 

herói. O herói d'O Primo Basílio

remata o livro com um dito análogo; e se no 

primei-
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ro romance é ele característico e novo, no segundo é

já 
rebuscado, 

tem um ar de clichê; enfastia."

O ato de acusação 

quanto 

ao defeito de repeti-

Ção, 
que 

Machado faz a Eça, corresponde a uma das

características 
mais 

próprias 

do ficcionista brasilei-

ro 
em seus romances e contos da fase realista, a da

liberdade 
criadora em busca sempre de uma nova

forma 
de expressão. Contra a repetição, a constan-

te novidade 
criadora 

que 

se transforma igualmente

em 

processo 
de modernização 

para 

todo o tempo

literário 
brasileiro.

Começa assim a vertical crítica machadiana a O

primo 
Basílio, num 

processo 

de constante intensifi-

cação 
analítica 

que, partindo 

da constatação da 

pro-

blemática 
estrutural do romance, chega a intenso

processo 
de teorização literária. Então Machado re-

vela 
o seu 

profundo 

dissentimento 

por 

um realismo

ortodoxo, 
a favor de uma forma nova de realismo

que 
ele vê 

já presente 

em 

precedentes 
manifestações

de um recôndito, mas ativo romantismo-realista.

A crítica estrutural ao romance 

parte principal-

mente 
da natureza do 

personagem 

feminino cen-

trai, 
Luísa. Trata-se não verdadeiramente de um

concreto 

personagem, pois 

Luísa é destinada 

pelo

seu 
autor a representar a mulher da burguesia 

por-

tuguesa, 
meta da crítica social do romancista, nada

tendo 
do até mesmo textualmente 

proclamado pa-

rentesco 
com a Eugênia Grandet criada 

por 

Balzac,

romancista 

que 

a consideração crítica machadiana

eleva 
certamente como uma das maiores expressões

do dito romantismo-realista:

"A 

Eugênia deste, a 

provinciana 

singela e boa,

cujo 
corpo, aliás robusto, encerra uma alma apaixo-

nada 
e sublime, nada tem com a Luísa do Sr. Eça de

Queirós. 
Na Eugênia, há uma 

personalidade 
acen-

tuada, 
uma figura moral, 

que, por 

isso mesmo, nos

interessa e 

prende; 

a Luísa 

— 

força é dizê-lo 

— 

é um

caráter negativo, e no meio da ação ideada 

pelo 

au-

tor, é antes um títere do 

que 

uma 

pessoa 

moral."

A crítica machadiana à representação da mu-

lher-protagonista em Eça de 

Queirós 

aproxima-se,

verdadeiramente, de uma verificação formal 

quan-

to ao melhor 

processo 

de criação dos 

personagens

femininos no nascente sistema realista-naturalista.

Porém, não atinge ainda aqueles 

pontos 

essenciais

que 

uma crítica 

posterior, 

livre do contágio com a

dimensão diretamente denotativo-temporal com a

nova estética, soube melhor esclarecer. Eça de 

Quei-

rós foi longamente denunciado como um imitador,

muitas vezes como copista, dos maiores romancis-

tas do realismo-naturalismo francês, como acontece

em relação à aproximação da mesma Luísa, de O

primo 

Basílio, com a figura de Ema Bovary criada

por 

Flaubert. Em verdade, tais críticas não sabem

superar a revelação fácil de 

possíveis 

relações entre

escritores, não chegando às verdadeiras conquistas

expressivas 

que 

muitas vezes os distinguem. Assim

comportando-se, não conseguem atingir o mais

direto sistema de tradução do universo feminino

na teoria do realismo 

que, 
mesmo sendo 

pródigo

certamente de nobres intenções crítico-sociais, em

geral perde 

de vista a natureza mesma da mulher

enquanto tal.

Luísa certamente não é Ema Bovary. Elas são

duas mulheres igualmente casadas com maridos

medíocres, incapazes de 

grandes 

desejos, 

pratica-

mente anônimos; elas, Luísa e Ema, são duas ex-

pressões 

constantes da ambição de mudança do rit-

mo de vida vivido. Mas Luísa não é Ema, ainda 

que

muitas linhas dos comportamentos de ambas coin-

cidam. Ambas são leitoras assíduas de histórias ro-

mânticas; ambas escolhem amantes medíocres, mas
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a 

província 

francesa não é Lisboa. O 

que, 

em verda-

de, as duas 

personagens 

têm em comum é algo 
que

a crítica limitadamente impressionista, em 

geral,

não soube colher: a incapacidade do realismo-natu-

ralismo ortodoxo de traduzir a verdadeira alma de

duas mulheres aparentemente emblemáticas, isto é,

de verificar o 

grau 

de liberdade 

pessoal 

manifestada

por 

ambas nas suas fugas amoroso-sexuais. Luísa e

Ema não são 

jamais 

verdadeiramente livres, mes-

mo 

quando 

aparentemente rompem com os tabus

sociais. E isso 

pode 

ser visto na diversidade somen-

te episódica de suas mortes. A morte 

por 

inanição

de Luísa é feita da mesma dimensão do suicídio de

Ema. Essas mortes são a clara demonstração de

que 

se trata de dois 

personagens 

mais 

próximos 

de

um 

projeto 

literário do 

que 

da construção de duas

vidas; da existência de duas mulheres livres e real-

mente 

protagonistas. 

De certo modo, Machado se

aproxima de tais conceitos, 
quando 

afirma 
que 

Luí-

sa 

"é 

antes um títere 
que 

uma 

pessoa 

moral".

Construindo dessa maneira direta e 

profunda-

mente teórica a sua crítica, Machado de Assis che-

ga, 

finalmente, às sínteses tão desejadas, as mesmas

que 

certamente servem a Eça de 

Queirós, 

na sua

natural tendência à originalidade, a 

partir 

de Os

Maias, a superar determinados condicionamentos

próprios 

de sua ideologia literária; e, igualmente a

ele, o crítico, de finalmente conscientizar-se das li-

nhas do realismo 

que 

logo depois trilhará nos seus

romances 

primorosos. 

As mesmas linhas 

que 

o le-

vam à criação de 

personagens 

femininos 

profunda-

mente livres, como a imortal Capitu:

"Não 

peço, 

decerto, os estafados retratos do Ro-

mantismo decadente; 

pelo 

contrário, alguma coisa

há no Realismo 

que pode 

ser colhida em 

proveito

da imaginação e da arte. Mas sair de um excesso

para 

cair em outro, não é regenerar nada; é trocar o

agente da corrupção. Voltemos os olhos 

para

a realidade, mas excluamos o Realismo, assim não

sacrificaremos a verdade estética."

Machado de Assis e Eça de 

Queirós 

chegam ao

Realismo a 

partir 

da crítica do ultra-romantismo.

Porém, as estradas 

percorridas pelos 

dois escritores

na 

procura 

da conquista de uma nova modernidade

são diversas e distintas, as mesmas 

que 

os levam

à manifestação de realismos imediatamente diver-

gentes. 

Para melhor compreendermos os elemen-

tos básicos desses realismos divergentes, devemos

analisar a 

passagem que 

ambos vivem de um tempo

romântico 

para 

um outro novo, o realista. E o fare-

mos a 

partir 

de duas 

perspectivas 

comuns aos dois

jovens 

escritores: a situação sociocultural caracte-

rística e distintiva dos tempos nacionais vividos 

por

Machado de Assis e Eça de 

Queirós; 

e os 

processos

lingüísticos e estilísticos afirmados 

por 

Machado

e Eça, nas correspondentes 

passagens pessoais 

do

tempo romântico ao Realismo.

Duas e distintas são as dimensões históricas vi-

vidas no Brasil e em Portugal durante o 

período 

de

formação sociocultural de Machado de Assis e Eça

de 

Queirós. 

Ainda 

que quase geminais, 

as duas so-

ciedades nacionais apresentam facetas tão diversas

a 

ponto 

de forjar duas altas 

personalidades 

li terá-

rias naturalmente 

predispostas 

a uma visão comum

do mundo 

que, 

entretanto, tomam e assumem dire-

ções quase 

incompatíveis.

Naturalmente as influências formativas exte-

riores são marcantes em ambos, 

porém 

igualmente

autônomas serão as linhas definitivas 
que 

cada um

deles tomará na completa manifestação das respec-

tivas 

personalidades.
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A formação de Machado de Assis é um dos

mais significativos episódios existenciais 
que 

teste-

munham sobre a força da individualidade excepcio-

nal, capaz de opor-se à violência do sistema injusto,

mesmo 

quando 

isolada e desprotegida, 
para 

chegar

por 
fim à negação desse mesmo sistema.

A 

personalidade 

cultural do 

jovem 

Machado se

manifesta em forma 

precoce já 

na adolescência, mas

desde logo traduzida numa insólita e imperativa li-

nha de ação crítica. Ele cresce sempre se servindo

de excepcional curiosidade intelectual e capacidade

de cultivo das 

personalidades 

maiores 
que 

circun-

dam a sua intensa vida. Assim, neutraliza os efeitos

sofridos com a 

pobreza que 

o condena 
quase 

intei-

ramente ao auto didatismo.

A batalha do moço Joaquim Maria é uma heróica

luta contra o subdesenvolvimento em 
que 

o Brasil

monárquico vive, como em um estado de 

quietismo

absorvido. Porém, em realidade, mais 

que 

absorvi-

do, imposto.

Para um tal estado, além da natureza específi-

ca da Monarquia Imperial brasileira, colaboram as

confusas formações 

políticas que 

não sabem opor ao

torpor ambiental regras de mudanças. Desde 1840,

quando 
essas mesmas forças apoiaram a declaração

de maioridade antecipada de D. Pedro II, cancelan-

do desta maneira a vigorosa ação de modernização

político-administrativa 

encetada 
pelo governo 

da

Regência Una, do Padre Feijó, o 

país passa 

a viver

os maiores 

paradoxos políticos. 

Nesse 

processo 

de

regressão caem até mesmo as forças liberais 

pro-

gressistas que 

tinham sabido levar o 

país 

à Indepen-

dência. Essas assumem, em determinado momento,

a linha 

que 

abandona o 

progressismo 

social de suas

origens, 

para 

assumir a 

posição 

de um liberalismo

defensor somente do 

processo 

econômico do capita-

lismo mesquinho das minorias aristocráticas. Desta

maneira, esqueciam definitivamente as lições de de-

mocratas como José Bonifácio, e se 

preparavam 

os

terrenos 

para 

impedir a afirmação de 

personalida-

des verdadeiramente renovadoras, como aquela do

Barão de Mauá.

Numa sociedade nacional tão disturbada, existia

quase 

somente uma categoria ativamente empenha-

da na declaração de uma consciência social dinâmi-

ca: a dos literatos. A literatura é a 

grande 

realidade

viva do Brasil do 

período 

romântico. Ao exprimir

uma tendência 
que já 

vinha do mais distante 

pe-

ríodo colonial, a literatura brasileira romântica

marcava o 

próprio percurso pelo 

mais consciente

empenho social. O mesmo 

jovem 

Machado de Assis

dará uma 

grande 

contribuição à afirmação de uma

tal consciência, em 

particular 

com o seu famoso ar-

tigo sobre o instinto de nacionalidade na literatura

brasileira. Com a lição romântica, a tendência da

literatura brasileira ao empenho social se faz uma

constante 
que, 

mais adiante, condicionará o 

período

da sua modernidade novecentista.

O Romantismo, então, é a única força capaz de

propor 

uma ação comum 
para 

a movimentação e

modernização do 
quietismo político generalizado.

A luta 

pela 

libertação dos escravos é o ideal 

que 

une

os brasileiros ambiciosos de novos tempos, livres e

justos.

Mas os 
quadros políticos 

não sabem mudar de

rumo. Nem mesmo o resíduo 

progressista 

do movi-

mento liberal sabe incutir na realidade o mais 
que

mínimo ideal socialista revolucionário. Somente

com a 

posterior 

formação do Partido Republicano

uma linha de tal natureza começará a ser aventada.

O 

jovem 

Machado de Assis, cada vez mais afir-

mado na sua 

personalidade predominante 

de crítico

literário, 
participará 

de todo esse longo 

processo

com o empenho de seu tempo. 

Quando 

o Roman-
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tismo está 

por 

extinguir-se 

por 

reconhecida inani-

ção 
e decadência, ele saberá distinguir os valores do

passado 

e as necessárias 

premissas para 

um 

próxi-

mo futuro 

premente.

O Portugal vivido 

por 

Eça de 

Queirós, 

no

período 

de sua adolescência, sua entrada na Univer-

sidade de Coimbra 

para 

seguir os cursos 

jurídicos 

e

o início de sua carreira como introdutor do realis-

mo na literatura 

portuguesa, 

é 

política 

e economi-

camente inseguro, socialmente marcado 

por 

segui-

das confusões e convulsões, culturalmente dividido

entre uma maioria ligada à tradição e uma exígua,

mas viva, minoria endereçada à modernidade.

O moço José Maria 

passa 

a sua infância e início

da adolescência sob tais estigmas. Porém, fazendo

parte 

de uma alta burguesia de formação financeira

e cultural estável, cresce numa lógica 

progressão

assistida. Progressão 

que 

tem como 

ponto 

culmi-

nante o seu ingresso na Universidade de Coimbra.

Chegado a esse 

período 

de sua vida, ele assistiria

ao desenvolvimento das lutas ideológicas e 

políticas

que 

assaltaram a vida 

portuguesa 

desde 1824 e se

prolongaram por 

uma atormentada situação civil,

conseqüente da fraqueza crônica do 

poder político

de um regime monárquico incapaz de afirmar a so-

berania nacional, bem como 

pela 

confusão ideológi-

ca de 

partidos que 

deveriam 

propugnar 

democrati-

camente 

por 

tais conquistas, a começar 

pelo 

Partido

Liberal.

Este 

partido, 

de certa maneira, era o 

principal

responsável 

pela 

instável situação 

política, pois 

não

soubera manter a coerência ideológica de suas ra-

ízes revolucionárias, cedo se transformando em

mero instrumento de 

proteção 

de 

privilégios 

eco-

nômicos e financeiros de uma minoria aristocrática,

apoiada numa burguesia sempre ansiosa de 

poderes

sobre a classe 

popular 

injustiçada. Os liberais aban-

donam desde logo suas raízes democráticas 

para

dedicar-se inteiramente à 

gestão 

econômica subor-

dinada a um capitalismo retrógrado, em detrimento

dos 

"simples".

A contraditória 

posição 

liberal se acentua 

por

uma continuada defesa da natureza de 

potência 

co-

lonial de Portugal, ainda 

que, 

mesmo neste 

ponto,

subordinado à constrição maior do colonialismo

inglês.

Desta maneira, a 

geração que 

chegará a 

partir

de 1865 às abertas rebeliões civis, isto é, a 

gera-

ção 
de Eça de 

Queirós, 

desde 1850 sabe introdu-

zir na cultura 

política 

nacional lições de rebeliões

que possam 

denunciar a mediocridade crônica do

regime monárquico e a decadência do 

pensamento

liberal. Desde então, esta mocidade alerta 

procura

modificar a realidade cultural através da introdução

do 

pensamento 

socialista revolucionário, 

particu-

larmente aquele expresso 

pelas 

lições de Proudhon.

Criam-se os 

primeiros 

centros de lutas, as 

primeiras

organizações operárias, as iniciais manifestações de

uma diversa manifestação 

política. 

Esses movimen-

tos terão um cume 

político 

em 1875, com a funda-

ção 
do Partido Socialista Português.

Quando 

se chega a 1865, o 

jovem 

e ainda tímido

estudante José Maria Eça de 

Queirós 

assiste, ainda

que 

num segundo 

plano, 

mas consciente e ativa-

mente, às lutas encetadas 

pelos 

seus colegas mais

velhos, 

principalmente pelo jovem 

mas 

já 

famoso

poeta 

Antero de 

Quental 

e 

pelo 

ativista de ideais

radicais, Teófilo Braga.

Em 1865, explode a famosa 

"Questão 

Coimbrã"

que, 
sendo uma vigorosa reação de 

jovens 

literatos

ligados à vida universitária contra o 

predomínio

do 

poder 

cultural do tradicionalismo, simbolizado

principalmente pela 

liderança de Antonio Feliciano
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de Castilho, é muito mais 

que 

isso: mostra-se como

uma 
luta 

geracional, promovida por jovens 

escri-

tores 
e intelectuais, a favor da modernização apli-

cada 
a todos os setores da vida nacional contra a

mediocridade 
do 

poder 

de estrutura tradicionalista-

reacionária.

Certamente a 

"Questão 

Coimbrã" não resolve,

como 
não 

podia 

realmente resolver, os 

problemas

que 
denuncia; mas 

produz 

um efeito de excepcio-

nal importância, aquele da agregação dos 

jovens

progressistas 
espalhados 

por 

todo o País num mo-

vimento 
de relevância histórica 

para 

a literatura e

para 
a cultura 

portuguesa 

em 

geral 

— 

a 

"Geração 

de

70", com as suas figuras marcantes em 

personalida-

des 
da importância de Antero de 

Quental, 

Teófilo

Braga, 
Ramalho Ortigão, Oliveira Martins e Guer-

ra 
Junqueiro, entre outros. O revolucionário Eça de

Queirós, 
aquele 

que 

renova a literatura nacional e

cria 
uma obra de consagração internacional, se for-

ma definitivamente em todos esses movimentos.

Tanto Machado de Assis 

quanto 
Eça de 

Quei-

rós 
verificam a decadência da modernidade român-

tica, 
no Brasil como em Portugal, com o declinar

da 

poética 
revolucionária nos 

poemas 

do chamado

Ultra-romantismo. 
Porém, as diversas maneiras

por 
que 

ambos afrontam a 

questão 
servem de base

igualmente 

para 

a melhor compreensão das linhas

que 
adotarão, com a ruptura, na fundação das res-

pectivas 
perspectivas 

realistas.

Quanto 

ao 

plano 

dialético, a afirmação da de-

cadência 
romântica 

pertence 

somente a um 

plano

analítico-pessoal 
dos dois escritores, sem direta

programação 
de lutas contra a derradeira fase de

manifestação 
lírica, não mais revolucionária 

porque

assumida 
no caso como 

puro 

sistema convencional.

Ainda 

que partindo 

da mesma 

perspectiva 

crítica, a

posição 
do 

jovem 

Eça de 

Queirós 

em relação ao úl-

timo romantismo 

pertence 

à dialética radical, 

por-

que, 

como afirmará ele, o romantismo é o tempo da

fácil emoção, enquanto o novo tempo moderno exi-

ge 

dos escritores a máxima 

prática 

criadora a 

partir

da razão. Machado de Assis 

parte 

da 

perspectiva

interior 

para 

chegar à afirmação de um novo tempo

artístico-literário; 

já 

Eça se empenha inteiramente

na luta exterior, 

para 

assim tocar a conquista de

uma nova forma de sensibilidade artística.

A 

partir 

dos diversos 

pontos 

de 

partida, 

os dois

escritores mostram de imediato as linhas 

que pre-

dominarão nas novas expressões de ambos. Ma-

chado de Assis faz 

prevalecer 

uma linha impressio-

nista nas suas obras renovadas; Eça de 

Queirós 

o

faz a 

partir 

de uma linha completamente diversa,

de marcado expressionismo. Ambos 

já partem 

da

consciência comum de 

que 

o romantismo 

possui 

em

si mesmo 

grandes 

reservas de realismo. Tanto no

romantismo brasileiro, 

quanto 

naquele 

português,

os exemplos de tal capacidade são muitos e expres-

sivos: no Brasil, em 

poetas 

como Gonçalves Dias e

Castro Alves, e romancistas como José de Alencar e

Manuel Antônio de Almeida; em Portugal, roman-

cistas como Júlio Dinis e Camilo Castelo Branco,

bem como em 

poetas 

e 

prosadores 

como Alexandre

Herculano, Almeida Garrett e João de Deus.

Como conseqüência desses e de outros fatores,

lingüística e estilisticamente, Machado de Assis e

Eça de 

Queirós 

assumem direções aparentemente

diversas e usam métodos de 

pesquisas 

da lingua-

gem 

exaltando campos também formalmente opos-

tos: Machado 

parte 

em busca de sua linguagem de-

finitiva a 

partir principalmente 

da lição da 

poesia;

Eça, a 

partir principalmente 
daquela da 

prosa.

Desde o início da mocidade, Machado de As-

sis manifesta sua 

personalidade 

literária a 

partir

da 

prática 

da 

poesia. 

Em verdade, este é o 

gênero
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menos saliente de seu 

gênio 

criador, 

porém 

os seus novada captação das formas verbais mais habituais

poemas 

se apresentam sempre como um 

produ- à 

"fala", 

justapondo-as 

àquelas cultas, sem abaixa-

to de certo modo 

pessoal, 

criado sobre um seguro mento denotativo de ambas. Valiosos, nesse sentido,

endereço formal e domínio das melhores lições de são os empregos, em 

particular, 

do 

gerúndio, 

das

seus maiores antecessores. Se, 

principalmente 

em modalidades do imperfeito e do infinito 

pessoal. 

Na

Crisálidas, de 1864, tal enfático tom menor criativo mesma intensidade inovadora, Machado se serve do

é facilmente denunciável, assim continuará aconte- advérbio, em 

particular 

o de modo, e do adjetivo. Os

cendo com o segundo livro de 

poemas, 

Falenas, de adjetivos machadianos são sempre exaltação do sig-

1870, e com as Americanas, de 1875; 

já 

a 

partir 

de nificado substantivo, mas se fazem finalmente como

1879, no entanto, as 

primeiras 

composições de Oci- quase novas formas nominais. Trata-se, visivelmen-

dentais, 

publicadas 

na Revista Brasileira, revelam um te, desde seu início, de uma racional investigação de

novo 

grau 

da 

pesquisa 

de linguagem machadiana. expressão artística, na 

qual 

o real se mostra 

pela

O 

processo 

de 

passagem 

da linguagem românti- força das metáforas 
que 

se concretizam muitas ve-

ca a uma nova, viva e longa 

procura 

de tradução do zes em diretas dimensões metonímicas.

mundo e da existência humana, subordinada à dire- Tudo isso leva a uma criatividade comunicativa

ta 

participação 

com o real, começa a estabelecer-se visível, acentuada 

pela 

força do recurso da ironia,

como sistema evidente. A realidade é captada 

pela enquanto 

considerada 

principalmente 

como fato

tradução 

que 

o autor lhe dá desde uma 

profunda, lingüístico. 

Uma ironia tipicamente machadiana,

mas serena integração com as coisas; muitas vezes que sabe equilibrar-se entre os seus diversos tipos e

a 

partir 

também das contradições vividas. As coisas, naturezas, com 

predileção pela 

"ironia 

metafórica",

ainda 

que 

reais, concretas, são impressões múltiplas. às vezes acompanhada 

por 

aquela dita 

"de 

citação".

A forma verbal 
que 

o 

poeta 

consegue dar a uma tal Com tais 

processos, 

a 

pesquisa 

lingüística ma-

multiplicidade deverá ser a realidade enquanto tal, chadiana introduz inovações 

que 

interessam tanto

ainda 
que 

expressa em várias dimensões. ao 
processo 

lexical, 
quanto 

à dimensão morfológi-

A 

pesquisa 

realista-impressionista de Machado ca, aos espaços da sintaxe e da semântica da língua

de Assis 

progressivamente 

apresenta um 

produto portuguesa.

lingüístico 
que, 

estando sempre atento às conquis- A indagação machadiana segue um correspon-

tas definitivas da tradição, a cada momento apre- dente 

processo 

de sua metodológica 

prática 

da

senta-se como um 

produto 

renovado e inovador, linguagem da 

poesia. 

Dela retira aquela invenção

112 Certamente 

Machado não 

perde 

de vista 

jamais anti-retórica, 
que 

se torna imediatamente domínio

os seus 

principais 

modelos 

próximos 

no referente de uma retórica nova, razão de suas 

grandes 

obras-

à língua, em 

particular 

Gonçalves Dias e José de primas, começadas com As memórias 

póstumas 

de

Alencar. Mas o faz abrindo-se de modo intenso Brás Cubas, de 1881. Como se 

pode 

aquilatar com o

muito 

pessoal 

à riqueza da 

"fala" 

brasileira. Sempre magnífico exemplo de 

"Soneto 

de Natal":

se exprime fiel aos cânones da língua 

portuguesa 

Um homem 

- 

era aquela noite amiga,

culta, mas o faz igualmente servindo-se da criati- Noite cristã, berço do Nazareno 

-
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Ao relembrar os dias de 

pequeno,

E a viva dança, e a lépida cantiga,

Quis 

transportar ao verso doce e ametio

As sensações da sua idade antiga,

Naquela mesma velha noite amiga.

A 

pena 

não açode ao 

gesto 

seu.

Escolheu o soneto... A 

folha 

branca

Pede-lhe a inspiração, mas, 

frouxa 

e manca,

A 

pena 

não açode ao 

gesto 

seu.

E, em vão lutando contra o metro adverso,

Só lhe saiu este 

pequeno 

verso:

Mudaria o Natal ou mudei eu?

Para o 

jovem 

Eça de 

Queirós, 

a negação do ideal

romântico 
representou mais do 

que 
uma tomada de

consciência 
da decadência histórica de uma 

poética,

chegando 
a ser o axioma direto da afirmação de uma

nova visão do mundo. Com o realismo-naturalismo,

esta negação, 

que 

não se constituía uma verdadeira

ruptura 

pela 

inexistência de uma obra romântica no

início da carreira literária do 

jovem 

José Maria, se

faz metodologia na 

pessoal 

elaboração 

queirosiana

de uma 

personalidade protagonista 

da nova era.

Ao lado dos fatores ligados diretamente à ação

ideológica 

pela 

modernidade civil numa sociedade

justa 
e desenvolvida, Eça de 

Queirós 

é aquele, en-

tre os ativistas da 

"Geração 

de 70", 

que 

se mostrará

mais instintivamente tendente a unir essa mesma

ação com uma 

profunda 

investigação artística 

para

a realização da obra destinada a traduzi-la.

Mesmo sendo um ativo teórico da ação revolu-

cionária, o 

jovem 

escritor desde logo se apresenta

investido de 

particular predisposição para 

a invés-

tigação artística. Ainda 

que 

afirmando o realismo

como reação contra a emoção 

pessoal, 

ele se entre-

ga 

racionalmente a uma indagação de linguagem

que 

vai além d,a simples aplicação intelectual. De

um lado, nele o crítico combate contra os fatores

passadiços 

e reacionários 

que procuram 

manter as

mentalidades individuais num sistema fechado e in-

transformável. De outra 

parte, 

o artista 

que procu-

ra diuturnamente na realidade vivida e numa sen-

sibilidade aberta aqueles instrumentos capazes de

traduzir a realidade enquanto tal, mas igualmente

numa maior dimensão desconhecida.

A meta da intensa investigação 

queirosiana 
é

a expressão mais direta e clara de suas denúncias

críticas, 

para 

assim criar o máximo de comunica-

ção, 
o máximo de integração, o maior alargamento

possível 

do campo de recepção de suas mensagens.

Deve criar um sistema de linguagem de imediata,

mas febril comparticipação. Assim 

já 

acontece com

os folhetins 

que 

constituirão o volume 

póstumo

das Prosas bárbaras, intensa transformação da co-

municação da língua a 

partir 

de inovativas formas

metafóricas, usos 

personalizados 
e inventivos dos

instrumentos lingüísticos, liberdade absoluta de

expressão. Da mesma dimensão, mas com outras

metas, são as 

páginas 

de Asfarpas, nas 

quais 
os seus

folhetins se distinguem desde logo e 

pela 

singular

força da linguagem daquele de seu 

parceiro 

literário

predileto, 

Ramalho Ortigão.

Na sua intensiva investigação de linguagem,

Eça de 

Queirós 

se debruça 

preferencialmente 
sobre

o campo da 

prosa, 

dali recolhendo os instrumentos

da renovação 

que 
saberá realizar. Assim fazendo,

num sistema lingüístico fortemente estabilizado,

ele age decididamente 

por 

um reconhecível sis-

tema 

pessoal, 

ao mesmo tempo, comparticipante

com a tradição da língua escrita, culta, mas aberto
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igualmente e sem limites formais à língua falada.

Para isso, a sua referência 

privilegiada 

é Almeida

Garrett, 

principalmente 

aquele de Viagens na minha

terra. Tomando o exemplo de Garrett, Eça liberta

a linguagem na direção de uma ampla invenção ex-

pressiva, 

tocando os 

pontos 

essenciais do sistema

da escritura, em 

particular 

inovando lexicalmen-

te, morfologicamente e, como conseqüência disso,

atingindo inéditas formas sintáticas e semânticas.

Trata-se de uma investigação objetivamente ex-

pressionista, 

na 

qual 

as 

palavras 

são formas da re-

alidade captada, e isto mesmo nos momentos das

contradições vividas 

quanto 

ao mundo real.

Prosseguindo a lição 

garrettiana, 

a 

prosa 

de

Eça de 

Queirós, 

dentro da mesma adesão à criação

artística, tende a manifestar-se em maneira visível

pelo predomínio 

de uma dimensão eloqüente, for-

temente expressionista, a tal 

ponto 

de 

procurar 

os

resultados e efeitos da representação caricatural.

Estas serão algumas das linhas 

que 

dominarão os

primeiros 

resultados realistas 

queirosianos, 

aqueles

de O crime do Padre Amaro e de Oprimo Basílio, 

para

começar a apresentar 

processos 

de amenização, com

conseqüentes inovações, 

já 

com o terceiro romance,

Os Maias, 

possivelmente 

sua obra-prima.

Partindo da lição da linguagem 

garrettiana, 

Eça

de 

Queirós 

recolhe igualmente as lições de roman-

cistas romântico-realistas, como Júlio Dinis e Cami-

lo Castelo Branco. Porém, ele se distingue de ambos,

superando-os 

principalmente pela 

mesma investi-

gação 

de escritura, 

por 

ele levada sempre adiante. A

comunicabilidade simples e tendencialmente singe-

la, ainda 

que 

capaz de bons resultados expressivos,

de Júlio Dinis, a 

queirosiana 

opõe uma nova e for-

temente expressionista; à riqueza e multiplicidade

vocabular da novela camiliana, 

passional, 

mas ao

mesmo tempo tendente à dispersão distraída, o tex-

to de Eça de 

Queirós 

se multiplica 

principalmente

no 

plano 

da semanticidade, com conseqüente im-

pressão 

de forte multiplicidade léxico-expressiva.

Enquanto Júlio Dinis e Camilo Castelo Branco se

mostram distintos, mas 

pertencentes 

a um mesmo

e comum sistema artístico 

que 

se consumia lenta-

mente, Eça de 

Queirós 

leva o seu leitor de todos os

tempos a vê-lo como 
que preso 

somente àquele seu

direto momento de comunicação.

Assim Júlio Dinis:

"Tinha 

puerilidades 

Manuel 

Quintino... pue-

rilidades 

que 

só farão rir os 

poucos que 

as tenham

tido iguais. Movia-o, 
quase 

até às lágrimas, 

qual-

quer 

frase afectuosa daquelas insignificantes cor-

respondências.

Como ele era feliz lendo, no alto do bilhete, 

por

exemplo: «Meu bom 

pai» 

ou «meu 

querido pai», 

e

no fim dele 
- 

«sua extremosa filha» ou «sua filha

obediente."

Por irresistível impulso aproximava dos lábios

aquelas 

palavras 

e beijava-as com fervor."

Assim Camilo Castelo Branco:

"Tiveram 

entretanto, bom e 

pronto 

êxito as di-

ligências de Tadeu de Albuquerque. A 

prelada 

de

Monchique, religiosa de sumas virtudes, cuidando

que 

a filha de seu 

primo, 

muito de sua devoção e

amor a Deus se recolhia ao mosteiro, 

preparou-lhe

casa, e congratulou-se com a sobrinha de tão 

piedo-

sa resolução. A carta congratulatória não a recebeu

Teresa, 

porque 

viera à mão de seu 

pai. 

Continha ela

reflexões tendentes a desvanecê-la do 

propósito, 

se

algum desgosto 

passageiro 

a impelia à imprudência

de 

procurar 

um refúgio onde as 

paixões 

se exarce-

bavam mais.

Tomadas todas as 

precauções, 

Tadeu de Albu-

querque 

fez avisar sua filha de 

que 

sua tia de Mon-
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chique 
a 

queria 
ter em sua companhia algum tem-

po, 
e 

que 

a 

jornada 

se faria na madrugada do dia

seguinte."

Já Eça de 

Queirós, 

no seu 

primeiro 

romance re-

alista-naturalista, 
assim identifica Amélia, a futura

amante 
de Padre Amaro, com os seus 

pensamentos

numa 
noite indormida de insônia:

"Foi 

assim crescendo entre 

padres. 

Mas alguns

eram-lhe 
antipáticos: sobretudo o 

padre 

Valente,

tão 

gordo, 

tão suado, com umas mãos 

papudas 

e

moles, 
de unhas 

pequenas! 

Gostava de a ter entre os

joelhos, 
torcer-lhe devagarinho a orelha, e ela sen-

tia 
o seu hálito impregnado de cebola e de cigarro!

O seu amiguinho era o cônego Cruz, magro, com o

cabelo 
todo branco, a volta sempre asseada, as five-

Ias 
luzidias."

Eça de 

Queirós 

estabelece assim, num 

quadro

literário 
em 

que 

a 

prosa 

criadora se conservava

estavelmente 
sobre valores consagrados, uma cha-

ma devoradora de convenções e criadora de novos

horizontes 
artísticos. Sua lição 

passa 

de um início

radical 
e apriorístico a uma expressão de constan-

te modernização de formas livres e sempre abertas

que 
levam a uma diversa, inédita 

prática 

literária.

Inicialmente, 
seu 

processo 

se mostra inimitável,

intransferível 
do radical espaço 

pessoal, 

mas em

breve 
se transforma em movimentos de aberturas e

convencimentos, 
irradiando-se, então, a novas 

per-

sonalidades 
não só da 

prosa, 

mas igualmente da 

po-

esia 

portuguesa, 

não somente do século XIX, como

acontece 
com Gomes Leal e Eugênio de Castro;

mas igualmente com o renovado ambiente do iní-

cio 
do tempo novecentista. Prosadores como Raul

Brandão, 
Ferreira de Castro e Aquilino Ribeiro, na

diversidade 
de suas respectivas obras, se abeiram à

revolução 

queirosiana. 
Todos eles com uma 

prosa

viva e 

pungente, 

de 

grande 

realismo, onde o mun-

do é uma tradução direta da linguagem 

que 

renova

sempre o real e .o faz tangível.

Assim, 

por 

exemplo, Raul Brandão:

"Napoleão 

desaba sobre o mundo. E a

tempestade: assola, destrói e saneia. Revolve tudo,

remexe tudo: as nações de aparato, a Espanha, a

Alemanha, a Itália e o Papa, tudo a soldadesca num

ímpeto derruba, levando-o em cacos diante de si.

Sobre a Europa extravasa esses homens, numa 

per-

pétua 

agitação, a 

geração 

do Terror, e cria outras

idéias, espalha outras ânsias. Por cima das ruínas e

da morte 

paira 

um desmedido sonho de aflição."

Assim em Ferreira de Castro:

"Com 

os remos a chapejarem surdamente, cau-

telosos como os dos ladrões, nas 

proas 

um ruído

fino, menor ainda 

que 
o dos botos cortando a tona

da água, as canoas meteram a terra. A noite tropi-

cal, embora de estrelas acesas, mal 

permitia 

divisar

as sombras 

que 

se erguiam dos bancos e, umas após

outras, todas hesitando sobre onde colocar os 

pés.

Os seus toscos sapatos de borracha, com o feitio

exacto das 

peúgas, 

semi-enterravam-se no tijuco

ribeirinho e mais facilmente as 

pernas 

se despren-

diam de dentro deles, do 

que 
eles se libertavam des-

sa lama 

pegajosa, quase 
tão voraz como as areias

movediças. Mas a lâmpada de bolso, de alguém ain-

da sentado numa das 

popas, 

estoqueou de repente a

obscüridade, abrindo um caminho de lua, estreito e

oscilante, na terra 

que 
trepava do rio 

para 

a flores-

ta, 

gretada 

na 

parte 

alta, 

que 

mal se via."

Desta forma em Aquilino Ribeiro:

"O 

vento, 

que 
é um 

pincha-no-crivo 

devasso e
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curioso, 

penetrou 

na camarata, bufou, deu de um

abanão. O estarim 

parecia 

deserto. Não senhor, al-

guém 

dormia meio encurvado, cabeça 

para 

fora no

seu decúbito, 
que 

se agitou molemente. Volveu a so-

prar. 

Buliu-lhe a veste, deu mesmo um estalido em

sua tela semi-rígida e imobilizou-se. Outro sopro.

Desta vez o 

pinhão, 

como um 

pretinho 

da Guiné

de tanga a esvoaçar, liberou-se da cela e 

pulou 

no

espaço. 

Que pára-quedista!"

A modernização literária de Machado de Assis,

diretamente ligada à investigação 

privilegiada 

da

poesia, 

influencia desde logo o tempo oitocentista

literário do Brasil, mesmo lá onde ele não era 

parti-

cularmente desejado, como acontece com o impres-

sionista Raul Pompéia. Porém, com a afirmação do

simbolismo de Cruz e Sousa e com as novas linhas

imediatamente assumidas 

pela 

literatura brasileira

do século XX, a lição machadiana se faz mestral,

confluindo sobre autores muito diversos como Ade-

lino Magalhães, Manuel Bandeira, Mário de Andra-

de, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de An-

drade, neste em especial no Drummond 

prosador

das crônicas e dos contos.

O realismo impressionista de Machado de As-

sis e aquele outro expressionista de Eça de 

Queirós

se confrontam sempre e longamente em 

processos

divergentes. Mas, com os altos resultados alcança-

dos 

por 

ambos, finalmente se mostram em sínteses

convergentes, 
que 

os reúnem numa só forma de

criação artística. Os dois escritores, então, mestres

unanimemente reconhecidos da criatividade lite-

rária, colocam os movimentos realistas, brasileiro

e 

português, 

em significativa dimensão dentro do

mais considerável 

quadro 

literário internacional.

Sílvio Castro é 

poeta, 

ensaísta, e lecionou literatura

portuguesa 

e brasileira na Itália nos últimos 45 anos.
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A obra de Milton Hatoum é 

pontuada 

de cita-

ções a Machado de Assis. Mas é no romance Dois

irmãos 

(2000) que 

essas citações se tornam mais ex-

plícitas. 
Referem-se, especificamente, a uma obra de

Machado: Esaú e Jacó 

(1904). 

Publicados com um

intervalo 
temporal de 

quase 

um século, os dois títu-

los exploram a 

problemática 

do duplo, 

por 

meio do

mito bíblico da discórdia entre dois irmãos. A men-

ção 
de Hatoum a Esaú e Jacó ultrapassa o âmbito da

escolha temática. Conforme sustentaremos, o autor

manauara também acompanha Machado na críti-

ca 

que 
este faz à história do nosso 

país 

e na forma

como 
esta crítica é enunciada, 

por 

meio da criação

de alegorias 

para 

o Brasil e 

para 

os antagonismos

que 
o dividem. Porém, se Machado trabalha ale-

goricamente 
a 

passagem 

da Monarquia 

para 

a Re-

pública, 
Hatoum focaliza um outro acontecimento

político, pertencente 

ao seu tempo: o regime militar

instaurado em 1964. Desse modo, ao examinarmos

aqui os dois títulos, 

propomos 

também a análise das

alegorias criadas 

por 

ambos os autores e as críticas

enunciadas 

por 

meio destas figurações. Vamos, 

pois,

aos romances.

O 

penúltimo 

romance de Machado de Assis é

aquele em 

que 

os acontecimentos da história do 

país

ganham 

maior 

peso 

em sua obra, especialmente os

episódios vinculados à 

proclamação 

da República.

Além disso, seus 

personagens, 

os nomes destes e até

mesmo os objetos da trama dão margem a leituras

alegóricas, relacionadas ao fim do Segundo Reina-

do e aos 

primeiros 

anos do novo regime. A inter-

pretação 

alegórica deste romance tem sido, de fato,

apontada e examinada na fortuna crítica de Macha-

do. Para John Gledson, 

por 

exemplo, o convite a tal

leitura é efetuado em Esaú e Jacó. Afirma o crítico,

em Machado de Assis 
-ficção 

e história-, 

"Um 

romance

que 

começa em 1871 

(o 

ano da Lei do Ventre Livre),

com uma mãe recente 

que 

se chama Natividade e

sobe ao Morro do Castelo 

(onde 

o Rio foi fundado

e onde os 

jesuítas, 

liderados 

por 

Frei Manuel

da Nóbrega, mantiveram seu colégio), a fim de con-

sultar uma cabocla chamada Bárbara, sobre o.desti-
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no de seus filhos, não 

pode 

ser considerado esquivo

em seu convite ao leitor 

para 

se empenhar num 

jogo

de interpretação histórica, em nível alegórico."

A mais evidente alegoria do romance, também

apontada 

pela 

crítica, consiste no vínculo dos ir-

mãos Pedro e Paulo com, respectivamente, a mo-

narquia e a república. A oposição entre os dois

regimes foi trabalhada 

por 

Machado, dessa forma,

a 

partir 

de um fundo de semelhança, visto 

que 

o

conflito se dá entre 

gêmeos, 

idênticos fisicamente.

Escreve Machado, em Esaú e Jacó-. 

"No 

dia sete de

abril de 1870 veio à luz um 

par 

de varões tão iguais,

que 

antes 

pareciam 

a sombra um do outro, se não

era simplesmente a impressão do olho, 

que 

via do-

brado." Não é difícil ler aqui nota irônica, indicando

que, 

se os citados duplos são tão 

parecidos 

a 

ponto

de serem confundidos um com o outro, as formas

de 

governo que 

eles alegorizam também 

podem 

se

opor sobre um fundo de identidade. Neste caso, a

mudança ocorrida na 

passagem 

da Monarquia 

para

a República é 

passível 

de ser relativizada e criticada.

Sim, mudariam os nomes 

(e 

as tabuletas), mas e o

país? 

Citamos mais uma vez Gledson:

"Para 

começo de conversa, claro, os 

gêmeos per-

manecem 

gêmeos 

também neste nível: 

poderemos

dizer 
que 

os dois regimes representam a mesma oli-

garquia, 

sob diferentes disfarces? Talvez: e, neste

caso, será 

que 

a alegoria simplesmente repete o ab-

surdo e a monotonia do enredo 
que 

a contém, como

foi sugerido? Os 

gêmeos 

escolhem suas filiações

políticas por 

razões inteiramente triviais

Luiz Costa Lima também ressalta a futilida-

de da oposição entre os 

gêmeos. 

Segundo afirma

o crítico, em Dispersa demanda, 

"republicanismo 

e

monarquismo não indicavam verdadeiras escolhas

políticas; 

eram termos reversíveis, funcionais ape-

nas enquanto 

promoviam 

a diferenciação das in-

dividualidades". Lembramos, nesse contexto, 

que,

após a 

proclamação 

da República, Pedro e Paulo

mantêm seu antagonismo, 

porém 

trocam de incli-

nações: 

"Paulo 

entrou a fazer oposição ao 

governo,

ao 

passo que 

Pedro moderava o tom e o sentido e

acabava aceitando o regime republicano, objeto de

tantas desavenças." Eleitos deputados, 

por partidos

em oposição, eles interromperam a discórdia duran-

te dois curtos 

períodos. 

Primeiramente após a mor-

te de Flora, 
quando 

fizeram um 

pacto 

de 

paz. 

Mais

tarde, 

por 

iniciativa da mãe, 

que 

os levou a 

jurar,

em seu leito de morte, 

que permaneceriam 

amigos.

As tréguas, contudo, não duraram. E o conselhei-

ro Aires 

pôde 

concluir no final do romance, ao ser

indagado sobre a causa de uma 

possível 

mudança

entre os dois irmãos, 

que, 

depois do último 

perí-

odo de união, revelaram aos colegas na Câmara o

quanto 

realmente se detestavam: 

"— 

Mudar? Não

mudaram nada; são os mesmos".

A trivialidade contida na escolha 

política 

- 

e,

conseqüentemente, 
na oposição entre monarquia e

república alegorizada 
por 

Pedro e Paulo 

- 

e a insi-

nuação do caráter limitado da transformação sofrida

pelo país 

com mudança de regime 

podem 

ainda ser

identificadas no conhecido episódio das tabuletas

protagonizado pelo personagem 

Custódio. Como se

sabe, o comerciante não se mostrou 

particularmente

preocupado 

com as conseqüências sociais e 

políticas

da 

proclamação 

da República, mas sim com o nome

de seu estabelecimento e com as despesas necessá-

rias 

para 

a modificação deste. Deveria ele 

passar 

a

chamar sua Confeitaria do Império de Confeitaria

da República? Segundo ressalta Gledson: 

"Até 

mes-

mo a espécie de loja indica a superficialidade da

mudança: é simplesmente um lugar onde as coisas

são enfeitadas e se tornam atraentes ao olhar. Cada

regime, 

pelo que parece, 

é um 

produto 

superficial,
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com 

pouca 

relação substantiva com a realidade 

que

pretende 
representar."

Do mesmo modo, chamando-se Confeitaria do

Governo, da República ou do Catete 

— 

três suges-

tões de nomes 

que 

Aires deu 

para 

o estabelecimento

de Custódio 

—, 

os 

produtos 

vendidos na loja 

perma-

neceriam os mesmos. Porém, apesar da ausência de

mudança substantiva, dependendo do 

que 

estivesse

escrito na tabuleta, revolucionários, oposicionistas

ou outros revoltosos 

poderiam quebrar 

as vidraças

da confeitaria... 

"Aires 

compreendeu bem 

que 

o ter-

ror ia com a avareza. Certo, o vizinho 

^Custódio]

não 

queria 

barulhos à 

porta, 

nem malquerenças

gratuitas, 
nem ódios de 

quem quer que 

fosse; mas,

não o afligia menos a despesa 

que 

teria de fazer de

quando 
em 

quando, 

se não achasse um título defini-

tivo, 

popular 

e imparcial", conta-nos o narrador de

Esaú e Jacó.

Além do episódio da tabuleta e da citada 

perma-

nência de um fundo de semelhança, outros elemen-

tos do livro apontam 

para 

a conservação de uma

antiga ordem após a 

proclamação. 

De acordo com

Helen Caldwell, Flora, 

personagem que 

não conse-

gue 

se decidir entre os dois irmãos, seus 

pretenden-

tes, está vinculada à república ideal. E se 

Quintino

Bocaiúva e outros intelectuais idealistas não demo-

raram a abandonar o novo 

governo 

republicano,

explica a crítica, Flora morre durante o conturbado

período 
inicial da 

presidência 

de Floriano Peixo-

to, sendo inclusive sepultada num dia de estado de

sítio. 

"O 

ideal republicano estava morto", resume

Caldwell, em Machado de Assis 

— 

The brazilian mas-

ter and his Novéis.

Segundo nos mostrou o historiador José Mu-

rilo de Carvalho, a 

proclamação 

da República não

cumpriu a expectativa de uma maior 

participação

na esfera 

política produzida pela propaganda 

e 

pe-

los ideais do novo regime. E se determinadas medi-

das tiveram caráter democratizante, como o fim do

poder 

Moderador, do Senado vitalício e do Conse-

lho do Estado, estas não vieram acompanhadas, ele

nos lembra em Os bestializados, de uma expansão

relevante da cidadania 

política. 

No lugar do cres-

cimento da representatividade 

política 

e de uma

ampliação significativa do número de 

participantes

no 

processo 

eleitoral, tem-se o favorecimento dos

setores dominantes rurais e urbanos. A oligarquia

continuou, 

pois, 

como regra.

Mas voltemos à trama. Caldwell identifica ainda

nela outros exemplos 

que podemos 

ler como indica-

dores da ausência ou superficialidade da mudança:

o convencimento do conservador Batista de 

que 

ele

era um liberal, o fato de o banqueiro Santos, barão

do império, não ter deixado de lado seu 

jogo 

de car-

tas nem mesmo na noite da 

queda 

do imperador.

A 

proclamação 

do novo regime era impotente até

mesmo em sua capacidade de afetar o vocabulário

de cidadãos do novo regime. Citamos, mais uma

vez, Caldwell: 

"A 

tabuleta de Custódio seria mudada

de Confeitaria do Império 

para 

Confeitaria do Cus-

tódio, 

quer 

dizer, não haveria mudança 

porque 

Cus-

tódio era o Império. Natividade confundia os velhos

termos com os novos: 

província 

com estado, corte

com capital, imperador com 

presidente, 

mas seus fi-

lhos ambos se dirigiam a ela como 

'Baronesa'."

Antes de 

prosseguirmos, 

lembramos 

que 

um

dos fenômenos da sociedade do tempo de Machado,

segundo explica Raymundo Faoro, é a convivência e

mistura da sociedade de classes, em 

plena 

expansão,

com o estamento, 

por 

meio do enobrecimento: 

"Em-

bora o dinheiro não seja, em si, 

qualificação para

o ingresso no luzido mundo do estamento, 

pode

ele, ao tempo 

que proporciona 

certo estilo de vida,

modelo de educação e 

prestígio 

social, conduzir à
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outra camada", escreve o 

jurista 

e historiador em A

pirâmide 

e o trapézio. E se, ao nos relatar o episódio

de enobrecimento da família de Pedro e Paulo, com

a concessão do título de barão ao banqueiro Agosti-

nho Santos, 

pai 

dos 

gêmeos, 

Machado nos descreve

um acontecimento comum à época, as 

palavras 

do

narrador do romance deixam soar uma nota crítica.

Com efeito, ao lermos o episódio, somos chamados

a atenção 

para 

a convivência 
pacífica 

entre o ideal

republicano e a aceitação, sem conflitos, do enobre-

cimento familiar. Assim, no contexto descrito 

pelo

narrador, os valores da tradição e da monarquia são

justapostos 

aos ideais republicanos 

que, 

concluímos,

desse modo se esvaziam. Como nos conta o narra-

dor, os dois irmãos receberam com alegria a notícia

do despacho do imperador, 
que 

havia concedido a

seu 

pai 

o título de Barão de Santos:

"Que 

os dous 

gêmeos participassem 

da lua-de-

mel nobiliária dos 

pais 

não é cousa 

que 

se 

precise

escrever. O amor 
que 

lhes tinham bastava a explicá-

lo, mas acresce 

que, 

havendo o título 

produzido 

em

outros meninos dous sentimentos opostos, um de

estima, outro de inveja, Pedro e Paulo concluíram

ter recebido com ele um mérito especial. 

Quando,

mais tarde, Paulo adotou a opinião republicana

nunca envolveu aquela distinção da família na con-

denação das instituições."

Se o Brasil, como os 

gêmeos, 

não 

passou por

uma transformação radical após a 

proclamação 

da

República, a crítica contida na obra de Machado

dirige-se, ironicamente, à manutenção de uma sé-

rie de elementos da antiga ordem. Citemos alguns

exemplos: a 

permanência 

do estamento; o vínculo

entre 

política 

e trivialidade; o esvaziamento de ide-

ais republicanos; a decepção e o desencantamento

com o novo regime; a morte da alternativa 

política

alegorizada 

por 

Flora. O 

país, 

desse modo, 

"pare-

ceria estar destinado a nunca realizar seus sonhos,

a nunca desfrutar o 

presente, 

mas apenas o futuro

que 

seria idêntico ao 

passado", 

escreve Caldwell.

E traços deste futuro 

— 

no 

qual 

o 

passado 

colo-

nial é mesclado, combinado e unido a outras idéias de

progresso 

e modernização 

— 

são recriados em Dois

irmãos. Este segundo romance de Milton Hatoum

é narrado 

por 

Nael, agregado da família nuclear da

trama e filho bastardo de uma índia arrancada à for-

ça 
de sua comunidade. Nele, a crítica às heranças da

nossa antiga sociedade estamental e escravocrata

torna-se mais direta e crua. Entre outros elemen-

tos da referida herança, o autor explora: a ausência

de limite entre trabalho e escravidão; o arbítrio e

capricho dos integrantes da classe dominante bra-

sileira, características trabalhadas com destreza em

Machado; os afetos 

patriarcais 

de amor, 

posse 

e ci-

úme; as alianças do discurso em nome da razão, do

desenvolvimento e da modernização do 

país 

com o

autoritarismo e a violência.

Ao reler o mito bíblico da discórdia entre Esaú

e Jacó, citando explicitamente o autor de Dom Cas-

murro, o autor manauara não se limita a retraba-

lhar o romance de Machado e a lenda testamen-

tal num 

plano pessoal, 

aquele do conflito entre os

dois irmãos inimigos. Com efeito, os dois 

gêmeos

do escritor são 

passíveis 

de serem interpretados de

forma alegórica, 

possibilitando 

uma leitura 

política

repleta de vínculos com a obra de Machado. E se

no caso desta o 

grande 

episódio histórico do livro

constitui a 

proclamação 

da República, relatada em

parte 

a 

partir 

da visão 

(e 

das apreensões financei-

ras) do confeiteiro Custódio, o romance de Hatoum

narra outro marco 

político 

de nosso 

país: 

o 

golpe

militar de 1964. Lembramos, nesse contexto, 
que

a ditadura militar instaurada no Brasil nos anos 60

continuará a ser trabalhada 

por 

Hatoum em Cinzas
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do Norte 

(2005), 

obra na 

qual, 

inclusive, ela 

ganhará

maior espaço.

Mas focalizemos nossa atenção em Dois irmãos.

Ao entrelaçar a trama de ódio entre os 

gêmeos 

Ya-

qub 
e Omar ao relato deste acontecimento históri-

co, o narrador deste romance também revela-nos a

permanência 
de um fundo de semelhança sobre o

qual 
se atrita uma feroz oposição. Pois, na medida

em 

que 

avança no enredo da discórdia entre os ir-

mãos, ele nos mostra como os dois, indivíduos de

temperamento, 
ambição e comportamento extre-

mamente contrastantes, manifestam-se similares. E

esta semelhança não se traduz num mesmo 

posi-

cionamento em relação à ditadura militar. E, 

pois,

na sua diferença 

que 

eles se revelam fortemente

parecidos, 
de modo 

próximo, 

aliás, ao dos 

gêmeos

de Machado.

A leitura alegórica do conflito entre os dois ir-

mãos revela-se, de fato, 

produtiva. 

Vamos a esta.

Defendemos, 

pois, que 

Yaqub e Omar alegorizam,

respectivamente, a oposição entre razão e emoção.

Esta oposição 

pode 

ainda ser desdobrada em diver-

sos outros 

pares: 

mente e corpo; cultura e natureza;

civilização e barbárie. E estes seriam marcados 

por

outro dualismo, o 

qual 

trabalhamos com base na

análise machadiana de Roberto Schwarz. Referimo-

nos aqui aos embates 

(que 

não excluem alianças e

deslocamentos) entre a ideologia liberal e aquela do

favor. Este antagonismo seria indicado no romance

por 
meio dos choques entre Omar, o 

gêmeo 

cheio

de caprichos eternamente 

paparicado pela 

mãe 

que

permanece 
toda a vida em sua cidade natal, e Yaqub,

o 

primogênito 

calculista e ambicioso 

que 

abandona a

província, 
radicando-se em São Paulo.

Apresentemos, de modo resumido, tal hipóte-

se. Com efeito, identificamos em Yaqub traços da

figura do estrangeiro e do indivíduo caracterizado

como calculista e racional, 

que 

acredita e aposta no

discurso do 

progresso 

e da modernização do 

país.

Como se sabe, o 

personagem 

mudou-se 

para 

o Lí-

bano ainda menino, chegando a esquecer 

parcial-

mente o 

português 

ao retornar cinco anos depois.

Quando 

volta, recusa-se a se integrar à cidade, 

pre-

ferindo 

permanecer 

isolado no 

quarto 

estudando 

(e

executando seus 

projetos 

de sucesso voltados 

para

o 

futuro) 

a aproveitar o mergulho nos igarapés, o

sol, as serenatas. Mais tarde, após deixar Manaus

pela 

segunda vez, ele estranha sua cidade natal ao

visitá-la e não consegue 

"ser 

espontâneo na casa

onde nascera", segundo nos observa Nael. Em São

Paulo, explica ainda o narrador, Yaqub vestirá 

"a

máscara do 

que 

havia de mais moderno no outro

lado do Brasil".

As características de sujeito forasteiro, descon-

fortável no ambiente manauara, são somadas ao

perfil 

do indivíduo racional ao extremo, com to-

dos os defeitos 

que 

esta descrição implica 

(cálculo,

frieza, ambição desmedida, crueldade), seja 

quando

avaliada com base nos valores da família ou 

quando

criticada 

pela própria 

razão crítica. Nesse contexto,

o narrador nos insinua 

que 

a vingança de Yaqub

- 

que 

levará à 

prisão 

de Omar e à venda da casa

familiar 

— 

foi 

planejada 

muitos anos antes de sua

concretização. 

"Ele 

se sofisticava, 

preparando-se

para 

dar o bote: minhoca 

que 

se 

quer 

serpente, algo

assim", escreve Nael ao comentar a correspondên-

cia de Yaqub.

As feições de 

personagem 

estrangeiro não colo-

cam Yaqub, 

porém, 

em 

pólo 

oposto à nação brasilei-

ra. Pelo contrário. O forasteiro aqui veste a másca-

ra da identidade nacional. Com efeito, em diversos

momentos, Hatoum sublinha o vínculo do 

primo-

gênito 

com os destinos escolhidos ou louvados 

pelo

país. 

Uma das lembranças 

que 

ele deixou em todos
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antes de 

partir, por 

exemplo, é a de seu desfile com

farda de 

gala 

no Dia da Independência. Numuoutro

trecho, a identificação entre 

personagem 

e 

país 

é

expressa na frase 

"Yaqub 

e o 

país 

inteiro 

pareciam

ter um futuro 

promissor." 

Para completar, o 

primo-

gênito 

se aliará ao regime militar. Hatoum indica,

dessa forma, 

que 

nem sempre os 

princípios 

liberais

do direito à liberdade e o 

primado 

da lei andam de

mãos dadas com a chamada razão moderna ou com

os 

projetos 

de 

"modernização" 

e 

"progresso" 

defen-

didos em seu nome, e alegorizados 

por 

Yaqub.

Já Omar se identificará com o Brasil num outro

sentido e 

plano. 

O caçula 

parece 

mesclar traços da

figura estereotipada do 

"nativo" 

- 
cuja caracteriza-

ção 
é atravessada 

por preconceitos 

etnocêntricos

que 

interpretam o 

"local" 

a 

partir 

de valores ex-

teriores às culturas em 

questão 

— 

a feições do in-

divíduo 

privilegiado 

e autoritário 

que 

impõe seus

caprichos numa ordem 

patriarcal. 

Omar constitui,

pois, 

uma figura forte, assustadora e mesmo 

grotes-

ca. Nascido numa família de situação confortável,

cujos rumos eram em 

grande parte 

decididos 

pela

matriarca da casa, a mãe 

que 

lhe mimava, o caçula

não se 

preocupa 

em 

planejar 

o futuro nem aposta

no 

"progresso". 

E age como se estivesse acima da

lei, chegando a estuprar a índia Domingas, mãe de

Nael. Diversas de suas características 

podem, pois,

ser remetidas tanto à imagem redutora do brasilei-

ro 

preguiçoso 

e avesso ao trabalho 

quanto 

àquela

do representante da ordem 

patriarcal que 

rejeita os

princípios 

mais modernos 

propulsores 

do capitalis-

mo.

Boêmio e impulsivo, ele não se deixa contami-

nar 

pela 

ética do trabalho. Suas raras ocupações são

o contrabando e a 

pesca. 

O trabalho, no 

primeiro

exemplo, é ilícito, caminho fácil 

para 

se fazer dinhei-

ro, excluindo a idéia de merecimento. No segundo,

consiste somente num meio de sobrevivência e sub-

sistência, recusando as noções de 

planejamento 

ou

carreira. E diferentemente do irmão, o caçula não

se dedicará aos estudos nem conseguirá diploma,

chegando a ser expulso do colégio dos 

padres por

agredir um 

professor. 

Ele 

passa 

boa 

parte 

de suas

manhãs dormindo na rede vermelha 

pendurada 

no

alpendre da casa familiar, após as farras noturnas.

Como sublinha Esteia J. Vieira, em Milton Hatoum

e a representação do exótico e do imigrante, 

"as 

carac-

terísticas de Omar lembram algumas das múltiplas

de Macunaíma, o anti-herói nacional de Mário de

Andrade. Enquanto Yaqub está ligado ao mundo

racional dos números, o caçula relaciona-se com as

letras Para completar o contraste com o ir-

mão, Omar se opõe à ditadura militar, 

que 
matou

seu amigo, o 

poeta 

e 

professor 

de francês Antenor

Lavai.

Mas não é só isso. O caçula encarna ainda os

princípios 

dos sentidos, da 

paixão 

e da natureza,

entendida como incontrolável. Com efeito, ao longo

do romance ele é freqüentemente comparado a um

animal, o oposto do indivíduo 

"civilizado" 

da me-

trópole. A aproximação é feita 

por 

diferentes 

perso-

nagens. Nael escreve, 

por 

exemplo, 

que 
o caçula 

"no

começo da tarde, rugia, 

faminto" (grifo 

nosso). Já

Halim, 

pai 

dos 

gêmeos, 

solta a seguinte, no meio de

uma conversa: 

"Conheço 

um bicho, mas sem muita

coragem". A oposição deste animal com o ideal de

indivíduo racional 

que 

moldou Yaqub se torna ain-

da mais clara 

quando 

este último desabafa com o 

pai

sobre o irmão: 

"Um 

mal-agradecido, um 

primitivo,

um irracional, estragado até o tutano" 

(grifo 

nosso).

E diferentemente do 

primogênito, que 

vestia uma

armadura em casa, escondendo seus sentimentos

e 

pensamentos, 

o caçula 

"se 

expunha até as entra-

nhas".
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Tais 

pólos 

em oposição não receberão trata- Como vimos, Yaqub e Omar, situados em extre-

mento maniqueísta em Dois irmãos. Embora um dos mos opostos, terminam 

por 

se identificar na cruel-

gêmeos possa 

ser declarado vencedor do conflito, dade e no infortúnio. Ao rejeitá-los, o narrador Nael

o final de ambos será melancólico e infeliz. De um critica em sua narrativa a idéia de 

que 

o mundo

lado, a ênfase na razão calculadora levará à cruelda- precisa ser dividido entre tais antagonismos, defen-

de 

planejada, que 

acabará 

por 

reforçar o isolamen- dendo a 

possibilidade 

de se optar 

por 

uma terceira

to de Yaqub. Este, ao não abdicar da 

perseguição 

margem. Esta é, ao menos, o caminho escolhido 

por

Omar, será rejeitado 

pela 

irmã, Rânia. Dele também ele, 
que 

se afasta dos dois 

gêmeos 

e se liberta do

se afastará Nael, 
que 

escreve desejar 

"distância 

de seu 

passado 

de agregado, tornando-se 
professor 

as-

todos esses cálculos, da engenharia e do 

progresso salariado 

e escritor. Nael rompe, 

portanto, 

com o

ambicionado 

por 

Yaqub". Já a ênfase na emoção, nos progresso desenfreado alegorizado 

por 

Yaqub, 
que,

prazeres 
do corpo e no arbítrio 

provocará 

a 

prisão como 

vimos, se aliou ao autoritarismo e à repressão,

de Omar 

(punição 

aplicada com os 

punhos 

da 

"lei" Mas 

o narrador também não aceita compactuar com

em tempos de regime de exceção), o desequilíbrio o ócio e os caprichos de Omar, agressor de sua mãe

psíquico 
e, 

por 

fim, também o isolamento. E no fi- que ele aprende a enfrentar. A loucura da 

paixão

nal das contas, razão e emoção, tais como alegori- de Omar, suas atitudes desmesuradas contra tudo

zadas 

pelos gêmeos, 

apoiarão ou 

gerarão 

arbítrios: e todos neste mundo não foram menos danosas do

a aliança de Yaqub com o regime militar, os atos in- que os 

projetos 

de Yaqub: o 

perigo 

e a sordidez de

conseqüentes e violentos de Omar mencionados ao sua ambição calculada", escreve,

longo do livro, como o estupro de Domingas, mãe Já no romance de Machado, os 

gêmeos 

Pedro

de Nael. A brutalidade moldará, 

portanto, 

os dois e Paulo têm um final feliz. Os dois elegem-se de-

personagens, 

como sugere Rânia, ainda 

que 

num putados e exercem seus 

papéis políticos 

em lados

ato em defesa de Omar: opostos 
na Primeira República. E 

possível 

mesmo

"Lembrou-lhe 

[a 

Yaqub] 
que 

a vingança é mais concluir 
que 

a 

previsão 

da cabocla 

("Cousas 

futu-

patética 

do 

que 

o 

perdão. 

Já não se vingara ao so- ras!") foi realizada, ou dá-la como certa 

para 

o futu-

terrar o sonho da mãe? Não a viu morrer, não sabia, ro 

próximo. 

O 

quadro 

é, aparentemente, bem mais

nunca saberia. Zana havia morrido com o sonho alegre e harmonioso do 

que 

aquele desenhado em

dela soterrado, com o 

pesadelo 

de uma culpa. Es- Dois irmãos. Contudo, a crítica aos antagonismos de

creveu 

que 

ele, Yaqub, o ressentido, o rejeitado, era sua época também foi realizada 

por 

Machado 
quan-

também o mais bruto, o mais violento, e 

por 

isso do este nos mostrou 

que 

a 

possibilidade 

de mudan- 125

podia 

ser 

julgado. 

Ameaçou desprezá-lo 

para 

sem- ça 
(da 

terceira margem) foi sepultada com Flora,

pre, queimar 

todas as suas fotografias e devolver as personagem 
que 

não conseguia distinguir 

(nem,

jóias 

e roupas 
que ganhara, 

caso ele não renunciasse portanto, escolher) entre os dois irmãos. Permane-

à 

perseguição 

de Omar. Cumpriu à risca as ameaças, ceu a fútil escolha das tabuletas, dos regimes e as

porque 

Yaqub calculou 
que 

o silêncio seria mais efi- defesas entre ideais esvaziados, 
que 

convivem sem

caz do 

que 

uma resposta escrita 

(grifo 

nosso)." conflitos seja com o enobrecimento 
pessoal, 

no caso revista 

do

de Paulo, seja com a 

proclamação 

da República, no LIVRO

i
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caso de Pedro, 

que 

acabou 

por 

aderir à nova forma

de 

governo.

Uma diferença entre os dois títulos merece,

contudo, ser ressaltada. Enquanto no romance de

Machado o 

personagem que 

alegorizava a terceira

margem morreu, naquele de Hatoum este não ape-

nas continua vivo, como nos transmite sua versão

da história. Dois irmãos tem, 

pois, 

como horizonte

utópico a educação, 

graças 

à 

qual 

Nael se torna in-

dependente material e afetivamente da família na

qual 

era agregado. Este horizonte não se transfor-

mou, 

porém, 

numa alternativa concreta. Sabemos

que 

as 

gerações 

seguintes àquela de Nael, cujos

integrantes entraram 

para 

a escola durante a dita-

dura, tiveram acesso a um ensino 

público 

de baixa

qualidade, 

resultado das 

políticas 

educacionais do

regime militar. Isto não impede, 

porém, que 

numa

comparação entre os dois romances, atenta às críti-

cas sociais enunciadas, a aparente harmonia do final

da obra de Machado nos deixe com um 

gosto 

mais

amargo. Nela, a realização das tão aguardadas 

"cou-

sas futuras" desconcerta 

pelo pouco, 

ou 

quase 

nada,

que 

traz de surpresa, novidade ou mudança.

Daniela Birman é 

jornalista 

e doutora em Literatura

Comparada.
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O caso do relógio 
de ouro

Eliane da Conceição Silva

"O 

relógio de ouro" foi 

publicado 
originalmente

no Jornal das Famílias, de abril a maio de 1873, e

lançado 
no volume Histórias da meia-noite, no mes-

mo ano. Na advertência deste, o escritor, com muita

modéstia, mostra a despretensão de suas narrativas

para 
o leitor, mas afirma, 

"não 

digo com isto 

que

o 

gênero 

seja menos digno da atenção dele, nem

que 
deixe de exigir 

predicados 

de observação e de

estilo". 

(ASSIS, 

1997, v. 2, 

p. 

160). Pensando nessa

advertência, 

podemos 

analisar o 

penúltimo 

conto

dessa coletânea como representativo de situações

de violência simbólica no contexto da sociedade

brasileira oitocentista.

A narrativa é conduzida 

por 

um 

"narrador 

onis-

ciente neutro" 

que 

inicia o conto sem subterfúgios.

"Agora 

contarei a história do relógio de ouro. Era

um 

grande 

cronômetro, inteiramente novo, 

preso

a uma elegante cadeia" 

(ASSIS, 

1997, v. 2, 

p. 

234).

O objeto em torno do 

qual 

se desenvolve a trama,

tal 

qual 

a vara, de 

"O 

caso da vara" 

(1899) 

aparece

como elemento central, mas 

que 

nos 

permite pensar

as situações de violência física e simbólica envolvi-

das nas relações 

que 

o narrador 

parece 

minimizar.

Luís Negreiros acaba de ver um relógio em seu

quarto 
e, admirado 

por 

saber 

que 

tal objeto não era

seu nem de sua esposa ou de 

pessoas 

conhecidas,

se enfurece 

já 

desconfiado da fidelidade da esposa.

Interpelada, Clarinha nega saber a 

procedência 
do

relógio. Nesse ínterim, ele acaba sendo lembrado,

de seu aniversário no dia seguinte, e arrependido

por 

crer ser o objeto um 

presente 
de aniversário da

esposa, vai 

pedir 

desculpas a ela 

por 

suas acusações,

mas 

para 

seu espanto, ela o deixa sozinho na sala

depois de mostrar toda sua indignação. Mais tar-

de, vai ter com Clarinha, ainda mais enfurecido e

já 

disposto a agredi-la também fisicamente, 

quando

enfim, descobre 

que 
o relógio fora, afinal, um 

pre-

sente de sua 

própria 
amante, enviado 

por 

engano

para 

sua casa.

O enredo é ágil, ainda 

que 

carregado de situa-

ções 
de violência menos efetivas 

que 

em 

potencial,

e 

que 

deixam o/a leitor(a) em tensão 

permanente.
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As ironias em torno do aspecto risível da 

persona-

gem 

Luís Negreiros demonstram uma crítica sutil à

situação de dominação e violência a 

que 

são subme-

tidas as mulheres, desmascarando o ridículo desses

maridos-senhores.

Personagens femininas marcantes são facilmen-

te encontradas na obra machadiana. Capitu, Sofia,

Helena, 

para 

citar apenas 

personagens 

de três ro-

mances consagrados, são mulheres 
que, 

embora

retratadas 

por 

narradores oniscientes ou testemu-

nhas, são determinantes nas tramas desenvolvidas.

Já nos contos, as 

personagens 

femininas além de

marcantes, são o foco central de muitos dos seus

melhores contos, sendo, inclusive, narradora de um

que 

causou 

polêmica 

na imprensa da época. 

"Con-

fissões de uma viúva moça" 

(1865), para 

além da

educação moral, mostra a complexidade da mulher

oitocentista e a capacidade de refletir sobre a sua

situação nessa sociedade 

patriarcal.

Segundo Pierre Bourdieu 

(1999, p.17), 

a domi-

nação masculina se 

pauta 

na naturalização de uma

construção social, uma vez 

que 

a divisão sexual

parece 

definir a realidade social como natural, 

pre-

sente, ao mesmo tempo, em 

"estado 

objetivado" nas

coisas, em todo o mundo social, bem como em 

"esta-

do incorporado", nos corpos e nos habitus dos agen-

tes, 

que 

funcionam como 

"sistemas 

de esquemas de

percepção, 

de 

pensamento 

e de ação". Deste modo,

as 

posições 

masculina e feminina são fixadas como

naturais, sendo, 

portanto, 

legitimadas.

A ordem social 

funciona 

como uma imensa má-

quina 

simbólica 

que 

tende a ratificar a domina-

ção 
masculina sobre a 

qual 

se alicerça: é a divisão

social do trabalho, distribuição bastante estrita

das atividades atribuídas a cada um dos dois se-

xos, de seu local, seu momento, seus instrumentos;

é a estrutura do espaço, opondo o lugar de assem-

bléia ou de mercado, reservados aos homens, e a

casa, reservada às mulheres 

(...). (BOURDIEU,

1999, 

p. 

18)

Charles Expilly 

(1977) 

descreve a situação da

mulher brasileira, 

por 

volta de 1863, citando um

provérbio português, que 

foi introduzido e 

pratica-

do também no Brasil, e lamenta a 

pequena 

influên-

cia do 

progresso 

trazido 

por 

sua 

"civilização" 

a uma

sociedade imobilizada 

pela 

influência 

portuguesa.

As mulheres, 

porém, 

é triste confessá-lo, não se

uniram ao movimento regenerador senão 

para

adotarem os vestidos e os chapéus das nossas 

pa-

trícias. 

(...) 

Hoje ainda a educação de uma brasi-

leira está completa, desde 

que 

saiba ler e escrever

correntemente, manejar o chicote, 

fazer 

doces e

cantar, acompanhando-se ao 

piano, 

num roman-

ce de Arnaud ou de Luísa Puget. Até agora as

senhoras não tomaram da civilização senão a

crinolina, o chá e a 

polca. (EXPILLY, 

1977, 

p.

271-272).

Já Miécio Táti 

(1991) 

mostra 
que 

a educação

da mulher oitocentista se resumia a tocar o 

piano,

saber francês, costurar, ler romances e revistas de

moda. 

"Quanto 

a exercer atividades lucrativas, nem

se fale... A não ser 

para 

uma moça de condição hu-

milde, ou afastada da família. 

(TÁTI, 

1991, 

p. 

115)

E como descreve o 

próprio 

Machado de Assis, no

conto 

"Quem 

não 

quer 

ser lobo..." 

(1872), 

em 

que 

o

narrador descreve a 

personagem 

alvo do interesse

de Coelho, atraído 

pela possível 

riqueza da moça,

a 

quem 

era 

perdoável 

a falta de beleza, conquanto

que 

herdasse uns duzentos contos dos tios. 

"Lúcia

tocava 

piano, 

sabia muitas coisas de costura, dese-

nhava bem e falava corretamente a língua francesa."

j
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(ASSIS, 
1957, 

p.203).

Com isso, 

percebe-se que 

enquanto o homem era

educado 

para 

o espaço 

público 

e 

para 

nele exercer

cargos 
de 

prestígio 

- 

"Teoria 

do Medalhão" 

(1882)

é exemplar nesse sentido 

-, 

a mulher era formada

para 
ocupar o espaço 

privado, 

apta a cuidar da casa

e do marido e receber suas visitas com 

polidez, 

sen-

do 

que 
estes eram os meios de se conseguir um bom

casamento, 
além é claro da beleza e/ou riqueza.

Era uma bonita moça esta Clarinha, ainda 

que

um tanto 

pálida, 

ou 

por 

isso mesmo. Era 

peque-

na e delgada; de longe 

parecia 

uma criança; de

perto, quem 

lhe examinasse os olhos, veria bem

que 

era mulher como 

poucas. 

Estava molemente

reclinada no sofá, com o livro aberto, e os olhos

no livro, os olhos apenas, 

porque 

o 

pensamento,

não tenho certeza se estava no livro, se em outra

parte. 

Em todo o caso 

parecia 

alheia ao marido

e ao relógio. 

(ASSIS, 

1997, v. 2, 

p. 

235, 

grifo

nosso).

No decorrer da narrativa, Clarinha também é

caracterizada 
como 

"a 

mais dócil e afável criatura

que 
por 

aqueles tempos respirava o ar fluminense".

(ASSIS, 
1997, v. 2, 

p. 

238) A ironia com 

que 
o nar-

rador 
envolve essa afirmação aponta mais 

para 

uma

critica da relação de dominação estabelecida entre o

casal do 

que para 

uma valorização do ideal de mu-

lher submissa e frágil. Até 

porque 

tal leitura não se-

ria condizível com a descrição acima de uma mulher

atípica 
e cujo 

pensamento 

nem mesmo o narrador é

capaz de devassar, uma vez 

que 

a neutralidade dian-

te da ação corrobora certa 

postura 

crítica.

As reações de Clara são todas defensivas. 

Quan-

do inquirida sobre a 

procedência 

do relógio, a ação

da 

personagem 

é sempre orientada 

pelo 

medo. 

"Cia-

rinha ergueu lentamente os olhos 

para 

ele, abaixou-

os depois, e murmurou: 
- 

Não sei". Outras situações

também evidenciam o teor de tensão na relação en-

tre Clarinha e o marido, 

que 

é descrito como 

"ho-

mem assomado" e, antes do casamento, como 

"leão

impetuoso". Sua ação é marcada 

pela 

raiva e 

pelo

descontrole, expressos no seu olhar, 

"Luís 

Negrei-

ros encarou-a; seus olhos 

pareciam 

dous reluzentes

punhais" 

e 

por 

sua voz, definida como 

"voz 

de tro-

vão" ou como a de um animal, 

"E 

demais! urrou

Luís Negreiros, levantando-se e atirando a cadeira

ao chão". 

(ASSIS, 

1997, v. 2, 

p. 

236, 235, 236)

Essas descrições vêm ao encontro do 

que pon-

tua Pierre Bourdieu 

(1999, p. 

38) sobre a discipli-

na corporal 

que 

naturaliza o construto social, com

condutas e 

posturas 

tipicamente femininas, como o

"baixar 

os olhos" ou 

"aceitar 

as interrupções", ao

passo que 

o homem deve sempre 

"olhar 

de frente,

nos olhos".

A violência física latente da situação chega a

tornar-se efetiva em dados momentos.

Luís Negreiros 

fez 

um 

gesto 

como de 

quem que-

ria esganá-la; conteve-se. A mulher levantou-se,

apanhou o relógio e 

pô-lo 

sobre uma mesa 

peque-

na. Não se 

pôde 

conter Luís Negreiros. Cami-

nhou 

para 

ela, e, segurando-lhe nos 

pulsos 

com

força, 

lhe disse:

- 
Não me responderás, demônio? Não me expli-

carás esse enigma?

Clarinha 

fez 

um 

gesto 

de dor, e Luís Negreiros

imediatamente lhe soltou os 

pulsos que 

estavam

arrochados. Noutras circunstâncias é 

provável

que 

Luís Negreiros lhe caísse aos 

pés 

e 

pedisse

perdão 

de a haver machucado. Naquela, nem se

lembrou disso; deixou-a no meio da sala e en-

trou a 

passear 

de novo, sempre agitado, 

parando

de 

quando 

em 

quando, 

como se meditasse algum
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desfecho trágico. 

(ASSIS, 

1997, v. 2, 

p. 

236)

Essa 

passagem 

evidencia a tensão 

presente 

na

narrativa, bem como dá a entender 

que 

não era a

primeira 

vez 

que 

ele a agredia, 

pois 

se 

"noutras

circunstâncias" lhe 

pediria perdão, percebemos 

im-

plicitamente 

a existência de outros incidentes. A

violência simbólica 

presente 

na situação em 

que,

Clarinha, ciente da origem do relógio, morde os

lábios 

quando 

é 

questionada pelo 

marido, ou estre-

mece a cada investida sua, mostra 

que 

os efeitos 

que

a violência simbólica 

gera 

em Clarinha são reais e

não minimizam os momentos, como o citado acima,

de agressão física, ou do final do conto 

quando 

ele

está 

prestes 

a estrangulá-la.

Lúcia Ozana Zolin 

(1994), 

a 

partir 

da ação da

personagem 

Clarinha, ao lado da 

personagem 

Ma-

ria Olímpia de 

"A 

senhora do Galvão" e Eugênia

de 

"Confissões 

de uma viúva moça", as define como

"protótipos 

de mulher-objeto". No caso da 

pri-

meira, 

por 

se resignar, a segunda 

por 

adotar uma

posição pragmática 

ante a traição do marido, op-

tando 

pela 

manutenção das aparências, e a última

por 

submeter seu desejo às convenções morais. Por

ser o foco da autora a trajetória dessas e de outras

personagens 

femininas em contos de Machado de

Assis, 

percebemos 

uma ênfase maior na ação das

personagens, 

divididas em blocos; mulheres-objeto

e mulheres-sujeito 

— 

que 

agem com sedução e dis-

simulação, exercendo suas opções e contrapondo-se

à ideologia vigente da mulher do século XIX. Para

a autora, 

"Relógio 

de ouro" trata com ironia o ho-

mem e a relação de dominação. Assim, Machado

de Assis, ao ironizar as atitudes de Luís Negreiros

com o final apresentado, dá 

provas 

de sua não ade-

são às convenções sociais da época. Entretanto, sua

análise enfatiza mais a resignação e submissão de

Clarinha em si, do 

que 

as estruturas de 

poder que

dão sustentação à situação 

que 

se estabelece entre

ela e o marido.

Como mostra Pierre Bourdieu 

(1999, p. 

45), a

dominação masculina se apresenta na objetividade

das estruturas sociais, das atividades 

produtivas 

e

reprodutivas e nos habitus, 

que 

são moldados con-

forme essas condições, dando origem a modos de

pensamento, 

de 

percepção 

e de ação diferenciados

para 

homens e mulheres. Desta forma, 

"as 

próprias

mulheres aplicam a toda a realidade e, 

particular-

mente, às relações de 

poder 

em 

que 

se vêem envol-

vidas, esquemas de 

pensamento que 

são 

produto 

da

incorporação dessas relações de 

poder". 

Portanto,

"seus 

atos de conhecimento são, exatamente 

por

isso, atos de reconhecimento 

prático, 

de adesão dó-

xica, crença 

que 

não tem 

que 

se 

pensar 

e se afirmar

como tal e 

que 

'faz', 

de certo modo, a violência sim-

bólica 

que 

ela sofre". É neste sentido, 

que 

buscare-

mos compreender melhor o contexto histórico 

que

produzia 

situações como essas.

Conforme vimos anteriormente, a família 

pa-

triarcal exerceu 

grande 

influência na organização

social brasileira, uma vez 

que 

envolvia funções eco-

nômicas, 

políticas 

e sociais mais amplas e um con-

tingente de 

pessoas 

e relações 

para 

além do círcu-

lo familiar consangüíneo 

propriamente 

dito. Com

base nisso, os trabalhos de Gilberto Freyre 

(2004)

e Antonio Cândido 

(1972) 

apresentam a configura-

ção 
desse modelo familiar e a sua transformação, a

partir 

da segunda metade do século XIX. Assim,

"O 

relógio de ouro" 

já 

apresenta esse cenário ur-

bano, no 

qual 

se desenvolvem relações burguesas,

o 

que percebemos 

nas atividades das 

personagens

centrais; Luís Negreiros 

possui 

um escritório en-

quanto 

sua esposa lê romances em casa.

Segundo Gilberto Freyre 

(2004), 

a mulher foi
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a 

porta 
de entrada 

para 

as mudanças no interior

da família, o 

que 
Jurandir Freire Costa corrobora,

apontando 
seu anacronismo diante das mudanças

sociais 
daquele contexto.

A mulher de alcovafoi uma 

peça fundamental 

no

dispositivo médico-higiênico. Encerrada nestes

locais escuros, úmidos, mal ventilados, a mulher

representava o elo mais 

fraco 

da cadeia anti-

higiênica visada 

pelos 

médicos. Arrancando-a

da alcova, a medicina social, de um só 

golpe, 

in-

tegrava a 

família 

à cidade, enfraquecia o 

poder

paterno 

e surgia como aliada da esposa contra o

marido. 

(COSTA, 

1999, 

p. 

115).

Essa mulher 

passa 

a ser a dama dos salões, 

que

vai às compras, leitora de romances e adepta da

moda mais recente. No entanto, segundo o autor,

a emancipação das mulheres 

poria 

em risco o 

pro-

jeto 
médico social, 

pois 

se ao Estado interessava

formar 
cidadãos aptos e saudáveis, coube à mulher

o 

papel 

de mãe. A 

princípio, 

fazendo-a amamentar

os filhos, uma vez 

que 
a amamentação 

era exercida

pelas 
amas de leite, mas com a ativa vida social, as

mulheres continuavam a negligenciá-la. 
A ênfase

no 

papel 
de mãe, além de colocá-la no cuidado da

saúde 
dos filhos, regulava a vida da nova mulher, 

já

que 
sua autonomia efetiva arriscaria o modelo disci-

plinar, possibilitando, 
inclusive, a concorrência com

o homem. Portanto, a naturalização das diferenças

sexuais dos indivíduos era enfatizada nos discursos

higienistas, 
e a crença na inferioridade natural da

mulher, sua 

predisposição 

biológica aos afazeres

domésticos, aos sentimentos em oposição à tendên-

cia masculina 

para 

o 

público 

e 

para 

a razão eram ne-

cessárias 

para 

manutenção da nova ordem social.

Segundo Kátia Muricy 

(1988), 

a crítica aparen-

temente 

paradoxal 

da medicina social à moda, aos

espartilhos apertados, 

por 

exemplo, mas 

principal-

mente ao mundanismo excessivo, como as festas,

espetáculos 

que poderiam 
tornar a família, sobre-

tudo a mulher, exposta e liberal demais, expunham

o controle da medicina social 

que 
se apresentava

como mediadora da transição segura 

para 

uma

vida burguesa. 

"A 

importância dada 

pelos 

médicos

a crítica da moda, testemunhada no radicalismo de

suas intervenções, aponta 

para 

um fator decisivo na

preocupação 
higienista: a identificação da mulher à

função materna." 

(MURICY, 

1988, 

p.64).

Na 

perspectiva 

de Anélia Montechiari Pietrani

(2000), 

a 

questão 

da maternidade em Machado de

Assis é dessacralizada, uma vez 

que 
se distancia do

discurso da Igreja e dos 

padrões 

de uma sociedade

ainda 

patriarcal. 

Embora a autora não se atenha ao

discurso higienista 

que, 
como vimos acima, também

reelabora esse ideal, agora naturalizado 

pela 

visão

da ciência, impondo à mulher o 

papel 

de mãe, assi-

nala 

que 
Machado de Assis, nas 

poucas 

mães 

que

constrói em seus romances 

(mas 

não só, 

pois per-

cebemos o mesmo em inúmeros contos), não repro-

duz o modelo materno idealizado.

£...J 

A desconstrução do ideal sagrado da ma-

ternidade revela a ousadia de Machado de Assis

bem como um enfrentamento 
silencioso e ardiloso

do narrador 

que, 

convivendo com as limitações

impostas 

pela 

sociedade 

patriarcal, põe 

em ten-

são as verdades 

padrão 

dessa mesma sociedade,

rasurando-as e contestando-as. 

(PIETRANI,

2000,p. 17)

Por outro lado, Kátia Muricy 

(1988) 

analisa os

romances de Machado de Assis tendo como base

o 

processo 

de normalização 

pelo qual passou 
a fa-

mília brasileira ao longo do século XIX. A 

partir

de uma sociabilidade distinta, urbana e aberta aos

133

REVISTA DO

LIVRO

L



O caso do relógio de ouro 
| 
Eliane da Conceição Silva 

|

novos costumes e valores vindos da Europa 

por

meio da ciência, mais especificamente 

pela 

medicina

higienista, estabelecem-se novos 

padrões 

de sócia-

bilidade 

que 

se chocam com os valores da família

patriarcal, 

mas de modo a não comprometer a base

da estrutura. Assim, nos 

primeiros 

romances, Ma-

chado adotaria um discurso moral sobre a família,

concebendo-a como 

"agente 

ordenador do social",

sem ser autoritário ou tradicional. Já nos roman-

ces de 

"segunda 

fase", o autor adotaria uma visão

crítica em relação à modernidade, sobretudo à ciên-

cia como verdade capaz de definir e dirigir o social.

Deste modo, a família deixa de ser esse 

"agente 

or-

denador" 

para 

ser motivo de crítica não só à moral

da família 

patriarcal, 

mas também à nova ordem

burguesa e ao corolário cientificista 

que 

a envolve.

O casamento também é o mote central na maio-

ria dos contos machadianos, mas não são 

poucos 

os

que 

são infelizes ou frustrados. Contudo, talvez não

seja 

possível 

definir tão facilmente a separação em

fases, embora, em sua maior 

parte 

sejam moralistas,

muitos e significativos não são. 

"Confissões 

de uma

viúva moça" 

(1865), 

"Sem 

olhos" 

(1876), 

"História

de uma lágrima" 

(1867) 

são contos em 

que, 

ape-

sar de o final ser de um moralismo convencional, o

desenvolvimento aponta 

para 

uma visão crítica do

casamento, da situação da mulher e da violência a

que 

eram submetidas. Luiz Roncari 

(2006) 

também

ressalta certa diferença entre o desenvolvimento e o

desfecho dos seus contos, o 

que para 

o autor, resul-

taria, de fato, em algo desconexo; a tendência crítica

do escritor, mas 

que 

cede às aspirações do leitor,

afeito a aventuras romanescas.

O 

que 

se nota desde os 

primeiros 

contos de Ma-

chado é 

que 

ele se esforça 

para 

combinar uma ob-

servação realista, crítica das 

práticas 

sociais e in-

telectuais, com uma trama 

ficcional 

bem urdida,

romanesca, compondo-se 

quase 

sempre em torno

das dificuldades e dos obstáculos do encontro e da

realização amorosa. 

(RONCARI, 

2006, 

p.86)

Na 

primeira 

versão de 

"O 

relógio de ouro", 

pu-

blicada no Jornal das Famílias, sob o 

pseudônimo 

de

Job 

(e 

localizada no acervo da Biblioteca Nacional,

na seção de Obras raras) há exatamente o esforço

para 

combinar realismo às aspirações romanescas

e moralistas dos/as leitores(as). Por conseguinte,

a cena de suspense, 
que 

nos deixa de sobreaviso a

respeito do 

que possa 

acontecer, aparece exposta

de maneira mais evidente, apontando 

para 

um des-

fecho mais violento, tipicamente melodramático e

trágico. 

"Luiz 

Negreiros, depois de muito e muito

cogitar, inclinou-se á mais triste e deplorável das

hypotheses. Abrio a secretaria, e tirou de dentro de

uma 

gaveta 

secreta um revolver de seis tiros. Es-

tava carregado. Metteu-o no bolso, e foi ter com a

mulher." 

(ASSIS, 

1873, 

p. 

132). O final sanguinário

que 

se 

presume 

daí é modificado 

quando 

da 

publica-

ção 
em livro 

para 

uma forma de violência mais sutil,

substituindo a arma 

pelo 

uso das 

próprias 

mãos e

assim, vemos 

que 

a tendência crítica 

prevalece.

A realidade vive o momento de transformação

do 

patriarcalismo 

tradicional. Assim, a 

perda 

do 

po-

der 

patriarcal 

não foi aceita sem uma compensação

válida 

para 

aquele 

que 

detinha o controle 

quase 

ab-

soluto sobre esposa, filhos, escravizados e agrega-

dos. A higiene oferecia em troca uma vida saudável,

racionalizada e civilizada. Mas individualmente,

ofereceu 

pela perda 

do status social de líder da famí-

lia em nome do Estado, o 

papel 

de 

"pai 

higiênico", 

já

sem as 

propriedades 

do 

patriarca, 

dadas as mudan-

ças 
ocorridas, mas senhor absoluto da mulher, 

que

sob o 

papel 

de mãe e esposa devotada foi o 

prêmio
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concedido 

pelo poder 

médico ao 

"homem 

médio", do até o sentar. E, na década de 1890, as mangas

como Luís Negreiros. 

"A 

honra e o 

poder 

do 

pa- exageradas 

dificultam o movimento dos membros

triarca colonial repousavam no nome de família superiores. Pensando no contexto europeu e norte-

na 

posse 
de terras e escravos. A honra e o 

poder americano, 

em 

qüe 
era cada vez maior o número de

do 

"pai 

higiênico" vão depender sobretudo da 

posse mulheres 

trabalhando, a autora conclui, 

"como 

se

da mulher e da respeitabilidade sexual." 

(COSTA, vê, 

a moda tanto 

pode 

refletir as transformações

1999, 

p. 

252) sociais 
como opor-se a elas através de inúmeros

Esse é o caso de Luís Negreiros em relação subterfúgios, todas as vezes 

que 
há 

perigo 

de uma

Clarinha. Ela é sua 

propriedade, 
mas a afirmação da aproximação excessiva entre as classes e os sexos".

"respeitabilidade 

sexual" lhe dá o direito de atacar (SOUZA, 1986, 

p. 

129) Esse ainda não era o 

pa-

a mulher de outros 

(não 

sabemos nada sobre sua norama brasileiro, uma vez 

que 

"somente 

em 1881

amante, mas nada exclui a 

possibilidade 

de 

que 

ela, uma mulher, do Rio de Janeiro, ingressa num curso

tal 

qual 

Rita de 

"A 

cartomante", seja casada) e 

quan- superior, 
como aluna da Faculdade de Medicina",

do a mulher cedia reforçava o modelo de família, (STEIN, 1984, 

p. 

27).

pois 
se tornava a mundana. Assim, o machismo, Portanto, como dito acima, a moda reflete e re-

contrapartida da 

perda 

do 

poder patriarcal, permi- força 

o 

"duplo 

padrão 

de moralidade", uma vez 

que

tia esse tipo de situação, uma vez 

que 

ele sequer ava- ao homem cabe o espaço 

público 

e à mulher o 

pri-

lia a sua 

própria 

conduta, 

partindo 
do 

pressuposto vado, 
espaços 

que 
exigem certo tipo de vestimenta,

de 

que 

o 

"demônio" 

é ela. Por outro lado, esse tipo Enquanto o homem se afirma 

por 

sua capacidade

de 

poder 

está muito mais ligado ao 

poder patriarcal intelectual, 
a roupa apresenta simplicidade e auste-

decadente do 

que 

a uma nova forma de opressão ridade, ao 

passo que 

a mulher deve afirmar-se 

por

foi o 

que 

restou ao 

pai, 

não mais senhor de terras sua beleza, com a roupa enfeitada ao extremo, des-

escravos, mas senhor ainda de sua mulher. tinada a agradar ao homem. Essa dupla moralidade

Percebe-se com isso 

que 
as mudanças sociais reflete-se inclusive na moral sexual. Embora a ati-

não eliminaram a segregação entre os sexos de vidade sexual fosse restringida ao casamento, fato

uma sociedade de 

passado patriarcal 
tão recente preconizado tanto 

pela 

Igreja 

quanto pela 

medicina

como a brasileira. Segundo Gilda de Mello e Sou- social, o 

que 

se dava, na 

prática, 
era um código de

za 

(1986), 

esse antagonismo é 

perceptível 

inclusive conduta diferente 

para 

o homem e 

para 

a mulher,

na moda, 

pois, 

embora 

"o 

século XIX, trazendo as

profissões 
liberais, a democracia, a emancipação das ^ 

exP^ora 
(&° 

da mulher 

pelo 

homem, caracteris-

mulheres..." 

(SOUZA, 

1986, 

p. 

50) esteja intima- tica 

de outros tipos de sociedade ou de organiza-

mente ligado ao contexto histórico e social em 

que socla^ 

mas notadamente do tipo 

patriarcal-

foi 

produzida 

e se a luta 

pela 

emancipação feminina agrário 

— 

tal como o 

que 

dominou longo tempo

era uma das muitas transformações deste século, no 

Brasil 

— 

convém a extrema especialização ou

moda não corresponde a isso, 

pois já 

na década de diferenciação 

dos sexos. Por essa diferenciação

1880, ao 

passo que 

as caudas diminuem, apertam-se exagerada, 

se 

justifica 

o chamado 

padrão 

duplo

as saias e exagera-se nos fofos e 

pouffs, 

dificultan- morahdade, 

dando ao homem todas as liber- 
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dades de 

gozo físico 

do amor e limitando o da

mulher a ir 

para 

a cama com o marido, toda a

santa noite 

que 

ele estiver disposto a 

procriar.

(FREYRE, 

2004, 

p.207-208)

Essa característica da organização social se

mantém mesmo após o declínio da organização 

pa-

triarcal e a 

perda 

do 

poder 

ào 

paterfamilias, 

como se

pode 

notar na arguta análise de Antonio Cândido.

"Há 

grande 

intolerância 

para 

o adultério 

por

parte 

da mulher, ao lado da relativa indulgên-

cia 

por parte 

do homem. Freqüentemente 

garotas

solteiras e 

jovens 

casadas expressam a opinião de

que, 

como o homem é 

por 

natureza infiel, elas

exigirão do marido apenas 

que 

ele seja discreto

em suas infidelidades, 

que 

ele as mantenha es-

condidas e não envergonhe a 

família". (CAN-

DIDO, 1972, 

p. 

310)

Em 

'A 

senhora do Galvão", Machado de Assis

aborda exatamente essa 
questão. 

Maria Olímpia

"finge" 

não ver a traição do marido, a fim de manter

seu status de esposa, uma vez 

que, 

naquele momen-

to, o casamento era a finalidade última da vida de

uma mulher. Segundo Ingrid Stein,

O marido 

podia 

eventualmente se 

permitir 

ter

amantes ocasionais ou 

fixas 

e acomodar esta si-

tuação à de 

pai 

de 

família; 

havia um acordo tá-

cito neste sentido, com a sociedade e mesmo com a

esposa, desde 

que 

as aparências 

fossem 

mantidas

e ela não 

perdesse 

as regalias do seu status de

mulher casada. 

(STEIN, 

1984, 

p.34)

Em sua análise sobre Vírgilia de Memórias 

pós-

tumas de Brás Cubas, a autora mostra 

que 

Machado

de Assis reflete em sua obra os códigos morais 

que

regiam sua sociedade. No caso do adultério, o uni-

verso moral de Machado, em 

que 

vivia e do 

qual

tratava, é descrito de maneira notável, mostrando

os 

processos psicológicos 

tanto 

para 

homens 

quan-

to 

para 

mulheres no 

que 
se refere ao 

"dever".

Ora, 

que 

dever é este? O de amar um homem

só. Já 

que 

os homens, como se vê, não estão

obrigados a amar uma só mulher, este 

"de-

ver" exclusivamente das mulheres constitui

uma diferença 

fundame?ital 

— 

confere dois

pesos, 

dois significados a adultério, 

palavra

que, 

em si, não admite mais de uma defini-

ção 

— 

e, logicamente, condiciona o compor-

tamento 

feminino, 

obriga a mulher à arte da

dissimulação, se o objeto do seu amor não

coincide com a 

pessoa 

do marido. 

(STEIN,

1984, 

p. 

79, 

grifo 

da autora)

Para a autora, Machado de Assis, enquanto

homem de seu tempo, atém-se à ideologia vigente

sobre a mulher e não se 

questiona 

o 

por quê 

desta

situação, acusando-o inclusive de não ter figuras fe-

mininas transgressoras da norma. Assim, vê em sua

obra apenas a descrição da 

posição 

social da mulher

das classes média e alta. Todavia, sua leitura é limi-

tada aos romances e 

por 

isso nos 

parece 

enviesada.

Nos contos, Machado não se restringe às classes

média e alta e não 

(re)trata 

apenas a 

posição 

social

da mulher, mas aprofunda a compreensão das rela-

ções 
objetivas de 

poder, 

bem como a subjetividade

das 

personagens 

femininas envolvidas nessas rela-

ções. 

"Noite 

de almirante" 

(1884) 

não só desmente

a afirmação de 
que 

Machado não criara 

persona-

gens 

transgressoras como também apresenta uma

mulher capaz de 

"tornar-se 

um indivíduo indepen-

dente com idéias e experiências 

próprias". (STEIN,

1984, 

p.131) 

Este é o caso de Genoveva, a namorada
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apaixonada 
de Deolindo, 

que 

findos os dez meses

da viagem do marinheiro estava com o mascate José

Diogo, 
e 

que 

antes da viagem 

jurara 

amor eterno e

padecera 
muito a separação, mas após alguns me-

ses, se apaixonara novamente. E agora, Deolindo,

que 
tem 

ganas 

de esganá-la ou matar o concorrente,

tem diante de si uma mulher ciente de seus desejos

e capaz de escolhas e atitudes independentes.

Genoveva olhou 

para 

ele com desprezo, sorriu

de leve e deu um. muxoxo; e, como ele lhe 

falas-

se de ingratidão e 

perjúrio, 

não 

pôde 

disfarçar o

pasmo. Que perjúrio? Que 

ingratidão? Já lhe ti-

nha dito e repetia 

que quando jurou 

era verdade.

Nossa Senhora, 

que 

ali estava, em cima da cômo-

da, sabia se era verdade ou não. Era assim 

que

lhe 

pagava 

o 

que padeceu? 

E ele 

que 

tanto enchia

a boca de 

fidelidade, 

tinha-se lembrado dela 

por

onde andou? 

(ASSIS, 

1997, v. 2,p. 449-450)

Não há como 

pensar 

a 

personagem 

Clarinha

nestes termos, todavia a digressão é necessária

para 
entendermos as bases dessa relação. Clarinha

de fato não se impõe, mas o 

que 
Machado de Assis

visa criticar nesse conto não é a 

passividade 

"femi-

nina" ou a agressividade 

"masculina", 

mas a rela-

ção 
de dominação 

que 

se estabelece entre marido e

mulher. Em uma sociedade em transformação, mas

fortemente marcada 

por 

sua formação 

patriarcal

que 

influencia, inclusive, o discurso médico, 

que 

se

quer 

inovador, mas se adequa ao contexto brasileiro

a fim de responder às demandas efetivas das elites

dessa sociedade, ao mesmo tempo, escravista e libe-

ral. A violência simbólica 
que 

nela impera se dá 

por

meio da adesão à ordem, em atos como os de Clari-

nha, de conhecimento e reconhecimento 

que 
estão

para 

além da consciência de 

quem 

a sofre.

Pelo 

fato 

de o 

fundamento 

da violência simbólica

residir não nas consciências mistificadas 

que 

bas-

taria esclarecer, e sim nas disposições modeladas

pelas 

estruturas de dominação 

que 

as 

produzem,

só se 

pode 

chegar a uma ruptura da relação de

cumplicidade 

que 

as vítimas da dominação sim-

bólica têm com os dominantes com uma transfor-

mação radical das condições sociais de 

produção

das tendências 

que 

levam os dominados a adotar,

sobre os dominantes e sobre si mesmos, o 

próprio

ponto 

de vista dos dominantes. 

(BOURDIEU,

1999, 

p. 

54)

Nesse sentido, 

para 

a transformação dessa si-

tuação não basta conscientizar mulheres como

Clarinha, 

pois 

somente com a mudança efetiva das

"condições 

sociais de 

produção 

das tendências" se

poderá 

romper com a relação de dominação. Ten-

dências essas 

que 

resultam de estruturas como a de

um 

"mercado 

de bens simbólicos", no 

qual 

as mu-

lheres são tidas como objetos de circulação. Não à

toa os casamentos são o motor da maioria de seus

contos. Neles os interesses masculinos dão o movi-

mento: a necessidade de obter certo dote, o nome

da família, a beleza e/ou riqueza cobiçada 

por 

mui-

tos, dos 

quais 

um sairá vencedor; neles a mulher é

um símbolo 
que 

funciona 

para 

aumentar o capital

simbólico dos homens diante de outros homens. A

honra e a virilidade são elementos centrais desse

capital, e são transmitidos do 

pater famílias para

o 

"pai 

higiênico". Luís Negreiros não hesitou em

agredir a esposa 

por 

desconfiar da sua infidelidade,

tal 

qual 

sucedera a Rita de 

"A 

cartomante" 

(1896),

efetivamente morta 

pelo 

marido, 

quando 

descober-

ta a traição.

- 
Mata-me, disse ela, mas lê isto 

primeiro. Quan-

do esta carta 

foi 

ao teu escritório 

já 

te não achou

lá: 

foi 

o 

que 

o 

portador 

me disse.
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Luís Negreiros recebeu a carta, chegou-se à Iam-

parina 

e leu estupefato estas linhas:

Meu nhonhô. Sei 

que 

amanhã 

fazes 

anos; man-

do-te esta lembrança. Tua Iaiá. 

(ASSIS, 

1997,

v. 2, 

p. 

240)

O final em aberto evidencia a 

postura 

crítica de

Machado de Assis ante os valores de sua sociedade.

Enquanto na 

primeira 

versão incluiu um 

parágrafo

inteiro de 

puro 

moralismo 

— 

no 

qual 

valoriza uma

Clarinha 

"constante", 

cuja 

"vingança" 

(no 

limite, ir-

risória) é a vergonha do marido, 

que 

não só esquece

a então nomeada amante, mas é também 

perdoado

em apenas um dia 

— 

na versão em volume, irônica-

mente, Machado de Assis 

questiona 

esses valores

invertendo a situação no final ao lançar 

para 

o/a

leitor(a) o desenlace mais conveniente. Deste modo,

o desfecho enigmático deixa subentendido 

que por

trás da normalidade social da situação esconde-se a

anormalidade essencial das relações de 

poder 

den-

tro de uma sociedade ainda 

patriarcal.
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Mariana,

a escrava amorosa

Aleilton Fonseca

Machado de Assis 

publicou, 

em 1872, ou seja,

16 anos antes da Abolição, o conto intitulado 

"Ma-

riana", no Jornal das Famílias, um 

periódico 

desti-

nado às senhoras da elite social. O conto tematiza

a 

paixão 

da escrava Mariana, cria da casa, 

por 

um

homem da família, num caso 

que 

tem desfecho trá-

gico para 

a escrava. Neste estudo, analisam-se os

procedimentos 
narrativos engendrados 

por 

Ma-

chado 

para 

denunciar a condição de Mariana, cuja

pretensão 

é interditada 

pela 

sociedade escravocra-

ta, na 

qual 

os sentimentos e as aspirações 

pessoais

dos escravos não tinham 

qualquer 

significação, nem

podiam 
ser levados em conta 

pelos 

donos de seus

corpos e de seu destino.

O Jornal das Famílias circulou de 1864 a 1878,

e era 

publicado pela 

célebre Livraria Garnier. Era

impresso em Paris, com uma 

qualidade gráfica 

im-

pecável, 

seguindo os modelos de revistas 

parisien-

ses 

para 

moças. Reunia os maiores nomes da lite-

ratura e da 

política, quase 

sempre 

publicando 

com

pseudônimos. 

Declarava-se uma revista 

"dedicada

aos interesses domésticos das famílias brasileiras".

No JF havia de tudo 

para 

agradar o 

gosto 

da eli-

te. Seção de crônica dos acontecimentos dos salões

elegantes. História, economia doméstica, medicina

popular. 

Seção Mosaico: de conselhos 

práticos 

de

beleza e de decoração do lar, receitas de remédio,

anedotas, máximas, receitas culinárias, moda, con-

siderações sobre a educação, e, naturalmente, sobre

a mulher.

Machado de Assis escreveu a maioria dos seus

contos da 

primeira 

fase 

(1864-1878) para 

o Jornal

das Famílias, tendo sido talvez o seu maior colabo-

rador. As características e os objetivos do 

periódico

mostram o 

perfil 

do 

público 

de 

que 

o contista dispu-

nha. O JF era uma 

publicação 

literária e recreativa

feita ao 

gosto 

e ao agrado das famílias fluminenses

bem 

postas. 

Era uma 

publicação para 

a elite.

Havia o interesse comercial de vender bem 

para

manter a revista. Então, de certa forma, 

podemos

imaginar 

que 

havia a 

preocupação 

de 

publicar 

tex-

tos de leitura agradável, ao 

gosto 

dos leitores, nada
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que 

de alguma maneira 

pudesse 

chocar os membros e divulgado 

por 

José Galante de Souza, em meados

das famílias, em sua maioria mulheres, spbretudo do século XX. O 

próprio 

Machado de Assis não o

as moças românticas casadouras, lânguidas viúvas, incluiu em seus livros de contos da Ia fase, o 
que

que, 

aliás, aparecem muito em Machado, matronas é intrigante, 

já que 

contos anteriores, como 

"Frei

saudosas de amores irrealizados e da 

juventude 

ro- Simão", 

"Confissões 

de uma viúva moça" e 

"Linha

mântica 

passada. 

Todos, evidentemente, vivendo reta e linha curva", foram 

publicados 

no Jornal das

em ambientes médios ou abastados, filhas e esposas Famílias 
e depois incluídos em Contos Fluminenses

de comerciantes, homens de negócios, fazendeiros, (1869), 
dois anos antes de 

"Mariana". 

E mais: o con-

numa estrutura em 
que 

eram servidos 
pelas 

muca- to 

"Mariana" 

não foi incluído no 

próximo 

livro de

mas, 

pelas 

crias da casa, 

pela 

escravaria doméstica. contos, Histórias da meia-noite 

(1873), 

como o foram

Nesse aspecto cabe bem a observação de Antô- "A 
parasita 

azul" e 

"O 

relógio de ouro", 

publicados

nio Cândido no texto 

"O 

escritor e o 

público". 

Se- antes no mesmo JF. O fato é 

que 

o conto não foi

gundo 

ele, o 

público pesava 

na orientação do autor, mais 
publicado. 

E, de Papéis Avulsos em diante, os

pois 

"o 

desenvolvimento social do 2o Reinado, as contos foram, na maioria, 

publicados 

na Gazeta de

revistas e os 

jornais 

familiares habituaram os auto- Notícias e no Correio Mercantil, alguns na Revista

res a escrever 
para 

um 

público 

de mulheres ou 

para Bvãsilcivci, 

outros em A Estãção.

serões familiares onde se lia em voz alta". Cândido 
Em 1871, a campanha abolicionista não estava

afirma, então, 
que 

"poucas 

literaturas terão sofrido ainda 
no auge e Machado de Assis, embora fosse

como a nossa, em seus melhores níveis, esta influên- contra 
a condição servil, não foi um 

grande 

mili-

cia caseira e dengosa, 
que 

leva o escritor a 

prefigu- tante 

da causa. Aliás, Astrojildo Pereira afirma 
que

rar um 

público 

feminino e a ele se ajustar". Machado 

"não 

via na escravidão apenas o aspecto

Justo nesse Jornal e 

para 

esse 

público 

da elite, sentimental, 
mas sim o fenômeno social em seu

proprietário 

de escravos, Machado 
publica 

o conto conjunto 

— 

e sobre este fenômeno é 

que 

incidia a

que 

tem como 

protagonista 

a escrava Mariana. Por sua lente de analista, servindo-se dos indivíduos

essas circunstâncias e outras, o conto torna-se um como componentes e como expressão de um todo

caso curioso 
para 

o leitor e o analista de hoje, seja complexo .

pelo 

tema, seja 

pelo 

tratamento desenvolvido 
pelo 

Realmente, Machado não escreveu uma 

peça 

ou

autor. Trata-se de um conto de 1872, 
que 

temati- um romance sobre a escravidão, mas as 

páginas que

za a escravidão trazendo como motivo da trama os deixou em seus contos, como Mariana 
, 

O caso da

sentimentos amorosos de uma escrava, 
persona- vara 

, 
as crônicas de 19 de maio e de 26 de 

junho 

de

gem principal. 

Esse conto é então 

publicado 

não de 1988, e, 

principalmente, 

o conto Pai contra mãe 
,

forma independente, através de livro, 
que 

o leitor são algumas das 

paginas 

mais 

pungentes, 

criticas e

compra se 

quiser, 

mas, sim, numa 

publicação que conscientes 

do fenômeno social 
que 

temos em nos-

mantinha um compromisso tácito com seus leito- sa literatura. Alem disso, há 

passagens 

fortíssimas

res, donos de escravos. Também é curioso notar 

que nos 

romances, como é o caso de episódios envolven-

esse conto, uma vez 

publicado 

em 1872, ficou fora do Pancrácio, em Memórias 

póstumas 

de Brás Cubas,

LIVRO de 

circulação durante muitos anos, até ser coletado além do caso do Cotrim. E, com os olhos de hoje, e
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abrindo mão de uma certa hierarquia de 

gêneros, 

é

certo 

que 

um bom conto 

pode 

valer muito mais 

que

um romance, seja como representação social, e até

mesmo como realização estética.

De fato, 

"Mariana" 

é mais intrigante e 

profun-

do do 

que 

A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães,

drama romântico estereotipado de 1875, ou seja,

publicado quatro 

anos após o conto de Machado. O

final romântico de A escrava Isaura dilui o conflito e

apresenta a inverossímil situação do escravo ven-

cedor. Aliás, Isaura só 

possuía 

de escrava a condi-

ção 
legal, no mais é descrita como uma senhorinha,

branca, com todos os traços da mulher branca. No

enredo, isto é 

que 

tornava sua condição de escrava

deplorável e indignante. Já os demais escravos são

apresentados com todas as características da raça

e, 

portanto, 

na condição servil, como coisa 

possuí-

da. O 

questionamento, portanto, 

é 

particularizado,

o 

que 
enfraquece o romance como 

possível 

libelo

contra a instituição escravocrata.

O tratamento do tema no conto 

"Mariana" 

é ar-

rojado 

para 

a época, sobretudo 

por 

enfatizar a aspi-

ração 

pessoal 

da escrava em face das limitações da

condição imposta 

por 

seus donos.

Ora, o tema da escravidão era 

já 

a esse tempo

apresentado na literatura e no teatro. Mas, no 

ge-

ral, o escravo era elemento de composição das ce-

nas. Apareciam 

porque, 

enfim, existiam na vida da

família brasileira, nos eitos e na casa-grande. Mas

a condição de humanidade do escravo não assume

pleno 

significativo no enredo, e o seu comporta-

mento 

quase 

sempre ratifica o estereótipo da mal-

dade, do abuso, da falta de caráter, ou a loucura e a

tolice 

que 

lhes eram atribuídos.

As 

peças 

de José de Alencar sobre escravos não

avançam. Primeiro, Alencar nunca foi um anti-es-

cravagista, muito 

pelo 

contrário. Até votou contra

a Lei do Ventre Livre. O seu escravo é 

geralmente

estereótipo literário. Em Alencar, o escravo aparece

porque 

era tema do tempo, mas sem extrapolar sua

condição servil.

O drama 

"Demônio 

familiar" mostra o este-

reótipo do escravo tratado como filho, 

que 

acaba

praticando 

malvadezas e mau-caratismo, 

provando

sua natural condição indigna. Já no drama 

"Mãe"

aparece a situação extrema em 

que 

a mãe torna-se

escrava do 

próprio 

filho, livre e abonado 

pelo pai

branco. Ele não tem conhecimento da situação, en-

quanto 

ela sabe, mas cala e aceita o fato, 

para 

não

o 

prejudicar. 

Uma vez descoberta a situação, ela

comete suicídio. O drama aí é da mãe 

que 

se sacri-

fica 

pelo 

filho, mas a situação da escrava em si fica

intacta. E como se o autor 

quisesse provar que 

a

condição de mãe está acima da condição de escravo.

E 

que 

até uma escrava é capaz de se sacrificar 

pelo

filho, mesmo sendo ele o seu dono.

Neste 

panorama, 

o conto 

"Mariana" 

avança, não

panfletariamente, 

mas muito sutilmente, ao colo-

car o confronto de situações entre a escrava e seus

donos, num conflito 
que permite 

dissecar sublimi-

narmente os mecanismos de dominação e de auto-

justificação, 

movidos 

pela 

lógica do senhor 

para

submeter seu escravo à ordem institucional. O fim

de Mariana é o suicídio, mas seu ato tem um valor

do 
qual 

o suicídio da escrava de Alencar sequer se

aproxima. O ato de Mariana é, em si mesmo, um ato

de rebeldia contra o domínio restritivo do senhor.

E a retomada do seu corpo, de seu destino e de seu

sentimento 

para 

o auto desígnio, embora através da

morte.

Para viabilizar o texto nesses moldes, como um

conto, 

para 

senhoras e senhorinhas lerem no bem

comportado Jornal das Famílias, o contista Macha-

do 

precisou 

usar 

procedimentos 

técnicos e inventi-
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vidade narrativa dignos de nota. Com 
essa 

primeira quebra 

da 

previsibilidade, 

a

A introdução de uma narrativa, a apresentação história 
verdadeira do conto começa. E doravante

dos 

personagens, 

a divisão em momentos, a dosa- sob a voz de outro narrador, o Coutinho. A essa al-

gem 

das informações e o seu uso 

para 

aprofundar tura, 
o investimento de leitura está feito, a leitora

os 

problemas 

e tornar mais complexos os conflitos, chegou 
até aí, e, a despeito de sua ideologia e 

pre-

a condução dos discursos, o momento do clímax e conceitos de classe, no mínimo será tentada a con-

seu final são resultados da vontade do autor, em seu tinuar a leitura. Assim, a introdução, tão longa, 
que

processo 

criativo. Há no conto um 

plano 

de narrar, ensaia 
uma história cheia de frivolidades burguesas

uma tática de formatação, 
para que 

a história, con- para depois entrar sem demora na história 
que 

vale

tada desse modo, 

pudesse, 

a 

juízo 

do autor, interes- o título, revela uma tática consciente e bem urdida

sar o leitor e o 

prender 

na leitura. E isso não tem do autor 

para 

cooptar o leitor.

nada a ver com concessão, mas é intrínseco ao texto Eis 
o sentido da não 

qualificação 

inicial da hero-

narrativo. Toda narrativa tem um caminho tácito ína Mariana. 
Ela comanda o 

jogo; 

a contrapelo da

de leitura. Ela é escrita 
para 

ser lida de uma certa autoridade 
dos donos, toma todas as iniciativas, 

põe

maneira, 
que, 

enfim, em última análise, fica a cargo o senhor na defesa e o faz desnudar sua ideologia

do leitor, mas não deixa de ser 

prefigurada 

em sua passo a 

passo. 

O título Mariana 
, 

simplesmente,

própria 

feição textual. não 

arrepia nem constrange nenhuma senhorinha

O título 

"Mariana", 

sem 
qualquer 

outro epíteto, ou 
matrona desavisada. E, dessa forma, a intro-

oferece uma 

pista 

inicial. O conto é sobre mulher. dução 
torna o conto 

palatável 

em seus 

parágrafos

No universo de leitura, surge como mais um nome iniciais. 
As bofetadas machadianas vêm adiante, no

de mulher entre outros 

já 

conhecidos dos leitores bojo 
da historinha do reencontro de Macedo com

de romances. E, mesmo após o título, não começa seus amigos.

história de Mariana, mas, sim, é introduzida a histó- Por 
força dessa tática, a história de Mariana sur-

ria de Macedo, narrada 

pelo próprio, 

falando de sua ge como história encaixada, dentro da história de

viagem à Europa, seu retorno ao Rio, o reencontro fundo". 
A história 

primeira 

é a dos burgueses 

que 

se

com a cidade e seus amigos. Estabelece-se no conto reencontram 
depois de anos, frívola do começo ao

uma atmosfera bastante familiar, até mesmo empá- fim. Ela é, 

portanto, 

simples moldura em 

que 

se for-

tica, em relação ao leitor do Jornal das Famílias. mata 
a trama realmente significativa, a história da

Ir à Europa era sempre um 

plano 

corrente dos escrava Mariana, a 

que 

se 
quer 

realmente contar.

^ 

abastados e sonho dourado da classe média. Era va- Assim, no conto atuam dois narradores. Macedo

lor de classe e de distinção. Aliás, a viagem é bas- é o narrador da história 
primeira. 

E seu discurso

tante comum na literatura da época, e também em e 
passos 

têm como objetivo inserir Coutinho no

Machado. A viagem à Europa tinha muitas serven- contexto 
do reencontro de amigos, apresentando-o

tias, inclusive a cura de desilusões amorosas. Essa aos leitores através de lembranças 
e comentários,

atmosfera inicial se mantém até a revelação de Cou- Macedo e uma espécie de mestre de cerimônia, 
que

tinho de 
que 

o 
grande 

e verdadeiro amor de 

que introduz 

o narrador 

principal 

e, uma vez cedida a
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moldura da história 

primeira.

Coutinho, 

portanto, 

assume a voz narrativa e

conta a história de Mariana como 

parte 

de sua 

pró-

pria 
história de vida. É claro 

que 

Macedo 

poderia

contar, 

pois, 

em muitos outros contos de Machado,

a voz narrativa 
que 

introduz a moldura continua

narrando a história de fundo. Mas, nesse conto, a tá-

tica de dois narradores tem o efeito especial de 

ga-

rantir um distanciamento entre a história 

primeira

e a história de fundo 

que, 

embora 

principal, 

ocorre

como 

que 

acidentalmente, fora dos 

planos 

do narra-

dor 

primeiro, 

como se o 

plano 

de narrar de Macedo

tivesse ficado em suspenso e sido substituído 
pelo

drama narrado 

por 

Coutinho.

Dessa maneira, se havia uma tácita identificação

entre o narrador burguês 
que 

acabara de fazer uma

viagem 

pela 

Europa, e as leitoras de elite, essa iden-

tificação ainda se 

garante 

ao final, 

quando 

o drama

de Coutinho é visto à distância, como algo contado

por 
outrem, sem a obrigação de o leitor se iden-

tificar. Certamente identificadas com Macedo, as

leitoras também lamentam a triste situação de Cou-

tinho, um senhor 
que 

se vê amado 

por 

uma escrava

e acaba 

perdendo 

seu casamento com uma senhora

da sociedade.

Alfredo Bosi chama a atenção 

para 

essa busca

de identificação do leitor romântico com situações,

pontos 

de vista, heróis e heroínas da literatura. Se-

gundo 

Bosi, as exigências mais fortes desses lei-

tores eram: 

"reencontrar 

a 

própria 

e convencional

realidade e 

projetar-se 

como herói ou heroína em

peripécias 

românticas". Os leitores não iriam se

identificar com a escrava Mariana, nem com Cou-

tinho, figura romanticamente frustrada. Mas têm

ainda como salvar o investimento lúdico de sua

leitura, encontrando 
uma certa identificação com

a 

posição 

de Macedo. Também, neste aspecto, Ma-

chado frustra o leitor, mas lhe deixa ainda uma sa-

ida honrosa.

Esse 

procedimento 

é uma forma engenhosa e

sutil de driblar 

possíveis 

suscetibilidades do leitor

disponível frente ao tema, sem deixar de 

passar 

o

drama e o conflito de uma relação senhor/escravo,

representada 

pela 

história vivida 

por 

Coutinho e

Mariana.

Outro 

procedimento 

técnico adotado 

por 

Ma-

chado é a organização do fluxo narrativo a 

partir

de momentos cruciais 
que 

desenvolvem o enredo.

Quando 

Coutinho revela 
que 

fora amado 

por 

uma

cria da casa, o espanto dos interlocutores 
provoca

a suspensão da atmosfera de conversa amena. Com

isso, suspende-se o discurso narrativo de Macedo,

e tem início a história narrada 

por 

Coutinho. Isso

mostra 
que 

esse é o momento crucial, a 

partir 

do

qual 

o conto toma, 

por 

este incidente inesperado, do

ponto 

de vista da história 

primeira, 

e, 

portanto, 

dos

leitores, um outro rumo.

O desencadeamento dos fatos 

parte 

de Mariana.

Os fatos narrados vão acontecendo fora do controle

do narrador. Ele atua desde o 

princípio 

na tentativa

de controlar, sem conseguir, o comportamento e os

impulsos de Mariana. O seu intento é restabelecer a

ordem nos acontecimentos da casa, de maneira a 

que

a senhora, sua mãe, não viesse a ter aborrecimentos.

Este zelo de filho de senhora austera, ao lado de sua

situação de implicado nos acontecimentos, coloca-o

numa situação incômoda e, a todo momento, ele

age como senhor, utilizando suas 

prerrogativas 

de

dono, 
para 

tentar enquadrar a escrava no 

padrão

de comportamento esperado. Inclusive faz ameaças

crescentes, desde contar à mãe o 

que 

se 

passava 

até

chamar a 

polícia.

Então, similar à técnica 

palavra-puxa-palavra,

observamos 
que 

aqui funciona a técnica de um-fato-
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puxa-outro. 

Ou seja, os fatos se encadeiam, num

somatório de efeitos, 
que 

vai 

precipitando 
de forma

inapelável os 

passos 

seguintes num contínuo até

precipitarem 

o final.

No conto 

"Mariana", 

a caracterização das 

per-

sonagens se dá em função dos conflitos vivenciados

por 

eles. As 

personagens principais 

da trama 

que

sustenta o conto são Coutinho e Mariana. Coutinho

é senhor. E a autoridade masculina da casa, embo-

ra indicando sempre a 

prevalência 

da autoridade da

mãe. No entanto, ele contorna essa autoridade con-

trolando as informações, 

já que 

nem tudo é contado

à mãe. Coutinho é cioso de sua 

posição 

de senhor,

não abre mão disso em nenhum momento. Isto tor-

na socialmente incompatível a aspiração de Maria-

na. Na regra social vigente, somente 

podia 

ser acei-

tável o casamento entre iguais, homens livres, e o

matrimônio era um acerto entre famílias.

Mariana é escrava, uma cria da casa, sua aspi-

ração de amar um homem livre, ainda 

por 

cima seu

senhor, é incompatível com sua condição. Ao mes-

mo tempo, ao assumir uma 

posição que 

socialmente

lhe é vedada, torna-se incompatível sua sujeição à

condição de escrava. Essa situação explicita o con-

flito, no âmbito das relações sociais, 

pois, 

indepen-

dentemente de Coutinho corresponder ou não ao

sentimento da escrava 

— 

e ele declara 

que 

não em

seu discurso 

— 

ela não tem o direito de expressar

livremente seu sentimento devido à sua condição.

A 

posição 

de senhor ocupada 

por 

Coutinho mol-

da o seu interesse na direção de um casamento com

a 

prima. 

Um casamento convenientemente acertado

entre as famílias e 
que 

somente 

precisava 

esperar o

diploma do irmão da noiva, 

para 

elevar ainda mais

a distinção de classe.

Quanto 

a Mariana, em nenhum momento Cou-

tinho cogita a 

possibilidade 

de corresponder às suas

aspirações. Seu interesse é controlar a situação, no

sentido de fazer com 

que 

a escrava 

"se 

coloque no

seu devido lugar". Essa 

preocupação 
aparece rei te-

radas vezes. No 

primeiro 
momento, Coutinho ca-

racteriza Mariana como uma escrava 

que 

sabia de

sua situação e afirma: 

"Compreendia 

muito bem 

que

na situação em 

que 
se achava só lhe restava 

pagar

com muito reconhecimento a bondade de sua se-

nhora." Essa é a tática de sujeição 

psicológica 

usada

preferencialmente pela 

família e 

que 
Coutinho vai

reafirmar a cada momento. Mariana é sempre co-

brada, como devedora dos bons tratos, mas desde

que 

se comportasse, é claro, 

pois 

a reação da família

era 

prontamente 

acionada, 

justificada 

sempre como

indignação diante da 

presumida 
ingratidão da es-

crava. E os castigos eram uma ameaça constante.

Diante de Mariana, Coutinho 

procura 

aparen-

tar não saber do 

que 

realmente se 

passa 

com ela.

E, com isso, 

procura permanecer 
numa cômoda

indiferença, 
que 

na verdade é fingida. Ele assume

suas mentiras 

(nobres, 

segundo ele), seus fingimen-

tos, 

porque, 

na verdade, enquanto Mariana 

põe 

em

cena um comportamento ditado 

pelo 

sentimento,

Coutinho contracena com o discurso da conveniên-

cia. Era conveniente contornar a situação, ter em

Mariana uma afeição informal, submissa, e à mão

(a 

frase enigmática), como, aliás, era costume na so-

ciedade do tempo. Essa é a veleidade 

que 
lhe 

passa

pela 

cabeça, mas 

que 

o comportamento de Mariana

vai inviabilizar.

De outro ângulo, a condição de Coutinho tam-

bém é limitante, uma vez 

que 

o 

priva 

de 

poder 
acei-

tar o 

"amor 

imenso e 

profundo, 

sincero e inalterá-

vel" a ele devotado.

O enredo do conto se desenvolve através do so-

matório dos fatos e seus efeitos, através dos 

quais

vão se sucedendo lances do 

jogo 

de situações e dos
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conflitos de interesses. A situação inicial é de aco-

modação de Mariana à sua situação de cria 

pren-

dada da casa. Ao saber do casamento 

próximo 

de

Coutinho com a 

prima 

Amélia, ela muda seu com-

portamento. 
Resolve afirmar-se numa luta desigual,

impossível, 

perdida. 

Há na sua atitude um misto de

ilusão romântica e, ao mesmo tempo, consciência

das limitações. Ela sabia 

que 

aquela era uma luta

perdida, por 

sua condição servil. Aqui o social é

sempre dominante sobre o 

pessoal.

Os 

personagens 

agem 

por 

motivações internas,

mais 

propriamente psicológicas, 

e externas, ou seja,

levados 

pelas 

circunstâncias objetivas de suas vidas.

Esses dois tipos de motivação atuam imbricados no

modo de 

proceder 

dos 

personagens, 

Coutinho age

em relação a Mariana como senhor, filho da senho-

ra, 

preocupado 

em harmonizar as situações de modo

a evitar aborrecimentos à mãe. Psicologicamente,

situa-se em sua 

posição 

superior, busca manobrar

os acontecimentos e contornar os 

problemas. 

Nes-

sa 

posição, 

afirma sempre uma visão 

preconceituo-

sa e estereotipada em relação a Mariana, inclusive

desconsiderando sua capacidade humana de amar,

vendo nisso uma 

"simples 

exaltação de sentidos",

já que 

ao escravo não era reconhecida a capacidade

de sentimentos sublimes, como o amor. Suas moti-

vações concretas são a conveniência de manter-se

conforme o status 

quo 

e de evitar conflitos com a

família, zelar 

pelo 

bem-estar submisso dos escravos,

garantindo 

o investimento afetivo e 

patrimonial 

da

família.

Mariana tem o motivo 

psicológico 

do sentimen-

to amoroso, o 

que 

a faz tentar ao menos expressar

de viva voz essa marca de condição humana. Suas

motivações circunstanciais vêm do fato de estar

próximo 

o casamento de Coutinho, o 

que 

ela rejeita,

buscando a saída na fuga e logo depois no suicídio.

A condição de escravo, 

portanto, 

é representada

no conto como limitação da capacidade humana de

agir, de sentir, de ser. Mariana confessa a consciên-

cia 

que 

tem de seu estado: 

"Eu 

não 

posso 

ter amo-

res. Sou uma simples escrava." E é o 

próprio 

objeto

de seus amores, Coutinho, o 

portador 

da ideologia e

beneficiário da lei 

que 

sempre a obriga a se colocar

em seu lugar, como cria da casa 

que 

deve 

gratidão

pela 

forma como foi educada e é tratada 

pelos 

do-

nos.

O conflito vem à tona, envolvendo o campo

das vontades e veleidades frente à impossibilidade

concreta, e levando os 

personagens 

a uma série de

manobras do 

querer 

e do 

poder 

face à condição so-

ciai. Mariana exerce o seu 

querer, 

mas não detém

os mecanismos do 

poder. 

Ela 

quer 

exercer seu sen-

timento, mas não 

pode. 

E não 

pode 

sequer 
querer.

Sua limitação é imposta de saída 

por 

sua condição.

Suas manobras, 

portanto, 

servem 
para 

desnudar a

crueza do conflito, mas estão fadadas à frustração.

Assim, seu êxito só se realiza no suicídio.

Coutinho detém o 

poder, 

mas não exerce o 

que-

rer. Enquanto as manobras de aproximação, fuga,

declaração, afastamento, nova fuga e rejeição da

condição servil representam o 

querer 

desesperado

e desencantado de Mariana, as ações de Coutinho

são manobras do 

poder 

senhorial. Por uma 

questão

de comodidade e de aparência liberal, ele tenta con-

tornar a situação, sempre reafirmando a condição

servil de obediência total e de 

gratidão 

devida 

pela

escrava à família, e sempre a ameaçando de contar

à mãe o seu 

procedimento, 

ou chamar a 

polícia para

submetê-la. Mas, 

quando 

isso não surte efeito, ele

convoca a 

polícia 

e trata Mariana como 
qualquer

escrava.

A manobra final e fatal de Mariana, afirmação

extrema de seu 

querer, 

sentir, ser, e ter-se, frustra
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os 

planos 

do 

poder. 

Ela comete o suicídio. E Cou-

tinho assim se declara: 

"Sofri 

muito com este acon-

tecimento; mas alcancei 

que 

minha mãe 

perdoasse

à infeliz, confessando-lhe a causa da morte dela."

Até nessa circunstância, o senhor exerce seu 

poder,

culpando ou 

perdoando 

a escrava 

pelo 

ato fora de

controle. Na ótica do senhor, Mariana não tinha o

direito sobre si, não se 

pertencia, portanto 

não 

po-

dia sequer cometer o suicídio.

Há uma 

pretensa 

bondade auto 

proclamada pelo

discurso do senhor reiteradas vezes. 

Que 

bondade é

esta? Sempre 

proclamada por 

Coutinho, essa bon-

dade nunca se concretiza 
quando 

as circunstâncias

pedem 

comprovação. A 

"igualdade", 

afirmada nos

tópicos do discurso, logo é infirmada nos deta-

lhamentos e desmascarada como uma falácia, nas

entrelinhas do enredo. Se o narrador se coloca nas

linhas, o espaço das entrelinhas indica a 

possível

presença 

do autor implícito 

pairando 

sobre o an-

damento do conto. Aqui, é através da sucessão dos

fatos frente ao discurso e intenções do narrador

Coutinho 
que 

o autor estabelece um espaço repleto

de sutilezas 
que permitem 

uma leitura mais 

profun-

da das situações. Em seu discurso, Coutinho 

prima

pela 

auto 

justificação, 

sempre dando ênfase a seus

supostos sentimentos cristãos, seu drama de cons-

ciência, sua bondade.

E 

preciso 

lembrar 

que 

o 

processo 

narrativo e a

linguagem estão a cargo de Coutinho. E o senhor

que 

narra os fatos, 

julga-os, 

submetendo-os à sua

linguagem e à sua ótica. Isso tem implicações 

para

a forma como os fatos são apresentados no conto. O

discurso tem a marca do senhor. Mas os fatos falam

por 

si e 

para 

além do domínio e da influência da voz

narradora. O narrador não é confiável, se o leitor

não 

participa 

de sua ideologia. O desvendamento

do discurso do narrador 

pode 

ser feito através da

contraposição dos fatos narrados. Os fatos têm uma

concretitude 
palpável que possibilita 

avaliá-los,

apesar da conformação 
que 

lhes dá o discurso do

narrador, declarado senhor escravista.

Dessa forma, o conto machadiano faz um 

per-

curso contra-ideológico à medida 

que, 

cedendo a

voz ao senhor, 

possibilita 

a contraposição dos fatos,

fornecendo elementos 

para 

o desvendamento do

seu discurso. E nas entrelinhas, nas fissuras entre o

discurso e os atos do senhor, 

que 

se 

pode perceber

a verdade.

O narrador maneja o discurso, mas vai caindo

em todas as armadilhas das situações. Eis aí a 

pre-

sença do autor 

que, 

manejando um arranjo de con-

trates entre situações e discursos, estabelece nisso

os meios 

para 

apontar as falácias do discurso do se-

nhor. A sua 

proclamada 

bondade, sua 

preocupação

com a 

pessoa 

da escrava, seu incômodo 

por 

ser cau-

sa do suicídio, seu sentimento cristão não 

passam

de veleidades. Constituem a maneira de declarar-se,

juntamente 

com a família escravista, um 

"senhor

bondoso" 
que 

tinha atitudes liberais e compreensi-

vas 

para 

com os seus escravos. Enfim, é essa impôs-

tura 
que 

é desmascarada 

pelo 

conto.

A linguagem do conto, assentada em contrastes,

gradações, 

adversativas, em 
que 

dão forma às ame-

aças veladas, à sujeição legal, tem o efeito de con-

figurar a 

posição 

ideológica do senhor frente aos

fatos 
que 

vivência e 

que 

dizem respeito à condição

da escrava frente ao seu 

poder 

e aos seus interesses.

Essa linguagem, em confronto com os fatos e, des-

vendada nas entrelinhas, torna visível as máscaras

do senhor em sua ideologia e sua autojustificação de

atitudes, seu 

jogo 

de dominação e submissão do ou-

tro aos seus interesses, à sua lógica e conveniências

e aos seus 

preconceitos.

O conto 

"Mariana", 

com seus ardis técnicos,

J
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suas armadilhas contra-ideológicas, sua abertura a

uma leitura não linear, apresenta um enredo em 

que

os conflitos fundamentais entre o senhor e o escra-

vo são representados direta e indiretamente, numa

história dramática aparentemente romântica, mas

que 
tem uma 

profundidade 

ao alcance do leitor me-

nos ingênuo. Ele opera um desmascaramento das

sutilezas ideológicas com 

que 

se concretizavam as

imposturas de classe dos senhores, em seu discur-

so de autojustificativas, com relação ao 

que 

faziam,

através do regime servil, com a 

pessoa 

do escravo.

O desenlace de Mariana aprofunda os sentidos

do drama da condição do escravo frente ao 

priva-

tivo mundo dos senhores. Põe a nu a impostura da

"igualdade 

em termos" e as formas degradantes de

vida, as limitações da condição servil no 

plano 

do

relacionamento amoroso e, 

portanto, 
do acesso à

constituição digna da família.

O conto é da fase considerada romântica de Ma-

chado de Assis. E, realmente, na sua base, o moti-

vo do conto é de feição romântica. Trata-se de um

sentimento amoroso 

que 

sofre uma interdição. Nor-

malmente, o enredo romântico caminha no sentido

da superação dos entraves e ao final o amor triunfa.

Essa é a lógica do romantismo mais convencional.

Mas, no conto 

"Mariana", 

o desenvolvimento desse

motivo aparentemente romântico caminha de outra

forma. Não há a costumeira superação romântica

dos entraves. Os conflitos não têm saída. A supe-

ração romanesca do entrave faria o conto ser ro-

mântico. Como acontece com o romance A Escrava

Isaura. E se Mariana morresse 

para que 

sua alma

esperasse a de Coutinho no céu, como em Inocên-

cia, romance de Taunay, então seria um romantismo

convencional e diluidor do verdadeiro conflito da

situação senhor versus escravo.

De fato, Machado usa um esboço 

que 
serviria a

uma história romântica. Mas logo faz uma fratura

exposta nesse esboço, frustrando uma leitura 

que

esperasse um final a caráter. Ele reafirma o entrave

no 

plano 

da sociedade. O senhor é senhor sempre.

A escrava não tem como conseguir seu intento, não

pode 

ter ilusões; mata-se 

para 

redimir a si 

própria

do duplo cativeiro, o afetivo e o civil. Amar o senhor

não é a saída, como artificialmente o é 

para 

Isaura.

Nisto, o conto consegue ser um 

ponto 

visível em

direção ao futuro realismo de Machado de Assis.

O fim de Mariana é dramático. O de Coutinho é

irônico. Ele 

perde 

o amor verdadeiro, o de Mariana,

e 

perde 

o casamento convencional. Termina com

uma lembrança e um vazio, só lhe resta a frivolida-

de de ser um 

"maduro 

solteirão burguês". Trata-se,

ao 

que parece, 

de um final realista. Uma tinta, ainda

que pálida, 

de ironia e de 

pessimismo já 

se insinu-

am, aí, na narrativa curta de Machado.

Entre as conveniências, a ideologia e o 

precon-

ceito senhorial de um lado e o amor de Mariana,

Coutinho, em nenhum momento, tem dúvida de

manter-se conforme o status 

quo 

de senhor. A 

po-

sição de escrava de Mariana é inçongruente com

sua aspiração de amar e ser correspondida 

por 

um

homem branco livre, ainda 

por 

cima, seu dono. Ao

assumir seu sentimento 

pelo 

senhor, Mariana, ao

mesmo tempo, compreende a impossibilidade de

realizar sua aspiração. Seu 

protesto 

é a fuga. Sua

condição servil afronta-lhe com todas as limitações

possíveis. 

Não 

poder 

ter aspirações 

pessoais, 

não

poder 

ter interesses, não 

poder 

dispor livremente

dos sentimentos, não 

poder 

ir-e-vir.

Ela comete infrações crescentes e uma decorre

da outra: ama o senhor 

(motivo 

de escárnio ou in-

dignação), foge 

(motivo 

de 

preocupação 

e indigna-

ção), 
e mata-se 

(motivo 

de consternação e indigna-

ção). 
Qualquer 

ato do escravo fora de controle leva
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à indignação do dono, devido à noção da obediência

devida e à incapacidade civil 

para qualquer 

ato de

própria 

vontade. Mariana foge 

para 

não assistir ao

casamento, mas essa fuga é mais 

que 

isto: é uma

rejeição tácita à condição de escrava.

O conflito não tem saída, 

pois 

o senhor 

perma-

nece sempre em sua 

posição 

e não abre mão de suas

prerrogativas, 

exige a volta de seu bem semovente

à casa. Ameaça convocar a 

polícia, 

e efetivamente a

convoca, 

para 

reaver a 

posse 

da sua escrava. Evo-

ca sempre a autoridade da senhora, 

para 

assustar

a escrava, cobra-lhe a obediência devida, alega os

tratos dados. Para Mariana, insultada duplamente

como 

pessoa (tanto pela 

rejeição de sua capacidade

de sentir amor, como 

pela 

reafirmação de sua condi-

ção 
servil 

pela 

reação de Coutinho), a saída digna só

podia 

ser a morte 

pelas próprias 

mãos, única forma

possível 

de dispor de si mesma.

A história de Coutinho termina com um lamen-

to final em face do acontecimento, 
que 

ele conside-

ra o incidente de sua vida. E, em seguida, dá-se o

fechamento sumário do conto, com a retomada da

narração 

por 

Macedo. E tudo é resumido, na ótica

dos amigos, a uma conversa 

que 

lhes tinha restitu-

ido a mocidade. Desponta, nesse modo de finalizar

o conto, 

portanto, 

no nível de composição, a marca

de um certo 

pessimismo 

do autor com respeito às

relações de responsabilidade dos senhores, causado-

res das desgraças do escravo, 

para 

com as situações

por 

eles vividas.

Assim, a atitude final dos amigos é de descom-

prometimento 

com o drama da escrava. Voltavam

eles às frivolidades, 

"examinando 

os 

pés 

das damas

que 

desciam dos carros, e fazendo a esse respeito

mil reflexões mais ou menos engraçadas e oportu-

nas". Depois disso, uma vez lido o conto, as dile-

tas leitoras do Jornal das Famílias 

podiam passar 

a

outros assuntos 

privativos 

do mundo das senhoras,

como a seção de culinária, beleza e outras elegân-

cias de salão.

Aleilton Fonseca é 

poeta, 
contista e 

professor.
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Machado de Assis está brilhantemente na van-

guarda 

daqueles escritores do fim do Século XIX

que 
denunciaram a marginalização social da mulher

nas sociedades 

patriarcais 

em 

que 

viviam. Macha-

do escreveu numa sociedade não só 

patriarcal, 

mas

também escravagista. As suas 

próprias 

circunstân-

cias raciais e sociais de mulato e de neto de escra-

vos, contra as 

quais 
tão improvavelmente triunfou,

permitiram-lhe 

entender melhor do 

que 

ninguém

quanto 
havia de 

perverso 

nas doutrinas suposta-

mente científicas do evolucionismo e na sua expres-

são literária no Realismo e no Naturalismo. A mar-

ginalização 

social da mulher era nesse tempo aceite

como uma conseqüência cientificamente 

justificável

da condição feminina. Mesmo os escritores 

que 

se

insurgiram contra os excessos e as injustiças de-

rivadas dessa condição, aceitavam a veracidade da

sua base científica. E o caso de Flaubert na Mada-

me Bovary ou de Eça de 

Queirós 

n' O 

primo 

Basílio.

Seria também o caso do 

personagem 

narrador de

Dom Casmurro, Bento Santiago, 

quando 
diz 

que 

"a

verossimilhança é muita vez toda a verdade". A di-

ferença, no entanto, é 

que, 

através dessa afirmação,

Machado de Assis, o criador de Bento Santiago, está

igualmente a significar 

que, 

muita vez, a verossimi-

lhança não é toda a verdade.

Machado 

publicou, 

em 1878, a famosa crítica

a O 

primo 

Basílio em 

que 
acusa Eça de 

Queirós 

de

ter substituído 

"o 

principal pelo 

acessório" 

por 

ter

transplantado 

"a 

ação dos caracteres e dos senti-

mentos 

para 

o incidente, 

para 

o fortuito". A crítica

é tão reveladora da atitude de Machado 

perante 

o

Realismo 

(que, 

talvez 

para 

maior efeito 

polêmico,

não 

parece 

distinguir 
do Naturalismo), 

quanto 

ilu-

minadora do método literário 

que 
estava em vias de

desenvolver. A seguinte sentença, também dirigida

a Eça, resume epigramaticamente 
a sua 

perspectiva:

"A 

realidade é boa, o Realismo é 

que 

não 

presta para

nada." E sugere 

que 
não 

presta porque, 

ao substi-

tuir o 

principal pelo 

acessório, está a substituir as

essências 

profundas pelos 

acidentes superficiais.

Embarcado 

por 

essa altura na escrita de Memó-
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rias 

póstumas 

de Brás Cubas, é com a deliberada cons-

ciência 
que 

a 

proximidade 

das datas 

permite" 

sugerir

que 

Machado viola e subverte todas as regras do

Realismo 

programático: 

em vez de um narrador

impessoal e objetivo, 

"capaz 

de refletir, como num

espelho, todos os aspectos da natureza e da vida"

(o preceito 

de Taine), apresenta um eu narrativo

caprichoso e subjetivíssimo; em vez de uma narra-

tiva factual bem ordenada e desenvolvida na ordem

cronológica da causa e efeito, constrói uma caótica

autobiografia, 
que parte 

da morte do defunto nar-

rador 

para 

a sua vida 

passada; 

em vez da inevitabi-

lidade lógica de um destino, revela a arbitrariedade

de um não-destino.

Por coincidência digna de nota, Memórias 

póstu-

mas foi 

publicado 

em livro no mesmo ano 

que 

O mu-

lato, de Aluísio Azevedo, ou seja, em 1881. A crítica

recebeu entusiasticamente esta obra 

paradigmática

do Naturalismo brasileiro, enquanto exprimia sé-

rias dúvidas sobre se aquilo 
que 

Machado de Assis

tinha escrito era mesmo um romance. Não admira,

já que, 

em Memórias 

póstumas, 

Machado faz a de-

monstração estética das confusões ideológicas ine-

rentes a essa dominante escola literária 

que, 

como

declarara a 

propósito 

de O 

primo 

Basüio, considera

"incongruente 

e contrário às leis da arte". O homem,

diz Brás Cubas, 

"é 

uma errata 

pensante 

Cada

estação da vida é uma edição, 
que 

corrige a anterior,

e 
que 

será corrigida também, até a edição definitiva,

que 

o editor dá de 

graça 

aos vermes". 

Quem 

acha

que 

a vida 

pode 

ser assim concebida 

- 

como uma

seqüência de irrelevantes correções retrospectivas

de um texto irrelevante 

que 

se resolve na irrelevân-

cia da morte 

— 

não 

podia 

efetivamente levar muito

a sério uma escola literária 

que, 

como disse Eça de

Queirós 

na sua conferência sobre o Realismo, no

Cassino Lisbonense 

(e 

como Aluísio de Azevedo re-

alizou em O mulato), 

pretendia 

apresentar o homem

como um resultado, uma conclusão e um 

produto

das circunstâncias 

que 
o determinaram.

O Brás Cubas 

que 

resultou na edição definiti-

va da sua vida é um irônico antipersonagem, um

não-caráter vivendo um não-destino, o resultado,

a conclusão e o 

produto 

de um resfriado. Porque

quando 

morreu, como informa ao leitor, estava em

vias de inventar um emplastro 

para 

curar a hipo-

condria. Se não fosse o fatal resfriado agravado em

pneumonia, 

essa caricatural contribuição 

positivís-

tica 

para 

o tratamento das almas teria modificado o

sentido 

global 

da sua vida numa culminante errata,

retrospectivamente 

preenchendo 
os seus vazios on-

tológicos e transformando a sua vida 

passada 

numa

pertinente preparação para 

a fama e a 

glória. 

Só 

por

isso não alcançou um lugar na História 

- 

"a 

volúvel

História, 
que 

dá 

para 

tudo".

Tendo virado o Realismo 

programático 

às

avessas em Memórias 

póstumas 

e deixado entrever

o método desse Realismo como uma retrospecção

disfarçada de 

prospecção 

ou um efeito em busca

de causa 

- 

uma 

"errata 

pensante" 

-, 

Machado faz

em 

Quincas 

Borba, 

publicado 

dez anos depois, uma

impiedosa sátira complementar das idéias do deter-

minismo social 
que 

constituíam a base filosófica do

mesmo Realismo. 

Quincas 

Borba não é 

propriamente

uma seqüela de Memórias 

póstumas, 

mas a relação

entre os dois livros é articulada através do chamado

"humanitismo" 

(uma 

caricatural doutrina híbrida

de 

positivismo 

e de darwinismo social) e através do

seu inventor, o filósofo-mendigo e futuro milionário

Quincas 

Borba, 

personagem 

de Memórias 

póstumas,

mas não do romance 

que 

tem o seu nome como títu-

lo. Tal como Brás Cubas, 

Quincas 

Borba está mor-

to 

quando 
começa este romance. Mas não é, como

Brás Cubas, um 

"defunto 

autor", é um 

personagem
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de outro livro e a ausência estruturante deste, 

por

efeito do testamento em 

que 

deixou como herança a

sua filosofia, um discípulo, uma vasta fortuna e um

cão, também chamado 

Quincas 

Borba. E condição

do testamento 

que 

o homônimo cão seja tratado

como se fora o seu defunto dono, 

já que, 

de acor-

do com a filosofia humanitista 

que 

legou ao mundo,

este é a manifestação da mesma força vital 

que 

na-

quele 
transitoriamente se havia organizado.

de terem 

poder. 

Na sarcástica reformulação macha-

diana, os vencidos 

que 

os vencedores mataram 

para

comerem todas as batatas disponíveis não têm nada

que 

se 

preocupar, pois 

continuarão a sobreviver na

mais forte humanidade alimentada 

pelas 

batatas

comidas 

pelos 

vencedores, 

que, 
assim também, fi-

cam desresponsabilizados 

pela 

sua morte na mesma

força vital 

que 

a todos abrangia. Como igualmente

abrangia o filósofo e o cão.

Contado na terceira 

pessoa 

e num tom conven-

cionalmente realista 

que 

mais exacerba o absurdo e

mais aguça a sátira, no seu nível sociopolítico ime-

diato, o romance é uma tragicomédia sobre a ino-

cência rural destruída 

pela 

corrupção urbana, ilus-

trando o triunfo da hipocrisia, do 

parasitismo, 

da

ambição sem escrúpulos, da sexualidade dolosa e da

venalidade 

perversa, 

num mundo moral às avessas

em 

que 

a loucura é a norma. O ingênuo discípulo ru-

ral e enriquecido testamentário do filósofo também

enlouquece, 

julgando-se 

Napoleão III, do mesmo

modo 

que 

o mestre havia imaginado ter sido Santo

Agostinho. Mas a essência da filosofia humanitis-

ta 

permaneceu 

intocada na sua conturbada mente,

para 

sempre 

gravada 

nas 

quatro palavras 

definiti-

vas do seu mestre imortal: 

"Ao 

vencedor as batatas".

E essas 

quatro palavras 

cristalizam também a re-

formulação ferozmente satírica 

que 
Machado fez, e

exemplifica neste livro, da teoria organicista da 

"so-

brevivência do mais forte" 

que 

Herbert Spencer en-

xertara no Darwinismo Social. A transposição das

observações científicas de Darwin sobre as origens

das espécies biológicas 

para 

as sociedades humanas

trouxe uma tautológica, mas desde logo ampla-

mente aplaudida, desresponsabilização moral 

para

os 

poderes 

dominantes serem dominantes 
— 

nação,

classe, raça, sexo 

— 

no fato de serem dominantes e

No contexto específico da sociedade 

patriarcal 

e

escravocrata do Brasil oitocentista, as ramificações

ideológicas das teorias sociais organicistas 

que 

cul-

minaram na visão spenceriana da História como a

"sobrevivência 

do mais forte" 

— 

"a 

volúvel História,

que 

dá 

para 

tudo" 

— 

foram múltiplas e 

profundas,

com manifestações de vezo rácico 

que 

vão do Natu-

ralismo literário de O mulato de Aluísio Azevedo ao

evolucionismo científico do 

"Parêntesis 

Irritante"

que 

Euclides da Cunha inseriu em Os sertões, essa

obra 

que 

é tanto mais admirável 
quanto 

acaba 

por

contradizer as 

premissas 

ideológicas de 

que parti-

ra.

Na introdução à terceira edição de 

Quincas 

Bor-

ba, Machado de Assis informa 

que 
durante algum

tempo tinha 

pensado 

em completar o ciclo iniciado

em Memórias 

póstumas 

com um terceiro livro cen-

trado em Sofia 

— 

a 

personagem 
feminina 

principal

de 

Quincas 

Borba- mas 

que 
abandonara a idéia. Mas

teria, de fato, abandonado completamente a idéia ou

tê-la-á 

parcialmente 

recuperada em Dom Casmur-

ro? É certo 

que 
este romance 

— 

publicado 

em 1899

e, 

portanto, 

com um intervalo menor daquele 

que

separou 

Quincas 

Borba de Memórias 

póstumas 

— 

não

prossegue 

através de Sofia ou de 

qualquer 
outra

personagem 

a originalíssima relação metonímica

estabelecida através do louco inventor do 

"huma-
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nitismo" nos dois romances anteriores. No entan-

to, Dom Casmurro organiza-se em torno'de uma

pormenorizada 

especulação sobre a natureza de

uma 

personagem 

feminina 

— 

Capitu 

— 

cujo suposto

comportamento sexual 

poderia parecer 

aproximá-

la da dolosa Sofia de 

Quincas 

Borba ou da adúltera

Virgília de Memórias 

póstumas. 

Acresce 
que, 

de uma

perspectiva 

narrativa e estrutural, Dom Casmur-

ro tem decisivos 

pontos 

de contato com Memórias

póstumas 

e 

que, permito-me 

sugerir, está ideolo-

gicamente 

mais 

próximo 

de 

Quincas 

Borba do 

que

tem sido observado. Julgo, efetivamente, 
que 

os três

romances, tomados em conjunto, definem atitudes

críticas complementares ao determinismo social e

às suas manifestações literárias no Realismo e no

Naturalismo. O mesmo determinismo inerente à

filosofia do 

"humanitismo", 

em 
que 

assenta a con-

vergência entre Memórias 

póstumas 

e 

Quincas 

Borba,

tem o seu equivalente semântico na argumentação

casuística do narrador-personagem de Dom Cas-

murro, Bento Santiago, o mais verossímil dos con-

Armadores de expectativas fundamentadas numa

aparente lógica de causa e efeito, e o exemplo mais

acabado de 

"narrador 

suspeito" na literatura de lín-

gua portuguesa.

Dom Casmurro é a 

grande 

síntese e a culminação

estética da dialética machadiana sobre verossimi-

lhança e verdade 

— 

ou determinismo e responsa-

bilidade 

— 

inerente aos dois livros anteriores. Ma-

chado caracteriza o 

personagem principal, 

Bento

Santiago, através do ato narrativo 

que 

lhe atribui.

E este, enquanto narrador, 

parece 

de início ter ado-

tado um tipo de desorganização estrutural 
preme-

ditadamente não-realista, à maneira de Brás Cubas.

Parece e 

procura que pareça. 

Porque, enquanto 

per-

sonagem, faz exatamente o oposto, e o seu discurso

é tão determinístico 
quanto 

a filosofia de 

Quincas

Borba. Com efeito, de um 

ponto 

de vista semântico,

Bento Santiago 

procede 

estritamente em termos de

causa e efeito, como 

qualquer 

realista 

programático,

visando 

provar 

- 

através da acumulação 

gradual 

de

"pequenos 

fatos significativos", à maneira de Taine

- 

que 

o futuro estava inevitavelmente 

previsto 

no

passado, 

ou seja 

(na 

lógica 

perversa 

do determinis-

mo), 
que 

o efeito é a explicação da causa. O 

primor-

dial objetivo da 

prova 

urdida 

por 

Bento Santiago

é 

que 

a Capitu adulta, 

que 

o teria traído, 

já 

estava

contida, 

"como 

a fruta dentro da casca", na Capitu

menina 
que 

ele havia amado. Predeterminação, 

por-

tanto, e 

pecado 

original. A mesma lógica determi-

nística visa também a 

justificar perante 

si mesmo a

transformação do inocente Bentinho, 

predestinado

pela promessa 

da mãe ao seminário, no velho mona-

cal de 

"hábitos 

reclusos e calados" 

que 

veio a fazer

jus 

à alcunha de 

"Dom 

Casmurro" nos seus últimos

anos solitários. 

Qualquer 

outra alternativa teria

pressuposto 

a 

possibilidade 

de escolha ou 

- 

no ter-

mo mais adequado ao seminarista 

que 

Bento San-

tiago nunca deixou de ser 

— 

de livre arbítrio, com a

sua inescapável dimensão de responsabilidade.

Capitu representara 

para 

Bento Santiago a

abertura de um destino alternativo àquele 

que 

lhe

tinha sido imposto 

pela promessa 

da mãe. Personi-

fica o 

princípio 

do desassossego num universo 

pre-

determinado. A liberdade 

que 

ela representava era

potencialmente 

subversiva e foi desde logo entendi-

da como ameaçadora 

pela 

mãe viúva de Bentinho,

pelo 

"agregado" 

José Dias, e não menos 

pelo pró-

prio 

Bentinho 

quando 

neutraliza Capitu, abdicando

nela a 

possibilidade 

de escolha 
que 

ela representa-

va e 

que 

ele anteriormente havia abdicado na mãe.

Transferiu assim o destino 

predeterminado pela

mãe 

para 

a esposa e, desse modo, transferiu também

o 

que 

deveria ter sido uma casta vocação eclesiástica
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para 

um casamento 

que 

é incapaz de assumir, até do

ponto 

de vista sexual, como o implícito malogro da

enfadonha lua-de-mel na Tijuca desde logo sugere

e as dúvidas 
que 

depois tem sobre a sua 

paternidade

vêm a confirmar.

Essa neutralizadora transposição do seminário

para 

o leito conjugai é sutilmente significada na

pungente 

ambigüidade da sua mais ardente decla-

ração de amor 

por 

Capitu: 

"Oh! 

minha doce com-

panheira 

da meninice, eu era 

puro, 

e 

puro 

fiquei, e

puro 

entrei na aula de S. José, a buscar de aparência

a investidura sacerdotal, e antes dela a vocação. Mas

a vocação eras tu, a investidura eras tu." A 

paixão

é sem dúvida 

grande, 

mas a confusão de vocações

está nela implícita. Feita a transposição da vocação

sacerdotal 

que 

buscara 

para 

essa nova investidura

num casamento de função equivalente, o malogro

do casamento 

passou 

a estar tão 

predeterminado

quanto 

havia sido o destino sacerdotal 

que 

substitu-

ira: de destino sacerdotal alternativo, o casamento

com Capitu foi assim transformado 

por 

Bento San-

tiago na causa da sua final metamorfose em Dom

Casmurro. Bento Santiago, tornado no monástico

Dom Casmurro, acabou de fato 

por 

alcançar o 

pro-

pósito 

expresso do seu livro, 

que 

era 

"atar 

as duas

pontas 

da vida, e restaurar na velhice a adolescên-

cia". Mas não do modo como 

julgara 

desejar, 

porque

foi o seu destino sacerdotal 

que 

fantasmaticamente

restaurou.

Qualquer 

restauração, seja ela 

política 

ou 

psi-

cológica, é sempre um exercício em mortalidade,

uma história de fantasmas. Ao 

pretender 

"atar 

as

duas 

pontas 

da vida", Bento Santiago começara 

por

mandar reproduzir noutro lugar a casa 
que 

havia

mandado demolir 

porque, 

como explica, a original

já 

não o reconhecia, tudo nela lhe era 

"estranho 

e

adverso". Esse tudo 
que já 

não o reconhecia, 

que 

lhe

era estranho e adverso, era a vida decorrida entre as

duas 

pontas que 

agora, na escrita do livro, 

pretende

atar. O simulacro da casa não 

podia 

senão tornar-se

num mausoléu dessa vida. 

"O 

que 

aqui está", diz o

narrador, 

"é, 

mal comparado, semelhante à 

pintura

que 

se 

põe 

na barba e nos cabelos, e 

que 

apenas con-

serva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o

interno não agüenta tinta." Ao iniciar, na escrita do

livro, a sua segunda tentativa de conservar o 

"há-

bito externo" da sua mortalidade, Bento Santiago

tornado Dom Casmurro é, assim, tanto um narra-

dor 

póstumo 

das suas memórias, 
quanto 

Brás Cubas

seria uma 

"errata 

pensante", 

ao tentar fixar a edição

definitiva de uma vida 
que já 

não o reconhece, como

se 

já 

do outro lado do túmulo. Inevitavelmente, a

vida revivida 

por 

este 

"Fausto" 

machadiano 

— 

"aí

vindes outra vez, inquietas sombras...?" 

— 

só 

pode

levá-lo de novo ao centro vazio do 
que 

fora a sua

vida não assumida, da vida 

que 

o não reconhece: 

"Se

só me faltassem os outros, vá; um homem consola-

se mais ou menos das 

pessoas que perde; 

mas falto

eu mesmo, e esta lacuna é tudo."

Nos seus tempos de seminário, 
quando queria

imaginar o 

que 

a vida lhe iria trazer, Bentinho ten-

tara compor um soneto 

para 

o 

qual 

nunca conse-

guiu 

encontrar o centro. Ficou só com o 

primeiro

verso 

— 

"Oh! 

flor do céu! oh! flor cândida e 

pura!" 

— 

e

duas versões alternativas do último verso: 

"Perde-

se a vida, 

ganha-se 

a batalha!" ou 

"Ganha-se 

a vida,

perde-se 

a batalha!". Faltando o centro, 
que 

é onde

as vidas são feitas, a conclusão tanto 

podia 

ser uma

como a outra. 

"Quem 

era a flor?", 
pergunta 

o nar-

rador. E depois explica: 

"Capitu, 

naturalmente; mas

podia 

ser a virtude, a 

poesia, 

a religião, 
qualquer

outro conceito em 
que 

coubesse a metáfora da flor,

e flor do céu". Também no livro, de 
que 

o soneto é o

irônico modelo estrutural, há uma 

premissa 

- 

a ino-
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cência de Bento 

(já que, 

da sua ulterior 

perspectiva,

certamente não seria Capitu 
quem 

merece a metá-

fora de flor do céu) 

— 

e duas conclusões alternativas:

a culpabilidade ou não de Capitu, resultando 

para

Bento na vida 

ganha perdida 

a batalha, ou na bata-

lha 

ganha perdida 

a vida. Tudo depende de como o

centro for 

preenchido. 

O 

próprio 

narrador o sugere,

quando 

comenta 

que 

"nada 

se emenda bem nos li-

vros confusos", mas 

"tudo 

se 

pode 

meter nos livros

omissos". E faz então um convite ao leitor: 

"Assim

preencho 

as lacunas alheias; assim 

podes 

também

preencher 

as minhas."

As 

"lacunas 

alheias" 
que 

Bento Santiago 

procura

preencher 

são aquelas 
que 

inevitavelmente 

prova-

riam a culpabilidade de Capitu. Mas esta é uma das

várias minas explosivas 

que 

o narrador 

— 

ou, mais

propriamente, 

o autor, nas entrelinhas do discurso

narrativo com 
que 

o caracteriza 

— 

vai colocando ao

longo do livro. Pois não estaria o leitor a 

proceder

de modo idêntico ao narrador se, aceitando o seu

convite 

para preencher 

as lacunas do livro, 

por 

sua

vez 

procurasse 

recusar essa mesma culpabilidade,

assim implicitamente aceitando 
que 

haveria uma

culpa a condenar, 
que 

o 

problema 

em causa seria

a culpa real ou imaginada de Capitu? Com efeito,

não aceitar 
que 

a conclusão desse falso dilema só

pode 

ser ambígua é aceitar o 

jogo 

do narrador e,

como ele, mesmo se em sentido inverso, substituir o

principal pelo 

acessório. Porque substituir o 

princi-

pai pelo 

acessório é, efetivamente, o 

que 

o narrador

deseja 

que 

seja feito, 

para preservar 

o seu 

"hábito

externo", fazendo-o ele 

próprio 

de diversos modos

através do livro, e com 

particular 

empenho na 

pis-

ta falsa 

que 

é a associação do seu 

problema pessoal

com a tragédia de Otelo 

— 

pois 

não há nada mais

acessório do 

que 

um lenço 

—, 

e como o leitor faria se

discutisse com ele se a sua Desdêmona, Capitu, é ou

não culpada de adultério com o seu melhor amigo e

colega de seminário, Escobar. Só 

que 

a tragédia de

Bento Santiago não é de fato essa. E antes a mais

profunda 

tragédia 
que 

o levou a constatar: 

"mas 

fal-

to eu mesmo, e esta lacuna é tudo".

Quanto 

ao resto, 

quanto 

ao 

problema 

acessório

e fortuito do adultério ou não de Capitu, a crítica

machadiana tem 

justamente 

assinalado 

que 

há mui-

to de 

juridicamente 

casuístico no 

processo 

de acu-

sação construído 

por 

Bento Santiago, advogado de

profissão. 

A sua argumentação não deve menos à

exegese 

patrística, que 

lhe não seria menos fami-

liar, e cuja 

propensão 

é colocar no mesmo 

plano 

de

significação o literal e o metafórico, 

quando 

não de

interpretar o literal à luz do metafórico. E isso tam-

bém 

que, 

em roupagem mais ou menos científica, fi-

zeram os vários determinismos oitocentistas, fosse

a 

partir 

da metáfora do 

"mais 

forte" cunhada 

pelo

organicismo spenceriano, ou a 

partir 

da não menos

metafórica^/àctt/té maitresse do Naturalismo literário.

E é bem isso o 

que 

Bento Santiago faz, ao inter-

pretar 

literalmente o comportamento de Capitu a

partir 

da metáfora, tão bíblica 

quanto 

organicista,

da 

"fruta 

dentro da casca".

Bento Santiago raras vezes resiste a metaforizar

o mundo 

que 

o rodeia. A simples descrição designa-

tiva é 

geralmente 

reservada 

para 

os seus 

próprios

atos, desde logo assim desconotados de intenções

ulteriores. No 

que 

diz respeito a outrem, recorre às

metáforas. E, da formulação metafórica, 

parte para

designar as ações dos outros, os seus 

gestos, 

com-

portamentos, 

até feições, tudo isso 

passando quase

imperceptivelmente a ser tratado como uma exem-

plificação 

factual e, 

portanto, 

como uma confirma-

ção 
verossímil das sugestões interpretativas anteci-

padamente 

sugeridas ao nível metafórico.

A inversão semântica inerente a este 

processo
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analógico 
— 

paredes-meias 

com o recurso mágico

às 

promessas que 

substituíssem a responsabilidade

pelos 

atos, 

que 

Bento herdara da devota mãe 

— 

tem

porventura 

o seu mais significativo exemplo na sé-

rie de 

glosas 

inter-relacionadas sobre os olhos de

Capitu 

que 

vão sendo feitas ao longo do livro. Logo

no início, os olhos da Capitu menina são descritos

pelo 

narrador, escudado na aparente objetividade

do 

"agregado" 

José Dias, como 

"olhos 

de cigana,

oblíqua e dissimulada", com todas as conotações

de 

perigosa 

marginalidade moral, social, e também

mágica, das ciganas logo incorporadas na imagem.

Outra 

personagem 

acha os olhos de Capitu 

perfei-

tamente normais, mas a metáfora implícita na ima-

gem 

de José Dias é a 

que 

vai ser 

glosada 

na narra-

tiva, até eles se tornarem 

— 

e desta vez a metáfora

é do 

próprio 

narrador 

— 

em 

"olhos 

de ressaca", ex-

pressão que, para 

reiterada ênfase, serve de título a

dois capítulos.

Quando primeiro 

usa a imagem, como se apenas

para 

descrever os olhos, o narrador transpostamen-

te insinua nela a tradicional associação simbólica

do mar com a sexualidade feminina 

para, 
numa não

menos tradicional associação metafórica da morte

com o ato sexual, sugerir a 

possibilidade 

de um fa-

tal afogamento em Capitu. Ao ser assim associada à

fatal sensualidade do mar, a metafórica cigana fica

implicitamente transformada numa metafórica se-

reia, não menos 

perigosa, 

não menos mágica, moral

e socialmente ainda mais desumanizada: 

"Olhos 

de

ressaca? Vá, de ressaca. Traziam não sei 

que

fluido misterioso e enérgico, uma força 

que 

arrasta-

va 

para 

dentro, como a vaga 

que 

se retira da 

praia,

nos dias de ressaca ameaçando envolver-me,

puxar-me 

e tragar-me." 

Quando 

Bento usa de novo

a imagem, a sua metafórica morte sexual nos 

pe-

rigosos 

"olhos 

de ressaca" de Capitu é transferida

para 

a realidade factual da morte de Escobar, afoga-

do nessa manhã num mar literalmente de ressaca,

e 

para 

cujo cadáver Capitu está olhando fixamente:

"os 

olhos de Capitu fitaram o defunto 

£...]] 

como a

vaga do mar lá fora, como se 

quisesse 

tragar tam-

bém o nadador da manhã". Bento não 

precisa 

de

mais nenhuma 

prova 

do adultério de Capitu com

Escobar: a 

prova 

é esse olhar, e a 

prova já 

estava

predeterminada 
na metáfora dos 

"olhos 

de ressa-

ca". Outra noção implícita nessa 

prova 

é 

que 

Capitu

era culpada da morte de Escobar 

por 

o ter atraído

para 

o mar da sua voraz sexualidade adúltera, an-

tes desse 

punitivo 

afogamento analógico o ter feito

sucumbir no mar literalmente de ressaca. Como se

num encadeamento lógico 

— 

mas afinal mágico 

— 

de

causa e efeito.

A descrição dos acontecimentos imediatamen-

te anteriores ao afogamento de Escobar 

já 

haviam

preparado, 

no 

plano 

metafórico, o trágico desfecho

no 

plano 

factual. Tendo ele 

próprio 

considerado

cometer adultério com a improvável mulher de Es-

cobar 

— 

a 

pacífica, 

modesta e, ao contrário de Capi-

tu, sexualmente nada ameaçadora Sancha 

- 

Bento

Santiago entrega-se 

por 

um culpabilizado momen-

to à contemplação das ondas lá fora, num mar de

ressaca. O adultério estava na sua mente 

quando

Escobar subitamente intervém 

para, 

em metafórica

inocência 

(ou 

não?) declarar 

que 

aquele mar 

"está

de desafiar a 

gente". 

E afirma a sua intenção de

ir nadar, 

gabando-se: 

"Tenho 

entrado com mares

maiores, muito maiores. E 

preciso 

nadar bem,

como eu, e ter estes 

pulmões, £../] 

e estes braços;

apalpa." Segue-se a confissão, entre humilhada e

culpabilizada, do narrador: 

"Apalpei-lhe 

os braços,

como se fossem os de Sancha. Custa-me esta con-

fissão, mas não 

posso 

suprimi-la Nem só os

apalpei com essa idéia, mas ainda senti outra causa:
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achei-os mais 

grossos 

e fortes 
que 

os meus, e tive-

lhes inveja; acresce 
que 

sabiam nadar".

A compensatória carga erótica 

que 

Bento depo-

sitara em Sancha fica assim diluída num complexo

processo 

de transferências metafóricas encadeadas

que 

incluem e literalizam a culpabilidade de Ben-

to; o seu sentimento de inferioridade em relação

a Escobar; os ciúmes indiscriminados 
que 

sempre

sentira 

por 

Capitu; a cristalização desse ciúme em

Escobar, o 

que 

sabe nadar, o 

possuidor 

de braços

virilmente 

— 

falicamente 

- 

mais 

grossos 

e mais for-

tes do 

que 

os seus; a 

personificação 

em Capitu dos

"mares 

maiores" em 
que 

ele se 

gaba 

de ter nadado,

como se numa confissão de adultério; e, finalmen-

te, o reacender da latente atração homossexual 
que

desde os tempos do seminário sentira 

por 

Escobar,

quando 

este 

primeiro 

surgira como um rival de Ca-

pitu 

nos seus afetos. E é assim, na convergência de

todas estas emoções mal assumidas 
que, 

com eroti-

zada humilhação, Bento acede em apalpar os braços

de Escobar, sentindo-os como se fossem os de San-

cha. Mas o mar maior não era Sancha, era Capitu, e

é 

para 

ela 

que 

são finalmente transferidos todos os

seus sentimentos de culpa, todas as frustrações da

sua irrealizada sexualidade, toda a sua vingativa hu-

milhação 

pelos 

braços simultaneamente desejados e

usurpadores do viril nadador de mares de ressaca:

para 

Capitu, 

para 

o mar maior, 

para 

os olhos de res-

saca de Capitu, no dia seguinte, fitando o cadáver

de Escobar 

"como 

a vaga do mar lá fora, como se

quisesse 

tragar também o nadador da manhã".

A lógica determinística do Naturalismo 

— 

a lógi-

ca inquisitorial do organicismo 

— 

serviram a Bento

Santiago, 

personagem 

narrador de Dom Casmurro,

para 

demonstrar o metafórico no literal, a fruta

dentro da casca, a verdade da culpa 
que 

trazia em

si na verossimilhança da culpa 
que 

atribui a Capitu.

Mas Machado de Assis, o autor de Bento Santia-

go, 

denuncia esse 
processo 

no mesmo ato em 
que

o executa, recuperando o 

principal 

no acessório e

a verossimilhança 
dos atos na veracidade dos sen-

timentos.

Machado de Assis conseguiu com suprema mes-

tria realizar em Dom Casmurro o seu 

propósito, 

im-

plícito 

na severa e algo injusta crítica 
que 

fez a Eça

de 

Queirós, 

de escrever romances em 

que 

a ação

servisse 
primordialmente para 

significar os carac-

teres e os sentimentos. Mas 

por 

isso, também, na

funérea restauração do 

passado que 

o livro signifi-

ca, há elementos sociopolíticos 
que, 

longe de serem

acessórios, incidentais ou fortuitos, se revelam 

pelo

contrário como fundamentais e estruturantes. Na

destruição de Capitu, na neutralização do desafio ao

modo de ser alternativo 

que 

ela representara, reside

o 

propósito 

fundamental da restauração 

procurada

por 

Bento Santiago através da escrita do seu memo-

rial. E essa restauração, essa tentativa de recuperar

na velhice a sua, aliás, duvidosa 

pureza juvenil, 

tam-

bém se manifesta em termos sociais e encerra uma

potencial 

dimensão 

política. 

A convicção emocional

da duplicidade de Capitu 
que 

o narrador manifesta

através do livro tem raízes 

profundas 

em 

precon-

ceitos sociais. Bento Santiago é o único herdeiro da

ainda considerável fortuna de uma família 

proprie-

tária de terras e de escravos, enquanto 
que 

Capitu

pertence 

a uma família de origens sociais humildes.

Desde 

quando 

eram crianças, a sua amizade com

Bento foi vista com suspeita e entendida como sin-

toma de reprováveis ambições sociais. Ela era uma

estranha, uma intrusa, uma ameaça ao status 

quo,

um indesejável traço de união com uma classe so-

ciai mais baixa, representando assim também, im-

plicitamente, 

a emergência 

potencial 

de uma nova

ordem 

política que 

ameaçasse o 

poder 

estabelecido.
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Acresce 

que 

algumas das outras características da

sua rebelde 

personalidade 

— 

curiosidade intelectual,

gosto pela 

aritmética, talento financeiro, capacida-

de de abstração e de 

previsão 

— 

eram 

qualidades

convencionalmente associadas à mente masculina,

não 

qualidades 

aquiescentemente femininas. O nar-

rador deixa entrever de forma sistemática 

quanto

poderia 

haver de suspeito e de 

perigoso, 

social e se-

xualmente, nas suas motivações. Classe e sexo são

assim fundidos na mesma ameaça representada 

pela

moralidade supostamente dúbia de Capitu.

Sem 

querer 

sugerir uma equivalência absoluta 

—

mas sugerindo ainda assim uma equivalência signi-

ficativa—, Capitu é 

julgada pelo 

narrador em termos

reminiscentes da caracterização então 

geralmente

aceite do mulato na sociedade brasileira e 

que, 

em

data não muito distante da escrita do romance, seria

tão enfaticamente reiterada 

por 

Euclides da Cunha

em Os sertões. Recordemos o 

que 

Euclides escreveu

no seu 

"Parêntesis 

Irritante":

"A 

mistura de raças mui diversas é, na maioria

dos casos, 

prejudicial. 

Ante as conclusões do evo-

lucionismo, ainda 

quando 

reaja sobre o 

produto 

o

influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos

estigmas da inferior. 

£../] 

De sorte 

que 

o mestiço

traço 

de união entre as raças, breve existência in-

dividual em 

que 

se comprimem esforços seculares

é, 

quase 

sempre, um desequilibrado. Foville com-

para-os, 
de um modo 

geral, 

aos histéricos. Mas o

desequilíbrio nervoso, em tal caso, é incurável

E o mestiço menos 

que 

um intermediário, é

um decaído, sem a energia física dos ascendentes

selvagens, sem a atitude intelectual dos ancestrais

superiores. Contrastando com a fecundidade 

que

acaso 

possua, 

ele revela casos de hibridez moral ex-

traordinários: espíritos fulgurantes, às vezes, mas

frágeis, irrequietos, inconstantes, deslumbrando

um momento e extinguindo-se 

prestes, 

feridos 

pela

fatalidade das leis biológicas, chumbados ao 

plano

inferior da raça menos favorecida 

£...3. 

E 

quando

avulta capaz das 

grandes generalizações 

ou de

associar as mais complexas relações abstratas, todo

esse vigor mental repousa 

£...] 

sobre uma morali-

dade rudimentar, em 

que 
se 

pressente 

o automatis-

mo impulsivo das raças inferiores .

É 

que 

nessa concorrência admirável dos 

povos,

envolvendo todos em luta sem tréguas, o mes-

tiço é um intruso. As leis naturais 

pelo próprio

jogo parecem 

extinguir, a 

pouco 

e 

pouco, 

o 

produto

anômalo 

que 

as viola, afogando-o nas 

próprias 

fon-

tes 

geradoras. 

O mulato despreza então, irresisti-

velmente, o negro e 

procura 

com uma tenacidade

ansiosíssima cruzamentos 

que 

apaguem na sua 

pro-

le o estigma da fronte escurecida

Tal como o mulato de Euclides 

(que 

não é muito

diferente do mulato de Aluísio de Azevedo em lin-

guagem 

sociológica), Capitu é deterministicamente

definida 

pelo 

narrador, em termos biológicos, 

psi-

cológicos e sociais, como um caso de hibridez mo-

ral; um espírito fulgurante mas frágil, irrequieto e

inconstante; um ser ferido 

pela 

fatalidade congê-

nita da sua condição feminina; uma mulher capaz

de 

grandes generalizações 

e de associar complexas

relações abstratas, mas cujo vigor mental assenta-

va sobre uma moralidade rudimentar; um suspeito

traço de união entre dois mundos incompatíveis;

uma mutante 

que, 
sendo mulher, tem uma mente

masculina e 

que, 
sendo ambiciosa, infiltrou a ordem

social no 

poder para, 

rejeitando os seus, 

procurar

com ansiosa tenacidade um cruzamento 

que 

apa-

gasse 

na sua 

prole 

o estigma, se não literalmente

da fronte escurecida, como diagnosticou Euclides

no mulato, 

pelo 

menos da sua metafórica condição

de cigana oblíqua e dissimulada, no correspondente
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diagnóstico do homeopático José Dias. A isto só se-

ria necessário acrescentar, 

para 

completaria deter-

minística caracterização feita 

por 

Bento Santiago

da sua congenitamente adúltera Capitu, a asserção

de Herbert Spencer 

- 

o da teoria da 

"sobrevivência

do mais forte" 

— 

de 

que, 

segundo as leis científicas

do evolucionismo, as mulheres, tendo-se embora

tornado organicamente intuitivas e submissas, tam-

bém tinham desenvolvido uma lastimável 
propen-

são natural 

para 

a falsidade.

Os leitores e os críticos 

que, geração 

após 

ge-

ração, aceitaram, sem entender as entrelinhas au-

torais, a verossimilhança do discurso narrativo do

personagem 

Bento Santiago como a verdade au-

toral, aceitaram a legitimidade da sua condenação

de Capitu, desse modo revelando os seus 

próprios

preconceitos. 

A suprema mestria de Machado de

Assis manifesta-se, no entanto, em ter construído

uma narrativa 
que 

lança dúvidas sobre si 

própria

sem 

por 

isso necessariamente significar o oposto do

que 

afirma. Machado consegue sempre ver os lados

opostos da mesma 
questão. 

A Capitu 
que 

resulta do

seu livro é uma entidade autônoma tanto do nar-

rador 

que 

a condena 
quanto 

do autor 

que 

não a

julga, 

e 

que porventura 

também teria desejado não

ser 

julgado pelas 

aparências. No entanto, houve

quem, 

noutro tempo, redutoramente considerasse

que 

a base do chamado 

"pessimismo 

machadiano"

se encontrava no seu 

"ressentimento 

de mulato". O

que 

me 

parece 

é 

que, 

no nosso tempo, sem abusi-

vas atribuições de ressentimentos ou simplísticos

diagnósticos de 

pessimismo, 

a 

qualidade 

rácica de

Machado de Assis não deve ser ignorada como um

entre vários outros elementos estruturantes 
da sua

obra em 

geral 

e, em 

particular, 

de Dom. Casmurro na

sua subjacente dimensão social e 

política.

Flaubert famosamente declarou 
que 

"Madame

Bovary c'est moi". Mas talvez não estivesse a dizer

muito mais do 

que 

é verdade 

para 

todos os escrito-

res, ou seja, 

que 

todas as 

personagens, 

masculinas

ou femininas, são 

projeções 

da mente autoral. Teria

sido uma verdade mais 

profunda, 

e bem mais sub-

versiva, se Machado de Assis tivesse afirmado 

que

ele era Capitu. Porque se fosse 

possível 

ou neces-

sário identificar o autor com alguma das 

persona-

gens 

de Dom Casmurro, não seria certamente com

o senhorial Bento Santiago, seria com a margina-

lizada Capitu, mesmo 

quando 

- 

sobretudo 

quando

maliciosamente 
caracterizada como uma 

"cigana

oblíqua e dissimulada". E creio também 
que 

não há,

na literatura de língua 

portuguesa, 

uma obra mais

oblíqua e mais dissimulada do 

que 

Dom Casmurro.

Capitu faz 

parte 

de uma 

prodigiosa galeria 

de

retratos de mulheres com 

quem 

Machado torna

implícita uma empatia tanto maior 

quanto 

menos

precisa 

de ser explicitada. A sua cumplicidade com

o feminino não se manifesta apenas nos romances

mesmo 
aqueles em 

que 

as mulheres têm compor-

tamentos 
justa 

ou injustamente reprováveis 

—, 

mas

também nos extraordinários contos 
que 

nos legou.

Essas mulheres incluem, entre tantas outras 

perso-

nagens inesquecíveis, uma escrava fugitiva, a mula-

ta Arminda, no conto 

"Pai 

contra mãe", 

que 

é 

por-

ventura a mais veemente denúncia 
que 

Machado

fez dos malefícios da escravatura. A escrava estava

grávida 

e o 

propósito 

da sua fuga teria sido 

que 

o

filho nascesse livre. Mas esse 

propósito 

é destruído

pelo propósito 

oposto de um empobrecido 

pegador

de escravos fujões, 
que poderia 

impedir 
que 

o filho

fosse levado 

para 

a Roda dos indigentes com o di-

nheiro 

que 

o dono da escrava lhe 

pagaria 

se a recap-

turasse. O homem 

prende-a 

e arrasta-a 

para 

casa

do dono. É 

pago 

e recupera o filho. A mulher abor-

ta e 

perde 

o filho. Mesmo neste conto apavorante,
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Machado consegue entender, e fazer 

que 

o leitor

entenda, os lados opostos do conflito de interesses

reciprocamente alienador 

que 

era a escravatura e

que, 
dadas as suas 

próprias 

origens, tão de 

perto 

o

afetava.

A reconciliação de opostos é o tema do seu 

pe-

núltimo romance, Esaú e Jacó, 

publicado 

em 1904.

O livro 

põe 

em confronto os 

gêmeos 

idênticos, mas

inimigos, Pedro e Paulo, numa sarcástica 

personi-

ficação alegórica do conflito 

político gerado pela

mudança do regime imperial brasileiro num regime

republicano, 

que 

daquele só no nome se diferencia-

va. Tal como os 

gêmeos 

bíblicos Esaú e Jacó, es-

tes Pedro e Paulo de correspondente referenciação

ao cristianismo, também 

já 

lutavam no ventre da

mãe, cujo emblemático nome é Natividade e cuja

maternidade havia sido sibilinamente 

prefigurada.

Quando 

as 

profetizadas 

latências se tornam atuan-

tes no conflito entre os indistinguíveis apóstolos da

Monarquia e da República, a também emblemática

Flora, 

que 

ama igualmente os dois 

gêmeos, 

é in-

capaz de escolher entre eles. A 

presença 

de um é,

para 

ela, o testemunho da ausência do outro, a falsa

separação daquilo 
que 

só unificado deveria existir.

Flora não consegue trair a essência 
que 

lhes é co-

mum e, 

por 

isso, morre de não escolher entre eles,

como de uma doença. A doença era a escolha im-

possível 

entre as antinomias 

que 

haviam dividido o

ovo uno de 

que 

os 

gêmeos 

nasceram num conflito

do eu consigo 

próprio. 

O amor núbil de Flora teria

de reverter à unidade original a divisão iniciada no

ventre materno.

O fictício autor desta alegoria é o Conselheiro

Aires, e disso nos informa Machado de Assis numa

Advertência 

preliminar 

em 

que 

também declara

que 
o romance não é mais do 

que 

uma 

parte 

autôno-

ma de um Memorial encontrado entre os 

papéis 

do

Conselheiro depois de sua morte. Essa outra obra,

de 
que 

Esaú e Jacó teria feito 

parte, 

remete 

para 

a

última 

publicada por 

Machado 

poucos 

meses antes

de morrer, com o título de Memorial de Aires. Teria

sido 

portanto parte 

de um livro 

que 

ainda não exis-

tia, Machado nunca foi muito adepto de cronologias

evidentes. Também não era novidade, 

para quem

escrevera as Memórias 

póstumas 

e o Dom Casmurro,

ficcionar, como autores, 

personagens 

dos livros 

que

escrevia, sem 

que 

disso se 

possa 

inferir uma identi-

ficação autobiográfica factual. Mas, no 

que 

respei-

ta às essências, não há na obra de Machado outra

personagem que 

mais fielmente represente as suas

perspectivas 

autorais.

Neste romance de 

que 

é o 

pseudo-autor, 

Aires é

o mestre da concordância entre opostos mutuamen-

te exclusivos, aquele 

que 

sabe aceitar as razões dos

outros sem comprometer a sua 

própria 

razão, ne-

gociando 

com o mundo as superficialidades irrele-

vantes em troca das essências imutáveis, o supremo

estilista da reconciliação 
que 

é capaz de modificar

a meio o sentido de uma frase 
para que 

ela 

possa

também significar o 
que 

antecipa 
que 

o seu interlo-

cutor desejaria ouvir. É, em suma, o complemento

sábio da infecundada Flora 
que 

desejara os 

gêmeos

reunificados na Primavera do seu amor 

por 

eles.

A alegoria de Esaú e Jacó transcende as circuns-

tâncias 

políticas 

brasileiras 

que 

lhe serviram de

base. E uma sátira 

política 

mas é também, e sobre-

tudo, um compadecido apelo à harmonia universal.

O Brasil dividido nos 

gêmeos 

Pedro e Paulo repre-

senta a humanidade dividida em si 

própria. 

A refe-

renciação 
que 

o livro faz às mais diversas culturas e

tradições através dos nomes emblemáticos das suas

personagens 

aponta 

para 

uma ampla significação

que 

inclui a Bíblia 

judaica 

e a Igreja Católica, uma

Natividade cristã e uma Flora 

(ou 

Deméter) 

pagã,

163

REVISTA DO

LIVRO



A Cigana e o Mulato 
| 
Helder Macedo 

|

uma Sibila mestiça e, a todos envolvendo em sua

compadecida distância racional, um 

"conselheiro"

cujo nome é o do mais vital dos elementos da Na-

tureza, aquele 
que 

tudo abrange, o Ar. Se Flora é o

desejo de amar, Aires é a razão do amor. Por isso um

dia o Conselheiro declarou, 

"sorrindo 

leve e falando

baixo", 
que 

"o 

amor, 

que 

é a 

primeira 

das artes da

paz, pode 

dizer-se 
que 

é um duelo, não de morte,

mas de vida". Mas o Conselheiro Aires 

— 

mas Ma-

chado de Assis 

- 

sorria leve e falava baixo, e talvez

não tenha sido ouvido.

Helder Macedo, ensaísta e escritor 
português, 

é

professor 

aposentado do King's College da Universidade

de Londres e autor, entre outros livros, dos romances

Pedro e Paula, Partes de África e Sem nome.



João 

Ubaldo 
Ribeiro 

ou

o banquete da linguagem

Geraldo Carneiro

Desde o final dos anos 50, a literatura brasilei-

ra foi submetida a uma dieta ditada 

pelas 

chamadas

vanguardas. 
E isso, cá entre nós, foi ótimo, 

porque

acabou eclipsando 

grande parte 

do besteirol do be-

letrismo: a literatura como sonho de menina moça

ou como sorriso da sociedade dos bacharéis.

Não havia mais 

prosa que prestasse 

no

Brasil. Pelo menos, segundo as vanguardas. Aliás,

se você acreditasse nas vanguardas, o único 

prosa-

dor 

que prestava, 

em todos os tempos, era James

Joyce. E não 

qualquer 
James Joyce 

(o 

do Retrato do

artista 

quando jovem 

e do Dublinenses, 

por 

exemplo,

nem o do Ulysses): só 

prestava 

o Joyce do Finnegans

Wake, livro esse 

que 

só eu e mais meia dúzia de ma-

lucos lemos como ato de fé, compreendendo 

pouco

menos do 

que 

xongas.

Havia exceções toleradas 

pelos gurus 

da

novilíngua. Por exemplo, a 

prosa 

meio 

joyceana 

de

João Guimarães Rosa. E, além da 

prosa 

do Rosa,

se a maré fosse de bom humor, 

podiam 

figurar no

paideuma (palavra 

esquisita, contrabandeada via

Ezra Pound) dois ou três fragmentos da desinven-

ção 
da língua 

portuguesa, que 

os doutores da Igreja

arbitrariamente canonizassem conforme seu credo.

Mas sempre abominando a tal da discursividade, ou

seja, a mania de escrever uma 

palavra 

seguida de

outra 

palavra, 

coisa 

perfeitamente 

anacrônica. Car-

los Drummond? Era um chato. Vinícius? Epicurista

démodé. Jorge de Lima? Um neoparnasiano.

De repente, em 

plena 

vigência do ABC

vanguardista, explode Viva o 

povo 

brasileiro. E 

já

começa instaurando uma metafísica e evocando os

orixás da epopéia, exibindo suas armas e barões

assinalados e chamando ao 

proscênio 

dramático da

narrativa ninguém menos 

que 
Camões:

"Envoltos 

nas brumas da lenda, esses homens

do Destino logo dilataram 

por 

todas aquelas terras

a reputação de seu valor incomparável, a beleza de

seu cada 

gesto, 

a força certeira de cada coisa dita, o

caráter 

jamais quebrantado por 

fraqueza humana."

E difícil enumerar ao leitor os motivos da 

gran-

deza 

poética 

deste fragmento. A começar 

pelo 

verbo
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"dilatar", 

datado do século X.V, depois celebrizado

n'Oí- Lusíadas, 

passando pela 

sintaxe trovàdoresca

de 

"a 

beleza de seu cada 

gesto", 

até a 

palavra 

"que-

brantado", de 

quebrantar, 

datada do ano de 897,

sendo 

portanto 

uma das 

primeiras palavras 

da lín-

gua portuguesa. 

Em suma, Viva o 

povo 

brasileiro é

também a história das maravilhas da língua.

Mas, 

por 

ora, vamos aos fatos narrativos.

O narrador é Deus. Fora do seu universo, tudo

se 

precipita 

no caos. As narrativas clássicas 

— 

Os

Lusíadas, 

por 

exemplo 

— 

emprestam ao narrador

uma onisciência semelhante à dos deuses. Se não

me engano, uma única vez o narrador d'Oi Lusíadas

se 

permite 

um desabafo, digamos, de 

pessoa 

física.

"Não 

mais, musa, não mais 

que 

a lira tenho/ des-

temperada e a voz enrouquecida."

Em suma, faz 

parte 

da configuração clássica do

narrador essa dimensão metafísica, enquanto a con-

dição humana é, como dizia o 

próprio 

Camões, a de

um bicho da terra tão 

pequeno.

No entanto, 

já 

no final da descrição camoniana

da morte do alferes José Francisco, infiltra-se um

cronista 

gaiato que 

faz o inventário de seus 

(do 

alfe-

res) escassos bens materiais:

"(...) 

mas José Francisco, 

por 

só ter no

mundo uma mãe entrevada, uma irmã nem donzela,

duas 

galinhas, 

uma fisga de três 

pontas 

e um 

gibão

de 

punhos 

agaloados, não trouxe nem representou

prejuízo."

E 
quando, 

ao final do inventário dos bens do al-

feres, o narrador de Viva o 

povo 

brasileiro regressa

ao terreno da epopéia, suas 

palavras passam 

a ser li-

das também 

pelo 

avesso, configurando uma espécie

de antiepopéia. E sua 

grandiloqüência 

se converte

em ironia. Como se não bastasse, no 

parágrafo 

se-

guinte, quem 

assume o controle da narrativa é uma

espécie de Jonathan Swift dos trópicos. E chega:

não me atrevo a inventariar as 

graças 

narrativas de

Viva o 

povo 

brasileiro, 

porque, 

além de usurpação das

prerrogativas 

do leitor, seria obrigado a 

parafrasear

quase 

todo o livro, em exercício semelhante ao de

Pierre Menard, o autor do 

Quixote, 

fábula essa em

que 

o 

poeta 

Jorge Luís Borges se empenha em fazer

galhofa 

de 
quem 

se mete a reescrever os clássicos.

O 

que 

importa é assinalar 

que 

o narrador de

Viva o 

povo 

brasileiro abdica da univocidade 

— 

se o

leitor me 

perdoa 

o 

palavrão 

— 

pretendida pela 

nar-

rativa clássica. Univocidade significando o esforço

de criação de uma identidade monolítica do narra-

dor. Por exemplo: l) em Grande sertão: veredas, é a

voz do 

jagunço 

Riobaldo 

que 

conta suas 

peripécias

ao seu invisível interlocutor; 2) em Os sertões, é a

voz do repórter Euclides da Cunha 

que 

relata a

campanha de Canudos. Em miúdos, cada um desses

personagens-narradores 

configura uma espécie de

moldura 
psíquica, 

cuja ruptura significaria o fim do

pacto 

da verossimilhança, aquela velha suspension

of disbelief 
preconizada pelo poeta 

inglês Samuel

Taylor Coleridge, 
que, 

embora romântico, descon-

fiava 
que 

a linguagem não dispusesse de 

poderes

absolutos 

para 

representar o mundo. E talvez tives-

se razão. Já em Viva o 

povo 

brasileiro, o narrador se

oferece à leitura como conjunto de múltiplas vozes,

de máscaras através das 
quais 

a narrativa se com-

plexifica 

e 

propicia 

uma dupla leitura simultânea,

como epopéia e 

paródia. 

Não vou ficar esmiuçando

essa multiplicidade, 

porque 

o leitor terá 

por 

conta

própria 

o direito da descoberta.

Também tentarei resistir à tentação de mencio-

nar duas ou três idéias do filósofo húngaro Georg

Lukács, autor de uma 

pouco 

mencionada, 

porém

imprescindível Teoria do romance, na 

qual 

discute a

gênese 

histórica e filosófica da espécie. Seria inte-

ressante 

que 

especialistas comparassem Viva o 

povo
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brasileiro com reflexões em 

que 

Lukács sugere, 

por chave para 

compreender 

que 

Viva o 

povo 

se instala

exemplo, 

que: 

"O 

romance é a epopéia de um mun- no não-lugar e no não-tempo, no 

paradoxo 

de um

do sem deuses: a 

psicologia 

do herói romanesco espaço atópico e de um tempo acrônico. Estabele-

demoníaca, a objetividade do romance é a viril cido em seu não-lugar e não-tempo, contra as con-

madura constatação de 

que 

nunca o sentido 

poderia venções 

históricas e literárias dessa narrativa mito-

penetrar 
de lado a lado a realidade e 

que portanto, lógica 

chamada Brasil, funda-se o universo 

paralelo

sem ele, esta sucumbiria ao nada e à inessencialida- de João Ubaldo, 

que, 
embora 

pertença 

ao corpo da

de." Se tivesse erudição e eros-dicçâo 

para 

tanto, eu literatura luso-brasileira e se alimente de seus câ-

gostaria 

de verificar de 

que 

modo 

preciso 

a arqui- nones, lhe é estrangeiro.

tetura conceituai de Lukács, concebida a 

partir 

de Também no campo da arte da representação,

um mundo em 
que 

o romance era uma chama ago- Viva o 

povo 

é atravessado 

por 

essa dupla determi-

nizante, resistiria ao embate com os fogos bárbaros nação. Por um lado, reafirma a imagem clássica do

do admirável mundo novo de João Ubaldo, com seu romance, um 

gênero 

histórico cuja 

genealogia, 

con-

canibalismo 

pós-calibânico. 

Gostaria de verificar forme o repertório, 

pode 

remontar à Espanha de

se as idéias de Lukács seriam 

prisioneiras 

de um Cervantes, ou, mais remotamente, às aventuras do

eurocentrismo congelado no tempo, enquanto, na príncipe Genji, escritas em 

plena 

Idade Média 

(mé-

periferia 

do Ocidente, a história se reinventa num dia 

para 

nós, os corações desocidentados) 

por 

uma

romance made in Bahia. Aliás, 

parte 

dos 
encantos japonesa cujo nome 

—por 

incompatível com a 

glória

simbólicos de Viva o 

povo 

deriva talvez 
da capaci- ocidental 

- 

não me atrevo a reproduzir. Certamen-

dade de fundar sua 

própria 

história a 

partir 
de uma te, o leitor de romances encontrará em Viva o 

povo

visão-de-mundo baianocêntrica, 
que 

sagra 

(embora todos 

os recursos de uma narrativa romanesca. E

essa sagração se faça 
quase 

sempre sob o 
signo da encontrará, no entanto, momentos de turbulência,

ironia e do humor), como cânone da nacionalida- passagens e fragmentos em 

que 

a linguagem não

de, a história da Bahia e de seus 

principais 
ícones se contenta em representar uma cena, mas deseja

{y 
compris o alferes Galvão Brandão e o antkHerói ser aquilo 

que 

representa. Também deixo 

por 

conta

Perilo Ambrósio), e não a história colonialista dos do leitor o deleite de encontrar exemplos de tais

Estados Unidos do Brasil. Se o leitor me 

permitisse portentos 
(na 

fala de Dadinha, no aprendizado do

um 

paralelo geopolítico, 

eu diria: Viva o 

povo 

é 
um Caboco Capiroba etc.): como se diz em 

português

ato simbólico de rebelião separatista, como as bojn- contemporâneo, 
it's up toyou, brother.

bas do Exército Republicano Irlandês ou a abnihi[a- Não 
me arriscaria a afirmar 

que 

Viva o 

povo 

deve

tion of the ethym das ficções de James Joyce. ser lido como uma declaração de 

guerra 

anti-impe-

Esse descentramento inaugura um mundo 
sirti_ rial, tendo entre seus antagonistas 

— 

além dos mais

bólico novo, regido 

por 

outros deuses, outras cos^ óbvios 
— 

a deusa da sintaxe e 
quaisquer poderes 

im-

mogonias. E talvez seja também condição sine 

qua periais 
do 

passado 
e do futuro. Sei, no entanto, 

que,

non 

para que 

o narrador de Viva o 

povo 

tenha a ca- 
ao 

contrário 
dos clássicos 

que 

lhe servem de mode-

pacidade 

de assumir tantas vozes. Io, Vitva o 

povo 
se insurge contra a canonização de
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nização de uma fala serve como metáfora de todos

os 

projetos 

imperiais, seja no reino da 

poética 

ou

no da 

política. 

Desconfio 
que 

Viva o 

povo 

brasileiro

proponha 

um exercício de contínuo descentramen-

to, e 

que, 

em seu 

percurso, 

a linguagem, embora se

solenize e crie modelos de excelência, 
promova 

sua

própria 

erosão e derrisão.

Mas, a despeito de todas suas 
qualidades

corrosivas, Viva o 

povo 

brasileiro é uma celebração

da língua e de seus inventores. Caberá aos leitores

do futuro o 

gozo 

de desentranhar de Viva o 

povo

fragmentos dos 

prosadores 

barrocos, das aquisições

mais radicais do modernismo e até mesmo laivos do

desvario 
parnasiano, 

reinventados em meio a esse

banquete da linguagem. Dentre as tantas 
qualida-

des de Viva o 

povo 

brasileiro, uma das maiores é a de

despertar em nós, leitores, o desejo da linguagem.

E, se a mim a alegria da releitura de Viva o 

povo 

bra-

sileiro suscitou três ou 

quatro poemas, 

suponho 
que

continuará suscitando 
poesia 

nos leitores do futuro,

cuja música e as musas, espero, sejam melhores do

que 

as minhas. E assim, como 

queria 

Luís Vaz de

Camões, transforma-se 
o amador na cousa amada:

Viva o 

povo 

brasileiro continuará sendo uma alegria

para 

sempre.

Geraldo Carneiro é 

poeta, 

ensaísta, tradutor, letrista e

roteirista de cinema e TV



Para 
ler mais

é 

preciso 

escrever 
melhor

Jair Ferreira dos Santos

Certo dia, no início dos anos 90, o 

programa

matinal da TV Globo dirigido ao 

público 

infantil

mostrava crianças disputando um 

jogo qualquer. 
É

chocante, mas o 

garoto que 

teve o 

pior 

desempenho

recebeu, ou melhor, foi castigado com um livro.

O episódio dispensa comentários 

quanto 

ao seu

significado: no Brasil, ler 

(mas 

também escrever)

tem 

qualquer 
coisa de insensatez heróica, dado o

ambiente secularmente 

pouco 

receptivo, 

para 

não

dizer refratário, à cultura letrada. Sabemos 

quais

são as causas 

genéricas 

desse tratamento: o obscu-

rantismo 

português, 

o elevado 

preço 

dos livros, o

ensino sem 

qualidade, 

os 

professores 

mal 

pagos, 
as

crianças 

que 

chegam à escola 

já 

impregnadas 

pela

ideologia dos meios massivos, a vassalagem dos au-

tores, sem nenhuma capacidade de barganha, aos

editores 

— 

a lista não é 

pequena. 

Mas se 

quisermos

obter um retrato menos impressionista da situação,

seria oportuno refletirmos sobre alguns números

preocupantes.

No Diagnóstico do setor livreiro no Brasil, elabora-

do em 2007 

pela 

Associação Nacional de Livrarias,

podemos pinçar 

ao acaso as seguintes informações:

Existem 

no Brasil 2.600 livrarias; segundo a

UNESCO, 

países 

com a nossa 

população 
deve-

riam ter no mínimo 17.000.

O 

estado de Rondônia, com 620.000 habitantes,

dispõe apenas de 

quatro 
livrarias.

Para 

universalizar-se entre nós, o livro deveria

custar um terço do 

preço 

atual 

por 

exemplar.

Somente 26% dos brasileiros alfabetizados con-

seguem ler e entender um texto longo 

(de 

vinte

páginas, 

digamos, sendo 

generosos).

O cenário sugerido 

por 

esses números toca o

dramático. Pensemos nos deficits econômicos, so-

ciais e culturais decorrentes do último item: se ape-

nas 26% do segmento alfabetizado conseguem ler e

entender um texto longo, 

quantos, 
nesse contingen-

te, estariam habilitados a escrever algo semelhante?

Imaginemos o impacto dessas deficiências sobre as
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profissões (a propósito, 

em 

janeiro 

de 2008 somente

23% dos inscritos no exame da OAB se mostraram

aptos ao exercício da advocacia). Visualizemos seus

efeitos nas relações da vida cotidiana e na 

própria

literatura, tão marcada aliás 

pelos 

falares nacionais.

Tamanha restrição de 

poder 

comunicacional, ao

mesmo tempo 

que 

tende a replicar a concentração

de renda, desdobra-se no seu domínio complemen-

tar 

(nos 

74% restantes de alfabetizados) em exclu-

sões de acesso e expressão no 

plano 

social.

Não são, como vimos, desconhecidas as variá-

veis a determinar esses fatos, 

porém 

a mais influen-

te delas consiste, acreditamos, numa falha histórica:

o Brasil transitou da cultura oral 

para 

a cultura

eletrônica e visual sem ter 

passado pela 

escrita, ou

seja, 

pelo 

livro. Afastando-se da trajetória seguida

pelas 

nações bem-sucedidas, 

que 

investiram 

pesado

em educação 

para 

atender com mão-de-obra 

qua-

lificada às demandas de seus 

parques produtivos,

o 

país 

não viu a cultura letrada sedimentar-se em

extensão ou em 

profundidade 

em suas 

populações,

e a hostilidade a ela continua viva. Pesquisa recente

no Rio e em São Paulo mostrou 

que 
15% dos uni-

versitários das nossas duas maiores cidades nunca

leram um livro. Pela mesma época, um figurante do

reality show BBB-8 declarou, com orgulho e apoio

dos demais 

participantes: 

"Graças 

a Deus, nunca

fui desses de ler livro." Por 

que, 

invocando a coni-

vencia divina, ele desdenha os livros? Sem medo de

errar, é 

porque 

nosso letramento, afetado agora 

por

concorrentes ultrapoderosos como o computador, a

internet, os 

games, 

a TV a cabo, é deficiente, 

pre-

cário, 

pobre 

em sedução e em 

promessas 

como em

recompensas, 

parecendo 

ainda congratular-se com

essa condição.

Esta simples coleta de dados mais ou menos

aleatória aponta 

para 

uma conclusão desanimadora:

por 

aqui, o letramento não leva à cultura letrada,

contradição 

que 

beira o surrealismo; na verdade ele

gera 

milhões de analfabetos funcionais, 

gente 

com

um desempenho entre o severamente limitado e o

sofrível no uso da língua 

portuguesa, 
falando ou es-

crevendo. Por 

quais 

razões, especificamente?

Antes de encaminhar uma resposta, no entan-

to, seria conveniente 

perguntarmos: 
o 

que 
é ler?

Ler é 

produzir 

sentido a 

partir 
de signos 

grá-

ficos. E um 

processo 

custoso, intenso e violento de

interferência na sensibilidade infantil ou adulta, e

envolve algumas dimensões 

já 

bem estudadas.

1) A dimensão neurofisiológica 

- 

isto é, a 

percepção

visual, a memorização 
que 

viabilizam a interna-

lização da leitura.

2) A dimensão cognitiva 

— 

é o conjunto de movimen-

tos lógicos e 

psicológicos que 
efetivam a com-

petência 

da leitura, como 

juntar 

letras, sílabas,

palavras, 

frases, 

parágrafos, 
capítulos até de 

per-

fazer, com o respectivo 
sentido, a totalidade do

texto. Ler e uma atividade intelectual, inferen-

ciai 
que 

interpreta e simultaneamente 
completa

o texto.

3) A dimensão afetiva 
— 

A sedução na mensagem

publicitária 

ou a emoção num 

poema 

ou numa

cena romanesca 
envolvem valores, identifica-

ções 

e reações 
afetivas 

que podemos qualificar

como 
imanentes 

ao texto, 

para 

serem ativadas

pela 

leitura.

4) A 
dimensão argumentativa 

— 

Quando 

lemos, es-

tamos sempre 
discutindo, concordando ou dis-

cordando 
do texto, confirmando ou negando a

visão oferecida 

pelo 

autor.
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5) A dimensão simbólica 

- 

A leitura é um 

jogo 

cul-

tural com as idéias e valores de uma época, com

suas convenções literárias, com a 

grande 

Bi-

blioteca 

que 

compreende as literaturas 
— 

jogo

chamado intertextualidade: toda obra literária é

lida numa trama de relações comparativas com

outras obras.

A leitura, assim, ultrapassa a simples competência

para 

decodificação da mensagem escrita; nas nos-

sas escolas, 

porém, 

o letramento 
parece 

empacar,

para 

infelicidade 

geral, 

na dimensão cognitiva. Os

três outros aspectos 

— 

o afetivo, o argumentativo e

o simbólico 

— 

que 

completam as habilidades neces-

sárias ao ingresso no universo literário, na cultura

letrada 

propriamente, 

são negligenciados ou aban-

donados, e 

por 

aí bloqueia-se o desenvolvimento da

escrita. Ninguém contesta 

— 

escreve-se 
pouquinho,

e mal, nas escolas brasileiras. Para isso contribui, é

evidente, uma abordagem inadequada do 

que 
seja

a língua 

portuguesa, 

calcada no 

gramaticismo 

es-

tático e 

punitivo, 

com as noções de estilística redu-

zidas às figuras de linguagem e sem concepção do

que 

seja a literatura tanto em sua função formadora

quanto 

em seu aspecto criativo.

Na mesma linha de carências, as instituições

educacionais 

jamais 

apresentaram com clareza à

sociedade, a não ser, em 

parte, 

nas últimas décadas,

graças 

às exigências cobradas 
pela 

economia de-

pendente 

do conhecimento, as vantagens e 

promes-

sas da formação escolar ou o seu significado 

para

além da 

pedagogia. 

Raramente é 

passado para 

a

grande 

massa 

que, 

a certa altura do 

processo 

educa-

cional, o indivíduo letrado deixa de ser fruto apenas

do aprendizado 

para 

se tornar a realização de um

desejo, de uma conquista interminável no âmbito da

arte e do conhecimento. Leitores verdadeiros lerão

sempre, 

porque 

o livro 

participa 

de suas vidas como

um 

projeto.

Com isso, a abertura 

para 

o imaginário, voltada

para 

a evolução e transformação do sujeito 

por 

meio

da experimentação literária, 

propriedade 
da leitura

como da escrita, acaba obstruída. O resultado é a

perda, para 

milhões de indivíduos, dos benefícios

ofertados 

pelo 

livro, 

privando-os 

da vivência con-

tida nesta bela frase de Kafka: 

"Todo 

livro deveria

ser como um machado a fender os mares 

gelados

dentro de nós."

Os obstáculos à cultura

letrada

Natural, espontânea, a língua falada 

perpassa

toda a extensão do social e é, a rigor, uma de suas

condições de existência. No 

processo 

civilizatório,

sobretudo no Ocidente, a fala e a cultura oral foram

amplamente repassadas de cultura letrada, opera-

ção 
cujo instrumento tem sido a instituição escolar.

No caso brasileiro, os 

problemas 

com a implantação

da escrita não encontraram nenhum outro aliado

tão vigoroso 

quanto 
a nossa cultura oral.

Rica, expressiva, inventiva 
— 

traços salientes

nas criações da língua tal 

qual 
é falada 

pelas 

cama-

das iletradas ou semiletradas 
- 

essa cultura respon-

de 

pela 

vivacidade do nosso cotidiano, sendo apro-

priada pelos 

meios de comunicação de massa 

para

que 

disponham de um repertório de acesso a am-

pias 

faixas da 

população. 
Ela conserva e reproduz

as mentalidades não escritas e tem numa fala cheia

de cores, de afetos o veículo insubstituível 

para 

seus

provérbios, jogos 

verbais, 

piadas, 

apelidos, alusões

ao seu elenco mítico e folclórico. Em resumo, os

falares 

populares 

brasileiros 

prevalecem 

na comu-

nicação oral, marcando de modo incisivo o texto

escrito, o literário inclusive, mas não 

pobremente
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repassados de letramento, o 

que 

em última análi-

se sacramenta a vigência do império de or^lidade

entre nós.

Esse 

predomínio 

tem uma lógica a ser compre-

endida. As fontes 

para 

isso abrangem obras tão va-

riadas 
quanto 

Oralidade e cultura escrita, de Walter

Ong, ou La raison 

graphique, 

de Jack Goody, mas ne-

nhuma é tão inovadora em amplitude e sagacidade

quanto 

a colagem de textos 
que 

compõem A 

galáxia

de Gutenberg, de Marshall McLuhan. Ali desvenda-

se o impacto da cultura letrada sobre as sociedades

orais, ou seja, em termos mcluhanianos, da troca do

ouvido 

pelo 

olho 

— 

mudança, em sua radicalidade,

conduzida não sem um forte 

grau 

de violência cul-

tural, 

porque 

rompe o equilíbrio entre os sentidos

e abala também, 

pelo primado 

concedido à visão, as

solidariedades coletivas forjadas 

pela 

voz.

O custo é 

particularmente 

alto no aprendizado.

Aprender a falar é fácil e instintivo; aprender a ler e

a escrever envolve 

processos 

demasiado artificiais,

implicando desde o adestramento muscular até

grandes quantidades 

de memória e aplicação, sem

esquecer o 

quanto 

a fala é em certa medida ativida-

de com baixo 

grau 

de esforço, enquanto a escrita se

mostra mais exigente na elaboração dos enuncia-

dos. Um 

parâmetro para 

se avaliar essa diferença

pode 

ser extraído, indiretamente, do fato de 

que,

das 3.000 línguas conhecidas, apenas 76 

produzi-

ram literaturas escritas; e se tomarmos o inglês

como exemplo, constatamos 
que 

sua expressão oral

inclui apenas alguns 
poucos 

milhares de 

palavras,

ao 

passo que 

seu léxico 
para 

o texto escrito chega a

1,5 milhão de vocábulos.

A reestruturação 
cultural e 

psicológica promo-

vida 

pela 

introdução 
da escrita nas sociedades orais

pode 

ser melhor visualizada no 

quadro 

abaixo, onde

estão listados os traços dominantes nas duas orien-

tações culturais:
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Cultura Oral
Cultura Letrada

Fala/ouvido
Escrita/olho

Espaço aberto, inclusivo
Espaço 

perspectivo, 

exclusivo

Exercício informal da língua
Exercício 

formal, codificado da língua

Espontânea e improvisada
Premeditada 

e elaborada

Organização distensa do 

pensamento

Organização 
racional do 

pensamento

Intuitiva, convivial
Reflexiva, 

analítica

Situação concreta, vivida
Insolante, 

abstração conceituai

A 

palavra 

falada é evento, valor, ação A 

palavra 

escrita é coisa, informação

Relacionai, 
presencial, personalista

Unilateral, 
virtual, institucional

Descontínua e frouxa
Seqüencial 

e encadeada

O contexto colabora 

para 

o sentido
O sentido se dá no texto

Permeia a trama do cotidiano
Retira 

o indivíduo do cotidiano

Mobiliza o rosto, os membros, a voz
Inibe 

o corpo, exige concentração

Projeta o indivíduo no mundo
Promove a introvisão, a instrospecção
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Comparando-se as duas colunas, não é 

preciso

reflexão 

profunda para 

se constatar o 

quanto 

os

traços disseminados 
pela 

cultura oral formatam o

cotidiano e o comportamento da maioria dos brasi-

leiros, efeito associado igualmente à circunstância

de 

que 

nossos falares manifestam, como déssemos,

baixíssima taxa de reelaboração 

pelo 

letramen-

to. Somos barulhentos e 

gregários. 

A intuição e o

sentimentalismo 

prevalecem 

sobre a racionalida-

de, assim como a informalidade dispensa 

protoco-

los. Temos uma refinada cultura do corpo. Somos

indisciplinados e improvisadores, o 
que 

empresta

excelência à nossa cultura de massa, 

por 

exemplo.

Valorizamos o contexto, a experiência, o dia-a-dia

em oposição à informação e ao conhecimento abs-

tratos. Excetuando-se o 

jogo 

do bicho, aqui não

vale o escrito: cultuamos o absurdo 

"Ilegal, 

e daí?"

e nos aeroportos lemos os horários nos 

painéis, 

mas

o 

personalismo 

nos faz 

procurar 

alguém no balcão

para 

confirmá-los. Em resumo, a inércia represen-

tada 

pela 

oralidade cerceia o interesse 
pela 

cultura

letrada e isso contribui enormemente, entre outras

coisas, 

para que 

tenhamos uma extraordinária mú-

sica 

popular 

mas não uma 

grande 

literatura.

O caminho das 

pedras: 

mais

e melhores textos

O letramento 
precário 

reforça a cultura oral,

tornando-a mais densa e duradoura, 
porque para

muita 

gente 

a internalização da escrita e de seus

valores é custosa, 
quando 

não traumática. E 

preci-

so assinalar ainda a ocorrência de um fenômeno na

transição do ouvido 

para 

o olho: a 

pregnância 

da

oralidade. Na Europa, durante a Idade Média, dizia-

se 

que 

escrever era 

"ditar 

para 

si". A leitura em voz

alta, ali, 

prolongou-se 

até o século XIX, isto é, 

por

seis séculos após a invenção da imprensa. Durante

muito tempo, o texto 

"bem 

escrito" foi na verda-

de uma 

peça 

oratória, aquela boa 

para 

ser lida com

eloqüência diante de 

platéias. 

Em lugares os mais

variados, essa impregnação se transportou 

para

dentro da 

própria produção 

literária. Virgínia Wo-

olf lia em voz alta, no banheiro, os 

próprios 

textos;

a vocalização, dizia, 

permitia-lhe 

explorar melhor a

musicalidade de suas frases. Os 

poemas 

do libanês

Khalil Gibran, o 

preferido 

de misses e moçoilas nos

anos 1960 e 1970, eram em sua maioria compila-

ções 
de fórmulas verbais e clichês do cotidiano ára-

be. Numa clave mais erudita e realmente criativa,

era o 

que 

fazia também James Joyce ao apropriar-se

dos 

jogos 

de 

palavra 

comuns na fala dos irlandeses,

para 

compor os neologismos de Ulisses. Não é me-

nos famosa, 

por 

fim, a caderneta em 

que 

Guimarães

Rosa registrava com rigor o idioleto dos vaqueiros

do sertão.

A 

pregnância 

da oralidade em seu embate com

a cultura letrada engendrou o 

pequeno 

drama 

que

está na origem deste texto. Jantando num self-ser-

vice, eu 

pedira 

ao 

garçom, 

Manuel, conforme dizia

a 

plaqueta 

em sua lapela, uma taça de vinho. Era

sua obrigação anotar a expressão 

"taça 

de Miolo"

na comanda. Manuel sabia ler 

porque 

apontou a

caneta 

para 

a rubrica certa no 

papel, 

mas ensaiou

daqui, dali, mudou de 

posição junto 

à mesa, rabis-

cou 

qualquer 

coisa ilegível, tentou remendar, ris-

cou o rabisco, limpou a testa com o dorso da mão,

de olhos baixos 

para 

esconder a vergonha 

por 

não

saber escrever direito, depois consultou outro 

gar-

çom. 
A cena tinha um único sentido: a humilhação

imposta 

pela 

escrita às 

pessoas que 

não a dominam

inteiramente. Naquele momento, constrangido com

o sofrimento 

que 

eu havia, sem 

querer, 

causado ao

garçom, 

ocorreu-me a seguinte idéia: Manuel, e mi-
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lhões como ele com 

gradientes 

diversos em habili- do 

quanto 
se tornara 

problemática 

a seleção de ori-

dade na escrita, 

jamais 

vão se interessar 

pek 

leitura ginais 

para publicação, porque 

a maioria dos textos,

justamente porque 

não sabem escrever, e 

porque fossem 
os autores talentosos ou não, eram no mí-

suas vidas se 

passam, quase que 

no seu todo, no nimo escritos com 

qualidade. Quer 

dizer, escrever

mundo oral. Escrever é 

para 

eles uma eventualida- bem faz bons e muitos leitores,

de vexatória, de 

grande 

tensão interna, e só. A lei- Por mais contraintuitivo 

que pareça 

face à cren-

tura não lhes é menos estéril ou intimidadora. Eles ça em 

que 
a leitura leva à escrita, 

julgamos que 

a

pertencem 

aos 

que 

ficaram bloqueados na dimensão prevenção e eliminação do analfabetismo funcional

cognitiva do nosso letramento deficitário, sem aces- passam 

pela 

especialíssima atenção a ser dada ao re-

so aos demais níveis 

que 

aprofundam o compromis- digir. A venda de livros só deve aumentar significa-

so com a escrita, lendo mal, escrevendo 

pior 

ainda; tivamente no Brasil 

quando 
tivermos largas cama-

e 

porque 

escrevem com dificuldade, eles simples- das da 

população 

sabendo escrever ou escrevendo

mente rejeitam a leitura, as vias abertas 

pelo 

livro, melhor, 

porque 

então os 

problemas 
com a caneta

a esperança no universo da cultura letrada. sobre o 

papel perderão 

a força dissuasória 

pela qual

Não seria ocioso observar como os alunos escre- se abandonam a leitura e seus benefícios. Essa nova

vem 

pouco 

nas escolas brasileiras e só raros entre condição não é uma aquisição isolada. Ela represen-

eles apreciam a redação. Esta é sem dúvida uma ra- ta um complexo de habilidades e valores sociais 

que

zão 

palpável para 

as 

pequenas 

dimensões do nosso não só acentuam como 

gratificam 
as conseqüências

parque 

editorial e do comércio livreiro, apesar dos do saber escrever, começando 

pela 

elevação do indi-

progressos 

nas duas últimas décadas, realidade 

que víduo 
a um novo 

patamar 
comunicacional e social,

se complica comicamente, 

pode-se 

dizer, 

pelo 

seu Para sermos 

práticos, 
entre as razões 

pelas quais

potencial 

na direção contrária: a revista Coquetel de a escolarizaçâo, em todos os níveis, deveria investir

palavras 

cruzadas tira dois milhões de exemplares pesado na escrita, 

poderíamos 
listar:

por 

mês!

Somente a continuidade e a intensificação do Escrever também é ler, mas a recíproca não é

letramento, dando igual ênfase à leitura e à escri- verdadeira.

ta, levariam os 

grandes 

contingentes da nossa 

po- 

Escrever melhora a capacidade de leitura e com-

pulação 

à margem do livro a desfrutar o imenso preensão da articulação textual.

tesouro de formação e informação disponível na Melhora a capacidade 
de raciocínio e organiza-

174 tradição 
humanística. Aí sim iríamos vender mais ção do 

pensamento.

livros. Nos 

países 

com alta escolaridade e 

grande 

Amplia o conhecimento 
da língua e da impor-

densidade literária, isto é, onde ainda se edita e se tância da comunicação escrita.

lê muito, como França e Inglaterra, era comum nos Amplia a apreciação 
dos valores expressivos e

séculos 

passados 

as 

pessoas 

manterem diários não estéticos dos meios de linguagem.

para 

serem 

publicados, 

mas 

para 

o cultivo da ativi- Amplia o 

poder 
de comunicação e de interação

revista do ^ade 

intelectual e registro da vida cotidiana. Nos social.

LIVRO anos 
1970 e 1980, os editores franceses reclamavam Aprimora a sensibilidade individual 

pela 

valori-
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zação da criatividade verbal.

Aumenta a segurança e o desempenho verbais, o

que 

normalmente redunda em segurança 

pessoal 
e

melhor 

performance 

social.

Favorece o desenvolvimento 

profissional 
do in-

divíduo.

Abre oportunidades 

profissionais 
e sociais.

Desenvolve a autonomia intelectual e 

pessoal,

acarretando menos dependência e evitando a humi-

lhação.

Modifica o status social e cultural do indivíduo,

que 
sai da 

posição 

de inferioridade.

Leva à leitura como forma de consolidar e incre-

mentar essas conquistas.

Em sintonia com a 

propalada 

inclusão digital 

—

pois 

afinal o 

que 
as crianças e os adolescentes vão

escrever nas telas? 
— 

seria decisiva no momento a

difusão, nas escolas e fora delas, da relevância da cul-

tura letrada 

para 

o usufruto da riqueza e do sentido

crítico-construtivo 
da herança humanística. Assim

estaríamos a salvo, talvez, de 

perversões 
como a do

participante 
do BBB-8, 

que 

"graças 

a Deus não é de

ler livros", 

pois 

seu apelo à ignorância voluntária

teria certamente uma audiência muito menor.

Jair Ferreira dos Santos é ficcionista, 

poeta 
e ensaísta.
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Uma criada 
da rainha de

Portugal 
no Brasil

Francisco Antonio Doria

Rodolfo Garcia, antigo diretor da Biblioteca

Nacional, fez em 1941 uma conferência, 

"As 

órfãs",

sobre as moças nobres 
que 

a rainha de Portugal, d.

Catarina, mandou ao Brasil 

para 

casar com 

princi-

pais 

da terra. Em 1951, Afonso Costa retomou a

questão, juntando 

mais detalhes, no ensaio As órfãs

da rainha, 

publicado 

na Bahia em 

plaquete. 

Recente-

mente, o Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre

do Tombo, em Portugal, colocou, on-line, milhares

de documentos em fac-símile, e disponibilizou as

ementas de muitos outros, o 

que 

tem facilitado as

pesquisas 

sobre 

questões 

da História do Brasil. Com

base nestes documentos inéditos, aqui esboçamos a

biografia de uma das moças, criadas da rainha d. Ca-

tarina, 

que 

foram mandadas casar na colônia; é a his-

tória de Clemencia ou Clemenza Doria, moça 

geno-

vesa, matriarca de uma família enorme nos trópicos.

***

Estou de costas 
para 

o afresco de Perrin dei

Vaga, na Galleria degli Eroi, no Palazzo dei Princi-

pe, 

em Gênova. Atrás de mim, o retrato de Pagano.

À minha esquerda, com uma túnica verde-musgo,

Luciano. Mais 

para 

a esquerda, Pietro, o almiran-

te 

que quase 

tomou Veneza no século XIV Todos

vestidos de heróis romanos, neste alfresco datando

do século XVI.

Minha filha me fotografa 

junto 

aos retratos de

Pagano, Luciano e Pietro; o 

guarda percebe, 

sai cor-

rendo e nos dá uma bronca 

— 

fotos são 

proibidas

aqui, no antigo 

palazzo 

de Andréa Doria, em Fasso-

lo, 

periferia 

de Gênova. No século XVI, os 

jardins,

logo abaixo do terraço 

para 

o 

qual 

se abre a Galleria

degli Eroi, se estendiam até o mar. Hoje, dele estão

separados 
por 

duas 

pistas 

largas da autovia. Minha

filha insiste comigo: 

quer 

ver de 

perto 

o Mediter-

râneo. Temos 

que 

sair do 

palácio, 

contorná-lo e ca-

minhar mais 

quinhentos 

metros até o 

porto. 

O mar

está longe, em 2007, do 

palazzo 

de Andréa Doria.

No tempo do almirante, há 

quatro 

séculos e meio, o

mar lambia-lhe os limites do 

jardim. 

Mas agora está

bem longe dos retratos, na 

galeria 

sobre o 

jardim,

177

REVISTA DO

LIVRO



Uma criada da rainha de Portugal no Brasil 
| 
Francisco Antonio Doria 

|

de Paganus de Auria, Lucianus de Auria, Petrus de

Auria. Pagano, Luciano e Pietro Doria, almjrantes

genoveses, 

brutta 

gente, 

do trecento italiano, do sécu-

lo XIV

Clemenza Doria descendia de Luciano, o almi-

rante 

que 

aparece no afresco de Perrin dei Vaga.

Clemenza deve ter nascido 

por 

volta de 1540 em

Gênova 

— 

porque 

era 

genovesa, 

segundo lemos

em documentos. Aliás, o 

primeiro 

documento 

que 

a

cita não lhe menciona sobrenome: é, simplesmente,

Clemencia, apresentada ao lado de Catarina da Cruz.

Isso, em dezembro de 1554. Data 

precisa: 

11 de de-

zembro de 1554. E 

percebe-se 

logo a assinatura na

página 

final do documento, Raynha.

Eram moças tuteladas da rainha de Portugal, d.

Catarina 

(esposa 

de d. João III). Meninas de alto

e claro nascimento. Clemenza era filha bastarda

de Aleramo Doria, mercador e banqueiro 

genovês

a serviço de d. João III, a 

quem 

emprestou muito

dinheiro a câmbio 
para 

lhe financiar as expedições

ultramarinas à índia, à África e à América. O 

pai

de Aleramo, Francesco Doria, havia sido banqueiro

de Colombo, 
que 

o menciona numa carta de 1502;

e o avô materno, Lodisio Centurione Scotto, outro

banqueiro, foi 

quem 

enviou Colombo à Madeira, em

1478, 

para que 

este lhe comprasse 
açúcar, commodi-

ty especulativa no mercado europeu, em fins do sé-

culo XV Aparecem 

juntos 

num documento famoso,

o chamado documento de Asseretto, 
datado de 25

de agosto de 1479, véspera do dia em 
que 

Colom-

bo deixa Gênova 

para 

retornar a Portugal, sem 

que

nunca mais vá voltar à terra onde nasceu.

Uma linha de mercadores e banqueiros: como

se inserem no meio dos almirantes 

guerreiros que

estão retratados na Galleria degli Eroi, no Palazzo

dei Príncipe? Em 1298, dois irmãos Doria, Niccolò

e Federico, filhos de Babilano Doria e de Leona

Savignone, adquirem do bispo de Albenga o feudo

de Oneglia, na Riviera dei Ponente, 
quase junto 

à

fronteira, hoje, da França. Os filhos e netos, todos,

são co-senhores de Oneglia, e de uma fieira de lo-

calidades à volta, e, em três ou 

quatro gerações, 

tais

feudos não são mais suficientes 

para 

sustentarem a

família. Tornam-se mercadores e banqueiros, e vol-

tam 

para 

Gênova, deixando Oneglia 

para 

trás. É o

ramo no 

qual 

nasce Clemenza Doria, em 1540.

Outro ramo 

permanece 

em Oneglia; é aquele ao

qual pertence 

Aitone ou Antonio Doria, 
que 

luta na

batalha de Crécy a serviço do rei francês 

— 

coman-

dava os besteiros lígures naquela mesma batalha.

Deste Antonio era trineto Andréa di Ceva Doria,

Príncipe de Melfi, Patriae Liberator, descrito numa

só frase 

pelo 

vendedor sorridente e agitado da loji-

nha de souvenirs do Palazzo dei Príncipe: 

"questo

Andréa Doria vostro zio era un vero furbaglione"

("esse 

tio de vocês, Andréa Doria, era um tremendo

vigaristão").

Toda 

grande 

família começa numa narrativa

mítica. A 

que 

conta a origem dos Dorias, ou da 

gens

Auria, ou ille de Auria, no latim do século XI e XII,

é 

quase 

um conto de fadas. Diz-se 

que 

certo cava-

leiro de nome Arduino, herdeiro dos viscondes de

Narbonne, andava em 

peregrinação 

à Terra San-

ta. Ao 

passar por 

Gênova, cai doente e se hospeda

na casa da viúva de Corrado delia Volta, cuja filha

Auria, Oria ou Orietta lhe serve de enfermeira. Re-

cuperando-se, 
prossegue 

na sua 

peregrinação 

e, ao

voltar de Jerusalém, desposa Oria delia Volta. Têm

quatro 

filhos: Pietro, Rubaldo, Ansaldo e Oberto,

dos 
quais 

descende a família Doria, de Auria. Isso

teria acontecido em meados do século XI.

Que 

há de verdadeiro nesta lenda? Os Dorias e

os delia Volta são associados 

políticos 

em Gênova,

nos séculos XII e XIII, e Corrado delia Volta foi um
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potentado genovês, 

mas atestado documentalmente

no século X, muito antes do tempo da lenda. E não

há nenhum Arduino entre os viscondes de Narbon-

ne. No entanto, se tomamos um trem, hoje, em Gê-

nova, na estação Genova-Brignole, em duas horas

estamos em Turim, no Piemonte, ao norte, no cen-

tro da marca arduinica. Pois os 

primeiros 

senhores

da região, antes dos Savóias, foram os marqueses

Arduinici, de cujos descendentes um chegou a ser

coroado rei da Itália em começos do século XI. Tais

marqueses eram senhores, com o título de condes,

do feudo de Auriate, a meio caminho entre Turim e

Gênova, e é 

plausível que 

os Dorias 

genoveses 

fos-

sem um seu ramo, talvez bastardo. O nome de Auria

seria corruptela de de Auriate.

Os Dorias 

possuíam, 

com certeza, raízes feudais

bem fincadas. Referências cronísticas 

posteriores

afirmam 

que 

o 

papa 

Leão IX, 

que 

reinou de 1049 a

1054, deu-lhes direitos soberanos sobre o feudo de

Logudoro 

(nome 

significativo, aliás) na Sardenha e,

em 1102, teriamjá comandado uma expedição à ilha

para 

se assenhorearem 
das suas terras, o 

que 

indi-

ca ser 

grande 

seu 

poderio já 

em começos do século

XII 

(e 

tal 

poderio 

não nasce do nada). Fazem 

parte

de uma nobreza feudal 
que 

vivia causando tumultos

em Gênova: os Dorias são 

gibelinos 

ferozes.

Sua história, do século XII ao século XIV em

Gênova e na Sardenha, está nos verbetes das enci-

clopédias, de modo 
que 

não vale a 

pena 

repeti-la em

detalhe; basta dizer 
que 

a nobreza feudal, em Gêno-

va, no século XIII, estava dividida em duas facções,

mascherati 

(gibelinos) 

e rampini 

(guelfos). 

Gibelinos

eram os Spinolas e Dorias; 

guelfos, 

os Grimaldis e

Fieschis. Os Dorias e Spinolas controlam o 

governo

da cidade como cônsules e com outras funções, nos

séculos XIII e XIV até 1339, 
quando 

uma revolta

popular põe 

no 

poder 

Simon Boccanegra, o 

primei-

ro dos doges 

perpétuos que 

vão 

governar 

Gênova

até 1528, 

quando 
as ditas 

"leis 

dos alberghi", bai-

xadas 

por 

Andréa Doria, iniciam uma nova fase na

história da cidade, a república aristocrática. Isso

tudo em linhas 

gerais, porque 

no detalhe as coisas

eram nuançadas: os Spinolas dividiam-se em Spi-

nolas de San Lucca, ou Spinolas 

guelfos, 

e Spinolas

di Luccoli, ou Spinolas 

gibelinos, por 

exemplo. E,

em começos do século XIV Branca Doria, senhor

de fato de Gênova, mantém uma longa aliança com

os 

guelfos 

Fieschi, a 

ponto 

de casar seu filho Ber-

nabò Doria com Eliana Fieschi, sobrinha do 

papa

Adriano V e sobrinha-neta de Inocêncio IV 

- 

don-

de, devido aos muitos casamentos endogâmicos dos

Dorias, o 

parentesco 

dos Dorias de hoje, inclusive

dos brasileiros, àqueles dois 

papas 

medievais.

Podemos citar alguns dentre os Dorias medie-

vais, como os irmãos Oberto e Lamba Doria, aque-

le vencedor da batalha de La Meloria, contra Pisa,

em 1284; em 1298, Lamba derrota os venezianos

em Curzola, no Adriático, e aprisiona Marco Polo,

que 
durante seu 

período 

como 

prisioneiro 

escreve II

Millione. Algum tempo antes, numa disputa de ter-

ras na Sardenha, em 1275, Branca Doria, de outro

ramo da família, mata durante um 

jantar 

o sogro,

Michele Zanche, 

que 

lhe negara 

parte 

do dote da

mulher, Caterina Zanca. Dante, 

que 

é humilhado

pelos 

esbirros de Branca Doria 

quando 

visita Gêno-

va em começos do século XIV coloca este Doria nos

quintos 

do inferno. São, todos, 

gente 

bruta, brutta

gente, gente 

feroz: branca é 

garra, 

lamba ou lama é

lâmina. Percivale Doria, chefe 

gibelino 

e 

poeta pro-

vençal, talvez mesmo um cátaro tardio, escreve um

poema que 

tem o verso 

"am 

guerr" 

- 
amo a 

guerra

- 

e continua descrevendo a alegria dos sons de uma

batalha.

Ferozmente 

gibelinos, 

em 1313, 

quando 

da 

pas-
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sagem de Henrique VII de Luxemburgo, imperador

germânico, por 

Gênova, os diversos ramos da famí-

lia Doria, 

que 

até então usavam de armas diferentes,

unificam-nas num único brasão, com a águia 

gibeli-

na, imperial. E o 

que 

aparece 

junto 

de cada um dos

heróis Dorias, no afresco de Perrin dei Vaga.

O 

que permanece 

de tudo isso hoje? Os Dorias

ainda são numerosos em Gênova, agora, em 2007.

Stefano D'Oria 

— 

com apóstrofo, sim 

— 

mantém

há anos um 

jornal 

local em Sampierdarena, e es-

creve sobre a história da cidade. Mas os 

príncipes

da família desapareceram todos: em 1985, morreu

Don Marcantonio VI Doria d'Angri, Príncipe de

Centola e Duque de Eboli, último de sua linha, e,

em 2000, morreu Donna Orietta Doria-Pamphilj-

Landi, herdeira dos títulos 

principescos 

de Andréa

Doria e dos Landi e Pamphilj; deixou um casal de fi-

lhos adotivos. Estão extintas também as linhas dos

Marqueses de Ciriè e dos Condes de Montaldeo. Os

Dorias restantes hoje, em Gênova, integram-se e se

escondem na 

paisagem, 

camuflados na arquitetura

da cidade.

Em 2006, o borghetto dos Dorias, ou seja, o

conjunto arquitetônico da 

piazza 

San Matteo, em

Gênova, com a igreja e os 

palácios 

de Branca, Do-

menicaccio, Lamba e Andréa Doria, foi declarado

patrimônio 

cultural da humanidade. Humaniza-se

deste modo a memória daquela brutta 

gente?

Os nobres feudais são excluídos do exercício do

poder 

em Gênova no século XIV como disse. Como

resultado, alguns dos ramos da família se voltam

para 

o comércio, como é o caso dos descendentes de

Federico di Babilano Doria, um dos dois co-senho-

res de Oneglia originais. Neste ramo nasce Clemen-

za, filha natural de Aleramo Doria, banqueiro com

interesses em Portugal.

Bastardias são irrelevantes na nobreza euro-

péia. 

Bastardos notáveis foram desde Guilherme

o Bastardo, depois Guilherme o Conquistador, ao

papa 

Clemente VII e seu filho duma serviçal afri-

cana, Alessandro de Mediei, duque de Florença,

cujo retrato nos Uffizi mostra-lhe nitidamente os

traços negróides 

(e 

também o 

que 

é dito nas muitas

narrativas contemporâneas sobre seu vigor sexual

e seus dotes físicos). Clemenza Doria, bastarda de

Aleramo Doria, era 

genovesa. 

Isto 

quer 

dizer: mui-

to 

provavelmente 
nasceu em Gênova. Mas 

pode 

ter

nascido em Portugal, filha de 

pai genovês. 

Sua mãe,

não sabemos 

quem 
era: uma serviçal, uma 

prosti-

tuta, uma escrava circassiana, se tiver nascido em

Gênova. Se nascida em Portugal, lembro 

que 

era

comum a comerciantes italianos, nos séculos XV

e XVI, radicados no exterior, tomarem a seu ser-

viço mulheres 

para 

trabalhos de cama e mesa, isto

é, serviços domésticos e serviços sexuais. Com fre-

qüência 

resultavam famílias numerosas desse tipo

de arranjo, como 

parece 

ter sido o caso de Martin

Lem, de Bruges, e sua descendência bastarda 

— 

os

Lemes de Portugal e do Brasil.

Como era, fisicamente, Clemenza Doria? Temos

retratos de dois dos Dorias do ramo de Oneglia,

Andréa e seu 

primo-sobrinho, 

Giannettino Doria.

Andréa Doria tem cabelos 

grisalhos 

nos retratos

conhecidos, mas seus olhos negros sugerem 

que

também eram negros, ou castanho-escuros, seus

cabelos. Giannettino tem o rosto redondo, olhos

negros, cabelos castanho-escuros, no retrato de

Bronzino 
que 

está no Palazzo dei Príncipe. Andréa

era muito alto; Giannettino 

parece 

ter tido estatura

meã. Ambos têm lábios 

grossos, 

lábios de Angelina

Jolie. Clemenza, sua 

prima 

nos Oneglia, descenden-

te de uma linha altamente endogamizada da família,

pode 

ter-lhes seguido, na aparência, os traços 

ge-

rais: rosto oval, ou redondo, cabelos e olhos escuros,
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lábios cheios, estatura média. No 

processo 

de 1592

que 
a Inquisição moveu contra seu filho Cristóvão

da Costa, ou Cristóvão da Costa Doria, vemos sua

passagem, quase 

como uma sombra, num dos de-

poimentos, pois 

os fatos denunciados deram-se 

"em

casa de Clemencia Doria dona viúva 

perto 

desta ci-

dade 

[^do 

Salvador] 

junto 

de São Bento 

£..antes

do 

jantar".

Não há documentos 
que 

nos falem da fundação

do Recolhimento das Órfãs, em Lisboa, e 

que 

sejam

contemporâneos à sua fundação. Há, sim, muita coi-

sa esparsa sobre diversas das criadas da rainha en-

viadas à colônia. No Recolhimento ficavam moças

nobres, 

que 

tinham, como 

já 

disse, o status de criadas

da rainha 

— 

eram 

pupilas 

da rainha de Portugal,

uma condição vista como elevada, 

pois 

significava

que 

as moças tinham a criação e educação dada 

pela

rainha 

— 

e 
que 

seriam dotadas com cargos 

públi-

cos e mandadas casar no mundo colonial com 

gente

da 

governança portuguesa 

local. Nem todas eram

órfãs, e muitas eram bastardas, cujo futuro os 

pais

respectivos desejavam 

prover. 

O 

perfil 

de todas as

moças tinha alguns 

poucos 

traços em comum: eram

em 

geral 

da 

pequena 

nobreza ou de ramos secundá-

rios da nobreza maior, e seus 

pais 

e familiares eram

muito 

próximos 

à Coroa.

Conhecemos, 

por 

exemplo, uma significativa

correspondência entre o rei e Baltazar Lobo de

Sousa, avô de Catarina da Cruz, ou Catarina de Al-

meida, 

que 

virá 

para 

o Brasil com Clemencia Doria.

Baltazar Lobo de Sousa era navegador, como seu

irmão Belchior Lobo, e havia comandado em 1547

uma expedição a Madagascar. Era 

pessoa 

educada

e, 

possivelmente, 

muito viajada na Europa: uma sua

carta, de dezembro de 1556, à rainha d. Catarina,

está escrita num belo e legibilíssimo itálico, a scritta

di cancellería florentina. Seus ascendentes? Na linha

paterna, 

o 

que 

os franceses chamam noblesse de robe,

nobreza burocrática, desembargadores e letrados.

Nas linhas femininas, tinha o sangue dos Sousas

de Arronches e dos da Guerra, o 

que quer 

dizer,

descendia dos reis de Portugal dos séculos XIII e

XIX e tinha entre os avoengos d. Inês de Castro e

d. Pedro o Cru.

Como identificar o 

pai 

de Clemenza? Há muitos

Dorias em Portugal, no século XVI. Encontramos,

nos arquivos da Torre do Tombo, documentos so-

bre os descendentes de Lodisio Doria, 

que 

se havia

fixado na Madeira em 1480, ou antes, e lá 

possuía

engenhos de açúcar. Aparecem alguns outros Do-

rias exercendo cargos menores no Algarve, em co-

meços do século XVI. Mas 

genovês 

e ligado à corte,

um só, o banqueiro Aleramo Doria, 

que pelo padrão

de 

juros que 

recebeu, em Io de 

janeiro 

de 1557, ain-

da assinado à ordem de D. João III, financiava há

muito tempo as explorações ultramarinas do rei. E

este Aleramo Doria 

que 

identificamos como o 

"An-

dré" Doria citado 

pelo 

neto como sendo seu avô,

que, 

assim o declara, não conheceu ao avô o neto,

ele, Cristóvão da Costa Doria 

— 

tudo num depoi-

mento diante do inquisidor Mendoça, em Salvador,

1592.

O rol de roupas e alfaias de 11 de dezembro de

1554, com o 

qual 

são despachadas 

para 

o Brasil as

ditas órfãs Clemencia e Catarina da Cruz, ou seja,

Clemencia Doria e Catarina de Almeida, é um do-

cumento 

que 

nos 

permite 

uma espiada no 

quotidia-

no das moças, em meados do século XVI. Vamos

resumi-lo.

As despesas com as duas moças totalizam seten-

ta e um mil, setecentos e 

quinze 

réis. E um bom di-

nheiro, 

que 

a rainha d. Catarina emprega 

para 

dotar

com vestes e artefatos domésticos as duas moças,

"Clemencia 

e Catarina da Cruz, ... 

que 

manda 

para
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casar no Brasil". Dois saios debruados de veludo,

várias outras 

peças 

de roupa igualmente debruadas

de veludo, dois mantéus de cor amarela, seis côva-

dos de cetim roxo 

que 

serviriam 

para 

fazer 

gibões

para 

as moças, dois mantos de sarja 

preta 

e mais

dezoito côvados do mesmo tecido, oito lençóis...

Dois 

jarros 

de 

porcelana, 

dois saleiros, dois cas-

tiçais de arame, etc. Ao fim, segue-se o recibo: 

"Re-

ceberam Catarina da Cruz e Clemencia, órfãs 

que

Sua Alteza manda ao Brasil 

para 

casar..." Data, 11

de dezembro de 1554. Ao 

pé, quase 

ilegível: 

"assi-

nei aqui 

por 

Clemencia e Catarina da Cruz". Seriam

analfabetas? É 

plausível, 

embora fosse estranho, em

duas 

pupilas 

da rainha, o não saberem ao menos ler

e escrever.

De Sebastião Ferreira, 
primeiro 

marido de

Clemencia Doria 

— 
vamos chamá-la agora assim,

Clemencia e não Clemenza, seguindo a 

grafia 

re-

gistrada 

nos documentos 
portugueses que 

lhe são

contemporâneos 

— 

pouco 

se conhece. Devem ter

casado logo 
que 

Clemencia chega ao Brasil, em fins

de 

janeiro 

ou começos de fevereiro de 1555, se as

moças tiverem 

partido 

de Lisboa em meados de

dezembro de 1554. Clemencia logo engravida de

Sebastião, e têm uma filha, Luisa Doria, 
que 

se vai

casar com Martim Carvalho, bandeirante dos 

pri-

meiros, 

perseguido pela 

Inquisição 

por 

se ter ama-

siado, nos cafundós brasileiros, com um catamito,

provavelmente 

devido ao 

jejum 

sexual forçado no

interior 

(Paulo 

Prado remexe, ao começo do Retrato

do Brasil, nessa história 

peculiar). 

Luisa e Martim

têm longa descendência, de 

que 

depois vou falar.

Sebastião Ferreira, moço de câmera do infante

d. Fernando, ou seja, fidalgo de foro menor, 

que 

só

lhe dava nobreza 

pessoal, 

servia de 

procurador 

da

câmara de Salvador, e nesta condição acompanha,

em meados de 1556, a Portugal, o bispo d. Pero Sar-

dinha, de 

quem 

era 

partidário, 

nos embates contra

o 

governador 

d. Duarte da Costa. Embarcados na

nau N S. da Ajuda, naufraga esta nos baixios 

junto 

a

Alagoas, e seus náufragos, se escapados do sinistro,

são aprisionados e devorados 

pelos 

índios caetés,

canibais. Assim termina o 

primeiro 

casamento de

Clemencia Doria.

Provavelmente 

passado 

o 

período 

de nojo, casa-

se, em meados de 1557, Clemencia Doria com outro

fidalgo 

que 

viera buscar riquezas no Brasil, Fernão

Vaz da Costa, tido 

(enganosamente) por parente

do 

governador 

d. Duarte, de 

quem 

era amigo, e a

cujo filho, d. Álvaro, 

prestava 

serviços enquanto

procurador. 
Fernão Vaz tem uma biografia muito

mais nítida 

que 

a de Sebastião Ferreira. Era filho do

dr. Cristóvão da Costa, desembargador da relação

de Lisboa e reitor de sua universidade em 1526 e

1527; na relação, chegou a seu chanceler, ou seja,

sua máxima autoridade. O dr. Cristóvão da Costa,

nascido em 1485 em Lagos, estudara em Salaman-

ca e se doutora na universidade 

portuguesa 

antes

de 1518, e é logo feito desembargador; casa, antes

de abril de 1520, com Guiomar Caminha, filha her-

deira de outro 

juiz, 

o também desembargador dr.

Fernão Vaz Caminha, homem rico e cheio de 

posses,

cujo morgadio 
passa 

à filha Guiomar. Fernão Vaz

da Costa recebe o nome do avô materno 

— 

que 

o

tivera 

por 

sua vez de seu avô materno, mais outro

Fernão Vaz, dado como 

"clérigo" 

de missa, 

padre

lúbrico amasiado com uma moça algarvia de nome

Constança Afonso.

Fernão 
Vaz da Costa, o segundo marido de Cie-

mencia Doria, nasce 

provavelmente 

logo depois do

casamento 
dos 

pais, 

em 1521 ou 1522. Não segue a

carreira 
jurídica 

do 

pai, 

mas sim a do avô e bisavô

paternos, 

Afonso da Costa, alcaide-mor de Lagos,

filho de Soeiro da Costa, um dos 

"Doze 

de Ingla-
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terra". Fernão Vaz da Costa vai ser navegador e

guerreiro.

Conto aqui a história de Soeirô da Costa, bisavô

de Fernão Vaz da Costa, 

porque 

foi um legítimo ca-

valeiro andante, igualzinho aos dos contos de fadas,

ou, se o 

preferirem, 

um d. 

Quixote que 

deu certo.

Tem um lado lendário e um lado factual, documen-

tado. Começo no lendário, a história dos Doze de

Inglaterra. Conta-se 
que, 

tendo sido doze damas

inglesas da melhor nobreza ofendidas em sua honra

por 

doze fidalgos de Inglaterra, apelaram aquelas a

seu rei, 

para que 

designasse campeões 

que por 

elas

se batessem; mas nenhum campeão 

que 

lutasse 

pe-

Ias damas foi encontrado na Inglaterra. Lembrou-

se então aquele rei 
que portugueses 

batiam-se com

bravura e destemor, e apelou a cavaleiros de Por-

tugal 

para que 

viessem lutar 

pelas 

damas ofendi-

das. Doze cavaleiros lusos enfrentaram em 

justas

os doze ingleses ofensores, e venceram-nos, assim

lavando a honra das damas inglesas. Esses doze ca-

valeiros ficaram desde sempre conhecidos como os

Doze de Inglaterra.

Os nomes desses cavaleiros 

- 

na verdade tre-

ze, em número 

— 

são conhecidos, e são, todos, 

per-

sonagens historicamente atestados: Álvaro Vaz

de Almada 

(depois 

conde de Avranches); Álvaro

Gonçalves Coutinho, dito 

"o 

Grão Magriço"; João

Fernandes Pacheco e Lopo Fernandes Pacheco 

(fi-

lhos de Diogo Lopes Pacheco, um dos assassinos

de d. Inês de Castro); Álvaro Mendes Cerveira e

Rui Mendes Cerveira, também irmãos; João Pereira

Agostim; Soeiro da Costa; Luis Gonçalves Mala-

faia; Martim Lopes de Azevedo; Pedro Homem da

Costa; Rui Gomes da Silva e Vasco Anes da Costa,

dito 

"Corte 

Real".

A base histórica 
para 

esta narrativa dos Doze

de Inglaterra é desconhecida, mas vários dos ca-

valeiros na. lista acima tiveram de fato uma vida

aventurosa nas 

guerras 

européias de começos do

século XV como o Grão Magriço, ou Álvaro Vaz

de Almada, ou ainda Lopo Fernandes Pacheco, ou

Vasqueanes Corte Real. O caso de Soeiro da Costa

serve como exemplo. De uma família nobre obscura

mas antiga 

(seus 

antepassados foram, nos séculos

XIII e XIV alcaides-mores de Évora, mudando-se

depois 

para 

o Algarve, 

para 

Tavira e, enfim, Lagos),

dele fala Gomes Eanes de Zurara na sua Crônica dos

feitos 

da Guiné.

Algumas datas, 

para 

se 

precisar 

a cronologia:

em 1411 acontece a batalha entre Luiz de Anjou, rei

de Provença, e Ladislau de Durazzo, rei de Nápo-

les; em 27 de fevereiro de 1412, ocorre a batalha de

Murviedro; de Io de agosto de 1413 a 31 de outu-

bro do mesmo ano, o cerco de Balaguer; entre 1412

e 1413, a batalha de Montségur; em 1414, o cerco

de Roma; em 25 de outubro de 1415, a batalha de

Azincourt; e em 1418-1419, o cerco de Ceuta.

Podemos assim reconstituir a biografia de Soei-

ro da Costa. Soeiro da Costa terá nascido 

por 

vol-

ta de 1390, em Tavira ou Lagos; seu avô 

paterno

Afonso Lopes da Costa recebera, em 1384, do Mes-

tre de Aviz, o 

prazo 

de uma azenha em Tavira, e

está citado num aforamento em Lagos em 1401.

Em seguida vemos, 

já 

com vinte anos ou 

quase,

Soeiro da Costa batendo-se nos 

principais 

campos

de batalhas de começos do século XV como o fize-

ram também Álvaro Vaz de Almada e o Grão Ma-

griço, 

segundo o testemunho de Zurara. Nos docu-

mentos da chancelaria real 

portuguesa, 

Soeiro da

Costa aparece 

pela primeira 

vez em 1433, 

quando 
d.

Duarte nomeia-o 

para 

o cargo de almoxarife de La-

gos 

no Algarve, dizendo-o 

"seu 

criado". Em 1439,

d. Afonso V chama-o alcaide em Lagos no ato em

que 

lhe concede uma tença anual de 200 000 libras.
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Está como alcaide-mor e almoxarife até 1450. Soei-

ro da Costa renuncia à alcaidaria-mor de Lagos em

1452, 

quando, 

a 

pedido 

do infante d. Henrique, d.

Afonso V nomeia Afonso da Costa, filho de Soeiro,

para 

o mesmo 

posto 

de alcaide-mor de Lagos 

(em

comecinhos de 

janeiro 

de 1486, d. João II confirma

Afonso da Costa como alcaide-mor de Lagos). So-

eiro da Costa tem vida aventurosa até 

perto 

de sua

morte, 

quando, pouco 

tempo antes, comanda uma

expedição à África; fora dos 

primeiros 

a explorar a

Serra Leoa. O Rio Soeiro lembra-lhe o nome.

Este, Soeiro da Costa, o bisavô de Fernão Vaz

da Costa; nada a dever ao almirante Andréa Doria,

parente 

de sua mulher Clemencia.

Fernão Vaz da Costa deixa as 

prebendas 

buro-

cráticas do 

pai 

em Lisboa, e vai imitar o avô e bisa-

vô, navegantes, buscando o Brasil. Vem 

para 

o Bra-

sil em 1549 com Tomé de Sousa. Em 1552, sabe-se

que 

era 

quem 

capitaneava o bergantim São Roque.

Em 1555 e 1556 está envolvido nos conflitos entre

o bispo Sardinha e o 

governador 

d. Duarte da Cos-

ta; sendo da facção do 

governador, 

o bispo acusa-o

de arruaceiro 

porque 

era companheiro constante de

d. Álvaro, filho de d. Duarte. Luta contra os índios

da região, também, e é inclusive ferido em combate,

como o conta o 

próprio 

d. Duarte em carta ao rei.

Em 1557, casa-se com Clemencia Doria. O

primeiro 

filho, Nicolau da Costa, nasce em fins de

1558; vai ter um fim trágico, 

pois 

tendo-se mudado

para 

Lisboa, é assassinado antes de 1592. O segun-

do filho, nascido em 1560, é Cristóvão da Costa, ou

Cristóvão da Costa Doria, tronco de família muito

numerosa, 

que persiste 

até hoje. Chegam à idade

adulta mais duas filhas do casal Fernão Vaz e Cie-

mência: Francisca de Sá, nascida em 1563, casada

com Francisco de Abreu da Costa, 
que possivel-

mente era seu 

parente 

nos Costas, com enorme des-

cendência até hoje, e Ana Doria, nascida em 1568,

póstuma, 

ainda solteira em 1592. Como está no as-

sento de batismo de Ana, em 1568, 

que 

o 

pai já 

era

falecido, sabemos 

que 

Fernão Vaz da Costa morreu

entre 1567 e 1568 

(terá 

morrido num naufrágio, ou

talvez num confronto com índios, 

presumo 

a 

partir

de sua biografia). Pelo casamento havia recebido

como dote o cargo de contador-mor das terras do

Brasil, iure uxore, 

porque 

esse era o cargo 

que 

Cie-

mencia trazia 

para 

o marido; 

para 

ele, Fernão Vaz

da Costa foi nomeado em 1559.

De vez em 

quando, 

lampejos nos 

permitem

olhar mais de 

perto 

essa 

gente. 

E o 

que 

acontece

quando 
encontramos nossos 

personagens 

depondo

em 

processos 

movidos 

pela 

Inquisição. E como se

de repente se tornassem mais concretos, mais carne

e osso, essas 

gentes 

sobre 

quem 
estamos falando,

cujas 

personalidades 

tentamos 

perceber, 

conhecer,

entender melhor.

Em outubro de 1592 o inquisidor Mendoça,

em Salvador da Bahia, intima Cristóvão da Costa

Doria, filho de Clemencia e Fernão Vaz, 

para que 

vá

esclarecer à Santa Inquisição o não ter denunciado

certos ditos supostamente heréticos entreouvidos

em conversas com amigos, segundo delações 

que já

haviam sido feitas. O 
que 

depreendemos de seu de-

poimento, 

ao 
qual 

tivemos acesso, é 

que 

Cristóvão

da Costa Doria era filho e neto de 

gente 

ilustre 

- 

e

poderosa 

em Portugal 

(o poderio 

familiar na Itália

menos importava, decerto, ficava lá longe demais).

Era neto de um chanceler da relação, e 

(sabemos

de outras fontes) sobrinho de um desembargador.

Gente com 

posses 

e bons relacionamentos em Por-

tugal. Não compensava, ao inquisidor, criar um 

pro-

blema com 

gente 

assim, e à toa. Deixa-o, 

portanto,

ir-se sem maiores 

questões 

e exigências.

A história dessa 

gente, 

no 

período 

colonial bra-
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sileiro, segue um arquétipo. Suas fortunas depen-

dem do açúcar: são senhores de engenhos, nos sécu-

los XVI, XVII e XVIII, 
quando 

entram em declínio,

porque 

a cultura do açúcar também declina. Nos

séculos XVI e XVII, os Costas Dorias têm terras

em Itaparica e, depois do casamento de d. Antonia

de Meneses, filha de Cristóvão da Costa Doria, com

Antônio Moreira de Gamboa, senhor de terras no

interior do Recôncavo, no Socorro, 

para 

lá centram

suas 

propriedades. 

Em meados do século XVII, um

dos 

grandes potentados 

baianos era Antonio de Sá

Doria, neto de Clemencia e de Fernão Vaz, senhor

de um engenho imenso em Itaparica. Tendo falecido

em 1662, deixou seus bens em herança à Santa Casa

da Misericórdia. Era casado com d. Maria da Costa,

sua 

prima, 

filha de Luiz Bernardes da Costa, senhor

da 

quinta 

de Oeiras e neta de Antão Bernardes Ti-

noco e de Florença da Costa, irmã de Fernão Vaz.

Ainda no século XVII, a família se cinde, no caso

do assassinato, em 168£, do alcaide-mor de Salva-

dor, Francisco Teles de Meneses, ficando o lado dos

Moreiras da Costa Doria a favor do 

governador

"Braço 

de Prata", 

que protegia 

o alcaide, enquanto

o lado dos Vaz da Costa Doria man tinha-se 

junto 

ao

partido 

do assassino do alcaide, Antonio de Brito de

Castro, 

porque 

se aparentavam os Vaz da Costa em

casamento ao Padre Antonio Vieira, envolvido no

caso. No século XVIII entram em declínio, embo-

ra um dos descendentes da linha Moreira Doria, o

coronel José Luiz da Rocha Doria, morto em 1796,

acumule uma significativa fortuna.

No século XIX, ressurgem na burocracia do

Império. São deputados 

provinciais, 

funcionários da

administração 

pública 

na corte, e continuam como

tal nos 

primeiros 

anos da República. Mas essa his-

tória, vamos contá-la noutra ocasião.

Francisco Antonio Doria é doutor em Física,

professor 
da Escola de Comunicação da UFRJ e autor

e organizador de vários livros sobre Comunicação,

Genealogia e Filosofia.
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Baudrillard
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Jean Baudrillard morreu em 2007, aos 78 anos.

O corpo, como objeto, completou o seu ciclo vital.

Mas as idéias, única realidade impalpável e definiti-

va, não cessam de multiplicar-se. Baudrillard está

por 

toda 

parte. 

Uma espécie de disseminação viró-

tica do seu imaginário atua como uma metástase

sobre o tecido 

positivista 

da ideologia moderna. A

morte do homem foi natural. A conservação do seu

modo de 

pensar 

será 

para 

sempre artificial 

(todas 

as

formas tecnológicas de memória), mas espontânea.

Até ao morrer Baudrillard 
provou que 

o fim é uma

ilusão 

(Uillusion 

de lajin ou la 

greve 

des événements,

1992). No seu caso, o fim deveria estar no começo

(L'autre 
par 

lui-même 

- 

habilitation, 1987). Não foi

assim: a habilitação veio depois 
que 

o intelectual 

já

se encontrava 

plenamente 

habilitado, assim como

a morte o alcançou 

quando 

o desaparecimento não

seria mais 

possível.

Neste artigo, 

pretende-se 

retornar a Baudrillard

por 

meio de um dos seus livros menos estudados,

justamente 

esse Uautre 

par 

lui-même 

— 

habilitation

(Galilée, 

1987). Vale lembrar, 

porém, que 

em La

transparence du mal 

— 

essai sur les 

phénomènes 

extrê-

mes Baudrillard foi muito longe na antecipação da

impossibilidade do fim: 

"Rien 

(ni 

même Dieu) ne

disparaít 

plus par 

la fin ou la mort, mais 

par proli-

fération, contamination, saturation et transparence,

exténuation et extermination, 

par 

épidemie de si-

mulation, transfert dans l'existence seconde de la

simulation. Plus de mode fatal de disparition, mais

un mode fractal de dispersion" 

(Paris, 

Galilée, 1990,

p. 

12). O teórico 
que 

se recusava a buscar no em-

pírico qualquer prova 

em apoio às suas hipóteses

encontrou na sua morte mais uma demonstração da

validade fática das suas idéias. Mostrou aquilo 

que

pode 

acontecer com o outro através do seu 

próprio

exemplo. Mas não com muitos outros. Apenas com

os 

pensadores geniais. 

Eis esse 

"autre 

par 

lui-mê-

me" num sentido transfigurado.

Quem 

foi Jean Baudrillard? Nascido em Reims,

em 20 de 

julho 

de 1929, ele foi 

primeiro germanis-

ta e crítico literário. Começou ensinando em liceu.
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Em 1966, defendeu a tese 

"O 

sistema dos objetos"

(publicada 

dois anos depois 

pela 

Gallimard), sob a

orientação de Henri Lefebvre. Em 1972, tornou-se

professor 

em Nanterre 

(Paris 

X). Em 1986, 

passou

a integrar o Instituí de recherche et d'information

sócio-économique de Paris IX 

(Dauphine). 

A sua

carreira de 

pensador 

teve várias fases. Inicialmente,

influenciado 

pelo 
estruturalismo e 

por pensadores

como Guy Debord, Henri Lefebvre e Roland Bar-

thes, situou-se como um neomarxista em busca de

uma renovação teórica e de um suplemento de uto-

pia. 

É o tempo, entre outros, do 

já 

citado 

"Le 

sys-

tème des objets" 

(1968), 

de 

"La 

société de consom-

mation" 

(1970), 

de 

"Pour 

une critique de l'économie

politique 

du signe" 

(1972) 

e de 

"Le 

miroir de la 

pro-

duction" 

(1973).

Numa segunda fase, Jean Baudrillard 

ganha

em originalidade e afasta-se da sua matriz de 

pen-

samento. É a época de 

"Echange 

symbolique et la

mort" 

(1976), 

"L'effet 

Beaubourg", 

"Oublier 

Fou-

cault" 

(1977) 

e 

"De 

la Séduction" 

(1979). 

Mas é na

terceira fase, inaugurada em 1981 com 

"Simulacres

et simulation", 

que 

aparecerá em todo o esplendor

o 

polemista, 

o 

paroxista, 

o 

provocador 

e, especial-

mente, o rei dos 

paradoxos. 

Baudrillard evolui da

critica à ironia, da utopia renovada ao niilismo cáus-

tico e da tática frontal às estratégias fatais. O ensaio

argumentativo cede lugar, cada vez mais, ao frag-

mento 

(como 

se verá mais tarde nos cinco volumes

de 

"Cool 

mémories), aos aforismos, à frase choque e

às fórmulas impiedosas. Até o fim, essa capacidade

será aguçada e aperfeiçoada, o 

que pode 

ser visto

em 

"Power 

inferno" 

(2002), 

reunião de artigos so-

bre os ataques de 11 de setembro de 2001.

O homem foi mais ou menos isso. Afinal, um ho-

mem é sempre mais e menos do 

que 

se 

pode 

captar.

O intelectual espalhou os seus rastros e depois os

recolheu numa síntese em seis 

patamares: 

'Textase

de la communication", 

"les 

rituels de la transparen-

ce", 

"métamorphose, 

métaphore, metástase", 

"la 

sé-

duction ou les abimes superficiels", 

"du 

système des

objets au destin de 1'objet" e 

"pourquoi 

la théorie?"

Esses são os capítulos de sua habilitação 

("L'autre

par 

lui-même", 1987). Uma reconfiguração daquilo

que 
estava configurado e uma antecipação do 

que

ainda o transfiguraria. Baudrillard foi um holo-

grama perfeito. 
Como 

parte, 

esteve no todo. Como

todo, sempre esteve na 

parte. 

O seu começo e o seu

fim sempre estiveram unidos e explícitos. Por ve-

zes, o fim veio antes do começo, numa ironia de des-

locamento feita apenas 

para 

confundir e 

quebrar 
a

linearidade de uma lógica sem existência real.

Baudrillard não diz 

que 
tudo é relativo. Seria

simples demais. Fácil demais. Sem reversão 

possí-

vel. Sugere 

que 
a 

prova 

das 

provas 

raramente é fei-

ta. Existe mesmo um 

"pensamento 

francês" ou um

"pensamento 

americano"? Claro 

que 
não. 

Que 

uni-

dade se 

poderia 

encontrar na diversidade 

que 

carac-

teriza a totalidade dos 

pensadores 
de um 

país? Qual

a relação entre Pierre Bourdieu e Jean Baudrillard?

A unidade é sempre uma construção a 

posteriori,

uma facilidade 

pedagógica 
reducionista e 

perigosa,

mas inevitável. II faut faire avec. Cada sociedade

escolhe os seus mecanismos unificadores. 

Quando

Baudrillard morreu, os telejornais ocidentais anun-

ciaram a morte do homem 

que 

havia inspirado o

filme Matriz. Era uma inversão de valores. Matriz

como fiador da importância de Baudrillard. O espe-

táculo como caução intelectual. A 

"indústria 

cultu-

ral" como 

garantia 

ou lastro de um valor filosófico.

Era também um sintoma: o rastro dos 

poucos 

co-

nhecimentos da mídia sobre o universo bizarro dos

intelectuais. Para noticiar a morte de um 

pensador

marginal, embora célebre, a mídia 

precisava 

de um
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"atrator" 

qualquer. 

Evidentemente 
que 

só 

poderia

ser um 

"atrator 

estranho". Um atrator radical.

A morte de Jean Baudrillard foi o êxtase da co-

municação. Esse êxtase 
que 

ele mesmo definiu como

"obsceno": "Obscène 

est ce 

qui 

met fin à tout regard,

à toute image, à toute représentation. II n'y a 

pas

que 

le sexuel 

qui 

devienne obscène, il 

y 

aujourd'hui

toute une 

pornographie 

de l'information et de la

communication, une 

pornographie 

des circuits et

des réseaux, des fonctions et des objets dans leur

lisibilité, leur fluidité, leur disponibilité, leur ré-

gulation, 

dans leur signification forcée, dans leur

performativité, 

dans leurs branchements, dans leur

polyvalence, 

dans leur expression libre..." 

(.Uautre

par 

lui-même, 1987, 

p. 

20). Essa obscenidade, sem-

pre 

é bom repetir, no entanto, não deve ser tratada

com moralismo ou com 

pretensa 

capacidade de su-

peração. 

E melhor adotar simplesmente uma atitu-

de descritiva, fenomenológica, etnográfica. Mostrar

pode 

ser mais útil 

que 

demonstrar.

Cabe ir até o fim, ao 

paradoxo 

dos 

paradoxos:

o relativismo absoluto? Existiria uma 
pós-lógica

capaz de confirmar da lógica apenas o seu aspec-

to formal e assim, num 

passe 

de mágica, fazer de

Baudrillard o mais lógico dos lógicos sob a sua

aparência de 

pensador 

do absurdo? Há um engano

sobre o relativismo 

que 

Baudrillard não endossa: o

relativismo não 

pretende que 

nenhuma verdade é

possível. 

Mas apenas 

que 

nenhuma verdade de se-

gundo 

nível 

(tudo 

aquilo 

que 

ultrapassa a espessura

do empírico) fez até agora a demonstração da sua

validade. Em outras 

palavras, 

a 

prova 

da 

prova 

ain-

da não foi apresentada. No 

grande 

shopping center

das idéias cada um 

pega 

o 
que 

lhe seduz e o apre-

senta como a sua verdade. Até a 

próxima 

moda se

instalar e transformar a anterior em trash. Ou seja,

até Matrix tomar o lugar de Baudrillard como las-

tro intelectual. No êxtase da comunicação, impera

o silêncio.

Baudrillard nos trópicos

Baudrillard esteve muitas vezes no Brasil, 

país

que 

amava e onde se deliciava bebendo caipirinha,

a bebida nacional 

por 

excelência 

(cachaça 

com 

gelo,

açúcar e limão). Ele sempre falava com carinho de

alguns intelectuais brasileiros, entre os 

quais 

os

professores 

de Comunicação da Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro: André Parente, Kátia Maciel,

Raquel Paiva e Muniz Sodré. Via em Muniz Sodré

um 

pensador 

sensível, erudito e criativo, capaz de

integrar o Brasil mestiço e o melhor do 

pensamen-

to europeu. Nas universidades brasileiras, especial-

mente no campo da Comunicação, Jean Baudrillard

sempre teve uma influência impressionante. Foi

inúmeras vezes 

palestrante 

em São Paulo, Belo Ho-

rizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Recife.

A sua importância 
para 

os leitores brasileiros

foi tanta 

que 

o seu livro Ecran total, reunindo textos

publicados 

no 

jornal 

Liberation, saiu 

primeiro 
no

Brasil, 

pela pequena 

editora Sulina, de Porto Ale-

gre, 

sob o título um tanto rebuscado de Tela total:

mito-ironias da era do virtual e da imagem 

(Porto 

Ale-

gre, 

Sulina, 1999). Foi o resultado de uma conversa

que 

ele e eu tivemos numa manhã chuvosa do outo-

no de 1998 num café do boulevard Montparnasse.

Ele se tornou também um colaborador da revista

Famecos: mídia, cultura e tecnologia, editada 

por 

mim

durante alguns anos no âmbito do Programa de

Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Rio Grande do Sul. Obvia-

mente eu não tinha a exclusividade da sua atenção

no Brasil. Jean Baudrillard tinha amigos 

por 

toda

parte. 

Na Universidade de São Paulo, o 

professor

Ciro Marcondes Filho e o seu discípulo Eugênio
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Trivinho editaram uma revista, ligada a um 

grupo

de estudos, chamada Atrator estranho e mostraram-

se 

grandes 

leitores e intérpretes da filosofia bau-

drillardiana.

No Rio de Janeiro, Jean Baudrillard foi amigo

de Cândido Mendes, 

proprietário 

da Universidade

Cândido Mendes. Nessa instituição 

particular 

co-

nhecida e 

pujante, 

fez muitas conferências e recebeu

o título de Doutor Honoris Causa. Hygina Bruzzii

de Melo defendeu, em 1987, uma dissertação de

mestrado em Filosofia, na Universidade Federal

de Minas Gerais, 

que 

se transformou no livro As

culturas do simulacro 

— 

filosofias 

e modernidade em

Jean Baudrillard 

(Rio 

de Janeiro, Loyola, 1988). Os

marxistas mais sofisticados foram os 

primeiros 

a se

encantar com Baudrillard no Brasil. Foram também

os 

primeiros 

a se desencantar 

quando 

ele seguiu em

frente e, aos olhos dos seus detratores, virou um

pós-modernos 

niilista. Esperava-se de Baudrillard

um manual de transformação social. Ele sempre re-

cusou esse caráter instrumental. Chegou a apresen-

tar-se com um autor de teoria-ficção. Permaneceu

aquém e além de 

qualquer 

apropriação ideológica.

Manteve-se incontrolável, indômito, livre e irredu-

tível. Chapeau!

Tive a honra de receber Baudrillard três vezes

em Porto Alegre, neste extremo sul do Brasil tão

menos apreciado ou conhecido dos franceses. Em

Paris, ele sempre me recebeu com alegria e com

muitos livros. Adorava 

presentear 

os seus livros

recém-publicados. Não 

posso 

negar 

que 

me comovi

quando, 
na defesa da minha tese de doutorado, em

1995, na majestosa sala Louis Liard, na Sorbonne,

diante de uma banca formada 

por 

Michel Maffeso-

li, Edgar Morin e Jean Duvignaud, vi, na 

platéia, 

o

grande 

Jean Baudrillard. Ele sorria. Talvez se lem-

brasse da defesa, na mesma sala, da sua hoje célebre

e desconcertante 
Habilitação.

Ter convivido com Jean Baudrillard me faz

pensar 

sobre o significado da sua obra, da sua vida

e da sua morte. Crime 

perfeito? 

Crime mais-que-

perfeito? 
Crime imperfeito? O 

que 

significa a morte

de Jean Baudrillard? Há muito 

que 

ele era dupla-

mente imortal: nas idéias, sempre mais inteligen-

temente radicais, e no coração dos seus amigos,

sempre mais seduzidos. Jean Baudrillard, de 

quem

fui, como 

já 

disse, admirador e amigo, o 

que poderia

ser demonstrado 

(se 

a demonstração fosse 

possível

e importante 
na sua maneira de ver o mundo) 

pelo

número de taças de vinho e de copos de caipirinha

que 
bebemos 

juntos, 

foi antes de tudo um mestre

da 

palavra. 
Durante alguns anos, ocupamos dois

extremos da Rive Gaúche, em Paris, e aproveitamos

para 

nos encontrar no meio do caminho, onde ele

me ensinava, em diferentes cafés, a arte do 

parado-

xo e da ironia, enquanto eu lhe contava dos meus

delírios de ficção total. Certa vez, eu lhe falei das

minhas 

polêmicas 

no 

jornalismo 
brasileiro, 

que 

me

custaram empregos e me valeram muitos inimigos.

Jean, com seu imenso carinho, 

que 

se exprimia sua-

vemente, deu-me uma sugestão especial e inesque-

cível: 

"Transversal, 

é 

preciso 
ser transversal..."

Nunca esqueci essa lição de vida. Eu o en-

contrei 

pela primeira 

vez, no seu apartamento, à

época em 

que 

ele 

publicara 
um artigo no 

jornal 

Li-

bération intitulado 

"A 

guerra 
do Golfo não aconte-

cerá". Depois, 

quando 
a 

guerra 

eclodiu, voltei 

para

confrontá-lo com a 

"realidade". 

Jean Baudrillard foi

quase paternal 

com a minha falta de tato ou sim-

plesmente 

com a minha ignorância: 

"Mas, 

caro ami-

go, 

a 

guerra 

não aconteceu..." Os 

jornalistas 

riam.

Baudrillard sorria. Essa era a sua força. O sorriso

do Jean Baudrillard era uma lição de estilo e um

tratado filosófico.
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Por 

que 

teorizar?

Em 

qualquer parte 

do mundo Jean Bau-

drillard foi o mesmo: um underground, um maldito,

um marginal célebre e incontornável. Implacável,

ele nunca semeou ilusões. Os 
que 

esperavam do te-

órico um elogio da teoria como uma forma de do-

minação do real tiveram uma decepção: 

"La 

théorie

ne saurait avoir 

pour 

fin d'être le reflet du réel, ni

d'entrer avec lui dans un rapport de négativité criti-

que. 
Ceei fut le voeux 

pieux 

d'une ère 

perpetuée 

des

Lumières, et c'est 

qui 

règle aujourd'hui encore le

statut moral de 1'intellectuel. Mais cette si belle dia-

lectique semble aujourd'hui déréglée. A 

quoi 

sert

la théorie? Si le monde n'est 

guère 

conciliable avec

le concept de réel 

qu'on 

lui impose, la théorie n'est

certainement 

pas 

là 

pour 

le réconcilier, elle est là

au contraire 

pour 

séduire, 

pour 

arracher les choses

à leur condition, 

pour 

les forcer à une surexistence

incompatible avec celle du réel" 

("L/autre par 

lui-

même, 1987, 

p. 

84). A teoria desafia o real. E tudo.

O real é sempre virtual. Não 

passa 

de um

imaginário aplicado. Somente a teoria 

pode 

dar-

lhe uma densidade concreta, ainda 
que 

transitória,

assim como um filme romântico dá ao amor uma

consistência situada aquém e além da realidade.

Paris 

já 

não será a mesma sem Jean Baudrillard.

Será 

— 

valha o 

paradoxo 

— 

menos real e mais imagi-

nária. Faltará sempre uma conversa, um encontro,

um vinho, um livro e uma opinião inteligente sobre

a mídia, o consumo ou a vida. Baudrillard era um

polemista, 

um 

provocador, 

um especialista em virar

tudo do avesso. Numa das suas melhores tiradas,

sentenciou: 

"A 

humanidade espera 

que 

a inteligên-

cia artificial nos salve da nossa estupidez natural."

Noutra, 
questionou: 

o 

que 

fazer depois da orgia? A

orgia foi o 

processo 

de liberação 

geral 

dos anos 60.

Liberação sexual, do corpo, da mulher, da 

política,

da autoridade, da moral castradora, de tudo, enfim,

que parecia 

limitar o desejo. O 

que 

fazer na 

pós-

orgia? O 

que 

fazer na ressaca? O 

que 

fazer depois

da morte de um mestre e de um amigo? 

Quem 

sabe,

reler seus livros.

Juremir Machado da Silva é escritor, 

jornalista,

doutor em Sociologia 
pela 

Universidade de Paris V
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pós-graduação 
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Comunicação Social da PUC-RS.
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