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RESUMO: 

Este trabalho procura na obra de Machado de Assis o desenvolvimento do 

autor de contos, construtor da literatura encontrada na imprensa do século 

XIX brasileiro. A constituição formal da literatura brasileira, na vida e na 

obra do escritor da cidade do Rio de Janeiro, as relações com o mercado 

editorial regional, como espaço da constituição social da produção do autor 

carioca. Ele escreveu como um verdadeiro trabalhador que estampou sua 

história humana e de trabalho a leitores de diversos jornais: A Marmota, O 

Futuro, Jornal das Famílias, A Estação, Gazeta de Notícias e Almanaque 

Garnier. 

Palavras-chave: Machado de Assis. Contos. Literatura Brasileira. 

 

RIASSUNTO: 

 

Questo lavoro trova nella opera di Machado de Assis lo rolo dell autore de 

racconti, construttore della litteratura cercada nella impressa dell século 

XIX brasiliano. La constituizione formale della litteratura brasiliana, nella 

vita e nella opera dell scrittore della città Rio de Janeiro, le relacioni con lo 

mercado editoriale regionale, come espacio della constituicione sociale 

della producione dello autore carioca. Lui ho andato a screvere come uno 

vero lavorante che stamparo suo historia humana ed di lavoro a lettori di 

piú  giornale: A Marmota, O Futuro, Jornal das Famílias, Gazeta de 

Notícias e Almanaque Garnier. 

Parole chiave:  Machado de Assis. Racconti. Litteratura Brasiliana. 
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Introdução 

 

 O presente estudo investiga as relações de Machado de Assis com a sua própria 

produção de contos, compreendida do ano de 1858 até 1907. O autor carioca desdobrou-

se, na situação de colaborador em vários jornais, quando as ideologias norteavam não 

apenas a forma discursiva, como também a direção que o artista deveria seguir para 

conquistar e manter leitores, que eram, para além dos esteticismos artísticos, 

consumidores. A Marmota, O Futuro, Jornal das Famílias, A Estação, Gazeta de 

Notícias e Almanaque Garnier são veículos de comunicação em que foram publicados 

os contos, constituintes de parte significativa da obra do artista. Nem são todos os 

jornais e revistas pelos quais Machado de Assis deixou sua marca, mas a leitura das 

condições em que tais ―folhas‖ (como eram chamadas pelo escritor) faziam circular as 

curtas estórias machadianas deixa em evidência o labor com que o autor encarou a 

imprensa carioca, seja como trabalhador, cuja renda pesava no orçamento, seja como 

celebridade, que a partir da década de 60 do século XIX, acentuava-lhe a aura social e 

humana. 

 Dialogar com os contos de Machado de Assis, para além dos seus livros do 

gênero, Contos Fluminenses, (1870), Histórias da Meia-Noite, (1873), Papéis Avulsos, 

(1882), Histórias sem Data, (1884), Várias Histórias, (1896), Páginas Recolhidas, 

(1899), Relíquias da Casa Velha, (1906), e considerar contos não republicados pela 

vontade do autor, constitui-se em buscar compreender as relações da vida e da arte do 

escritor que, por meio de suas articulações verbais e de trabalho, logrou ascendência nos 

círculos das Letras nacionais, ainda nascentes, trazendo, em seu início, ares de 

modernidade que se impregnam no estilo do contista. A modernidade machadiana está 

para adiante das interpretações que valorizam as estéticas do Romantismo e do 

Realismo, como ponto de segurança para a análise de supostas fases na carreira do 

autor. Machado de Assis, se percebido sob os ângulos da Forma da Responsabilidade e 

do Observador Participante, conceitos desenvolvidos nesta pesquisa, consagra, desde a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contos_Fluminenses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_da_Meia-Noite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A9is_Avulsos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_sem_Data
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rias_Hist%C3%B3rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_Recolhidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquias_da_Casa_Velha
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forma até as consciências, estilo que faz coincidir na Literatura, tanto a Arte quanto a 

Vida.  

 Os fatores humanos e sociais que levam o autor a se destacar, ainda no séc.XIX, 

como artista moderno, estão executados no estilo criado pelo próprio autor e rastreado 

pelas variantes de interpretação de sua obra. Tal estilo consistiria na constituição de se 

articular nos meios sociais para ascender individualmente, na situação de artista, e deste 

fato resultam as interrogações que responderiam sobre as singularidades machadianas 

concretizadas, histórica e literariamente, no gênero conto: Machado de Assis preserva 

seu estilo individual, encontrado em Três tesouros perdidos (1858) até Escrivão 

Coimbra (1907)? As ideologias reguladas pelo público consumidor e leitor, mais as 

condições dos veículos de comunicação, determinam a forma com que narradores e 

personagens se constituem? A escrita machadiana absorve elementos de oralidade? Há 

relação entre a Arte e a Vida, o Homem e o Autor, na produção dos contos e os seus 

veículos de comunicação? 

 Tais questões são respondidas através da Filosofia da Linguagem, desenvolvida 

pelo soviético Mikhail Bakhtin da década de 20 do século XX até a década de 70, tempo 

em que se iniciou, aqui no Brasil, a demanda ―cientificista‖ nos estudos literários, 

quando as teorias textuais e sociológicas começaram a tornar ―insuficientes‖ as ideias 

estabelecidas pelos biógrafos e críticos que, desde então, passaram a ser considerados 

impressionistas. No caminho teórico para a realização da leitura da Produção dos 

contos de Machado de Assis, está o curso histórico de tendências de abordagens que 

contam a trajetória intelectual que abarcou o autor carioca desde a década de 10 do 

século XX até o presente momento. A interpretação da obra machadiana demanda a 

constituição fenomenológica de estudos teóricos que visam ao entendimento narrativo, 

compreendido sua situação social até o gênero que contém narradores, personagens, 

espaços, correspondentes às ideologias dos jornais e revistas que expunham e vendiam a 

marca de Machado de Assis. 

 Na tentativa de estabelecer o caminho percorrido pelo contista fluminense desde 

sua juventude até seu apogeu, este estudo procura criar a imagem do artista trabalhador, 

cujo lavoro não se constitui, rigorosamente, apenas na forma narrativa, como também, 

teve o autor de se articular nos campos em que as Letras eram manipuladas por editores, 

que davam a roupagem ―comercial‖ ao talento que fomentava a produção literária 

brasileira que, nos contos de Machado de Assis, assumiu, na década de 60 do século 

XIX, feições modernas, devido às direções discursivas e aos meios de produção e 

circulação de sua obra. Entre as ideologias e estéticas constituídas nos contos 

publicados em livro ou não, pelo próprio autor, e suas relações na imprensa carioca, 

procuro demonstrar que o contista construiu a identidade nacional tanto em sua arte 

quanto em sua vida, ao se fundir, praticamente, com o mercado literário e a moralidade 

dos costumes de sua época.   
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Filosofia da Linguagem e horizontes de interpretação da narrativa machadiana 

 

Os livros que Machado de Assis (1839-1908) publicou, cujo material se constitui 

exclusivamente de contos são: Contos Fluminenses, (1870), Histórias da Meia-Noite, 

(1873), Papéis Avulsos, (1882), Histórias sem Data, (1884), Várias Histórias, (1896), 

Páginas Recolhidas, (1899), Relíquias da Casa Velha, (1906), exceto os dois últimos. 

Tal obra leva a pensar a literatura machadiana, as condições de trabalho nas quais ela foi 

desenvolvida, as relações do autor com o gênero literário conto, a sua contribuição na 

imprensa carioca do séc. XIX, as imagens de homem e de artista. Retornar à crítica 

produzida, desde recente publicação dos livros de contos que circularam na imprensa 

carioca, equivale a lembrar os horizontes de leitura constituídos por interpretações sobre 

a obra do escritor fluminense até as décadas de 60 e 70 do século XX. Investigar sobre 

os contos de Machado de Assis corresponde a mergulhar na linguagem constituída em 

torno dele, na situação de trabalhador e colaborador das ―folhas‖ cariocas. 

As discussões sobre a obra de Machado de Assis relacionadas a publicações, à 

atividade do escritor no mercado editorial de sua época, às dúvidas e reflexões, 

equívocos, aos acertos deixados pelos críticos do passado, revelam o ambiente cultural e 

literário, no qual o autor se situava como pessoa e como criador. As posturas de Alfredo 

Pujol, Barreto Filho, Mario Matos, Lúcia Miguel Pereira, R. Magalhães Júnior, 

Astrojildo Pereira, Jean Michel-Massa e Ubiratan Machado são muito oportunas para a 

compreensão dos contos de Machado de Assis, porque integram a arte e o homem, no 

meio em que se deu sua produção contista, em livro, ou deixada, pelo próprio autor, nas 

revistas e jornais, sem que ele os recolhesse em volume. Historicamente, as ideologias 

manifestas nos veículos de comunicação, que, paulatinamente, ―contaminavam‖ os 

contos que Machado de Assis disseminava na imprensa carioca, dados no período de 

1858 até 1907, nortearam a criação do artista. Meu diálogo procura a interlocução com 

pesquisas que valorizam a postura crítica, como a de Elizabete Velloso de Margarido 

Barbosa da Silva, que, no primeiro capítulo de sua Tese de Doutoramento, pela UFF, 

intitulado O caldeirão do velho Bruxo, referindo-se aos critérios de publicação do 

contista, diz, em relação a escolhas machadianas, dos meios de comunicação em que 

fazia circular sua obra: 

 
Estou convencida de que um dos critérios está relacionado ao perfil dos jornais 

em que os contos foram publicados. Durante as décadas de 80 e 90 o velho bruxo 

publicou assiduamente na revista A Estação e na Gazeta de Notícias. O número de 

contos publicados nos dois periódicos é muito próximo: 43 e 53, respectivamente. Mas 

ao republicar alguns destes contos em livro, ele escolheu aqueles que contemplaram as 

páginas da Gazeta. Do Jornal das Famílias, onde publicou a maioria dos contos, quase 

nada selecionou. Enfim, a linha editorial dos periódicos parece ter sido uma das peças 

fundamentais, decisiva para que Machado de Assis tenha deixado a maioria dos contos 

que foram publicados no Jornal das Famílias e na revista A Estação apenas nas páginas 

dos folhetins (SILVA, 2012, p. 67). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contos_Fluminenses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_da_Meia-Noite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A9is_Avulsos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_sem_Data
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rias_Hist%C3%B3rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_Recolhidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%ADquias_da_Casa_Velha
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 A busca pela situação e originalidade machadianas, em sua época, é importante 

para a compreensão do seu material de contos, pois o meio em que o homem e o artista 

trabalhavam e criavam era a própria efervescência de ideias, em época em que a 

construção da imprensa e da literatura nacionais estava em voga. Machado de Assis, 

com seu talento e trabalho, era parte do momento brasileiro em que as ideias artísticas 

estavam em plena afirmação, na imprensa do Rio de Janeiro do séc. XIX, principal e, 

evidentemente,a literatura. Para ampliar os horizontes de leitura construídos pela crítica 

machadiana, considero os estudos de narrativa, a fim de compreender o fenômeno 

discursivo realizado pelo contista e as bases interpretativas de estudiosos, como Roberto 

Schwarz, Alfredo Bosi, Luís Augusto Fischer, Ronaldes de Melo e Souza e Antonio 

Carlos Secchin, que formam perspectiva mais instrumentalizada e menos 

impressionista. Tais pesquisadores situam as relações culturais ligadas ao discurso do 

contista, e não propriamente como os impressionistas, à vida e à obra. 

Luis Filipe Ribeiro e Maria Elizabeth Chaves de Mello constituem arcabouço 

teórico para as minhas reflexões que buscam as relações de Machado de Assis contista, 

tanto consigo mesmo, sua narrativa, os meios de comunicação veiculadores de sua obra, 

seu leitor e as ideias de modernidade e brasilidade, que pululam de seu fazer literário 

correspondente à produção e circulação de contos. Ele, com suas ideias sobre ―marca do 

autor‖ e ―enunciação da obra literária‖; ela, com suas reflexões sobre ―literatura crítica‖ 

e ―construção da identidade, via literatura‖. Os subsídios filosóficos que norteiam esta 

reflexão consistem na Filosofia da Linguagem de Mikhail Bakhtin, suas ideias sobre 

responsabilidade, axiologia, estética e elementos formais da narrativa: narrador, 

personagem, espaço, tempo. No caso específico do conto machadiano, o leitor e o meio 

de comunicação também fazem parte da forma narrativa, portanto, os pensamentos de 

Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Ian Watt e Benedict Anderson são pertinentes a esta 

pesquisa.  

Machado de Assis se empenhou de várias maneiras, para chegar a publicar, em 

1870, o seu primeiro volume Contos Fluminenses, até doze anos depois, em 1882, a 

uma mudança radical de enunciação, não presente nos contos, em seus narradores e 

construções de personagens e espaços, mudanças de temas e focos relacionados 

especificamente à forma narrativa. Mas também ocorreram mudanças editoriais 

significativas onde os contos de Papéis Avulsos (terceiro livro de contos) foram 

editados e impressos, em relação a Contos Fluminenses e Histórias da meia-noite 

(1873).Os elementos que estão externos, e que excedem à forma da obra contista 

produzida por Machado de Assis, são importantes na consideração do que sejam as 

imagens do autor e dos leitores que aparecem nos contos do escritor fluminense. As 

mudanças, nos campos de enunciação, da circulação dos contos e a compilação, nos 

primeiros dois livros Contos fluminenses, 1870 e Histórias da meia-noite 1873, são 

identificadas nos locais onde os contos foram publicados: Jornal das Famílias, cujo 

público era conservador e se ligava axiologicamente à Europa, França, especificamente; 

muito mais que o público de Gazeta de Notícias, que era popular, carioca, ―do povo‖, 

cuja ―folha‖ era vendida mais barata. Gazeta de Notícias recebeu, primeiro, boa parte 
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dos contos publicados no terceiro livro, Papéis avulsos, de 1882; Contos fluminenses, 

de 1870 e Histórias da Meia-Noite, de 1873, são livros cujos contos passaram antes, em 

massa, pelo Jornal das Famílias. Este, a revista A Estação e a Gazeta de Notícias 

apresentam respostas muito consistentes acerca da mudança radical ou, ao menos 

apontada como ―um divisor de águas‖ na carreira e na obra do autor, pois os contos 

encaminhados para o Jornal das Famílias e para A Estação eram destinados a atender a 

determinados gostos, e coincidirem com consciências mais puritanas e conservadoras, 

enquanto os contos publicados na Gazeta de Notícias eram destinados a um público de 

rua, liberal, mais afastado de ideias ligadas, exclusivamente, ao lar, à família, ao 

comportamento doméstico e europeu padronizado para o hábito do carioca.  

Baptiste Louis Garnier dominava e influía nos jornais que publicaram os 

primeiros livros de contos de Machado de Assis, Contos Fluminenses, de 1870 e 

Histórias da Meia-Noite, de 1873. Inclusive, era dono do Jornal das Famílias. Segundo 

Ubiratan Machado, ―a partir de 1876, aconteceu um afastamento entre Machado de 

Assis e o editor, por razões não esclarecidas, que persistiram durante oito anos.‖ 

(MACHADO, 2008, p.143). Sendo assim, o livro de contos Papéis Avulsos é formado 

por produções publicadas em outros jornais e revistas, espaços de enunciação diferentes 

da Garnier, que voltou a editar os livros de Machado de Assis, em 1884, com a 

publicação de Histórias sem data, em negócios com Hippolyte Garnier.  

Como o terceiro livro, acontece variação dos espaços em que os contos foram 

publicados primeiramente. Editores diferentes ligados aos mesmos jornais e revistas e 

relacionados à edição dos livros de Machado de Assis, como é o caso de Contos 

Fluminenses e Histórias da Meia-Noite, ligados diretamente com a Garnier que também 

dominava o Jornal das Famílias e A Estação, enquanto a Lombaerts era ligada 

ideologicamente à Gazeta de Notícias. A casa Lombaerts está relacionada à circulação 

dos Papéis Avulsos, índice que confirma o movimento da enunciação dos livros de 

contos de Machado de Assis, pois Garnier, ―o bom ladrão, como dizia a malícia popular 

(MACHADO, 2008, p. 143)‖, e os veículos de comunicação, ou produtos (livros, 

revistas, jornais) fizeram circular a lavra contista machadiana ligada à estética 

determinada como romântica, claramente identificada nas estórias dos livros Contos 

Fluminenses e Histórias da Meia-Noite, como também nos jornais em que saíram 

primeiramente os contos: Jornal das Famílias e na A Estação. Nos contos de Papéis 

Avulsos, publicados antes, nos jornais A Gazeta de Notícias, O Cruzeiro e A época, 

mesclados à Estação, que deram ao contista de Papéis Avulsos mais flexibilidade 

ideológica, existem elementos de enunciação que revelam as direções discursivas 

machadianas externas à sua obra.  

A ideologia liberal dos jornais não ligados à Garnier impõe estética mais realista 

ao autor dos contos, porque ligada a um público mais popular. O pensamento dos 

leitores do Jornal das Famílias e de A Estação impunha ao autor tendência estética 

mais romântica, irônica e finamente idealizada, na figura dos cariocas de então, leitores 

que pagavam, em dinheiro, para lerem Machado de Assis e se inteirarem das modas e 

variedades, que preenchiam as folhas dos jornais. Os fatos presentes, na produção da 
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obra e da circulação do contista, concretizam e respondem à mudança radical do autor, 

em relação a temas e procedimentos da criação verbal narrativa, se comparados aos 

contos dos dois primeiros livros, recolhidos, ordinariamente, do material publicado no 

Jornal das Famílias, e o material do terceiro livro, Papéis Avulsos, recolhido dos 

periódicos Gazeta de Notícias, O cruzeiro, A época, e não só de A Estação ou Jornal 

das Famílias. 

A mudança de enunciação dos contos afeta o estilo da forma. Este fato liga 

autor, obra, vida e homem, cuja compreensão literária se desgarra do que se chama 

convencionalmente de ―texto‖. Pelos motivos externos à forma, que influenciam na 

construção da mesma, chamo de discurso às construções dialógicas dos contos de 

Machado de Assis, rompendo com a crítica tradicional e ―textual‖ que passa ao largo 

dos jornais e revistas, que estampavam os contos do escritor, aos leitores cariocas dos 

séc. XIX, e cai no ―paradigma‖ sobre ser realista ou romântico, se tem uma ou duas 

fases o contista Machado de Assis. Textualistas são as teorias estilísticas, porque 

reduzem a forma estética a escolas de época, não considerando as ideologias e 

enunciações que sustentam o discurso romântico ou realista, o dinheiro ganho por 

Machado de Assis na imprensa carioca do séc. XIX, como produtor de contos. Lucia 

Miguel Pereira traça a importância da produção discursiva de Machado de Assis, na 

vida do autor, ligada à situação dele na sociedade, inclusive, ao casamento com 

Carolina, prestígio social e ascensão nas hierarquias da cidade carioca: 

 

No mesmo ano do seu casamento, em princípios de 1869, contratara com 

Garnier, que já lhe editara Crisálidas, a edição de dois volumes: Falenas e Contos 

Fluminenses. Não estavam ainda impressos, quando, poucos meses depois, o jovem 

autor firma novo contrato, para mais três livros: Ressurreição, Manuscrito do 

Licenciado Gaspar e Histórias da Meia-Noite que deviam ser entregues, em datas 

sucessivas, até fins de 1870. Os prazos de entrega, a inclusão de um livro que nunca foi 

publicado, a proximidade de dois contratos, tudo leva a crer que, necessitando de 

dinheiro, Machado correra ao editor a vender obras em preparo, ou talvez apenas em 

plano. Há disso outro indício característico. Ao passo que no primeiro contrato é fixado 

o número de exemplares, mil para cada obra, e a percentagem do autor, duzentos réis 

por volume – o que não era tão mau para a época e representava um aumento sobre as 

Crisálidas, vendidas a cento e cinquenta réis o volume – no segundo não vem nada 

especificado. Valendo-se da premência do autor, o seu bom amigo Hyppolite Garnier 

pagara-lhe talvez, adiantadamente, um preço que não poderia decentemente figurar num 

contrato.  

Em véspera de se casar, Machado precisava urgentemente de dinheiro para a 

instalação da casa modesta onde abrigaria a sua Carolina, a sua felicidade. 

Falenas, Contos Fluminenses e Ressurreição saíram nas datas fixadas, os dois 

primeiros em 1870 e o terceiro em 1871. Mas Histórias da Meia-Noite só em 1873 

foram publicadas, e o Manuscrito do Licenciado Gaspar parece nunca ter sido acabado, 

se é que passou de projeto. Não há mais nenhuma alusão a ele nos contratos com o 

Garnier. Teria havido algum conchavo entre o autor e o editor, ou se deu este por bem 

pago com os dois que lhe foram entregues?... 
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Extorsivo ou não, o contrato deve ter sido muito grato a Machado, pois lhe 

permitiu fazer face às despesas de instalação do lar. (PEREIRA, 1949, p. 90-91) 

 

 Os contos de Machado de Assis estão muito além de sua forma, uma vez que 

esta é a concretização das consciências e ideologias que passavam pelo ―radar‖ do 

escritor. O autor trabalhou muito e em muitos jornais para sustentar-se na vida e na 

obra, para chegar ao relaxamento de seus dois últimos livros, que não são 

exclusivamente de contos, nos quais existem escritos do gênero, muito genuínos e 

característicos do processo percorrido pelo criador. Páginas Recolhidas, de 1899 e 

Relíquias da Casa Velha, de 1905, são os dois momentos derradeiros que fecham a 

publicação, em vida do autor, dos contos por ele mesmo publicados na forma e produto 

livro. Esses dois volumes são o resultado do caminho contista realizado por Machado de 

Assis. No percurso histórico, entre Contos Fluminenses e os dois últimos livros, existem 

imagens do homem, do autor e de sua obra, do seu público, dos canais em que foram 

publicados os contos, da vida, como o todo da forma contista machadiana, transbordada 

nos contos que não compilou em livro. Tais elementos caracterizam a Forma da 

Responsabilidade do produtor de contos Machado de Assis, pois a obra e a vida, o autor 

e o homem são parte da mesma sociedade, seu espaço e tempo de enunciação, 

caracterizados no estilo individual, na forma do diálogo de narradores, personagens e 

leitores, típicos da cidade carioca do séc. XIX, que consumiam jornais e revistas, em 

que circulava a Literatura. Seguindo as ideias que compartilham o fato de serem os 

historiadores Observadores Participantes, que registram a realidade, na qual estão 

situados, concretizando a memória individual e coletiva na forma do discurso, segundo 

os horizontes alcançados por suas determinadas perspectivas, apresento parte da 

tradução realizada por Maria Elizabeth Chaves de Mello Memória e esquecimento – ler 

com Ricoeur: 

À oposição entre surgimento da lembrança e o trabalho da memória, Ricoeur 

acrescenta uma outra: entre a memória pessoal e a memória coletiva. Sua perspectiva é 

dupla. Trata-se, inicialmente, de marcar distância entre a memória tal como a percebe o 

olhar interior ou a memória entendida como um processo coletivo inscrito nos quadros 

sociais compartilhados por um grupo ou uma sociedade (MELLO, 2011,p. 22). 

 

 O trabalho da memória trazido para a Língua Portuguesa, - na tradução de Maria 

Elizabeth Chaves de Mello -, do pensamento de Roger Chartier que leu Ricoeur, condiz 

com as investigações de Luis Filipe Ribeiro, no que tange ao mercado editorial carioca, 

dos tempos em que circularam os contos machadianos, - trazidos ou não em livro, 

depois de inflamarem os jornais do séc. XIX e pedacinho do XX -, conforme a reflexão 

proposta no capítulo A literatura no Rio de Janeiro do século XIX, que consta do livro 

Mulheres de papel: um estudo sobre o imaginário em José de Alencar e Machado de 

Assis. O pensamento de Luis Filipe Ribeiro é fundamental para a compreensão do 
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―trabalho da memória coletiva e social‖, produzida na cidade, onde o contista 

fluminense fazia circular seus escritos: 

 

A primeira coisa a notar é que, com os tempos conturbados da Revolução 

Francesa, vários editores, livreiros e vendedores de livros, mestres impressores e 

homens de negócios, que, conflitados com o novo sistema, buscavam novos ares para 

respirar, encontraram no Brasil um porto seguro. Nomes como Plancher, Louis Mongie, 

Hercule Florence, Arnaud Marie Julien Palière, Jean Soleil Sant Armand, Baptiste Louis 

Garnier, Hippolyte Garnier fazem parte da constituição de uma literatura brasileira, 

tanto quanto os escritores que nos legaram obras. Foram eles que introduziram, no 

Brasil, as técnicas tipográficas mais avançadas da Europa, trouxeram a mão de obra 

especializada, aportaram seus capitais e aventuraram-se a publicar. Os brasileiros, como 

Paula Brito, que se atiraram ao negócio dos livros, antes aprenderam o ofício com os 

mestres franceses. Ao lado destes, é necessário lembrar os nomes dos belgas Jean 

Batiste Lombaerts e seu filho Henri Gustave Lombaerts, do suíço Georges Leuzinger e 

do alemão Eduard Laemmert. Esta turma criou e consolidou a produção editorial, no 

Rio de Janeiro. Nem todos têm a mesma importância, mas cada um colocou o seu grão 

para que a obra fosse levantada (RIBEIRO, 2008, p. 55). 

 

 Entre o trabalho da memória, proposto pelas reflexões de Maria Elizabeth 

Chaves de Mello, e as ideias de enunciação correntes no pensamento de Luis Filipe 

Ribeiro, configura-se o protesto deflagrado na introdução do livro A biblioteca de 

Machado de Assis, na qual José Luis Jobim se rebelou contra o descaso econômico com 

o patrimônio nacional, que é a biblioteca do Mestre, (como Josué Montello chamou o 

Machado de Assis, em O presidente Machado de Assis, nos papéis da Academia 

Brasileira de Letras, em 1961 e 1986; assim também, em 1998, com a publicação de Os 

inimigos de Machado de Assis).  

Jobim reivindica, dizendo, na Introdução: - ―seria a hora de os responsáveis pela 

alocação de verbas públicas ou privadas fornecerem os meios necessários para que as 

próximas gerações ainda possam usufruir do que restou da biblioteca de Machado.‖ 

(JOBIM, 2001, p. 11,)   Maria Elizabeth Chaves de Mello, no mesmo livro e no ensaio 

―Machado de Assis, leitor de Lawrence Sterne‖, diz que ―Machado de Assis lançou a 

semente para a liberdade da literatura com que sonhava‖(MELLO, p. 2001, p.312,). As 

afirmativas dos pesquisadores apresentam a preocupação deste estudo em ser forma de 

protesto, na medida em que pretende renovar a leitura da obra machadiana - sua 

produção contista - constituinte da Biblioteca Brasileira não lida. Este trabalho é um 

dizer de que Machado de Assis contista precisa ser resgatado, tal como sua liberdade, 

proposta na crítica de Maria Elizabeth, como nas reivindicações de José Luis Jobim, ou 

nas reflexões inovadoras sobre o autor e o seu mercado editorial, de Luis Filipe Ribeiro. 

Na esteira, ainda, de Maria Elizabeth Chaves de Mello, procuro compreender os contos 

machadianos relacionados à imprensa que os disseminou, como: ―Paradoxo e drama do 

intelectual burguês, que pensa o mundo sem conseguir modificá-lo, que critica a 
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sociedade e a sua classe social, embora continue pertencendo a ela‖ (MELLO, 2001, p. 

312). 

 A maneira harmonizada de interpretar Machado de Assis, existente no 

pensamento de Maria Elizabeth Chaves de Mello e de Luis Filipe Ribeiro, acontece 

tanto nos conceitos Forma da Responsabilidade como em Observador Participante, 

pois que ela e ele deflagraram reflexões que contribuem para o entendimento, seja da 

―palavra machadiana‖, seja da situação de História e Memória, relacionadas ao 

―observador social‖ que foi o contista fluminense. Seguindo o fluxo da Filosofia do 

Movimento, inventada por Heráclito de Éfeso, no seu Sobre a Natureza, no que diz: 

―Comum é a todos pensar‖ (HERÁCLITO,1978, p. 90), estabeleço o diálogo com a 

crítica materialista de Astrojildo Pereira:  

 

Machado de Assis, genial caçador e dissecador de almas, não se contenta 

porém com o contemplá-las no espelho – ele faz desse espelho precisamente o seu 

agudo aparelho de prospecção e descobrimentos psicológicos. Mais ainda: para revelar 

o resultado de seu trabalho, ou seja, para revelar os movimentos, que se desenvolvem no 

íntimo das criaturas captadas na realidade e recondicionadas na ficção, o romancista 

lança mão outrossim de processo igualmente material, fazendo da metáfora o meio de 

tornar concreto, visível, palpável, o que é abstrato, invisível, impalpável. Processo que 

em verdade não é apenas material, porém, mais que isso, essencialmente materialista 

(PEREIRA, 1991, p. 130-131). 

 

Mikhail Bakhtin falou, em seu livro Cultura Popular na Idade Média e no 

Renascimento, da situação em que François Rabelais produziu suas novelas 

carnavalescas. No que tange ao relacionamento de Machado de Assis com o seu público 

de jornais e livros, o discurso machadiano corresponde à cultura dada na rua, pois as 

ideias contidas nos veículos de comunicação ou objetos ―folha‖ ou ―volume‖ são 

compartilhadas socialmente, a partir do mercado editorial, leitura e consumo de suas 

obras. Machado de Assis fala a ―língua‖ de sua época, dentro de seu individualismo 

(social) e exclusividades (estéticas), realizando o que o filósofo russo chamou de ―vozes 

da praça pública‖ (BAKHTIN, 1993, p 133), no capítulo O vocabulário da praça pública 

na obra de Rabelais, do livro citado.O contista fluminense aproximou-se da oralidade de 

seu tempo para, ideológica e esteticamente, apontar os caminhos da modernidade 

brasileira, a literária e a cultural, pois que o autor carioca transitou do ―erudito‖ ao 

―popular‖, no que concerne às construções formais e axiológicas, existentes em sua 

produção de contos, fortemente impregnada da cultura de rua. 

No transcorrer dos discursos críticos elaborados sobre a narrativa machadiana, 

desde os primórdios interpretativos, dados imediatamente à circulação, no Rio de 

Janeiro do século XIX e primeira década do XX, até a receptividade de intelectuais, 

como Maria Elizabeth Chaves de Mello e Luis Filipe Ribeiro, está o pensamento do 

próprio contista: 



 

18 
 

 

 

No gênero dos contos, à maneira de Henri Murger, ou a de Trueba, ou à de Ch. 

Dickens, que tão diversos entre si, tem havido tentativas mais ou menos felizes, porém 

raras, cumprindo citar, entre outros, o nome do Sr. Luís Guimarães Júnior, igualmente 

folhetinista elegante e jovial. É gênero difícil, a despeito de sua aparente facilidade, e 

creio que essa mesma aparência lhe faz mal, afastando-se dele os escritores, e não lhe 

dando, penso eu, o público toda a atenção de que ele é muitas vezes credor 

(ASSIS,1957, p. 140).  

 

 Este estudo conta com a ajuda do Dicionário de Machado de Assis, publicado 

em 2008, pela Academia Brasileira de Letras, que viabilizou a pesquisa de Ubiratan 

Machado, cuja contribuição resulta de verbetes que esclarecem sobre a localização 

machadiana no tempo e no espaço, tal qual o que apresenta o local onde Machado de 

Assis publicou sua ―consideração genérica‖ sobre a forma do discurso conto e as 

situações que giram no ―em torno‖ de sua escrita: 

 

Notícia da Atual Literatura Brasileira – Instinto de Nacionalidade. Ensaio 

publicado em O Novo Mundo, de 24 de março de 1873, com a assinatura Machado de 

Assis. Incluído em Crítica, com o título ―Literatura Brasileira – Instinto de 

Nacionalidade‖. O escrito nasceu por sugestão de José Rodrigues, que em carta de 22 de 

setembro de 1872, de New York, escrevia: ―Este jornal (O Novo Mundo) precisa de um 

bom estudo sobre o caráter geral da literatura brasileira contemporânea, criticando suas 

boas ou más tendências, no aspecto literário e moral‖ (MACHADO, 2008, p. 241). 

  

As publicações, em revistas, jornais e livros, dos contos de Machado de Assis, 

custavam dinheiro. A relação do autor com seu público era algo que envolvia prestígio 

social tanto do lado do autor, quanto do lado do leitor. A relação do autor com sua obra, 

dos diálogos imanentes na forma conto e as construções de narradores e personagens, 

fizeram de Machado de Assis autor consagrado, em vida, mas que, à revelia de 

consagrações e láureas, o contista, a par e a extrapolar a própria forma da obra, deixa 

ainda algumas questões a serem respondidas, quando muito indagadas pela pesquisa 

acadêmica acerca de seus contos. Tais questões se originam, diretamente, do diálogo do 

contista com o seu público leitor e consumidor. 

 Devido ao forte apego de Machado de Assis a seus parceiros do diálogo e à sua 

conduta seja como homem, seja como escritor, ora na vida, ora na arte, respondendo a 

um público que, como o autor, está inserido em uma sociedade onde impera a cultura do 

espetáculo, das aparências, do capital, do eu respondendo ao outro a partir do 

materialismo, Mikhail Bakhtin ajuda a compreender aspectos muito singulares 

relacionados à produção, circulação e consumo dos contos de Machado de Assis, uma 

vez que o filósofo russo pensou as relações entre as consciências, em sua vasta obra 
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sobre literatura, ato, responsabilidade, autor, arte, vida e alma dos personagens e a 

perspectiva dos narradores. 

 A responsabilidade do homem diante da vida, segundo o filósofo russo, consiste 

em que os atos da existência única e singular de cada um, não possuem álibi, ou seja: 

cada indivíduo é responsável pelas suas atitudes, ainda aquelas que se relacionam ao 

inconsciente, aos sentimentos, às emoções. O ato é, no livro Para uma Filosofia do Ato 

Responsável, a existência do homem no mundo, seu exclusivo existir, como 

responsabilidade inerente ao indivíduo, desde sua sentimentalidade até suas cognições, 

concretizadas na realidade da história: - a existência singular e exclusiva, de cada um, é:  

 

A unidade do mundo da visão estética não é uma unidade de sentido, 

não é uma unidade sistemática, mas uma unidade concretamente arquitetônica 

que se dispõe ao redor de um centro concreto de valores, que é pensado, visto, 

amado. É um ser humano este centro, e tudo neste mundo adquire significado, 

sentido e valor somente em correlação com um ser humano, somente enquanto 

tornado desse modo um mundo humano (BAKHTIN, 2010, p. 124). 

 

Considerando os atos de Machado de Assis, na imprensa carioca de seu tempo, 

os contos que ele fez circular em jornais e revistas, mais o mundo criado no universo de 

suas formas discursivas, que foram ou não republicados pelo autor em livro, pode-se 

dizer que o escritor carioca sabia, exatamente, o que era a formação das consciências 

dele mesmo e de seus leitores, a partir da escrita e da leitura, da produção, da venda e do 

consumo de seus livros: - o diálogo das consciências do autor com leitores acontece 

materialmente na construção de narradores e personagens, os ―seres de letras no papel‖ 

que formam a visão do autor sobre o mundo, com características específicas de 

ideologias correntes em sua época e espaços de publicação.  

 Mikhail Bakhtin, em seu livro Freudismo (2012), no capítulo O conteúdo da 

consciência como ideologia, diz o seguinte: 

 

O componente verbal do comportamento é determinado em todos os momentos 

essenciais do seu conteúdo por fatores objetivos-sociais.  

O meio social deu ao homem as palavras e as uniu a determinados significados 

e apreciações; o mesmo meio social não cessa de determinar e controlar as reações 

verbalizadas do homem ao longo de toda a sua vida. 

Por isso, todo o verbal no comportamento do homem (assim como os discursos 

exterior e interior) de maneira nenhuma pode ser creditado a um sujeito singular tomado 

isoladamente, pois não pertence a ele, mas sim ao seu grupo social (ao seu ambiente 

social) (BAKHTIN, 2012, p. 86). 
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Em Freudismo, o filósofo russo compreende que até mesmo o inconsciente é um 

produto dos discursos formadores da consciência, pois mesmo seu conteúdo é expresso 

dentro de elementos da língua e da linguagem específicos da sociedade e culturas, nas 

quais se encontram subsídios para a expressão vocalizada e a sua correspondência na 

formação cultural dos ―parceiros do discurso‖. Ou seja, a consciência é a fonte do saber, 

pois seu conteúdo é a fonte do diálogo entre o indivíduo e a sociedade. A literatura é tão 

concreta como a consciência do ato, pois seu conteúdo corresponde a condicionamentos 

culturais e sociais da vida pública e individual do sujeito; a consciência é material e se 

forma no discurso, interpretado pelas consciências do autor e de seus leitores, gerando 

esteticamente, na forma conto, a sociedade carioca do século XIX. Tal como aparece, 

teoricamente, na passagem do capítulo Projeção da dinâmica social para a alma 

individual: 

 

Nenhuma enunciação verbalizada pode ser atribuída exclusivamente a quem a 

enunciou: é produto da interação entre falantes e, em termos mais amplos, produto de 

toda uma situação social em que ela surgiu. Todo produto da linguagem do homem, da 

simples enunciação vital a uma complexa obra literária, em todos os momentos 

essenciais é determinado não pela vivência subjetiva do falante, mas pela situação social 

em que soa essa enunciação. A linguagem e suas formas são produto de um longo 

convívio social de um determinado grupo de linguagem. A enunciação a encontra 

pronta no aspecto fundamental. Elas são o material da enunciação, o qual lhe restringe 

as possibilidades. O que caracteriza precisamente uma dada enunciação – a escolha de 

certas palavras, certa teoria da frase, determinada entonação de enunciação – é a 

expressão da relação recíproca entre os falantes e todo o complexo ambiente social em 

que se desenvolve a conversa (BAKHTIN, 2012, p. 79). 

 

O saber machadiano das ―consciências‖ se deflagra na forma de seus contos, na 

construção da imagem do autor e do leitor, como também onde e a maneira com que 

foram ou não republicados em livro. Machado de Assis deixou, em sua própria obra, a 

ser considerada desde sua específica e singular arte do conto até como matéria de 

conversa ou notas de rodapé em jornais da época em que o autor escrevia, um lastro do 

imaginário daquilo que seria o autor e o seu público, da época em que seus contos 

circulavam torrencialmente, em veículos de comunicação tais quais o Jornal das 

Famílias, a revista A Estação e A Gazeta de Notícia.  

A imagem de Machado de Assis é construída tanto pelo aspecto de sua vida 

quanto de sua relação com a escrita. Essa imagem aparece em seus contos, inclusive, 

apurando seus aspectos mais axiológicos, cujo interlocutor direto, que também aparece 

concretamente no gênero conto, é o leitor e comprador daqueles e de outros meios de 

comunicação, como A Marmota e O Futuro. Desde as consciências, os juízos morais 

que o escritor recebia por seus trabalhos, até o quanto pagavam por exemplar o leitor ou 

a leitora, consumidores diretos dos produtos dos jornais, revistas e editoras, que 
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publicavam os famosos escritos machadianos, compõem a história cultural e literária da 

imagem do contista. 

O pensamento de Mikhail Bakhtin também ajuda a entender o conceito de autor, 

desdobrado em: autor pessoa, autor criador e autor contemplador. Essas identificações 

ampliam o processo e a situação de Machado de Assis, em conformidade com sua obra 

de contos. No capítulo O todo temporal da personagem (a questão do homem interior – 

da alma), do livro, Estética da Criação Verbal (1979), Mikhail esclarece sobre o autor 

pessoa: 

O autor deve ser entendido, antes de tudo, a partir do 

acontecimento da obra como participante dela, como orientador 

autorizado do leitor. Compreender o autor no universo histórico de sua 

época, no seu lugar, no grupo social, a sua posição de classe. Aqui 

saímos do âmbito da análise do acontecimento da obra e entramos no 

campo da história; um exame puramente histórico não pode omitir 

todos esses momentos (BAKHTIN, 2003, p.191). 

 

O autor pessoa, considerado conforme o pensamento de Mikhail Bakhtin, consiste 

no homem localizado em determinada sociedade e em determinado tempo, assim como 

Machado de Assis está situado na cidade do Rio de Janeiro, escrevendo e publicando 

seus contos, desde a década de 50 do século XIX, até a década de 10 do século XX. O 

homem, que se articulava na imprensa carioca, trabalhava e colaborava em jornais, está 

concretizado na biografia do autor, nas suas atitudes, vida e obra, enquadrados 

historicamente, no seu tempo e no seu local; enquanto o autor criador está preso à forma 

discursiva e se nos apresenta, a nós leitores, axiologicamente, como nos apresenta, 

também e da mesma maneira, o leitor, a leitora, de sua obra contista. 

 O autor criador, na filosofia de Mikhail Bakhtin, é aquele cuja imagem aparece 

na obra, cujo trabalho é exclusividade criativa e se manifesta apenas na arte, na forma 

por ele mesmo trabalhada. O autor criador só existe na forma, no material ―enformado‖ 

pelo artista; no caso da “criação verbal”, o autor criador é o ―tradicional narrador‖, 

uma vez que é este o compositor e o arquiteto do mundo onde vivem os personagens, 

são dadas as situações, aparecem o tempo e o espaço, suas criaturas vividas, 

literariamente: 

A individualidade do autor como criador é uma 

individualidade criativa de ordem espacial, não estética; é uma 

individualidade ativa da visão e da enformação e não uma 

individualidade invisível e não enformada. O autor se torna 

individualidade propriamente dita somente onde lhe atribuímos o 

mundo das personagens enformado e por ele criado ou onde ele está 

parcialmente objetivado como narrador (BAKHTIN, 2003, p.191). 
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Em outro capítulo do referido livro do filósofo russo, intitulado A forma espacial 

da personagem, aparece o que Mikhail Bakhtin considera como autor contemplador: 

 

Nossa tarefa imediata é examinar aqueles valores plásticos-

picturais e espaciais que são transgredientes à consciência e ao mundo 

da personagem, à sua diretriz ético-cognitiva no mundo, e o concluem 

de fora, a partir da consciência do outro sobre ele, da consciência do 

autor contemplador (BAKHTIN, 2003, p. 25). 

 

Basicamente o autor contemplador é o grau máximo de excedência, em relação à 

obra de arte. Pois o contemplador é o autor à distância, fora da obra, fora da forma 

trabalhada e do material acabado. Ele é a consciência que excede o universo do autor 

pessoa e do autor criador: o parceiro último do diálogo.  O autor contemplador é aquele 

que completa a Forma da Responsabilidade, porque é o outro que responde ao autor, ou 

a quem o autor responde, o elo da responsabilidade e da resposta do autor pessoa e do 

autor criador a seus respectivos mundos ou universos criados. O autor contemplador é a 

continuação do diálogo proposto pelo homem e pelo artista, na vida e na obra, porque o 

autor contemplador é o leitor.  

 Mikhail Bakhtin examina os acontecimentos dialógicos da linguagem humana, 

suas construções na literatura e sua circulação no tempo e no espaço das consciências 

individuais e coletivas, tal como aparece em seu apontamento Arte e Responsabilidade: 

―Arte e vida não são a mesma coisa, mas deve tornar-se algo singular em mim na 

unidade da minha responsabilidade‖(BAKHTIN, 2003, p. XXXIII). Vejo essa 

afirmação realizada, na ―unidade da responsabilidade‖ do nosso Bruxo do Cosme 

Velho, em sua obra de contos. O filósofo escreveu sobre a atitude do homem e do artista 

situados, especificamente, no campo da vida, mas também no campo da arte, tal qual 

Machado de Assis, o contista, escrevendo e colaborando na imprensa.  

O pensamento de Mikhail Bakhtin, ao menos para satisfazer aos meus interesses de 

intermediador do diálogo entre ele e Machado de Assis, possibilita a compreensão 

crítica e contempladora dos contos do escritor, uma vez que o pensador russo realiza, 

em seu estudo Problemas da Poética de Dostoiévski (1963), que em sua primeira edição 

(1929) intitulava-se Problemas das Obras Criativas de Dostoiévski, o desenvolvimento 

dos conceitos ―A personagem e seu enfoque pelo autor‖ BAKHTIN, 2008, p. 52-86), 

como também ―O discurso do herói e o discurso do narrador‖ (BAKHTIN, 2008, 274-

292), característicos da análise formal. Machado de Assis utiliza várias formas 

dialógicas para construir seu universo contista, riquíssimo em detalhes e caracteres de 

indivíduos e suas consciências, localizados exatamente no tempo e no espaço em que o 

homem Joaquim Maria Machado de Assis se situa historicamente. Lembrando-me de 

Carlos Drummond de Andrade, afirmo que Machado de Assis escreveu para ―os 
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homens presentes ‖
1
 no seu ―tempo presente‖, para ―a vida presente‖ do e no século 

XIX carioca, já que seus contos acontecem em pleno alvorecer da imprensa fluminense. 

Nessa situação, o contista se apresenta como um ávido colaborador e trabalhador de 

jornais e revistas daqueles tempos e ainda no início do séc. XX.  

José Barreto Filho, em seu estudo Machado de Assis, contorna o homem e a obra, ao 

mesmo tempo, a vida e a forma da escrita na imagem do autor como parte do mesmo 

todo: o autor e sua sociedade constituída de trabalho, público, parceiros do discurso, 

formadores da imagem do homem e do autor, sua obra em produção: 

 

Não foi o ofício de escrever, para esse espírito singular, que chamou a si a 

tarefa de interpretar a vida por intermédio da expressão literária, nem um mero 

passatempo, nem a satisfação episódica da necessidade de exprimir movimentos e 

eventuais da sensibilidade. Mas sim o exercício cotidiano, tornado habitual, de 

aproveitar a experiência de todos os dias no trabalho paciente e constante de modelá-la 

em formas mentais, cada vez mais acabadas e complexas (BARRETO FILHO, 1999, p. 

151-173). 

 

 A concepção de Mário Matos (p. 418-419, 1939) chega a cogitar aspectos 

inegáveis de oralidade presentes nos contos de Machado de Assis, uma vez que o 

gênero conto está mais próximo das falas de pessoas do ―dia-a-dia‖ que o romance, por 

sua natureza e origem remontarem ao início da contação de histórias e produções de 

enredos. Ao comparar Machado de Assis com outros contistas que publicavam nos 

mesmos jornais que o consagrado escritor, Mário Matos o diferencia do grupo, pelas 

características individuais de seu estilo, que: 

 

Conduzido pelo dom, pela vocação de contador de histórias, sabe encarar a 

vida diretamente e dar à narrativa a feição de oralidade, de modo a transmitir ao leitor a 

sensação que está não lendo, mas ouvindo contar. É importante isto. Em verdade, uma 

história não se deve ler, deve-se escutar. Aí está a graça da especialidade. Machado, no 

conto, não descreve, mostra, fala. Quando os personagens têm que se caracterizar, 

conversam uns com os outros, e eis por que vemos, continuamente, muitos diálogos nos 

contos. Diálogos de significativa naturalidade (MATOS, 1939, 418-419). 

 

A dependência do contista Machado de Assis em relação à imprensa carioca, 

como experiências de trabalho e pessoal com a criatividade da escrita, manifesta-se em 

                                                           
1
  ANDRADE, Carlos Drummond de. Mãos dadas. Sentimento do Mundo.In: Reunião (10 livros de 

poesia). 3ª Ed. José Olympio Editora: Rio de Janeiro, 1973. P. 55. Introdução de Antônio Houaiss. O 

poeta mineiro escreveu um poema, em homenagem ao Bruxo do Cosme Velho, cujo título é A um bruxo, 

com amor e está no livro A vida passada a limpo, publicado, por Carlos Drummond de Andrade em 1959. 
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seus contos, que circularam desde a Marmota (1858) até o Almanaque Brasileiro 

Garnier (1907), anos e locais de publicação do primeiro e último contos do escritor, em 

vida. As consciências do homem, autor coincidem com a imagem deixada por críticos 

que, antes de elaborarem teorias, ocupavam-se em ampliar a enunciação do escritor e de 

seu escrever, como é o caso de Alfredo Pujol que, em 1917, publica suas sete 

Conferências, na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, sobre Machado de Assis. 

Na sétima Conferência, intitulada O poeta das Ocidentais. Seus últimos livros: 

Relíquias da Casa Velha. Memorial de Aires. Sua morte, Alfredo Pujol, ao fazer um 

balanço das colaborações de Machado de Assis, na imprensa carioca, diz: 

 

Da sua constante colaboração na Semana Illustrada, Estação, Revista 

Brazileira, O globo, O Cruzeiro, Jornal das Famílias, Gazeta de Notícias, existem 

páginas que dariam para muitos volumes. No Jornal das Famílias, do editor Garnier, 

escreveu desde 1864 novelas e poesias. A empresa do periódico costumava anunciar 

que ―novos e ativos colaboradores viriam enriquecer as suas colunas...‖ Era somente 

Machado de Assis que, sob diferentes pseudônimos, dava o melhor do texto em cada 

número... (PUJOL, 2007, p. 305). 

 

Na mesma linha de Pujol, José Guilherme Merquior, em Machado de Assis e a 

prosa impressionista, escreve:―os contos do Jornal das Famílias são anedotas às vezes 

apressadamente redigidas, às vezes cheias de convenção romântica, mas temperadas por 

um humorismo que prenuncia a visão corrosiva do Machado maduro‖ (MERQUIOR, p. 

159, 1977). Lúcia Miguel Pereira procura sempre situar o escritor na ―vida social‖ e no 

―meio da cultura‖ onde Machado de Assis, os elementos de sua obra e seu leitor estão 

em diálogo.  Leia-se a passagem em que a pesquisadora cria a imagem de Machado de 

Assis, que capta os discursos de sua época e os transfere para a forma narrativa, seja 

conto, romance, crônica, enfim, homem da palavra, da imprensa, garimpando, na rua e 

nas experiências individuais (dadas coletivamente), o discurso de sua obra: 

 

É possível que na penetrante sensibilidade de Machado de Assis esteja a única 

razão de se haver assim impregnado mais íntima e substancialmente de sua terra; mas 

não é por outro lado impossível que para tudo contribuíssem as circunstâncias do seu 

nascimento e de sua vida.  Não por ser mestiço, mas por ter saído do povo, por ter 

pertencido a diferentes camadas sociais. Conheceu por dentro em toda sua variedade, a 

população do Rio, cenário habitual de suas histórias, que percorreu em boa parte a pé, 

num contacto estreito e diário. Se muito aprendeu nos livros, muito há de ter aprendido 

também nas ruas, e os seus estudos irregulares nunca lhe vedaram as experiências 

diretas. Escapou assim à mentalidade de turista, risco sempre corrido pelos homens de 

letras. Acresce ainda que, nascido no fim da era regencial, o período de sua formação 

coincidiu com o de maior prestígio do Império, com a estabilidade que o Segundo 

Reinado, a despeito do artificialismo de alguns de seus aspectos, soube imprimir às 

instituições e à sociedade (PEREIRA, 1988, p. 68). 
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 A situação do homem ou do autor Machado de Assis, dada e marcada 

historicamente por Lúcia Miguel Pereira, coincide com o que propõe Raymundo Faoro, 

em seu livro Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio, em relação ao autor e à sua 

obra, e às situações do artista na cidade do Rio de Janeiro: 

 

A ação, na obra de Machado de Assis, percorre o espaço de cinquenta 

anos: de 1840 a 1890. Poucos são os episódios da época colonial e raros os 

acontecimentos da última década do século. As personagens têm, quase todas, 

um momento que as faz viver, sentir ou pensar dentro do mais glorioso período 

do século passado (FAORO, 1976, p. 181)  

 

A experiência de R. Magalhães Júnior, com os contos não publicados por 

Machado de Assis, resulta do contato no qual deveriam ser feitas até mesmo a 

identificação e a autenticidade dos contos. Muitos contos que Machado não coligiu em 

livro foram atribuídos a sua autoria, a partir das pesquisas e investigações de Magalhães 

Júnior e de José Galante de Souza. São esses os pesquisadores responsáveis pelas 

investigações sobre os pseudônimos e os contos, que aparecem nas páginas dos jornais e 

revistas, já malcuidados, nas bibliotecas públicas, como aponta R. Magalhães Júnior, 

ainda em 1956, ao comentar a organização em livro que promoveu e o esfacelamento 

dos jornais e revistas originais, em que Machado de Assis publicou: 

 

Se para outra coisa não valesse a publicação em volume destes contos já 

encontraria justificativa redobrada na preservação de tais escritos, ameaçados de se 

perderem em páginas de jornais e revistas gastos pelo tempo e pelo manuseio, nem 

sempre cuidadoso, dos leitores das bibliotecas públicas (MAGALHÃES JÚNIOR, 1956, 

p. 6) 

 

A pesquisa sobre os contos de Machado de Assis torna mais ampla a visão 

enunciativa de sua obra, pois interfere diretamente nas relações do autor com seu 

público, do autor com as ―ideologias propagadas‖ da imagem do jornal, seu número de 

assinantes e contribuintes, ou seja: os contos, de Machado de Assis, em geral, estão 

subordinados ao mercado de imprensa, à imagem do jornal, e a seus colaboradores, pois 

o conteúdo corrente em suas páginas simboliza e representa aquele que consome e lê o 

produto da cultura letrada que ali se encontra.  

   Os elementos que formam a enunciação das condições de produção do 

trabalho tanto do contista, quanto do empregado de jornais, são o ambiente em que o 

consagrado escritor formou sua consciência, onde ele exercitou o ofício da escrita, a 

visão de público, o exercício de estética, na ―redação de revista, de jornal‖, como parte 
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do editorial, das obrigações de informações e entretenimento, do jogo entre as 

tendências ideológicas dos donos dos jornais e o público leitor, que também fazem parte 

da forma conto produzida pelo escritor fluminense, porque são a própria enunciação 

machadiana na formação do discurso do autor.   

Luis Filipe Ribeiro, em capítulo de seu livro Mulheres de Papel: um estudo do 

imaginário em José de Alencar e Machado de Assis esclarece o que é enunciação e 

autor. Tais categorias ajudam-me a compreender a formação das consciências e a 

construção da alma interior dos personagens em Machado de Assis, partindo sempre do 

entendimento de que nas situações sociais se realizam a materialização do discurso, o 

acontecer do diálogo. Percebo muito claramente a preocupação de Luis Filipe Ribeiro, 

em estabelecer movimento crítico específico e próprio, cuja abrangência extrapola as 

relações meramente ―textuais‖ do autor com sua obra, realocando a vida cultural como 

centro das abordagens dos estudos literários: 

 

Os estudos sobre a literatura, nos últimos decênios, têm sido marcados por uma 

intensa busca de métodos que lhes garantam um mínimo de credibilidade científica. 

Neste esforço, grandes avanços foram conseguidos no que tange à metodologia de 

abordagem dos textos literários. Escolas e correntes se enfrentam, na disputa pelas 

melhores abordagens e pelas aplicações mais fecundas dos instrumentos que 

desenvolveram em sua trajetória histórica. 

Entretanto, há um grande problema que, por ser grande, continua intocado e à 

margem das discussões: o problema do estatuto teórico do conceito de texto literário. 

Discuti-lo implica, de saída, apontar para um efeito de fetichismo que domina a 

maioria das modernas concepções do fato literário. Com efeito, parte-se sempre do texto 

como fonte de todos os conhecimentos possíveis no campo da literatura. Há muito que 

foram deixados de lado os estudos referentes à biografia dos autores ou aqueles que 

investigavam as condições sociais em que foram geradas as obras. É evidente que tais 

abordagens esgotaram-se em suas limitações, mas o abandono das pesquisas no que 

tange à autoria e às condições de produção da literatura, longe de resolver o problema, 

apenas agrava a penúria da reflexão neste campo (RIBEIRO, 2008, p.23). 

 

Segundo o pesquisador, o movimento da obra literária é muito mais amplo que a 

forma, em si, dos escritos machadianos, uma vez que o homem, os narradores, 

personagens, público ledor e consumidor, mais os veículos de comunicação e interação 

(jornais e revistas) articulam mais que um sistema literário, ou um agrupamento de 

formas sem sentido social. A enunciação e os seus rastros concretos nas formas 

discursivas e espaços de publicação, como elementos integrantes da chamada ―obra 

literária‖, são elementos de importância à compreensão dos contos, como mostra Luis 

Filipe Ribeiro, em seu ensaio Machado, um contista desconhecido, publicado em junho 

de 2008, no primeiro volume da revista eletrônica Machado de Assis em linha, editada 

por Marta de Sena, cujo endereço é 

http://machadodeassis.net/download/numero01/num01artigo02.pdf. 

http://machadodeassis.net/download/numero01/num01artigo02.pdf
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O condicionamento concretizado no discurso de Machado de Assis não é um tiro 

no vazio, dado que o público machadiano aparece, em seus contos. As direções 

ideológicas presentes nos discursos que formam as enunciações das narrativas e o meio 

de circulação, no qual elas foram postas pelo homem escritor, são elementos também da 

Teoria Literária, consistem em alto campo de investigação, cujo grau de entendimento, 

acerca do fenômeno discursivo-formal, extrapola a materialização concretizada no 

gênero conto, por abranger seus limites internos e concretos, conjugando, numa mesma 

leitura, o autor, sua obra, os seus veículos de produção e os leitores consumidores, por 

mostrar o trânsito de ideologias, a partir, sempre, da concretização dialógica do narrador 

com o personagem e com o leitor.  

No sentido ideológico do diálogo do autor com seu público, pode-se encontrar 

até certa divisão de públicos, conforme os leitores, as leitoras, os temas e, 

principalmente, a orientação político-ideológica dos jornais e revistas. Publicar em 

livros, talvez, fosse para Machado de Assis consolidar e concretizar seus contos numa 

espécie de marca machadiana. Pois os temas, as formações dialógicas, os lugares de 

narradores e personagens, todos esses elementos concretos da forma estão diretamente 

relacionados com a realidade histórica e cultural do Rio de Janeiro do séc. XIX, pelo 

menos no imaginário moral, que é expresso e expressivo, tanto nos contos selecionados 

em livro, quanto naqueles que o autor não coligiu, em volume. 

A diferença dos contos não republicados para aqueles que figuram em livro 

consiste, também, na moralidade formadora das consciências e das formas de expressão. 

Os contos não publicados em livro trazem em sua composição um rasgo sem mais 

metáforas ou ironias. Seus discursos são, geralmente, pesados e atingem diretamente o 

leitor nos aspectos de degeneração moral que levam à miséria ou à pobreza extrema, ao 

suicídio ou a atmosferas soturnas, típicas do grosso e sentimental calibre discursivo 

romântico. Um realismo de fundo romântico, ou seja: a condição real e histórica da 

miséria contornada pelo ambiente decadente e sem solução dos sentimentos que, pouco 

―moralizados‖, levam personagens a vivenciarem cenas e situações de penumbra, fome, 

desamparo completo e incapacidade de ―vencer na vida‖, dadas sem firulas ou rodeios, 

pelo narrador ou narradores de alguns contos não republicados, em livros, pelo autor. 

Os contos de Machado de Assis não compilados por ele em livro estão 

diretamente ligados à imagem do autor, à construção que dele faz o leitor. Podem-se 

considerar os temas, ou mais ainda que os temas, o discurso de orientação ideológica 

dirigido especificamente ao ―agrado‖ de determinado público, como motivo de não 

republicação de alguns contos, como também a publicação só em livro de outros. Luis 

Filipe Ribeiro constrói a expressão ―marca do autor‖, que me explica as relações de 

Machado de Assis com a forma de sua obra, na qual ela circula junto do seu público 

leitor e consumidor. O teórico argumenta e constrói pensamento que busca compreender 

a literatura tal qual ―mercado de ideias‖, numa interessante espécie de ―fetiche do 

pensamento‖: concretização dialógica do autor, narrador, forma literária e seus 

elementos discursivos, leitores e veículos de comunicação, como formadores 

específicos do ―diálogo socioliterário‖, de sua Teoria Literária que transcende ao 
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―texto‖ e vai da forma aos meandros sociais que geram ou não a sua circulação e leitura, 

em determinada época e em determinado lugar. Lê-se, então, o autor, na visão singular 

de Luis Filipe: 

 

(...) O nome do autor passa a fazer parte da coisa livro, efetivamente desvinculado das 

dimensões reais do autor como ser histórico. Ou seja, um livro e um autor são 

transformados em uma marca comercial, e é comum saber-se a autoria de um livro, sem 

dominar qualquer tipo de informação efetiva sobre a prática literária de seu autor. O 

autor como que se desvincula da pessoa do escritor para constituir-se numa marca 

material do objeto livro. (RIBEIRO, 2008, p. 26)  

 

 Leio a afirmativa de Luis Filipe Ribeiro, como tentativa de construir a imagem 

do autor, no plano da Teoria Literária, visando a apontá-lo como fruto das relações 

sociais, mediadas especificamente pelo consumo ou leitura das obras literárias, 

condicionadas a leis que caracterizam e governam campos de ideias específicas, porém 

compartilhadas por grupos de indivíduos com interesses, gostos e produções literárias 

diversas.  

A relação dialógica com o público e as imagens sociais do autor em relação à 

sua obra e àqueles consumidores de jornais e revistas que liam Machado de Assis 

fazem, por exemplo, os conceitos de ―texto‖ e ―signo‖ se dissolverem ou caírem por 

terra, se percebida a obra do autor como discurso, ou como o espaço da enunciação, 

onde existem os muitos e variados discursos produzidos por Machado de Assis em seus 

contos. Os consumidores-leitores também influenciam o autor em suas escolhas e 

decisões, desde o momento de composição da obra, até o momento em que o leitor lê 

seus personagens e se identifica ou não com as moralidades ali expressas, como a 

conhecida polêmica, inventada ou não por Machado de Assis. As formas dialógicas que 

levam as ideias dos contos do autor aos leitores, ―as atitudes responsivas‖ do homem e 

do artista aparecem, segundo consta no Dicionário de Machado de Assis, de Ubiratan 

Machado, acerca do conto Confissões de uma Viúva Moça: 

 

Conto publicado no Jornal das Famílias, de abril, maio e junho de 1865, 

assinado com a inicial J. Após a publicação no primeiro folhetim, a seção de apedidos 

do Correio Mercantil, de primeiro de abril, publicou o protesto de um certo O Caturra, 

acusando o romancista de imoral. A resposta de J. saiu no dia seguinte, no Diário do 

Rio de Janeiro. Não convenceu O Caturra, que no Correio Mercantil, de 1º de maio, 

voltou ao ataque. Em nota publicada neste mesmo jornal no dia seguinte, Machado 

assumiu a autoria do conto, pedindo ao seu acusador aguardar a conclusão da obra, para 

julgar de sua moralidade. O Caturra, provando que seu pseudônimo não era gratuito, em 

nota publicada no mesmo Correio (de 4), insistiu na inadequação da obra para uma 

publicação no Jornal da Famílias, destinada à leitura de moças. No dia 9, alguém que se 

assinava Uma Mãe de Família, no mesmo jornal, defendia a moralidade do escrito, 

recebendo réplica de o Caturra no dia 15. No dia 3 de junho, ainda no Correio, já 
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concluída a publicação das Confissões, saía uma nova defesa da obra machadiana, 

assinada por Sigma. O conto foi incorporado aos Contos Fluminenses. Os artigos da 

polêmica figuram nos Dispersos (MACHADO, 2008, p.83). 

 

A construção da alma interior do homem só poderá ser conhecida a partir de 

suas relações de diálogo com outros homens. Machado de Assis construiu vastos 

campos de enunciação, usando suas habilidades de escritor para abranger um nível 

máximo de consciências, ou seja: almas encarnadas em personagens que estão sempre 

em diálogo com seu autor, com seu narrador, outros personagens e, finalmente, com a 

leitora do século XIX, em determinados casos; e, diretamente, com o leitor em contos 

de enunciação mais diretiva, concreta, relacionados à vida pública, a documentos 

testamentais, registros de pensões, quitação de contas, o ―dinheiro ganho fora de casa‖ 

com o trabalho e o estudo adquirido oficial e formalmente. Esses elementos, apontados 

(a grosso modo), dizem daquilo que se pode nomear de ―alma dos personagens de 

Machado de Assis‖, e também constituem objetos de estudo, concretizados nos contos e 

nos seus veículos de circulação. Segundo Luis Filipe Ribeiro: 

 

(...) Entende-se a enunciação como o conjunto complexo de relações que ligam falante e 

ouvinte, escritor e leitor. E, nela, é sempre avaliado o fato de compartilharem eles, ou 

não, de uma mesma história; estarem alocados em iguais ou diferentes situações sociais; 

acatarem ou não concepções de mundo convergentes; entenderem ou não a situação 

concreta que os une. Tudo isto comporta o conceito de enunciação... (RIBEIRO, 2008, 

p. 28). 

 

 Se a enunciação, em O discurso de Outrem (BAKHTIN, 2003, p.150-160), é o 

conjunto de enunciados concretos, o lugar onde habitam todos os discursos, para Luis 

Filipe Ribeiro, é o diálogo incessante entre autor, obra, público-leitor, uma vez que, para 

o pesquisador, o leitor não é uma entidade abstrata, mas um consumidor e continuador 

ou não das ideias ou moralidades expressas na literatura, que, muito além de suas várias 

formas, assume também as consequências de sua circulação, a criação do nome do 

autor, o imaginário marcado, formado e singularizado pela obra, nas consciências que o 

consumiam, liam e conheciam: os contos do contador de estórias carioca fazem parte de 

um mercado de capital e de ideias, coincidentes na forma narrativa e na vida do autor. 

A enunciação, nos contos de Machado de Assis, cobre diretamente o que é a 

―situação concreta que une‖. Essa união nada mais é que o diálogo, ou os possíveis 

diálogos entre discursos muito comuns e circundantes da rua, das ciências, das religiões, 

das políticas; os discursos amorosos, os discursos de morte, a exposição ―do lar‖ do 

narrador, a sua angústia, a boa vida dos ricos e a miséria dos pobres encarnada nos 

personagens, que são consciências e mentalidades materializadas nos discursos dos 

narradores e personagens. Considerando seu público leitor, os perfis axiológicos 

expressos nos jornais em que o contista colaborava, há a enunciação do conto 
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machadiano, pois que existem concretizados, historicamente, nos rastros críticos e 

biográficos, acerca da escrita e produção literária, o trabalho com a palavra, com a 

direção discursiva dela, de Machado de Assis: o conjunto de ideias e discursos que 

envolvem os contos machadianos é parte da ―alma contista‖ do escritor carioca, pois 

seus personagens singularizam consciências e axiologias correspondentes à moralidade 

dos meios de comunicação e ideologias sociais de cunho comportamental do Rio de 

Janeiro, representado nos contos, seus espaços, tempos e pessoas da época do Bruxo do 

Cosme Velho. 

Fenomenologia da tradição crítica machadiana brasileira e as teorias estrangeiras 

do gênero romanesco como parâmetro à forma conto 

 

As produções contistas machadianas impõem-me, também, a missão de 

reavaliar, - tal qual o fez Maria Helena Werneck, em sua pesquisa O homem 

encadernado: Machado de Assis na escrita das biografias, no ano de 1996 - os estudos 

teóricos concernentes à produção machadiana (vida e obra), a fim de sustentar os 

conceitos de Forma da Responsabilidade e do Observador Participante. A obra contista 

de Machado de Assis gera problemas relacionados à forma com que seus contos foram 

escritos e às ideologias permanentes em seus narradores e personagens, no pacto com o 

leitor de livros, revistas e jornais do séc. XIX. Na leitura crítica de sua obra, na 

interpretação que dela foi feita por parte do pensamento brasileiro, sobre o discurso 

narrativo do autor carioca, estão dimensões do discurso contista machadiano, daí a 

necessária reavaliação de teorias relacionadas, especificamente, ao discurso narrativo, 

diretamente ligadas ao autor carioca que, aos 4 de setembro de 1906, escrevia notas 

sobre suas crises de epilepsia, segundo a pesquisadora, citando o autor: 

 

Ausência da casa do Garnier, onde bebi água e Lansac me deu sais a cheirar. 

Era tarde. Fizera-me sentar, e eu respondi em português, ao que ele me dizia em francês. 

Saí, vim a casa, jantei e saí para a estrada de ferro, onde me despedi do Lauro Muller, 

que ia a Minas. Voltei e fui à casa do Barão de Vasconcl. Contei isso ao médico 

(Miguel Couto), dizendo-lhe que mediram, entre o fenômeno e a crise que tive no 

jornal, 22 dias (WERNECK, 1996, p. 259). 

 

 Os conceitos Forma da Responsabilidade e Observador Participante são 

oriundos de várias leituras, desde as específicas e realizadas nos contos de Machado de 

Assis, passando pela crítica machadiana, que acontece desde o séc. XIX, passa pelos 

críticos impressionistas e se atualiza, teoricamente, com as análises sociológicas do 

discurso, até o evento tecnológico de sites e páginas na internet, que privilegia a 

imagem do homem e a obra do artista. Horizontes de leituras, paradigmas que 

estabelecem as relações do autor, com a obra, o leitor, meios de comunicação são 

elementos consideráveis, devido às atitudes do escritor e da crítica que se produziu em 
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relação à sua obra, ao longo do século XX. Situações dadas por leitores, como Augusto 

Meyer, constituem diálogo direto do leitor com a escrita do autor, a fusão 

impressionista, a leitura, como acontecimento que o próprio leitor confessa - ―Eu era o 

alferes do conto. Naquele tempo a minha alma exterior talvez fosse a vaga poesia que os 

meus 18 anos atribuíam ao mundo inteiro‖ (MEYER, 2008, p. 49), são fenômenos que 

abrangem a enunciação discursiva do contista carioca, relacionados ao impressionismo 

crítico e à leitura intimista com fusão, de Augusto, com o personagem, derivada do 

conto O espelho, publicado pela primeira vez na Gazeta de Notícias, a 8 de setembro de 

1882, com a assinatura Machado de Assis, recolhidono mesmo ano, em Papéis Avulsos.  

No contraponto de perspectivas de leituras, acerca das ideias elaboradas por 

Augusto Meyer, Alfredo Bosi levanta o conceito conto-teoria (BOSI, 1999, p. 83), em 

seu ensaio ―A máscara e a fenda‖, que está no livro Machado de Assis: o enigma do 

olhar. Os estudos machadianos, acerca da volubilidade construída pelo narrador, que é 

mestre na periferia do capitalismo, de Roberto Schwarz (1982, p. 16,) ou mesmo o 

narrador tragicômico, de Ronaldes de Melo e Sousa, cujo pensamento propõe a 

―revolução estrutural da narrativa machadiana‖ (2006, p. 57), são ideias que pontuam 

questões importantes do fazer narrativo de Machado de Assis e se afastam da leitura 

impressionista ou sem aparatos conceituais, como aquela realizada por Meyer, nas 

décadas de 30 e 50, conforme coleção dos ensaios impressionistas, preparada por 

Alberto da Costa e Silva: Machado de Assis (1935-1958): Augusto Meyer ensaios, , 

resgatando o pensamento machadiano, em livro, que no ano de 2008, chegou à quarta 

edição.  

Carlos Henrique Fischer (1998, p. 147-166), em seu estudo Contos de Machado: 

da ética à estética, sintetiza as tradições críticas machadianas impressionistas com as 

teóricas (Schwarz, Bosi), quando diz, a respeito da produção narrativa de Machado de 

Assis, vista por Augusto Meyer: ―Este artigo partilha com Augusto Meyer a sensação de 

que foi no conto, e não no romance, que Machado encontrou seu elemento‖ (FICHER, 

1998, p. 147). Ainda no estudo Contos de Machado de Assis: da ética à estética, que 

está no livro Machado de Assis: uma revisão, Carlos Henrique Fischer esclarece sobre 

os estudos de Roberto Schwarz e Alfredo Bosi, harmonizando crítica impressionista 

com teóricos da literatura, que predominam na seara dos estudos machadianos, gerados 

nos cursos de letras brasileiros: 

 

O que vale, porém, são as hipóteses analíticas esboçadas (observo eu) na exata 

altura do primeiro estudo sistemático de Roberto Schwarz, coincidência reveladora de 

um certo interesse na decifração sociológica e histórica do enigma Machado por uma 

geração. Para começar, Bosi estabelece distinção de mérito entre os primeiros contos e 

aqueles que foram aparecendo em meados dos anos de 1870 (FISCHER, 1998, p. 151). 

 

 Entre o impressionismo de Augusto Meyer e as ideias sistemáticas de Bosi e 

Schwarz, Carlos Henrique Fischer abre caminho para a compreensão das dimensões 
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críticas machadianas, que vão desde impressões de leitura, até a consagração teórica 

acerca da obra do contista.  Na escrita de Fischer, percebo que é necessário estabelecer 

caminho teórico específico, a fim de compreender os contos de Machado de Assis. 

Assim sendo, torna-se fundamental pensar a contribuição das teorias narrativas que 

abarcam a feitura artística do romance, considerando seus vieses e diferentes métodos 

de análise. Considero importante o exame e a interpretação de teorias do romance, que 

podem, por sua natureza epistemológica, ajudar a compreender a Forma da 

Responsabilidade e o Observador Participante, evidentes na obra contista de Machado 

de Assis. 

Os livros A teoria do romance, de Georg Lukács; Sociologia do romance, de 

Lucien Goldmann; A ascensão do romance, de Ian Watt; Questões de literatura e 

estética: a teoria do romance, de Mikhail Bakhtin são obras relevantes que, desde as 

décadas de 70 e 80 até hoje, ao menos aqui no Brasil, em algum momento, em algum 

Curso de Graduação ou Pós-Graduação em Letras, certamente, foram recomendados e 

estudados. Apenas esta razão permite o ―repensar‖ as teorias do romance que, de 

determinada maneira, subsidiaram o pensamento da intelectualidade brasileira, na 

interpretação acerca da literatura nacional, inclusive, no que tange à obra narrativa de 

Machado de Assis.  

As ideias de George Lukács, sobre o romance do século XIX, investigam a 

situação da forma como drama e inadequação humana, em um mundo sem deus, onde o 

indivíduo está entregue a si mesmo e às suas relações sociais, - com outros indivíduos -, 

dos mesmos ou de diferentes patamares econômicos e culturais. A forma ―moderna‖ do 

bardo épico é, para Lukács, a expressão atualizada estética e ideologicamente, do 

indivíduo que está no mundo apenas usando de sua materialidade, sem a construção de 

símbolos românticos ou nacionalistas, como aconteceu na literatura brasileira, acerca 

dos famosos Sabias e Palmeiras: - instâncias da cultura letrada que formam a 

consciência nacional, a brasilidade e seus caracteres de cor local. Machado de Assis, 

com sua obra, corresponde à introdução efetiva da vida urbana, no plano literário 

brasileiro, rompendo com os símbolos da nacionalidade realizados pelos românticos: o 

escritor efetiva a brasilidade urbana, entre nós. Considerando os personagens e suas 

construções narrativas circuladas no Rio de Janeiro machadiano, o mundo do 

individualismo, construído pela literatura, pensado por Lukács, aparece em Machado de 

Assis.  Lukács considera, no capítulo II, da segunda parte, intitulado ―O romantismo da 

desilusão‖, em seu estudo A teoria do romance, o seguinte: 

 

Para o romance do século XIX, o outro tipo de relação necessariamente 

inadequada entre alma e realidade tornou-se mais importante: a inadequação que nasce 

do fato de a alma ser mais ampla e mais vasta que os destinos que a vida lhe é capaz de 

oferecer. A diferença estrutural decisiva que daí resulta é que não se trata aqui de um a 

priori abstrato em relação à vida, o qual deseja realizar-se em ações e cujos conflitos 

com o mundo exterior rendem a fábula, mas sim de uma realidade puramente interior, 

repleta de conteúdo e mais ou menos perfeita em si mesma, que entra em disputa com a 
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realidade exterior, tem uma vida própria rica e dinâmica – que se considera, em 

espontânea autoconfiança, a única realidade verdadeira, a essência do mundo -, e cuja 

inútil tentativa de realizar essa equiparação confere à composição literária o seu objetivo 

(LUKÁCS, 2000, p. 117-118). 

 

As ideias de Lukács equivalem ao indivíduo circunscrito e condicionado pela 

―composição literária‖, na qual Valério e Silvestre (personagens de contos homônimos) 

aparecem com a ―alma‖ maior que suas condições sociais, devido a suas origens, 

profissões; Luis Tinoco, personagem do conto Autora sem dia, consuma em sua 

existência a tentativa do homem em extrapolar os seus limites, confrontando sua ―alma‖ 

sem deus ou nacionalismos épicos, procura realizar-se, publicamente, como poeta e 

político. Luis Tinoco é o fenômeno do homem e seus universos humanos e sociais, de 

maneira que prevalece o seu individualismo, romanticamente desiludido, afastado do 

prestígio, do poder ou de qualquer tipo de benesse relacionada às letras ou à oratória. 

Custódio e Vaz Nunes (personagens do conto O empréstimo) são indivíduos, na disputa 

do capital, situação em que as individualidades se reduzem ao dinheiro. Tais universos, 

que estão nos referidos personagens de Machado de Assis, correspondem ao 

Romantismo da desilusão (LUKÁCS, 2000, p. 117-138), deflagrado na narrativa 

brasileira do séc. XIX, diretamente ligada à imprensa e ao mercado editorial. 

Lúcien Goldmann que, inspirado no húngaro, levantou a noção, já germinada em 

seu mestre, de que o romance é fruto do meio, ao qual o autor está inserido e que a 

―forma‖ do romance representa ―sistemas‖ sociais que explicariam o indivíduo e sua 

sociedade, a partir do discurso narrativo, e vice-versa. Embora a forma conto seja a 

forma reduzida do romance, pode-se dizer que os elementos de diálogo existentes entre 

o autor e o seu meio social consistem da mesma matéria, a considerar a narrativa de 

Machado de Assis como manifestações literárias e culturais, oriundas dos objetivos: 

consagrar-se escritor, ganhar dinheiro, ser prestigiado através da produção literária feita 

para circular em livros, jornais e revistas. As ideologias machadianas são diversas, 

assim como as formas de seus diálogos. Lúcien Goldmann, dando consistência às suas 

considerações a partir de Lukács, diz que: 

 

Sendo o romance um gênero épico caracterizado, contrariamente à epopeia ou 

ao conto, pela ruptura insuportável entre o herói e o mundo, encontra-se em Lukács uma 

análise da natureza das duas degradações (a do herói e a do mundo) que devem 

engendrar, simultaneamente, uma oposição constitutiva, fundamento dessa ruptura 

insuportável, e uma comunidade suficiente para permitir a existência de uma forma 

épica (GOLDMANN, 1967, p. 9). 

 

 Os contos machadianos, produzidos para circularem na cidade do Rio de Janeiro 

do séc. XIX, não são contrários às rupturas literárias e sociais, ligadas à obra narrativa 

de Machado de Assis, tanto que se pode dizer que, de maneira geral, a narrativa 
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produzida pelo ―contador de estórias cariocas‖, consiste na forma reduzida do conto às 

manifestações nacionais e do espírito, que cabem na épica e no romance, pois os contos 

machadianos reproduzem temas e são núcleos de romances, dadas as condições em que 

o autor publicou. O mundo machadiano possui sua ideologia e estética dentro de 

situações sociais estabelecidas previamente (imprensa carioca), fato que torna plurais a 

Forma da Responsabilidade e a Observação Participante, que possuem a mesma 

enunciação editorial e de imprensa (Rio de Janeiro), e os leitores de camadas variadas 

da sociedade, os representados fora da elite, em contos como Aurora sem dia, O 

empréstimo, Valério e Silvestre, como aqueles que usufruíam de benesses materiais, 

cujas dádivas sociais proporcionavam-lhes - reflexos do poder - vidas materialmente 

confortáveis, como as que se encontram nos contos Ex Cathedra, D. Paula e Uma visita 

de Alcebíades.  

 A leitura de Lúcien Goldmann em sua Sociologia do romance, sobre a 

degradação ou inadequação do herói no mundo, consiste em benefício para se entender 

as considerações de Lukács em sua Teoria do romance, como também para traçar 

caracteres gerais que aparecem nos contos de Machado de Assis, no que toca à 

construção de seus personagens, o que tais ―heróis‖ representam, no quadro social que é 

o Rio de Janeiro do séc. XIX (mundo criado machadianamente), para leitoras, leitores 

ávidos por aparecerem ―elegantes e cultos‖. Goldmann mostra as formulações de 

Lukács, a fim de demonstrar as principais inovações do pensador húngaro: 

 

A forma de romance que Lukács estuda é a que caracteriza a existência de um 

herói romanesco por ele definido, com muita felicidade, na expressão herói 

problemático. 

O romance é a história de uma invenção degradada (a que Lukács chama 

―demoníaca‖), pesquisa de valores autênticos num mundo também degradado 

(GOLDMANN, 1967, p. 8). 

 

O mundo degradado e o herói problemático, que aparecem especificamente na 

obra contista machadiana, constituem fatores que possibilitam o entendimento da forma 

responsável com que o autor trabalhou os seus contos, em incessante conversa com seu 

leitor, por intermédio da imprensa que buscava, além de informar e entreter, prestígio 

social e dinheiro. Machado de Assis se nutria dos meios de comunicação que acolhiam 

seus contos, necessitava de dinheiro, possuía a escrita como fonte de renda, e a 

imprensa e o comércio de livros o favoreciam duplamente: no prestígio social e no 

sustento material.  

Mikhail Bakhtin, com sua pesquisa histórica acerca da formação do ―Gênero 

Romance‖, desde as raízes arcaicas da poesia manipeia ou do romancete palaciano, que 

já registram elementos e perspectivas que passaram ao largo da visão teórica dos demais 

estudiosos, é pensador que legou conceitos, cujas situações de enunciação evidenciam 
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variados aspectos ideológicos, que vão da política à ciência, impregnadas no 

pensamento teórico do romance, na História e na Literatura. O filósofo russo considerou 

o mundo que existe na forma narrativa como refração do escritor, em relação à 

sociedade com a qual sua literatura dialoga. Em Questões de Literatura e Estética: A 

teoria do romance, Mikhail Bakhtin apresenta a seguinte condição da escrita e a 

capacidade do escritor de dominar sua forma e sua singularidade, que abarcam: 

 

O sujeito que fala no romance é um homem essencialmente social, 

historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem social (ainda que em 

embrião), e não um ―dialeto individual‖. O caráter individual, e os destinos individuais e 

o discurso individual são, por si mesmos, indiferentes para o romance. As 

particularidades da palavra dos personagens sempre pretendem uma significação e uma 

certa difusão social: são linguagens virtuais. Por isso, o discurso de um personagem 

também pode tornar-se fator de estratificação da linguagem, uma introdução ao 

plurilinguismo (BAKHTIN, 2002, p. 135). 

 

Ian Watt e o seu pensamento de que a forma romance evoluiu, conforme o 

avanço dos meios de produção capitalista, cuja imposição ao gênero literário é a 

consideração realista (já em Lukács e Goldmann percebida) e a identificação do 

individualismo no público leitor, como forças motrizes do gênero em questão, são 

contribuições importantes para a compreensão do fenômeno machadiano, no que toca à 

obra contista, seus elementos literários e meios de comunicação. Ian Watt enquadra, 

historicamente, o desenvolvimento da imprensa e seus veículos desdobrados na leitura: 

- a imprensa é o evento europeu que se deflagra na obra de Machado de Assis, uma vez 

que o autor carioca é refém das relações de produção entre editores, consumidor, tal 

qual como diz Watt, sobre o fenômeno de literatura e mercado, leitor e ideologias 

relacionadas a prestígio e dinheiro, na Europa do século XVIII: 

 

Um breve exame dos fatores que afetaram a composição do público leitor 

mostrará por que ele se manteve tão restrito segundo os padrões modernos.  

O primeiro desses fatores – e o mais evidente – eram as limitadíssimas 

oportunidades de instrução – instrução não no sentido do século XVIII, ou seja, de 

conhecimento das línguas e literaturas clássicas, mormente a latina, mas na acepção 

moderna de capacidade de ler e escrever a língua materna. Até isso estava longe de ser 

universal na Inglaterra setecentista. Por volta do final do século James Lackington, por 

exemplo, escreveu que ―ao distribuir panfletos religiosos descobri que alguns lavradores 

e seus filhos e também três quartas partes dos pobres não sabiam ler‖; e há indícios 

suficientes para concluir que no campo muitos pequenos agricultores, suas famílias e a 

maioria dos lavradores eram analfabetos e mesmo nas cidades alguns pobres – 

sobretudo soldados, marinheiros, e o populacho das ruas – não sabiam ler (WATT, 

1990, p. 36). 
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 Ian Watt investiga, ainda, a formação da leitura dos mais pobres, daqueles que 

consumiam ―literatura mais barata‖, produzida para vender entre os mais 

desafortunados. Fenômeno parecido se investiga nos contos de Machado de Assis, onde 

as classes sociais aparecem ―dentro e fora do conto, do jornal, do livro‖. Ian, ao rastrear 

as relações ideológicas de produção da leitura, via mercado editorial, registra que: 

 

Certamente, os leitores menos endinheirados podiam adquirir muitas outras 

publicações mais baratas: baladas por meio penny ou um penny; folhetos contendo 

novelas cavaleirescas resumidas, novas histórias de crimes ou relatos de acontecimentos 

extraordinários por preços que variavam de um penny a seis pence; panfleto por três 

pence a um shilling; e principalmente jornais por um penny – em 1712 impôs-se uma 

taxa, subindo o preço para três meios pence de 1776. Muitos desses jornais publicavam 

contos e romances em capítulos – Robinson Crusoe, por que saía três vezes por semana, 

bem como duodécimos e até panfletos. Contudo para nossos propósitos específicos o 

público mais pobre não tem importância: os romancistas que nos interessam não tinham 

em mente essa forma de publicação, e os impressores e editores especializados nela 

normalmente usavam obras que já haviam sido publicadas em edições mais caras, e em 

geral não pagavam nada (WATT, 1990, p. 40). 

 

A Forma da Responsabilidade e o Observador Participante são conceitos que 

procuram especificar a singularidade do discurso presente na produção contista de 

Machado de Assis, portanto são extremamente importantes as considerações que visam 

ao entendimento dos horizontes de leituras, patamares existentes entre o autor, sua obra 

e o leitor, condicionados, historicamente, pela cultura da imprensa da segunda metade 

do século XIX e a primeira década do XX, no Rio de Janeiro machadiano. Luis Filipe 

Ribeiro examinou, situando o mercado editorial e de imprensa, a formação do leitor 

machadiano e suas relações com a cidade, tal como aparece em seu estudo A literatura 

no Rio de Janeiro do século XIX, capítulo do livro Mulheres de papel: um estudo sobre 

o imaginário em José de Alencar e Machado de Assis: 

 

(...) Dentre os poucos brasileiros, pouquíssimos são, nessa época, alfabetizados e, 

dentre estes, quantos serão leitores de literatura? Não dispomos de dados estatísticos 

que sustentem uma afirmação mais sólida, mas os dados relativos às edições, às tiragens 

e reedições poderão, a seu tempo, ser de imensa valia. 

O importante é que se tenha em mente que, numa sociedade com as 

características da nossa, o consumo dos bens culturais mais elaborados constitui-se num 

privilégio de poucos. Cada segmento da população terá seus meios e formas de 

expressão; mas a literatura, tal como a concebemos hoje, era forma de expressão e 

identificação da minoria letrada do segmento aristocrático do país.  

O tempo de lazer, o preço dos livros, o acesso às livrarias e bibliotecas, o 

hábito da leitura, a escolaridade prévia, tudo isto e muito mais era privilégio de muito 

poucos. O público leitor, se atentarmos para testemunhos de época, dados sobre edições 
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e informações congêneres, tinha como componente importantíssimo as mulheres 

(RIBEIRO, 2008, p. 49). 

 

Interpretações e teorias como as que consideram o leitor e os efeitos da leitura, 

que determinada obra literária pode causar em seu receptor, são perspectivas bastante 

usadas por pesquisadores dos paradigmas da criação literária, tais quais Hans Robert 

Jauss e Wolfgang Iser. Tais teóricos consideram as dimensões do autor com sua obra, 

no que concerne à receptividade do fenômeno literário. Na investigação sobre os contos 

de Machado de Assis, compreende-se necessária a intervenção da perspectiva 

fenomenológica, que visa aos patamares sociais da produção contista do autor carioca. 

São degraus diferentes os efeitos de leitura ocasionados no século XIX, quando uma 

crítica saía, quase que na mesma semana em que o autor publicava um livro, das 

interpretações dos anos 30 do século XX, efetuadas por Mário Matos e Lúcia Miguel 

Pereira, que se diferenciam das investigações empenhadas por Raymundo Magalhães 

Júnior, na década de 50; diferentemente, são postas na história da crítica machadiana as 

considerações do pesquisador francês Jean Michel Massa, da década de 70; assim 

sucessivamente, até as teorias de Alfredo Bosi, Roberto Schwarz e Ronaldes de Melo e 

Souza. Os efeitos e horizontes de leitura assumem tonalidades distintas, de acordo com 

o tempo das receptividades da obra machadiana e as perspectivas dos pensadores. 

Wolfgang Iser, em seu ensaio Problema da teoria da literatura atual: o 

imaginário e os conceitos-chaves da época (2002, ps. 927-853), escreve sobre a 

mudança de perspectivas acontecidas, na substituição da postura impressionista pela 

leitura estruturalista do discurso literário. O pensador constrói a possibilidade de se 

comparar, teoricamente, às considerações tidas como não científicas, por serem 

pessoais, com as que se pretendem instrumentalizadas, sustentadas por conceitos. Iser 

levanta tal discussão, a fim de estabelecer e definir a função social da Teoria da 

Literatura, lá nos idos dos anos 60 do século XX. O pensamento do teórico alemão é de 

relevância para a compreensão, não da obra de Machado de Assis, mas das críticas que 

sobre ele se originaram, no que concerne à narratividade de sua obra, porque, a partir de 

Iser, pode-se compreender as diferenças fundamentais das perspectivas de correntes 

críticas, que ―leram‖ e problematizaram a obra narrativa machadiana. Os contos do 

autor carioca receberam interpretações que vão de críticas de jornais, na sua época, até a 

construção de teorias e conceitos-narrativos, passando por leituras de impressão: dentro 

de tal fenômeno de interpretação da obra machadiana, compreende-se a recepção 

acontecida, segundo as seguintes ideias teóricas, de diferenças e similaridades, 

realizadas, historicamente, pela crítica literária, preocupada com a obra romanesca ou 

contista (narrativa) do autor carioca, devido às heranças estrangeiras que formaram os 

intelectuais brasileiros: 

 

A conjuntura da teoria da literatura nos anos 1960 ainda representava outra 

raiz. Ela buscava liberar o tratamento da literatura da abordagem impressionista, que 
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alcançara seu auge e sua catástrofe nas cátedras das universidades alemãs. Mesmo 

depois de 1945, continuava a vigorar a formulação paradigmática de Antole France: o 

―encontro com a literatura‖, considerado como a grande aventura das almas com as 

obras-primas; fórmula que permanecia viva pela abordagem impressionista até a entrada 

em massa de estudantes nas universidades do pós-guerra. A partir de então passou-se a 

verificar o esforço de encontrarem-se modos de acesso intersubjetivos à literatura, que 

possibilitam afastar a compreensão do gosto subjetivo, em favor de uma consideração 

objetivável da literatura. Esse esforço implica, sem dúvida, pôr em prática a teoria da 

literatura que então se constituía. Esta práxis permite-nos reconhecer que a história 

primeiramente teoriza a abordagem da literatura e não ela própria. Por isso, a teoria da 

literatura se compreende a si mesma como ciência da literatura, o que significa uma 

ciência que desenvolvia os modos de abordagem da literatura através de um amplo 

espectro metodológico (ISER, 2002, p. 930-931). 

 

 As considerações de Iser servem para compreender os horizontes de leituras 

acontecidos em diálogo com a obra contista machadiana, por ela ser produzida, 

criticamente, via leituras impressionistas e cientificistas. As receptividades da obra 

machadiana, especificamente a narrativa, desdobram-se em impressionistas que se 

situam desde a vida do autor até a década de 1970 do séc. XX: daí por diante a crítica 

relacionada à teoria da narrativa, de Machado de Assis, desenvolve-se, segundo os 

conceitos estéticos e ideológicos, voltados para a forma do discurso e a sociedade que 

nele está representada. A diferença fundamental, entre a abordagem impressionista e a 

abordagem dos ―cientificistas da literatura brasileira‖, consiste no fato de que os críticos 

impressionistas consideraram o ―onde estampavam e em que condições foi produzida a 

narrativa machadiana‖, quando a ocupação metodológica volta-se para a ―estrutura do 

discurso‖ e seus elementos, puramente ideológicos e estéticos, e deixa de lado o 

elemento veículo de comunicação, ao qual estão atrelados o discurso machadiano, suas 

condições econômicas, público leitor e diálogos possíveis de receptividade entre autor e 

consumidor de jornais, livros e revistas, por parte dos estruturalistas. 

 Na comparação entre os discursos críticos que se voltam para a obra narrativa de 

Machado de Assis, existe a diferença de enfoque crítico de visões, tal qual a de 

Ronaldes de Melo e Souza, em relação à interpretação de Roberto Schwarz, que por sua 

vez constrói pensamento diferente das impressões de Augusto Meyer, por exemplo, sob 

o aspecto metodológico, em oposição à leitura simplesmente impressionista, sem 

fundamento ou aparato teórico, desfeita pelos ―cientificismos acadêmicos‖. Dentro de 

tal fenômeno que engloba a enunciação da obra machadiana, podem-se verificar os 

horizontes de leitura, realizados acerca da obra, desde suas manifestações na imprensa 

carioca do séc. XIX, até o desenvolvimento metodológico e teórico, a respeito dela, ao 

longo do séc. XX brasileiro.  

Na definição dos horizontes da leitura crítica desenvolvida sobre a obra de 

Machado de Assis, é possível rastrear as receptividades relacionadas aos contos 

machadianos e às posturas ligadas aos métodos utilizados para abordá-los, ao longo do 

tempo. Ainda na situação de crítica de jornal, a crítica à obra de Machado de Assis, 
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realizada na imprensa de seu tempo, constitui um patamar de leitura; a crítica feita aos 

contos machadianos, através das cartas de José Veríssimo (por exemplo), é outro 

patamar de leitura e compreensão, acerca da obra e da vida do contista; a crítica 

impressionista, realizada por estudiosos como Alfredo Pujol, ou pela pesquisadora 

Lúcia Miguel Pereira, da década de 10 à década de 30, manifesta perspectiva distinta 

das anteriores; assim como as pesquisas de Raymundo Magalhães Júnior, da década de 

50, mais biógrafos como Gondin da Fonseca, representam ―outros olhares‖ ou ―outros 

horizontes de leituras machadianas‖, bastante diferentes, se comparados às teorias de 

Alfredo Bosi ou Ronaldes de Melo e Sousa.  

 Hans Robert Jauss, em seu ensaio O texto poético na mudança de horizonte da 

leitura, reflete sobre a possibilidade de se rastrear, na fenomenologia da escrita literária, 

os patamares de leitura estabelecidos pela organização do discurso escrito. Jauss 

enfatiza que ―o que quer que possa se conhecer na tessitura acabada do texto, no todo 

concluído de sua estrutura, como função linguística significativa ou equivalência 

estética, sempre já pressupõe uma compreensão anterior‖ (JAUSS, 2002, p. 876). A 

―compreensão anterior‖ ocasionada pela obra contista de Machado de Assis acontece 

não apenas no envolvimento do autor com os jornais de sua época e a receptividade 

momentânea, efetivada, nos mesmos meios de comunicação em que Machado 

publicava, mas no desenvolvimento crítico que ocorreu ao longo do século XX, em 

relação à sua obra. A priori, o contista selecionava e adequava sua escrita a situações 

estéticas e ideológicas ligadas aos jornais e livros que acolhiam sua obra, assim 

constitui o primeiro horizonte de leitura configurado nos contos de Machado de Assis: a 

cidade do Rio de Janeiro e seu mercado editorial e de imprensa! Tal horizonte de leitura 

é expressamente considerado por biógrafos, como Gondin da Fonseca, em seu estudo 

Machado de Assis e o hipopótamo: uma revolução biográfica, ao examinar o ambiente 

da cidade na qual Machado de Assis se formara escritor: 

 

Em 1854, o nosso Joaquim Maria, nascido e criado no Riozinho de Janeirinho 

da Regência e dos primeiros anos da Maioridade, conhecia de vista ou de cumprimento 

as pessoas ilustres e semi-ilustres que se agrupavam nas igrejas, em dias de festa, ou nas 

boticas e livrarias, em dias comuns. Absurdo imaginar o contrário. Foi então que se 

aproximou de Francisco de Paula Brito, redator e proprietário da ―Marmota 

Fluminense‖. Nem teve necessidade de que alguém lho apresentasse. O jornalista era 

muito católico, não perdia missa cantada, nem sermão, dava-se com toda a gente 

(FONSECA, 1974, p.97). 

 

 O horizonte de leitura que Gondin da Fonseca propõe à obra de Machado de 

Assis, no início da carreira do contista, na Marmota Fluminense, que ali estreou em 

1858, é apresentado de maneira a salientar, subjetivamente, o ambiente histórico das 

relações de amizade condicionadas por espaços públicos como a igreja e festas, onde, 

supostamente, teriam se conhecido Machado e Paula Brito. A sociedade, suas relações 

dialógicas e os tipos sociais que aparecem, nas curtas estórias machadianas, expressam 
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o ambiente do autor, compartilham com ele dos mesmos meios de comunicação, criam 

relações com a cidade em que estão, diretamente ligados ao discurso de narradores e 

personagens. O posicionamento subjetivo de Gondin da Fonseca é uma perspectiva, 

entre outras impressionistas, que se diferenciam das rigorosas análises ―estruturais e 

sociológicas‖ efetuadas por Roberto Schwarz, que se preocupa em expor o autor e o seu 

discurso narrativo atrelados a conceito desenvolvido criticamente - consagrado, pela 

intelectualidade que pensa as Letras Nacionais, ligada à obra de Machado de Assis -, na 

situação do autor, sua forma narrativa e obra, condicionados à sociologia carioca do 

século XIX. Roberto Schwarz considerando o romance Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, afirma: 

 

Ocorre que a ―condição humana‖ funciona diferenciadamente segundo as 

relações sociais em que se inscreva. As variações têm relevância extraordinária, a que se 

prende, conforme veremos, a riqueza realista do romance. Tomada como chave 

universal a explicação pela volubilidade pertence à esfera do individualismo abstrato e 

encerra um a priori sociológico atomizado (SCHWARZ, 2000, ps. 68-69). 

 

 Poder-se-ia, ainda, dizer que os horizontes de leitura estabelecidos pelas 

intervenções críticas na obra machadiana, empenhadas por Gondin da Fonseca e 

Roberto Schwarz, são patamares importantes para a compreensão dos contos 

machadianos, porque representam olhares distintos sobre o mesmo fenômeno: a 

narrativa machadiana e o meio em que ela aconteceu. Conciliando as duas perspectivas, 

que podem ser enquadradas, teoricamente, entre subjetiva impressionista e objetiva 

científica, ambas envolventes para a Teoria Literária, preocupada com a narrativa 

machadiana, pode-se dizer que é importante, também, a consideração dos jornais, 

revistas e livros onde Machado de Assis deixou publicar seus contos, pois o meio de 

comunicação é deveras importante. Wolfgang Iser, em seu estudo Problemas da teoria 

da literatura atual: o imaginário e os conceitos-chave da época, lembra que a 

abordagem teórica sobre literatura passou por transformações, cujo método variou, 

desde a perda de autenticidade da leitura impressionista do pós-guerra europeu, até a 

elaboração dos conceitos de ―estrutura, função e comunicação‖: 

 

Os três conceitos-chave referidos – estrutura, função e a comunicação – que 

constituem a orientação central da teoria da literatura contemporânea mantêm uma certa 

relação interna de independência. De modo significativo, as respectivas conjunturas dos 

três conceitos se sucederam historicamente. Seguiu-se à dominância do conceito de 

estrutura o interesse na função, que, no momento, desagua pelo interesse crescente pelo 

conceito de comunicação (ISER, 2002, p. 945). 
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O condicionamento social intervindo no personagem e no leitor, pelo viés do 

individualismo, nos ―maus costumes‖ da obra de Machado de Assis, que espalhou seu 

verbo na imprensa e no mercado editorial do séc. XIX, é lembrado por Antonio Carlos 

Secchin, em seu estudo comemorativo No centenário de Esaú e Jacó, publicado, 

primeiramente, como artigo de jornal no suplemento Prosa e Verso, de O Globo, sob o 

título Irmãos e inimigos, em 28\02\2004. À maneira machadiana de se relacionar com a 

própria produção em jornal e livro, Secchin recolhe, no seu volume Memórias de um 

leitor de poesia & outros ensaios, em 2010, a reflexão que diz: 

 

Machado é um romancista dos ―maus costumes‖, da inconstante e dúbia 

consciência individual. Muitas matérias de interesse aparentemente público são 

dimensionadas unicamente pelos dividendos de satisfação ou ganho particular que 

proporcionarão a seus agentes (SECCHIN, 2010, p. 101). 

 

 Embora este estudo trate dos contos machadianos, o pensamento de Antonio 

Carlos Secchin colabora para entender a escrita e o horizonte cultural que a produção de 

Machado de Assis alcança. Embora considerando o romance, que foi publicado 

anteriormente na revista A Estação, mesmo espaço onde Machado de Assis publicou 

inúmeros de seus contos, dentre os quais, Cantiga de esponsais, Secchin esclarece sobre 

as ideologias existentes entre discurso e seus elementos formais (narrador, personagens, 

tempo, espaço), produzidos pelo autor que observava os ―maus costumes‖ da sociedade 

carioca. Ainda a partir do pensamento de Secchin, percebe-se o diálogo do pesquisador 

com as consciências - individuais e coletivas - dos leitores do século XIX, pedacinho do 

XX, para diante. 

Os ―maus costumes‖, questionados por Antonio Carlos Secchin na tradição 

crítica que consagra Machado de Assis como autor de ―romance de costumes‖, são 

evidentes na obra contista do autor carioca, uma vez que o escritor do século XIX 

converteu a brasilidade no individualismo e no interesse por dinheiro, pelo prestígio do 

capital material e simbólico, reputações tidas como de elite pelos leitores e leitoras 

cariocas, que compravam e liam - em família ou na rua - os jornais, revistas e livros, nos 

quais a marca cultural e literária de Machado de Assis aparecia como símbolo do 

conhecimento, da elevação intelectual. ―Os maus costumes‖ machadianos aparecem em 

seus contos, a partir do diálogo com ―gregos e cariocas‖, numa fenomenologia de 

leituras, em que acontecem desde as influências do pensamento clássico - na moral 

machadiana - até a recepção, que transporta, via retórica do discurso narrativo, o leitor 

carioca para moralidades fundamentais, ao tempo do autor, resgatadas dos célebres 

teóricos e moralistas gregos, tal qual acontece no conto Uma visita de Alcebíades, no 

qual o ―grego antigo‖ aparece, via cultura letrada (livro, leitura, leitor), em sala de 

desembargador carioca, descrito em carta, ao delegado de polícia da corte. 
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Antonio Carlos Secchin, a partir da Cantiga de Esponsais e Um Homem Célebre: 

Estudo Comparativo, que está em seu livro Poesia e Desordem: escritos sobre poesia e 

alguma prosa, publicado no ano de 1996, diante da forma do discurso contista, observa 

relações comuns entre os personagens daquelas referidas narrativas, além de dizer - 

(para além da forma, buscando as axiologias dos personagens e suas relações com o 

ofício da música): ―tanto num quanto noutro é relatada a história de um músico que 

ambiciona imortalizar-se pela criação, e que morre sem lograr seu intento; trata-se, em 

suma, do contínuo jogo entre o desejo e a capacidade, entre o limite e sua eventual 

superação‖ (SECCHIN, 1996, p. 193). O pesquisador ainda explora a imprensa e o 

mercado editorial, já que seu referido ―estudo comparativo‖, específico para o conto 

machadiano, foi escrito em 1973 e apenas, premeditadamente, publicado mais de vinte 

anos depois, no jogo entre revista acadêmica: - (Miscelânea de estudos linguísticos, 

filológicos e literários in memoriam Celso Cunha) – e livro, de 1996.    

A crítica literária machadiana atinge seu ápice teórico e crítico, pelo viés da 

objetividade, em estudos como o de Luis Augusto Fischer. Em Contos de Machado de 

Assis: da ética à estética que, habilidosa e funcionalmente - para definir horizontes de 

leitura machadianos (Schwarz, Bosi, Augusto Meyer), orquestra os patamares de 

compreensão da obra do contista carioca - dinamiza vertentes da receptividade 

machadiana em seu estudo, pelos esforços de organizar a crítica machadiana produzida 

pela intelectualidade formada na década de 70, como Antonio Carlos Secchin, José 

Maurício Gomes de Almeida e Ronaldes de Melo e Souza, cujo resultado é o livro 

Machado de Assis: uma revisão, publicado em 1998.  

 A antologia de ensaios mencionada representa a dimensão da obra do escritor 

carioca, no que concerne ao seu horizonte de leitura ou patamares de receptividades, 

porque reúne estudiosos, cujas pesquisas estabelecem as variadas maneiras com que 

Machado de Assis se manifestou, humana e artisticamente, na imprensa carioca. 

Machado de Assis: uma revisão é livro que enfoca, em um único espaço crítico, 

múltiplas perspectivas acerca do contista fluminense, inclusive, com informações 

preciosas e raras, nos estudos literários brasileiros, por serem de caráter iconográfico, 

que caracterizam o espaço, onde, através de meios de comunicação (livros, revistas, 

jornais), circulou a obra narrativa do contista, e suas nuances ideológicas e formais. O 

trio - Antonio Carlos Secchin, José Maurício Gomes e Ronaldes de Melo e Souza - 

possibilitou, com a organização do livro Machado de Assis: uma revisão, o interpretar 

machadiano, de José Guilherme Merquior que orienta, em Machado em perspectiva:―É 

preciso examinar o problema da inegável ascensão social de Machado de Assis em uma 

perspectiva histórico-sociológica mais bem informada‖ (MERQUIOR, p. 33, 1998). 
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Os livros de contos de Machados de Assis vistos pelo próprio autor, a partir de 

suas “Advertências” 

 

Localizando e examinando os espaços e tempos de leitores, jornais e revistas, 

depois contratos com editores, recepção crítica e de ―leitores comuns‖, todos esses 

elementos de circulação dos contos, como partes constituintes de sua valorização 

autoral, devido ao permanente e direto diálogo do autor com seu leitor, refletidos nas 

formas de diálogos e expressão das consciências formadas em seus escritos, percebo 

que estão, autor e leitor, presentes nas Advertências que antecedem os livros de contos 

do escritor fluminense. 

A consciência do autor se manifesta na Advertência que antecede os contos de 

seu terceiro livro, de contos, intitulado Papéis Avulsos, que foi editado por Lombaerts & 

C., de cuja tipografia saiu impresso em 1882, aparecendo nas livrarias em outubro do 

mesmo ano, vendido ao preço de $300 (trezentos réis) a brochura e $400 (quatrocentos 

réis) encadernado. Mas antes, para ampliar a imagem da consciência do autor para com 

seu público, na constituição do diálogo entre os valores morais de indivíduos (autor e 

leitor) que movimentavam o ―mercado de ideias cariocas‖ é preciso expor, com o fim de 

comparar a direção axiológica de Machado de Assis, à Advertência presente em 

Histórias da Meia-Noite: 

 

Vão aqui reunidas algumas narrativas, escritas ao correr da pena, sem outra 

pretensão que não seja a de ocupar alguma sobra do precioso tempo do leitor. Não digo 

com isto que o gênero seja menos digno da atenção dele, nem que deixe de exigir 

predicados de observação e de estilo. O que digo é que estas páginas, reunidas por um 

editor benévolo, são as mais desambiciosas do mundo.  

Aproveito a ocasião que se me oferece para agradecer à crítica e ao público a 

generosidade com que receberam o meu primeiro romance, há tempos dado à luz. 

Trabalhos de gênero diverso me impediram até agora de concluir outro, que aparecerá a 

seu tempo. 

 

10 de novembro de 1873 

M.A. 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html)2 

 

 

 

                                                           
2
 No siteda UOL, consta a data 20 de novembro, quando na primeira edição grafa-se 10 de novembro.     

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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 O livro Contos Fluminenses não apresenta nenhuma Advertência, enquanto as 

Histórias da Meia-Noite evidenciam a comunicação direta do autor com seu público e o 

relacionamento com o editor. No segundo livro de contos, Machado de Assis já 

demonstra consciência de sua marca de autor, de seu trabalho com o público, aponta a 

própria lucidez de que sua obra, ao menos mercadologicamente, possui axiologias que 

são tanto do autor, como do leitor ou do editor. Se a Advertência mencionada, de 1873, 

for cotejada com a de outubro de 1882, que antecede os 12 contos formadores do livro 

Papéis Avulsos, percebe-se a calibragem do discurso do autor, expressa concretamente 

ao leitor dos contos e comprador dos livros, nas duas; porém com precisões discursivas 

e ideológicas muito diferentes.  A de Papéis Avulsos: 

 

Este título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade; faz crer 

que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de não os perder.  A 

verdade é essa, sem ser bem essa.  Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como 

passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só 

família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. 

Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas 

mãos do leitor. Direi somente, que se há aqui páginas que parecem meros contos, e 

outras que o não são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras 

podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me com S. João e Diderot. 

O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava (XVII,9): ―E aqui 

há sentido, que tem sabedoria‖. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. 

Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos, e alguns deliciosos, 

mas até aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do 

enciclopedista: é que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se, e 

o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso. 

Deste modo, venha donde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a 

absolvição.  

 

Machado de Assis 

Outubro de 1882 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html 

 

Não é só na forma das Advertências que o autor aparece com imagem diferente, 

pois os dois livros anteriores de Machado de Assis traziam contos oriundos, 

especificamente, do Jornal das Famílias, enquanto Papéis Avulsos traz contos 

publicados antes em jornais de variadas tendências ideológicas. Os temas dos livros 

anteriores são muito diversos dos que aparecem no seu terceiro livro de contos. Em 

Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite, o tema gira em torno, especificamente, 

dos casamentos, namoros, noivados, enquanto o tema do autor nos Papéis Avulsos é 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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muito mais variado, ideologicamente, no que diz respeito à vida coletiva e não apenas 

restrita ao lar, dos cariocas de então.  

Ou seja: no livro de contos de 1882, Machado de Assis publicou contos que 

focalizam tematicamente a moral de seu tempo e os leitores, de forma mais ligada à 

política, à vida pública das ideologias ―partidárias‖, astúcias e lapidações de ordem a 

desestabilizar a cristalização dos valores que formam a vida social. Por isso, é quase 

ausente a presença de personagens ou narradores participando do universo em que os 

motivos e temas sejam relacionados à vida íntima, a dois, às tensões que envolvem 

apenas dinheiro, homem, mulher e amor, casamento, de um modo geral; e seus 

elementos humanos e culturais nora, pai, genro, mãe, filho, filha, prima, primo, a 

família e seus interesses e agentes estão bem distantes, ideologicamente, dos mesmos 

seres sociais e literários que aparecem nos livros de 1870 e 1873, muito embora, 

Machado de Assis tenha coligido, também, em Papéis Avulsos, contos oriundos dos 

aristocráticos Jornal das Famílias e A Estação.  

Na Advertência de Histórias da Meia-Noite, é aparente a preocupação do autor 

com os temas de seus contos. Ele, inclusive, expõe seus contos à ideia meramente de 

entretenimento, pois foram escritos ―ao correr da pena‖ e para ocupar alguma sobra do 

tempo do leitor. Comentando os contos e mencionando a participação no livro de um 

―editor benévolo‖, são os contos, segundo o autor, ―as páginas mais desambiciosas do 

mundo‖, ironicamente. Na Advertência de Papéis Avulsos, ao contrário, Machado de 

Assis busca sustentação em João, o Evangelista, e em Diderot, o enciclopedista, para 

livrar-se de determinado julgamento por parte do leitor. Se os temas de Papéis Avulsos 

são voltados para a vida política e pública do Rio de Janeiro do séc. XIX, obviamente 

seus contos afetariam a consciência de alguns leitores. Prova do que digo é o caso de o 

conto ser uma ofensa a políticos como Leonel de Alencar que, segundo Ubiratan 

Machado,―vestiu a carapuça da estória contada, no conto A sereníssima República e 

ofendido, queixou-se em carta a Araripe Júnior, que o consolou dizendo: ―O Assis é um 

homem que só ofende por engano‖‖ (MACHADO,, 2008,p. 13). 

O livro de contos Histórias sem Data, publicado no ano de 1884, continua, junto 

com o livro anterior, tendo seus contos originalmente publicados na Gazeta de Notícias, 

porém na sua situação de livro, aparece a participação de Garnier, editor e Lambaerts, 

impressor. Não encontrei registros do preço ou por quanto o livro Histórias sem Data 

foi vendido, em sua primeira edição. Mas certamente seu valor financeiro e econômico 

deveria coincidir com a média dos preços de livros anteriores, na faixa de $300 

(trezentos réis) a brochura e $400 (quatrocentos réis) encadernado, uma vez que a 

atividade de Machado de Assis contista surgira, pela última vez, em livro de contos, 

apenas dois anos antes. O livro Histórias sem Data traz a seguinte Advertência: 

 

De todos os contos que aqui se acham há dous que efetivamente não levam 

data expressa; os outros a têm, de maneira que este título Histórias sem data parecerá a 

alguns ininteligível, ou vago. Supondo, porém, que o meu fim é definir estas páginas 
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como tratando, em substância, de cousas que não são especialmente do dia, ou de um 

certo dia, penso que o título está explicado. E é o pior que lhe pode acontecer, pois o 

melhor dos títulos é ainda aquele que não precisa de explicação. 

M. de A. 

 

Marta de Senna, sobre Histórias sem Data, diz o seguinte, acerca da situação 

social e pessoal de Machado de Assis, à época de publicação do livro: 

 

Além de autor de prestígio, tinha ele, já então, conquistado relativa 

tranquilidade social e financeira, com a promoção a chefe de seção da Secretaria de 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, conquanto seja verdade que, como afirmam os 

biógrafos, a sua intensa colaboração em periódicos da época servia também para 

completar o orçamento doméstico (SENNA, 2005, p. XIII). 

  

 Em Histórias sem Data, existe a mescla do trabalho dos editores Garnier e 

Lombaerts, porque o primeiro editou e publicou o livro; o segundo imprimiu, seguindo-

se o mesmo procedimento que está no ―em torno‖ da primeira edição de Papéis Avulsos, 

no ano de 1882. À altura de 1884, Machado de Assis transitava seus contos na imprensa 

carioca com a maior desenvoltura, punha-se presente em variados jornais e os adequava 

às ideologias dos meios de publicação em que seus escritos saíam estampados. Foi 

distribuído em agosto daquele ano, com escritos publicados entre fevereiro de 1883 e 

junho de 1884, e postos em circulação poucos meses antes de sua publicação em livro, 

segundo Ubiratan Machado (MACHADO, 2008, p. 161). 

 Várias Histórias, de 1896, é um livro cheio das enunciações relacionadas a 

dinheiro, ao envolvimento ativo de Machado de Assis no mercado editorial de livros, da 

cidade do Rio de Janeiro do século XIX. Prova disso é a sua Advertência, antecedida 

por epígrafe referente a Diderot: 

 

Mon ami, faisons tour jours des contes... 

Le temps se passe, et le conte de la vie 

S’áchève, sans qu’on s'enaperçoive. 

 

As várias histórias que formam este volume foram escolhidas entre outras, e 

podiam ser acrescentadas, se não conviesse limitar o livro às suas trezentas páginas. É a 

quinta coleção que dou ao público. As palavras de Diderot que vão por epígrafe no rosto 

desta coleção servem de desculpa aos que acharem excessivos tantos contos. É um 

modo de passar o tempo. Não pretendem sobreviver como os do filósofo. Não são feitos 

daquela matéria, nem daquele estilo que dão aos de Mérimée o caráter de obras-primas, 
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e colocam os de Poe entre os primeiros escritos da América. O tamanho não é o que faz 

mal a este gênero de histórias, é naturalmente a qualidade; mas há sempre uma 

qualidade nos contos, que os torna superiores aos grandes romances, se uns e outros são 

medíocres: é serem curtos. 

M. de A.  

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html 

  

 Diderot volta a fazer parte das referências dadas por Machado de Assis, em sua 

Advertência, de Várias Histórias, de 1896, como apareceu em 1882, na de Papéis 

Avulsos. Contar estórias, apenas com o intuito de fazer passar o tempo, como se os 

contos fossem apenas uma maneira de entreter o leitor, é a roupagem assumida pelo 

contista em 1896. Machado de Assis aparece pois, relacionando-se ao cânone mundial 

de escritores que escreveram contos, e assume a (errônea) consciência de que não se 

perpetuará como um dos grandes do gênero, fato que o Destino comprovou na situação 

irônica, de ser o contista um dos escritores brasileiros mais valorizados, ao menos no 

mundo universitário, devido ao prestígio que ainda impregna a sua ―aura‖. 

 No livro Páginas Recolhidas, de 1899, constituído de contos e outras formas 

discursivas, Machado de Assis diz o seguinte, na Epígrafe e no Prefácio: 

―Quelque diversité d’herbes qu’il y ayt, tout s’enveloppe sous le nom de sala-

de‖. Montaigne, Essais, liv. I, chap. XLVI. 

Montaigne explica pelo seu modo dele a variedade deste livro. Não há que 

repetir a mesma ideia, nem qualquer outro lhe daria a graça da expressão que vai por 

epígrafe. O que importa unicamente é dizer a origem destas páginas.   

Umas são contos e novelas, figuras que vi ou imaginei, ou simples ideias que 

me deu na cabeça reduzir à linguagem. Saíram primeiro nas folhas volantes do 

jornalismo, em data diversa, e foram escolhidas dentre muitas, por achar que ainda 

agora possam interessar. Também vai aqui Tu, só tu, puro amor... comédia escrita para 

as festas centenárias de Camões, e representada por essa ocasião. Tiraram-se dela cem 

exemplares numerados que se distribuíram por algumas estantes e bibliotecas. Uma 

análise da correspondência de Renan com sua irmã Henriqueta, e um debuxo do nosso 

antigo Senado, foram dados na Revista Brasileira, tão brilhantemente dirigida pelo meu 

ilustre e prezado amigo José Veríssimo. Sai também um pequeno discurso, lido quando 

se lançou a primeira pedra da estátua de Alencar. Enfim, alguns retalhos de cinco anos 

de crônica na Gazeta de Notícias que me pareceram não destoar do livro, seja porque o 

objeto não passasse inteiramente, seja porque o aspecto que lhe achei ainda agora me 

fale ao espírito. Tudo é pretexto para recolher folhas amigas. 

Machado de Assis 

 

  

 Ubiratan Machado, em seu Dicionário de Machado de Assis, atesta que: 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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A mais antiga referência às Páginas Recolhidas encontra-se em carta a 

Magalhães de Azeredo, datada de 10 de maio de 1898, na qual conta: ―Quero ver se 

colijo certo número de escritos que andam esparsos‖. Parecia sem pressa. Tanto assim 

que o editor Garnier, na segunda edição de Iaiá Garcia, lançada em setembro de 1898, 

anunciava que o livro já estava no prelo. Era uma forma de obrigar o escritor a acelerar 

o seu trabalho: ―Isso vai obrigar-me a corrigi-lo mais depressa do que contava.‖ diz em 

carta a Azeredo, de 9 de setembro de 1898. Afinal, em janeiro de 1899, Machado de 

Assis e François Hippolyte Garnier assinavam o contrato da obra (MACHADO, 2008, 

p. 254). 

 

 No livro derradeiro, que guarda o gênero conto entre outras formas do discurso, 

Relíquias da Casa Velha, diz Machado de Assis, em 1906: 

 

Uma casa tem muita vez as suas relíquias, lembranças de um dia ou de outro, 

da tristeza que passou, da felicidade que se perdeu. Supõe que o dono pense em as arejar 

e expor para teu e meu desenfado. Nem todas serão interessantes, não raras serão 

aborrecidas, mas, se o dono tiver cuidado, pode extrair uma dúzia delas que mereçam 

sair cá fora. 

Chama-lhe à minha vida uma casa, dá o nome de relíquia aos inéditos e 

impressos que aqui vão, ideias, histórias, críticas, diálogos, e verás explicados o livro e 

o título. Possivelmente não terão a mesma suposta fortuna daquela dúzia de outras, nem 

todas valerão a pena de sair cá fora. Depende da tua impressão, leitor amigo, como 

dependerá de ti a absolvição da má escolha.  

 

Machado de Assis 

A CAROLINA 

 

Querida, ao pé do leito derradeiro 

Em que descansas dessa longa vida, 

Aqui venho e virei, pobre querida, 

Trazer-te o coração do companheiro. 

 

Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro 

Que, a despeito de toda a humana lida, 

Fez a nossa existência apetecida 

E num recanto pôs um mundo inteiro. 

 

Trago-te flores, - restos arrancados 

Da terra que nos viu passar unidos 

E ora mortos nos deixa e separados. 

 

Que eu, se tenho nos olhos malferidos 

Pensamentos de vida formulados, 

São pensamentos idos e vividos. 

 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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 Neste livro, já morta Carolina, está o fim do caminho de publicações de livros de 

contos, por parte de Machado de Assis. Pela casa Garnier, como pagamento ao material 

Relíquias da Casa Velha, o contista recebeu, em 9 de março 1905, ocasião em que 

entregou os originais, a quantia de 1:500$000 (um conto e quinhentos mil réis) de 

direitos autorais. As Advertências, que antecedem os contos, na forma livro, publicados 

por Machado de Assis, apontam para a enunciação com que o autor articulava sua 

produção com o público, a própria obra e o relacionamento com os editores e 

referências culturais. Machado de Assis, nestas Advertências, revela consciência 

profissional de escritor, desde a primeira, surgida em seu segundo livro, Histórias da 

Meia-Noite, de 1873, até Relíquias da Casa Velha, de 1906.  

 

Situações ideológicas dos veículos de comunicação e a forma estética da produção 

contista de Machado de Assis 

 

Os discursos correntes nos contos de Machado de Assis constroem formas 

dialógicas baseadas no material que o escritor ―colhia‖ de suas experiências de ouvinte 

e falante, leitor e escritor, de parceiro do discurso em diversas e inúmeras formas, uma 

vez que, desde caixeiro e ajudante de tipógrafo na Livraria Paula Brito, já convivia com 

um ―aglomerado discursivo‖ muito rico e interessante, para o garoto de mais ou menos 

16, 17 anos de idade, lá pelos idos de 1854. Frequentando as ruas da cidade e 

trabalhando na imprensa, Machado de Assis incorpora ―discursos alheios‖, ―discursos 

da cidade‖ advindos de caracteres urbanos, casos que se contam nas ruas, que 

contornam as consciências, que o ajudaram a construir a sua individualidade carioca e 

universal: a vida social e a experiência humana, agindo na criatividade do verbo do 

contista. Conforme estudo de Luis Filipe Ribeiro, as ideologias dos jornais, em que os 

contos eram publicados, determinavam a Forma da Responsabilidade do discurso 

contista do autor, tal como ressalta, no ensaio Machado,um contista desconhecido: 

 

(...) O Jornal das Famílias, apesar do nome, era uma revista mensal, cuja venda era 

feita por assinaturas e cujo custo a colocava como privilégio das camadas mais 

abastadas da população. Era monarquista e conservadora, como não podia deixar de ser, 

tendo como público a aristocracia carioca. A Gazeta de Notícia era um jornal diário, 

avançado e republicano, abolicionista e liberal. Vendido nas ruas por meninos-

jornaleiros, a preços convidativos, procurava atingir as parcelas menos ricas e 

alfabetizadas da população (...). 

(http://machadodeassis.net/download/numero01/num01artigo02.pdf) 

 

No site da Biblioteca Nacional, encontro dentro do link Biblioteca Digital da 

Hemeroteca Digital  http://hemerotecadigital.bn.br/: a possibilidade do contato direto 

http://machadodeassis.net/download/numero01/num01artigo02.pdf
http://hemerotecadigital.bn.br/
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com discursos correntes e imagens publicadas na imprensa da época em que Machado 

de Assis era um de seus produtores. No exemplar da Gazeta de Notícias, de uma sexta-

feira, dia 16 de janeiro do ano de 1880, é divulgado, numa notinha simples, na mesma 

folha do ano VI, Nº 16, em que aparece um longo folhetim escrito por Ramalho Ortigão, 

o editorial do número do dia anterior da Revista Brasileira, em que Machado de Assis 

aparece - numa notinha -, que é um ―discurso entre outros discursos‖, onde os Cantos 

Ocidentais são divulgados. Foi publicado o livro, em 1899, com o título Ocidentais, 

dezenove anos após sua divulgação, como provado quanto é movediça a presença do 

escritor na imprensa, está sempre em movimento sua obra escrita e suas aparições nos 

jornais e revistas. 

Machado de Assis se empenhava em fazer com qualidade seu trabalho de 

escritor, e os aspectos que envolvem a produção e a circulação de seus contos 

comprovam que ele foi autor que trabalhou, empresarialmente, sua própria obra. O autor 

era parte das negociações e viabilizações para que seus contos fossem publicados e 

viessem a lume em livro. A obra do autor não existiria se não fossem os esforços 

humanos e sociais que estão impregnados na sua imagem. Os rastros desse homem que 

escreveu e participou da vida e das ideias brasileiras do séc. XIX, temo-los, hoje em dia, 

como imagem deixada em sua obra e nas imagens que dele e de seus escritos foram 

produzidas, ainda no séc. XIX, início do XX, graças aos esforços e cuidados de 

pesquisadores como Raymundo Magalhães Júnior. 

O trabalho desse estudioso não se reduz ao mero biografismo, porque não se 

pode compreender um autor tão atuante em seu tempo no manejo da palavra escrita, 

sem que se saiba traços relevantes da figura humana do ―Machado de Assis Literário‖, 

pois suas relações com o trabalho, sua ascensão social, as variáveis de suas formas,  

contos, a progressão para aspectos que ultrapassam os temas do casamento e do 

adultério, a partir de contos fora do circuito da publicação em livro, perguntam pela 

humanidade (sociocultural machadiana). Os problemas tipográficos, de autoria, o 

trabalho exaustivo do escritor na imprensa, mais as relações de seus contos com os 

jornais e revistas em que eram publicados, os outros discursos que circulavam nos 

mesmos jornais e revistas, outros escritores, querelas e inimizades, a vida ―operária e 

diplomática‖ do escritor, pessoa articulada em seu meio, exercendo suas atividades 

intelectuais, formador de opinião, preocupado com o andamento de sua própria imagem, 

de seus livros e reputação como homem-escritor, aparecem no pensamento daquele 

biógrafo. 

Raymundo Magalhães Júnior, ao reunir contos de Machado de Assis, intitula-os 

Contos Avulsos (1956), e no Prefácio correspondente, revela que os contos publicados 

no Jornal das Famílias, mas não recolhidos em livros pelo próprio Machado de Assis e 

assinados por ele, via pseudônimos: Possível e impossível, janeiro e fevereiro 1867, p. 

13-24, 43-52, pseudônimo Marco Aurélio; A vida eterna, de janeiro de 1870, p. 5-18, 

pseudônimo Camilo da Anunciação; Diana, fevereiro de 1866, p. 33-43; publicado 

anonimamente, foram primeiramente autenticados como da lavra machadiana por 

Carlos Drummond de Andrade, quando fazia uma pesquisa sobre pseudônimos, a fim de 
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fazer-lhes um dicionário. No mesmo Prefácio, R. Magalhães Júnior diz que o uso dos 

vários pseudônimos utilizados por Machado de Assis seria um motivo de dar ao leitor e 

assinante do Jornal das Famílias, a impressão de que o jornal é prestigiado e conta com 

vários colaboradores. 

Esses elementos comuns à atividade literária, à produção de contos por parte de 

Machado de Assis, consistem no estofo concreto levantado pelo pesquisador, em 

relação à obra e à vida do autor, pois a primeira é parte da segunda, está a ela 

diretamente ligada, pois a postura crítica de que é impossível compreender a obra, sem 

tocar no que envolveu o trabalho do escritor, as situações de escrita e condições de 

publicação, o intercâmbio de ideias entre o escritor e o seu público, não evidenciam a 

situação de enunciação em que o autor levou a público suas produções. Um exemplar da 

Gazeta de Notícias, como o mencionado, que divulga os Cantos Ocidentais, possuía 

tiragem de 20.000 exemplares. Para o ano de 1880 e a cidade do Rio de Janeiro, é um 

público de, no mínimo, vinte mil pessoas, vinte mil leitores, número, no mínimo, 

razoável e concreto para o nome e a obra tornados um, do Mestre Machado de Assis, já 

consagrado àquele tempo, com quarenta anos completos. O trabalho do autor, naquele 

veículo de comunicação fundado por Ferreira de Araújo e Elísio Mendes, em 2 de 

agosto de 1875, é dirigido ao público da Gazeta de Notícias, estatisticamente 

determinado por 20 mil exemplares, como lembra o professor Luis Filipe Ribeiro em 

seu ensaio, já citado, Machado, um contista desconhecido.: ―era um jornal diário, 

avançado e republicano, abolicionista e liberal. Vendido nas ruas por meninos-

jornaleiros, a preços convidativos, procurava atingir as parcelas menos ricas e 

alfabetizadas da população‖. 

 No ambiente ideológico e de mercado da Gazeta de Notícias, Machado de Assis 

apresentou sua arte de contar curtas estórias, ao longo do período correspondente a 18 

de dezembro de 1881 até 18 de outubro de 1891, datas representantes, dentro do 

conjunto de 48 contos publicados naquele jornal, à publicação do conto Teoria do 

medalhão, primeiro lá publicado e Mariana
3
, o último publicado na Gazeta de Notícias, 

veículo de comunicação que, segundo Ubiratan Machado, em seu Dicionário Machado 

de Assis: ―revolucionou a imprensa brasileira, iniciando a entrevista, a reportagem 

fotográfica e a caricatura diária. Foi a primeira publicação nacional a utilizar a 

zincografia para a reprodução de ilustrações‖ (MACHADO, 2008, p.145). 

 As narrativas, publicadas naquela ―folha‖ ligada às classes alfabetizadas, porém 

menos abastadas da população, revelam a habilidade desenvolvida pelo autor criador ao 

longo de sua trajetória de contista e o diálogo ideológico com os seus leitores liberais. 

Saído de sua juventude contista dos tempos da Marmota, já experimentada a forma no 

Jornal das Famílias e na revista A Estação, Machado de Assis vai ―calibrado na prática 

de escrever contos‖, para o jornal liberal e popular Gazeta de Notícias. 

 Como constata Ubiratan Machado, o escritor contista resistia a assumir 

compromisso como colaborador do jornal. Em carta a Ramos Paz, intermediário da 

                                                           
3
 Há outro conto com o mesmo título, Mariana, publicado no Jornal das Famíliasde janeiro de 1871, 

com o pseudônimo J.J.*.   
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conversa entre Machado de Assis e Elisio Mendes, que o convidou para dirigir o 

folhetim, responde o escritor, a 14 de dezembro de 1876: ―São tantos e tais os trabalhos 

que pesam sobre mim, que não me atrevo a tomar o folhetim da Gazeta‖ (MACHADO, 

2008, p. 145). Vinte anos depois, revendo a história do jornal, o contista Machado de 

Assis lembra o início das atividades da Gazeta de Noticias, na cidade carioca, em 

crônica de A Semana, em 6 de agosto de 1893, seção daquele mesmo jornal: 

 

 A folha era pequena; a mocidade do texto que era infinita. A gente 

grave, que, quando não é excessivamente grave, dá apreço à nota alegre, gostou 

daquele modo de dizer as coisas sem retesar os colarinhos. A leitura impôs-se, 

a folha cresceu, barbou, fez-se homem, pôs casa: toda a imprensa mudou de 

jeito e de aspeito (MACHADO, 2008, p.145). 

 

 Ubiratan Machado ainda revela que Machado de Assis era bastante ligado 

ideologicamente à Gazeta de Notícias. Citando outra crônica do autor fluminense, de 4 

de agosto de 1895, Ubiratan informa que: 

 

 Machado admitia que a Gazeta e o bonde haviam sido os dois dos 

maiores acontecimentos na vida da cidade, nos últimos trinta anos. Dois anos 

depois, quando se comemoravam os 20 anos do jornal, Machado insistiu na 

revolução por ele desencadeada na imprensa brasileira (MACHADO, 2008, p. 

145). 

 

  

 Joaquim Maria Machado de Assis ainda se empenhava em realizar as propostas 

da Gazeta de Notícias, como o apoio a iniciativas partidas desse jornal em relação à 

vida literária do Rio de Janeiro, daquele tempo, registrado por Ubiratan: 

 

 Quando a Gazeta endossou um projeto de Pardal Mallet para a criação 

de uma lei de direitos autorais (1890), logo aderiu à ideia, origem da Sociedade 

dos Homens de Letras do Brasil. Em 1893, por ocasião dos 18 anos da vida do 

jornal, foi organizado um banquete no Hotel do Globo. Machado apareceu e 

ergueu um brinde a Ferreira de Araújo. No ano seguinte, foi um dos membros 

do júri de um concurso de contos organizado pelo jornal (MACHADO, 2008, 

p. 145). 

 

 O escritor, à altura da publicação do conto Galeria Póstuma, no jornal em 

discussão, em 1883, e à altura da publicação do livro Histórias sem data, de 1884, já 

possui a experiência, que não tinha quando publicou Três tesouros perdidos (1858) e já 

domina o discurso indireto presente no narrador de Escrivão Coimbra (1907), primeiro e 

último contos publicados em ―folha‖. No tempo de contista da Gazeta de Notícias, o 

estilo do autor criador, diante de suas criaturas criadas e que criam, é coerente com sua 

trajetória da mocidade até a maturidade. Em Galeria Póstuma, o autor criador faz com 

que as ideias variem concretamente, segundo os pontos-de-vista realizados na 

concepção dele e da criatura criada que escreve, cujo mundo é ideologicamente 
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formado, inclusive, por questões de políticas partidárias ligadas aos personagens, como 

também aos leitores da Gazeta de Notícias.  

  As recorrências discursivas, desenvolvidas no afastamento do autor em relação 

ao personagem, se concretizam no uso do discurso indireto com que o autor criador 

trabalha o narrador e personagens, em Galeria Póstuma. Mesmo a morte é motivo de 

afastamento entre o autor, o narrador e seus personagens, considerando o morto 

Joaquim Fidélis como narrador também, criatura criada que cria, posto que são, da lavra 

dele, as ―galerias‖, ou perfis descritivos, de caracteres axiológicos e físicos, de seus 

amigos e sobrinho; daí o título do conto dialogar com o mundo existente em sua forma: 

as galerias são descobertas depois de Joaquim Fidélis morrer.  

 Depois de morto, os ―cadernos manuscritos‖ do finado são descobertos pelo 

sobrinho Benjamim e por cinco amigos, cuja descrição feita pelo ―autor defunto‖ é 

dissonante da que todos esperariam que ele construísse, devido ao seu comportamento 

íntimo e social. É no contraste das consciências expressas e concretizadas nas falas e 

perspectivas do autor criador e do personagem autor que se dão as ideologias, desde a 

forma do conto, até os leitores da Gazeta de Notícias. 

 A criatividade, alcançada por Machado de Assis na construção do conto Galeria 

Póstuma, evidencia-se nas imagens de leitores e leitura relacionados a esse seu trabalho 

dos anos 80. O leitor é expresso desde a forma do conto até a do próprio leitor do jornal 

Gazeta de Notícias: na forma do conto, a imagem do leitor é o personagem Benjamim, 

sobrinho de Joaquim Fidélis. Machado de Assis escrevia em um jornal liberal, para ―20 

mil leitores liberais‖, considerando apenas a tiragem da Gazeta de Notícias. A escrita de 

Machado de Assis, ao menos no conto Galeria Póstuma, elabora um mundo no qual o 

conservadorismo dos personagens é completamente ridicularizado, tanto pelo autor 

pessoa, autor criador como pela criatura criada que escreve: Joaquim Fidélis. Em jornal 

liberal, Machado de Assis cria universo contista em que ―os conservadores‖ são 

ridicularizados, e ainda pior, ridicularizados por si mesmos, pois Joaquim Fidélis era, 

segundo o narrador do conto, ―conservador, nome que a muito custo admitiu, por lhe 

parecer galicismo político. SAQUAREMA é o que ele gostava de ser chamado‖. 

(ASSIS,1998, p. 83,). O conto Galeria Póstuma foi incluído no livro Histórias sem data, 

no ano de 1884, circulou, com suas ideologias correspondentes a guerras entre liberais e 

conservadores do tempo machadiano, na ―folha‖ Gazeta de Notícias, no dia 2 de agosto 

de 1883, com o autor sem a máscara do pseudônimo, assinando Machado de Assis. 

  

A forma conto Cantiga de Esponsais é parte de situações jornalísticas que levam 

um homem a escrever, desdobrar-se em narrador e atingir um público que, antes de 

saborear o estilo e a mensagem do conto, gasta aproximadamente, se reside na corte 

carioca, a assinatura de um ano a 12$000, e se assiste, em alguma província, 14$000, 

para obter um produto que é A Estação, o JORNAL ILLUSTRADO PARA A 

FAMÍLIA, exemplar do dia 28 de fevereiro de 1879, conforme consta no endereço 

virtual da Biblioteca Nacional. 

(http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pasta=ano%20188&pes

q=PRE%C3%87O). 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pasta=ano%20188&pesq=PRE%C3%87O
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pasta=ano%20188&pesq=PRE%C3%87O
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=709816&pasta=ano%20188&pesq=PRE%C3%87O
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 Considerando o autor publicar em veículo de comunicação, cujo desenho de 

capa são duas musas gregas ou romanas, uma olhando-se ao espelho e outra lendo um 

grande livro que pousa em seu colo, então: - Joaquim Maria Machado de Assis está no 

jogo de enunciação, baliza a situação econômica, o perfil do público, a vendagem do 

jornal, o veículo que acolherá o seu conto Cantiga de Esponsais. Este conto é apenas 

mais uma das muitas colaborações do homem Joaquim Maria Machado de Assis, para o 

jornal A Estação, cujas relações, entre autor e meio de comunicação, registram-se na 

pesquisa feita por Ubiratan Machado, em seu trabalho Dicionário de Machado de Assis: 

 

A partir de 1872, a Livraria Lombaerts & Comp. passou a oferecer aos leitores 

cariocas a revista parisiense La Saison, acompanhada de um suplemento em português, 

impresso pelos livreiros-editores. A aceitação popular motivou o lançamento, em 15 de 

janeiro de 1879, de uma versão brasileira, batizada com o nome de A Estação e o 

subtítulo de jornal ilustrado para a família. Apresentando os mesmos modelos de 

figurinos, bordados, etc. da produção francesa, impressos primorosamente a cores, A 

Estação oferecia também um suplemento literário com contos, poemas, romances, 

artigos, seções sobre variedades, lançamentos literários, teatro. No número de 30 de 

junho de 1880, a revista publicou o retrato de Machado de Assis. A colaboração incluía 

escritores franceses e brasileiros, entre os quais figuravam Machado de Assis, Artur 

Azevedo, Dantas Júnior. Com periodicidade quinzenal, A Estação circulou até 31 de 

dezembro de 1899, editado por Lombaerts. Depois dessa data prosseguiu até 1904, 

impressa por A. Lavignasse Filho & Cia. sucessores de Lombaerts, mas sem o mesmo 

luxo e bom gosto. Machado colaborou do número de 31 de janeiro de 1879 ao de 31 de 

março de 1898. Durante estes 19 anos, publicou ali seis poemas, 41 contos, duas 

novelas (Casa Velha e O Alienista), uma tradução, três críticas, quatro artigos diversos e 

o romance Qunicas Borba (MACHADO, 2008, p. 124). 

 

Dentro desse campo de enunciação, na interação do diálogo com o comprador 

desse veículo das letras, Machado de Assis, que é a assinatura do autor no conto Cantiga 

de Esponsais, apresenta espaço distante no tempo, mas situado na mesma cidade do 

comprador de A Estação, axiologias e formas artísticas da cidade do Rio de Janeiro. Tal 

espaço de ambiente completamente de rua, festivo, cujas ―moças cariocas‖ já possuem 

―os olhos bonitos‖, é expresso, segundo a moral dos leitores, das leitoras. Naquelas 

expressões isoladas, um chamego do autor às mulheres que liam aquele jornal e revista, 

às moças da cidade, que o liam em 1883, 1884. O conto Cantiga de Esponsais 

primeiramente foi publicado em A Estação, de 15 de maio de 1883, republicado no ano 

seguinte, no volume Histórias sem data, quarto livro de contos do autor. 

 A construção de valores, as axiologias que regem os indivíduos e suas 

consciências, que justificam as publicações do conto estão concretizadas historicamente 

em Cantiga de Esponsais. A interação entre os parceiros do discurso se realiza de 

maneira clara, tanto quanto necessária para o leitor que comprava o jornal, seja nas 

províncias, seja na corte, porque existem ideologias que se ligam tanto à imagem da 
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leitora concretizada na forma do conto, quanto às consciências do narrador e do 

personagem, presentes no conto.  

As falas: - ―Sabem o que é uma missa cantada; podem imaginar o que seria uma 

missa cantada daqueles anos remotos‖ – são do narrador falando ao povo, a um público 

―concentrado‖ na leitora, que ele pede imaginar, logo na primeira palavra do conto e, 

ambiguamente, situa-a em 1813, na festa do Carmo, num jogo claro, de diálogo 

concretizado entre as datas da festa do conto até os anos de 1883 e 1884. O contraste do 

motivo religioso com a agitação e burburinhos, espécies de alardes sonoros, muito 

fragmentadamente narrados, indicam a atmosfera, não só popular, mas de caráter 

religioso e festivo também; ―orquestras‖, ―luzes‖, ―incensos‖, tipos sociais 

caracterizados como ―cabeleiras‖ e ―calções‖, ―matilhas de senhoras graves‖, dão, à 

forma conto, um mundo popular, cheio de gente e movimentação, que lembram A 

cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, 

de suas ―praças públicas‖ com ―festas populares‖, tal qual Mikhail Bakhtin (1993) 

descreveu. Refratária às ironias (individuais e coletivas) machadianas, a festa, no conto 

Cantiga de Esponsais, representa o conflito entre o que é do ―povo‖ e a singularidade do 

sujeito artista nas motrizes fenomenológicas e sociológicas expostas por Machado de 

Assis, acerca de seu tempo e meio. No diálogo com o narrador e a leitora, do conto 

Cantiga de Esponsais, percebo a manifestação das consciências que, embora sejam 

aparentemente dadas, em uma situação coletiva e de festa, é a consciência do indivíduo 

que se encontra exposta, singularmente, como história para a leitora: a consciência do 

personagem Romão Pires. No ambiente da festa, o centro a que o narrador chama a 

atenção é Romão Pires, consciência construída pela consciência do narrador que, 

axiologicamente, dialoga com a consciência da leitora, dada a imagem dela existente no 

próprio conto e nas dimensões históricas e sociais do jornal A Estação.  

 A obra contista machadiana se concretiza nas consciências dos personagens e 

narradores, num desenvolvimento que começa desde a Marmota, com seu primeiro 

conto publicado Três tesouros perdidos, até o último, no Almanaque Brasileiro Garnier, 

Escrivão Coimbra, em que Machado de Assis, por questões ligadas desde a idade (19 

em 1858) e (68 em 1907), até as condições culturais e sociais dos respectivos jornais, 

aparece o mesmo em ideologias, temas e formas narrativas, porém com estilo individual 

desenvolvido, adaptado às situações de publicação. 

Inegavelmente, nesse processo de vida e artístico, mudaram-se os tempos, 

mudou-se o homem, mesmo a forma discursiva é diferente, mas o tema e as relações 

espaciais temporais e os personagens e suas axiologias, a consciência específica dos 

contos machadianos, seu estilo individual são imutáveis, ou seja: as consciências, o 

imaginário do mundo específico das formas dos contos do escritor fluminense são as 

mesmas do início ao fim, não importando as localidades ideológicas, do onde ou do 

quando foram publicados, porque o estilo individual do autor criador é que compõe e 

harmoniza elementos (culturais na forma verbal), singularizando-os na marca estético-

ideológica Machado de Assis.  
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 A Marmota está situada dentro do tempo-espaço propício a acolher as produções 

de um jovem contista, que à margem de outras produções desenvolvidas desde 1854, 

dadas em outros gêneros do discurso, inaugurava-se como escritor de formas curtas 

narrativas. Espaço pertencente a Paula Brito, considerado o primeiro editor profissional 

do Rio de Janeiro, mulato, exercendo o ofício a duras penas, mas acolhendo nomes que 

serão futuramente consagrados, como o do poeta Casimiro de Abreu e suas Primaveras, 

de 1859, um ano depois da estreia como contista de Machado de Assis. Jean-Michel 

Massa, em seu volumoso estudo A juventude de Machado de Assis
4
, aponta para certo 

monarquismo, por parte do mulato Paula Brito, sobre este primeiro editor do contista 

carioca e a sua ―folha‖, fala-nos o doutor francês: 

 

Ele não se poupava a esforços de toda a sorte e participava diretamente na 

impressão das obras compostas na tipografia de que era proprietário. Patriota ardente, 

admirava bastante a D. Pedro II, a quem consagrava, frequentemente, vibrantes poemas. 

Em 1840, nas publicações que dirigia, havia tomado vigorosamente partido a favor do 

soberano, quando o país cogitava da oportunidade de ter um monarca tão inexperiente. 

O imperador mostrou-se satisfeito com ele mais tarde. Salvou em diversas 

oportunidades Paula Brito da falência e muito particularmente em 1857, concedendo-lhe 

uma subvenção, a fim de ressarcir indiretamente seus credores portugueses. Todos os 

meses a revista recebia do governo uma ajuda de 200 000 réis. (MASSA, 1971, p. 82-

83) 

 

Paula Brito, ao que parece, mantinha e sustentava a Marmota sem os recursos 

necessários para fazer um trabalho, digamos, ―de alto nível‖; porém a sua Oficina 

Tipográfica ofereceu a Machado de Assis as condições necessárias para que ele se 

afirmasse como escritor, ao menos tendo um espaço no qual pudesse participar de rodas 

intelectuais, como a Sociedade Petalógica, no início de sua carreira, conhecer homens 

mais experientes que o auxiliassem no caminho das Letras, como também o próprio 

ofício de tipógrafo, revisor de originais e tradutor, funções que, junto com as ―letras 

literárias‖, garantiam seu sustento. Fato é que o espaço criado e mantido por Paula Brito 

foi a terra em que a semente machadiana contista pôde florescer, desde a situação 

jornalística, na imprensa, até a forma de Três tesouros perdidos. 

 Em síntese a atmosfera do imaginário criado acerca da enunciação gerada sobre 

o diálogo do conto, de 1858, com o veículo no qual ele circulou e a situação social do 

jovem escritor e colaborador Machado de Assis, na empresa de Paula Brito, é a 

seguinte, dada por Ubiratan: 

 

Fundada em 1849, A Marmota na Corte passou a se chamar Marmota 

Fluminense, a partir de 4 de maio de 1852. A mudança não alterou em nada o espírito 

do jornal, dedicado às modas e variedades, compreendendo-se neste item a literatura: 

poesia, ficção. Era de propriedade da Empresa Tipografia Dous de Dezembro, de Paula 

Brito, localizada na Praça da Constituição (atual Tiradentes), nº 64. Era bi-semanal, 

saindo às terças e sextas-feiras. Lúcia Miguel Pereira não teve a menor complacência 

                                                           
4
Título original Lajeunesse de Machado de Assis (1839-1870): essai de biographie intellectualle. (Tese 

para o doutorado em letras apresentada à Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Poitiers). 
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com a modesta publicação, que dava a ―medida da indigência intelectual dessa gente‖: 

―Um irrespirável ambiente de beletrismo, propício à floração da literatura de folhinha. 

Saía com uma epígrafe em verso que variava, mas era sempre deste quilate: Eis a 

Marmota/Bem variada/Pra ser de todos/Sempre estimada. Fala a verdade/diz o que 

sente,/ama e respeita/a toda gente‖ (MACHADO, 2008, p. 214-215). 

 

A percepção de Lúcia Miguel Pereira apontada por Ubiratan Machado é um 

dado da situação histórica e social em que Machado de Assis começou como contista. 

Continuando o diálogo de Ubiratan com Lúcia Miguel Pereira: 

 

Esqueceu-se de ressaltar que foi importantíssima na formação intelectual e 

profissional de Machado, que, nesta fase, trabalhou ali como revisor e iniciou sua 

colaboração com alguns poemas. Pela primeira vez teve a responsabilidade de manter 

uma seção, denominada ―Ideias Vagas‖, efêmera, mas muito importante na formação do 

rapaz de 17 anos. A partir de 3 de julho de 1857, o jornal passou a se denominar apenas 

A Marmota. Vendia razoavelmente para os padrões da época. Paula Brito orgulhava-se 

da tiragem de mil exemplares ―e, às vezes, de muito mais‖. Com a sua morte, em 1861, 

A Marmota, deixou de circular, para ressurgir em 1864, publicando apenas três 

números, o último de 10 de abril de 1864. Machado foi colaborador assíduo da 

publicação, nela utilizando, diversas assinaturas (Machado de Assis, Assis, As, J.M.M. 

de Assis, J.M.M. d’ASSIS, J.M.M.A.) (MACHADO, 2008, p. 215). 

 

 

A situação na imprensa carioca do Almanaque Brasileiro Garnier é muito 

diferente daquela da Marmota, o autor já não é o mesmo, nem seu estilo, nem seu lugar 

social; mas as variáveis de tempo e espaço, temas e axiologias de seus contos continuam 

as mesmas, porém adequadas ao local de publicação e venda de seus discursos de 

contista. O veículo de comunicação em que um jovem publica seus primeiros trabalhos 

é bem diferente do veículo no qual circulam os trabalhos da maturidade, ou mesmo dos 

últimos anos de idade do homem, quando seu estilo já está acabado, formado, e já estão 

definidas as linhas gerais de sua arte e as características fundamentais do artista. O 

contista, do Almanaque Brasileiro Garnier, já percebe toda a sua trajetória, todo o seu 

caminho na imprensa e na literatura, que deságuam na seguinte condição, de onde se 

publicou o conto O escrivão Coimbra e outros quatro contos: 

 

Editado pela casa Garnier, circulou de 1903 a 1914, sendo nos quatro primeiros 

anos dirigido por Ramiz Galvão. A partir de 1907, a direção passou para João Ribeiro. 

Ao todo saíram 11 números, já que o volume correspondente a 1913 não foi publicado. 

Machado colaborou cinco vezes no Almanaque, sempre com contos: Pilates e Orestes, 

em 1903; Jogo do bicho, 1904; Anedota do Cabriolé, 1905; Um incêndio, 1906 e O 

escrivão Coimbra, 1907. (MACHADO, 2008, p. 15). 

 

  

Paula Brito é brasileiro, mulato e empresário do setor editorial carioca, os irmãos 

Garnier são herdeiros diretos do boom econômico do século XVII europeu, que em 

termos de civilização e construção nacional via ―vernáculo escrito e impresso‖, chega a 
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Machado de Assis, pela ocupação sonhadora de Paula Brito, no início da carreira do 

contista. Para demonstrar o contraste ―editorial‖ referente ao meio de comunicação do 

primeiro e do último conto que o Bruxo publicou, cito o importante ensaio de Eliana 

Regina de Freitas Dutra, intitulado O almanaque Garnier, 1903-1914: ensinando a ler o 

Brasil, ensinando o Brasil a ler, no qual a estudiosa apresenta as ambições, o processo 

histórico e econômico relacionado aos irmãos franceses que, de certa maneira, 

dominaram a imprensa e o mercado de livros, aqui no Brasil, indubitavelmente, fazendo 

parte da enunciação e da Forma da Responsabilidade, da obra contista machadiana:  

 

Corre o ano de 1844, quando aporta no Brasil o jovem francês Louis Garnier. 

Irmão de Hippolyte Garnier, proprietário da conhecida livraria e casa editorial Garnier 

Frères de Paris. Habituado ao lado de seus irmãos a lides do comércio livreiro, esse 

jovem de apenas 21 anos julgava, a darmos crédito ao autor de seu necrológico, que 

―num país novo e cheio de ambições haveria lugar propício para o desenvolvimento 

desta especialidade comercial‖.  Certamente ele não se enganou e quarenta e nove anos 

após a sua chegada e posterior instalação na Rua do Ouvidor, não obstante o fato de o 

país ostentar um índice de analfabetismo na faixa dos 90% da sua população, deixa, ao 

falecer, uma fortuna ao redor de 7.000 contos ao irmão Hipolyte, em Paris, que também 

herda a livraria Garnier. Diante de tão próspero negócio e dos mais evidentes de que 

havia um potencial mercado a ser expandido por esses lados do Atlântico, esse último 

decide manter o empreendimento criado pelo irmão para, segundo se afirmou à época 

do lançamento do Almanaque, ―continuar a tradição de quem tanto honrara no Brasil o 

nome de sua família. Hippolyte Garnier coloca a Garnier sob a responsabilidade de um 

gerente, também francês Julien Lausac, o qual, após empreender ampla reforma na 

livraria, reinaugura-a em 1901. É nessa nova fase da livraria que surgirá, em 1903, o 

Almanaque Garnier (DUTRA, 1999, p. 477-560).  

 

A proposta e o material editorial, o tempo e as heranças culturais do Almanaque 

Brasileiro Garnier eram muito diferentes da Marmota de Paula Brito, mas a ideologia 

de ambos eram as mesmas: manterem-se no mercado editorial carioca, de suas 

respectivas épocas, vendendo seus produtos! A diferença de propostas acontece no 

público e no material oferecido a esse público: as histórias dos editores, características, 

detalhes e formas de seus produtos e valores sociais atribuídos a eles são elementos 

fundamentais da enunciação contista machadiana. Em conjunto, correspondem à Forma 

da Responsabilidade, cuja concretização se realiza na produção e na circulação da obra 

do contista carioca, realizada, intensamente, pelo autor.  

Machado de Assis na mocidade colaborava em um veículo de comunicação 

pouco sofisticado, mas que era parte fundamental do ambiente e do cenário carioca da 

imprensa e literatura, de então. Chegando ao fim de sua vida, o Bruxo está situando suas 

―últimas formas contos‖ em estampas luxuosas. O relacionamento de Machado de Assis 

com o mercado editorial francês é de longa data. Apenas para ficar no plano de sua obra 

de contos, lembro que o Jornal das Famílias, A Estação, a Gazeta de Notícias e todas as 

edições de seus livros de contos estão diretamente ligadas ao mercado de livros 

produzidos na França, instalado na cidade carioca, desde os primórdios da vida editorial 

fluminense (1808), até a morte do autor, que soube usá-lo a seu favor, desde a 

mocidade, quando acolhido pelo mulato Paulo Brito, em sua Oficina Tipográfica. 
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Situações das formas de acordo com a revista ou almanaque, em que foram 

publicados o 1º e o último conto de Machado de Assis: rastros do estilo 

 

 A identificação do escritor com o público de seus contos, por meio de jornais e 

revistas, é tão intensa e nítida, que o pesquisador e antologista inglês, John Gledson, 

chega a recomendar que sejam lidos determinados contos, veiculados em revistas, para 

que se conheçam os perfis socioculturais da atmosfera da cidade, à época das 

respectivas publicações: 

 

Para quem quiser conhecer o espírito da revista e de suas leitoras, Três 

consequências (1883), uma história curta que simultaneamente satiriza e lisonjeia o 

esnobismo carioca – o atrativo da ―Corte‖ – e a paixão pela moda, é uma boa 

introdução. Médico é remédio, um dos contos redescobertos, tem muito do ambiente das 

histórias do Jornal das Famílias, da juventude dourada e casadoura do Rio de Janeiro: 

tem, porém, uma ironia fina e sarcástica, marcante em algumas frases, e presente até no 

enredo, característica dos contos de A Estação (GLEDSON: p.19, 1998). 

 

Com o trabalho Três Tesouros perdidos que, segundo Ubiratan Machado (2008, 

p. 341), saiu na Marmota, de 5 de janeiro de 1858, com a assinatura Machado d’Assis, e 

a sua última manifestação, no conto O escrivão Coimbra,  publicada no Almanaque 

Brasileiro Garnier, no ano de 1907, com a assinatura do autor, são 49 anos de 

contribuição constante na imprensa carioca. É muito tempo de uma vida de 69 anos, 

dedicada à prática e ao exercício criativo!  

 Considerando onde e quando o autor publicou seus contos, existe a 

concretização temporal-espacial da enunciação alcançada pelo escritor carioca, na 

sociedade em que circulou sua forma narrativa. A Marmota, que era Empresa da 

Tipografia Dous de Dezembro, propriedade de Paula Brito, e o Almanaque Brasileiro 

Garnier, de nome francês e específico para o público brasileiro, são veículos distantes 

no tempo, como também em seus aspectos ideológicos, que marcam, via publicação de 

contos na imprensa, a ascensão social e artística do homem e do contista.  

Nos anos idos de 1858, o autor ainda não tinha escrito todo o material de seu 

livro Contos Fluminenses, de 1870, primeiro e único livro de contos em que não 

aparece nenhuma advertência ao leitor, como nos outros livros seguintes, até Relíquias 

da Casa Velha, de 1906. Este fato evidencia o apuro crítico desenvolvido pelo criador 

em relação às suas criaturas, na Advertência, de 1873, do livro Histórias da Meia-Noite, 

momento em que o autor começa a responder à sua própria obra de contos e a seus 

leitores. 

Nos pontos de enunciação concretizados naqueles dois contos, 

simbólico―começo e fim‖ da produção contista de Machado de Assis, aparecem o estilo 

e o tema, o autor e o homem, a forma conto e seus espaços de publicação, coincidências 
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e diferenças entre o discurso do narrador, dos personagens, enredos, espaços, campos de 

visão materializados na palavra contista, caracteres de modas e, até mesmo o trabalho 

do autor com o seu material, circunstâncias em que foram produzidos e postos em 

circulação, elementos estes concretizados no discurso dos narradores preso à forma 

conto, que mudou, assim como o homem, dentro do tempo e do espaço da cidade do Rio 

de Janeiro, no período compreendido entre 1858 e 1907. 

 Na dimensão que os contos Três tesouros perdidos (1858) e O escrivão Coimbra 

(1907) oferecem do tempo e do espaço do autor, mais o concretizar das consciências em 

suas formas discursivas, os posicionamentos narrativos, criação da criatura criada, 

possíveis leitores, diferenças entre o jornal do primeiro conto e o meio de publicação do 

último, são materializadas as imagens da criação literária, seu estilo singular de escritor 

e, principal e claramente, as ideologias que o nortearam ―do principio ao fim‖ em sua 

carreira, já que os dois contos, em suas localidades históricas específicas, registram o 

processo e o desenvolvimento da mão machadiana que escrevia curtas estórias. 

 Benedict Anderson, no capítulo As origens da consciência nacional, de seu livro 

Comunidades Imaginadas, investiga a importância das línguas vernáculas na construção 

das consciências nacionais. O estudioso também aponta que a imprensa contribuiu, em 

alto grau, para que as ―nacionalidades‖ se fortificassem, a partir do mercado editorial, 

fenômeno capitalista das letras vernáculas. Para demonstrar a eficácia do vernáculo, 

Benedict desenha o quadro europeu, em que as ―comunidades imaginadas‖, ou as 

consciências nacionais, começaram a se desenvolver, juntamente com o capitalismo, o 

protestantismo luterano e as nacionalidades europeias, ao menos no que diz respeito ao 

livro e à imprensa, ligados a ideologias do capital que viabilizavam, via escrita em letras 

vernáculas, ideias: 

 

Sendo uma das primeiras formas de empreendimento capitalista, o setor 

editorial teve de proceder à busca incansável de mercado, como é próprio ao 

capitalismo. Os primeiros editores estabeleceram ramificações por toda a Europa: assim 

se criou uma verdadeira internacional de editoras, que ignoravam as fronteiras 

nacionais. E, como os anos 1500-50 foram um período de excepcional prosperidade 

europeia, o setor editorial participou desse boom geral. Mais do que qualquer outra 

época, o setor era uma grande indústria sob o controle de capitalistas ricos. 

Naturalmente, os livreiros estavam interessados basicamente em ter lucro e vender 

produtos, e portanto procuravam, acima de tudo, obras que fossem do interesse do maior 

número possível de seus contemporâneos (ANDERSON, 2008, p. 71-83). 

  

 

 Apesar de o Brasil estar bem longe da Europa territorialmente, e o tempo de 

Machado de Assis estar uns 300 anos adiante da situação histórica descrita por Benedict 

Anderson, a circulação da produção do contista carioca é um reflexo daquele boom 

geral europeu. Prova disso são seus principais editores de revista, jornal e livros, os 

irmãos Garnier e Lombaerts, de origem francesa.   

Em 1858, com seu conto Três tesouros perdidos, o artista fluminense estava se 

afirmando como escritor de contos, por se inserir no ―mercado de ideias‖ que era a 

imprensa carioca do séc. XIX, inaugurando seu estilo de contador de curtas estórias e 
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fomentando, à sua maneira, a nacionalidade brasileira, que era concretizada e 

viabilizada, no ―conjunto discursivo‖ exposto pelo mercado editorial carioca.  

Embora longe ainda daqueles editores franceses que fizeram nome e fortuna aqui 

no Brasil, já no seu primeiro conto, existe o Machado de Assis do último, se não nas 

circunstâncias pessoais e profissionais a que chegou em 1907 e nas quais morreu, em 

1908, ao menos no tema e nas relações temporais e espaciais expressas no acontecer de 

sua obra contista e no estilo individual que a forma. Estão, nos contos de 1858 a 1907, 

as axiologias do Machadinho, de 1858, e do grande autor Machado de Assis, que todos 

conhecem e relacionam à Literatura Brasileira, no seu último conto, de 1907, O escrivão 

Coimbra.  

Questões como o adultério, dinheiro e mulher são inauguradas, na Forma da 

Responsabilidade dos contos machadianos, em sua primeira manifestação de contador 

de curtas estórias. Em 1858, o autor inaugura seu estilo contista, cuja narração, 

basicamente, se desenvolve no trânsito do discurso direto e do indireto, construções de 

pensamentos, falas de narradores e leitores que são submetidos à Observação 

Participante do homem e do artista. Mikhail Bakhtin, na introdução de suas Formas de 

tempo e de cronotopo no romance (ensaios de poética histórica), que está em seu livro 

Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, pensa as relações temporais e 

espaciais da forma literária. Como é hábito, na Teoria da Literatura, se considerar, 

geralmente, a forma conto como manifestação reduzida do romance, então, sinto-me à 

vontade para perceber as ideias de Bakhtin sobre o ―gênero maior‖, realizáveis também 

no ―gênero mais curto‖, posto que o conto e o romance possuem, basicamente, a mesma 

base formal, com a diferença de que o romance comporta mais acontecimentos e mais 

pessoas. Entretanto, o fato diz respeito a que o filósofo russo, condensando a 

relatividade da ciência física de Einstein, com as ideias do biólogo Ukhtomski, mais a 

filosofia de Kant, concluiu que: 

 

No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e 

temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se comprime-se, 

torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento 

do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o 

espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a 

fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico.     

O cronotopo tem um significado fundamental para os gêneros na literatura. 

Pode-se dizer francamente que o gênero e as variedades do gênero são determinadas 

justamente pelo cronotopo, sendo que em literatura o princípio condutor do cronotopo é 

o tempo. O cronotopo como categoria conteudístico-formal determina (em medida 

significativa) também a imagem do indivíduo na literatura; essa imagem sempre é 

fundamentalmente cronotópica (BAKHTIN, 2008, p. 211-212). 

 

 Ainda que o cronotopo desenvolvido pelo filósofo russo seja de natureza 

artística e literária, especificamente para o seu aspecto ―conteudístico-formal‖, a 

situação histórica, econômica, de trabalho do autor, também se dá no enquadramento 

temporal-espacial de que nos fala Bakhtin: no campo da vida, e não apenas da arte, do 

autor. Machado de Assis contista está situado no processo histórico ligado à 
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nacionalidade e à afirmação literária brasileira, ambas dependentes do mercado editorial 

carioca, pois, ao menos na cidade do Rio de Janeiro, a literatura e as ideias, em geral, 

para circularem e serem divulgadas, alicerçavam-se, via autor, no mercado de jornal e 

livros, cujas características estampavam a moralidade da época.  

As imagens de seu primeiro e último de contos apontam para a sua própria 

nacionalidade, para sua forma de ver a identidade cultural da cidade e do carioca. Ao 

considerar a nacionalidade manifesta na obra contista do autor, percebo a vida e o 

mundo dos narradores e personagens, ou consciências que a formam, construtoras da 

―comunidade imaginada‖, naquelas curtas estórias, sem a mínima preocupação com os 

valores coletivos, de enobrecimento cívico. Ainda que grandes acontecimentos 

históricos, como a Guerra do Paraguai, apareçam, é na vida cotidiana, no fato singular 

da existência de indivíduos, nas suas consciências, que corre a lavra machadiana 

relacionada a seus contos.    

 Não é em vão que os principais elementos que aparecem em Três tesouros 

perdidos e O escrivão Coimbra sejam coincidentes com a obra de contos de Machado de 

Assis: dinheiro, adultério, mulher, amigo, são elementos recorrentes nas curtas estórias 

do autor fluminense e que já apresentam, em 1858, os agentes de temas e motivos, 

caracterizações que fazem parte, inegavelmente, até 1907.  

O fato de serem recorrentes aqueles elementos, numa obra de 218 peças do 

gênero, só pode ser indicação de que a nacionalidade da comunidade imaginada por 

Machado de Assis seja baseada nas axiologias cariocas problematizadas na encarnação 

de seus personagens e narradores, formadores da Observação Participante, do homem 

desdobrado em artista. Tanto para o sim, quanto para o não, a moral dos contos 

machadianos é a mesma do início ao fim, ou, ao menos, os seus índices concretos 

presentes nos discursos de narradores e personagens. Os temas e situações narradas 

evidenciam o materialismo como tema fundamental da Forma da Responsabilidade. Em 

relação a seus contos, os grandes cronotopos seriam o do dinheiro, o dos 

relacionamentos amorosos ou dos interesses econômicos relacionados ao amor, o 

cronotopo das amizades e das construções ideológicas e universais: ciência e religião, 

que passam, sempre, pelo crivo e tons distanciados e críticos do autor, que é, 

discursivamente, Observador Participante, desdobrado no artista e no homem. 

 A obra contista machadiana se concretiza nas consciências dos personagens e 

narradores, no desenvolvimento que começa desde a Marmota até o Almanaque 

Brasileiro Garnier, em que Machado de Assis, por questões ligadas desde a idade (19 

anos, em 1858 e 68 em 1907), até as condições culturais e sociais dos respectivos 

jornais, aparece o mesmo, porém com estilo individual desenvolvido, estética e 

ideologicamente. Prova do que digo são as evidências nos contos de 1858 e 1907 e seus 

respectivos e concretos diálogos com o todo da obra contista. Seja nas condições 

humildes de colaboração, na Marmota de Paula Brito, ou no galante e refinado 

Almanaque Brasileiro Garnier, o autor criador se situa e constrói universos em que as 

relações temporais e espaciais se singularizam sempre, a partir dos interesses 

individuais e não coletivos criados pelo autor, encarnados em narradores e personagens, 

tal qual espelho ou reflexo da sociedade carioca da sua época. 
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Determinadas construções discursivas são exclusivas de Machado de Assis, por 

serem recorrentes em sua obra de contos: escolhas do autor na caracterização de seus 

personagens, relações amorosas e triangulares, a necessidade de se ter dinheiro, o 

mundo fechado nos interesses do indivíduo, concretizando-o formalmente e ideando a 

ele ambições e angústias individualistas, que eram coletivizadas, via literatura contista 

machadiana (estampada em jornais, revistas, ou livros), tais quais os personagens 

Senhor F... marido da senhora Dona E... e o escrivão Coimbra, personagens principais 

dos contos de 1858 e 1907. Em seu primeiro conto, o diálogo direto antecedido por um 

parágrafo descritivo, que cria a situação do ambiente axiológico, temporal e espacial, 

para a realização deste diálogo,na maturidade, o autor criador de Machado de Assis joga 

a forma de ―Cumprimentou-o polidamente; mas o homem lançou-se sobre ele e com 

uma voz alterada, disse-lhe:‖, para o primeiro parágrafo, consolidando o estilo formal 

recorrente em sua obra, fundado em 1858, com Três tesouros perdidos. Abertura da 

forma contista que se espalha nas curtas estórias machadianas: 

 

Uma tarde, eram quatro horas, o Sr. X voltava à sua casa para jantar. O apetite 

que levava não o fez reparar em um cabriolé que estava parado à sua porta. Entrou, 

subiu a escada, penetra na sala e... dá com os olhos em um homem que passeava a 

largos passos como agitado por uma interna aflição.  

Cumprimentou-o polidamente; mas o homem lançou-se sobre ele e com uma 

voz alterada, disse-lhe: 

- Senhor, eu sou F..., marido da senhora Dona E... 

-Estimo muito conhecê-lo, responde o senhor X...; mas não tenho a honra de 

conhecer a senhora Dona E... 

- Não a conhece! Não a conhece!... quer juntar à zombaria à infâmia? 

- Senhor!... 

E o senhor X... deu um passo para ele. 

- Alto lá! 

O Sr. F... tirando do bolso uma pistola, continuou: 

- Ou o senhor há de deixar esta corte, ou vai morrer como um cão! 

(ASSIS, 1998, p. 63). 

  

  

  Características conteudísticas-formais presentes no primeiro conto de Machado 

de Assis, na Marmota, em 1858, evidenciam a forma e os modos da construção 

discursiva e de enunciação, a centralização do indivíduo no tempo e no espaço, que 

serão partes de contos e desenvolvimentos de enredos e análises dos personagens e 

posicionamento de narradores, realizados até O escrivão Coimbra. Neste conto de 1907, 

o começo da narrativa é da forma conto mais sistemática, elaborada, com jogos 

estilizados indiretamente, no discurso, a maneira anedótica do narrar, como 

característica contrária à forma publicada em 1858, que ainda não trazia a forma indireta 

do discurso. 

Na passagem acima, de Três tesouros perdidos, o discurso direto predomina no 

diálogo entre personagens, a cena é posta já a configurar o problema ou o núcleo do 

enredo, o acontecimento principal: um marido procura o suposto amante de sua esposa, 
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para ameaçá-lo. No conto O escrivão Coimbra, o narrador trabalha mais o fato dado, 

percebe mais distanciada e reflexivamente o acontecimento narrado. É aparente o 

desenvolvimento formal de Machado de Assis, em relação ao iniciar de contista, se 

comparada a passagem acima, com esta, do conto de 1907: 

 

Aparentemente há poucos espetáculos tão melancólicos como um ancião 

comprando um bilhete de loteria. Bem considerado, é alegre; essa persistência em crer, 

quando tudo se ajusta ao descrer, mostra que a pessoa é ainda forte e moça. Que os dias 

passem e com eles os bilhetes brancos, pouco importa; o ancião estende os dedos para 

escolher o número que há de dar a sorte grande amanhã, - ou depois, - um dia, enfim, 

porque todas as coisas podem falhar neste mundo, menos a sorte grande a quem compra 

um bilhete com fé (ASSIS, 1998, p. 505). 

 

 

 O tom de análise, de 1907, é muito contrastante com o tom diretivo e 

movimentado do conto, lá de 1858. Na passagem acima, aparece o autor criador 

dominante da forma que examina os ―espetáculos‖, demora para caracterizar o 

personagem, filosofa sobre a idade do ―ancião‖ alinhando a vida deste com os seus atos, 

consciência: construção típica da criatividade machadiana com o discurso indireto, 

contraposto ao estilo diretivo de Três tesouros perdidos. É no lugar do meio, entre esses 

dois contos, que se desenvolvem a criatividade e a responsabilidade machadiana, no que 

se refere à sua obra de contos, desde as construções formais, às consciências dialógicas 

do autor com seu público e espaços de publicações.   

Os dois estilos se unificam como características fundamentais desenvolvidas por 

Machado de Assis, ao longo de sua carreira de contista. O diálogo ininterrupto de 1858, 

e a forma consistente de análise das situações e elaborações estilísticas do narrador e 

personagem de 1907, revelam os espaços sociais ocupados pelo autor e suas criaturas, 

seu estilo e formas construtivas da composição dos ―seres de papel‖ e suas situações, 

vividas, axiologicamente. A vida e a arte, o homem e o artista se encontram e se 

consolidam nas imagens de autor e personagens, situações narrativas e estilo individual 

na composição do enredo, presentes em Três tesouros perdidos e O escrivão Coimbra, 

porque a ousadia do discurso direto dos 19 anos de idade é depurada nas análises 

concretizadas no discurso indireto desenvolvido aos 68.  

 Inegável é, ao menos na imagem e no tema que aparecem na simples fala do 

conto Três tesouros perdidos (1858): ―O Sr. F... tirando do bolso uma pistola‖, a sua 

continuidade no conto A cartomante, publicado na Gazeta de Notícias de 28 de 

novembro, de 1884 e no livro Várias Histórias, do mesmo ano, em que a construção do 

diálogo e cena lembram, deveras, a do primeiro conto, por causa do uso de arma de 

fogo, por parte do marido: 

 

Vilela não lhe respondeu; tinha as feições decompostas; fez-lhe sinal, e foram 

para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror: - ao 

fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e, 

com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão‖ (ASSIS, 1998, p.263). 
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 O discurso dos contos Três tesouros perdidos e O escrivão Coimbra está 

intrinsecamente ligado a seus veículos de produção na imprensa, assim como à vida do 

autor, considerando os seus espaços na sociedade, até mesmo seus personagens e temas, 

condicionados à axiologia do mundo formado naquelas referidas curtas estórias. No 

conto de 1858, por exemplo, a tonalidade discursiva, a movimentação dos enunciados, a 

forma do diálogo direto, a escassez descritiva-analítica de acontecimentos e 

consciências, a elaboração dos diálogos entre os personagens, a ausência do diálogo 

entre o narrador e o leitor são materializados. A ocultação dos nomes dos personagens 

são caracteres ligados tanto à imaturidade contista do escritor à época, quanto à maneira 

e à função social de A Marmota, à sua atmosfera popular: os participantes do triângulo, 

no discurso narrativo, poderiam ser pessoas, mesmo, conhecidas ou supostamente 

coincidentes com os tipos sociais da cidade. 

A violência como resposta a um suposto adultério, o dinheiro como solução de 

problemas, a fuga da esposa com o amante, são elementos que foram diluídos na obra 

contista de Machado de Assis. Mesmo ―pequenas maneiras do dizer: bilhetes, cartinhas‖ 

dentro do conto, na constituição do enredo e da articulação dos fatos narrados, já 

aparecem no primeiro. Magistralmente, está, já, em Três tesouros perdidos, o ―bilhete 

dentro do conto‖, pois a mulher foge com o amante, que é o melhor amigo do marido, 

deixa-lhe um bilhete, que revela, ao marido e ao leitor de A Marmota, o fato: 

 

Entrou, penetrou na sala, e indo deixar o chapéu sobre uma mesa, viu ali o 

seguinte bilhete: 

―Meu caro esposo! Parto no paquete em companhia do teu amigo P... Vou para 

a Europa. Desculpa a má companhia, pois melhor não podia ser. – Tua E...‖ (ASSIS: p. 

65, 1998). 

 

 Esta ousadia da personagem E... em relação ao seu marido, o Senhor F..., é 

também ousadia de escritor destemido e jovem, que se dilui, estilística e moralmente, no 

cronotopo do adultério. No conto Uns braços, em que a personagem D. Severina ―beija 

a boca‖ de um garoto de 15 anos de idade, Inácio: ―uma criança‖, segundo ela mesma, 

que é casada com Borges, homem trabalhador, porém ―desatencioso‖, em relação à 

esposa. A traição concretizada em um ―beijo na boca‖ é a diluição estilística e formal, 

mesmo de conteúdo, do cronotopo adultério, na obra contista do autor, considerando-a 

já no conto Três tesouros perdidos. No conto Uns braços, a mulher casada, enquanto 

Inácio dormia: 

 

Que não possamos ver os sonhos uns dos outros! D. Severina ter-se-ia visto a si 

mesma na imaginação do rapaz; ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada; depois 

inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos 

braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, 

cálidas, principalmente novas, - ou, pelo menos, pertenciam a algum idioma que ele não 

conhecia, posto que o entendesse. Duas, três e quatro vezes a figura esvaía-se, para 

tornar logo, vindo ou de outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor, com 

toda graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das 



 

66 
 

 

mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se, ainda mais, muito mais, 

abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca (ASSIS,1998, p. 306). 

 

Como é concreta a distância temporal e o espaço de publicação de Três tesouros 

perdidos e Uns braços, conto publicado primeiramente a 5 de novembro de 1885, com a 

assinatura de Machado de Assis, na Gazeta de Notícias, depois, em 1896, recolhido no 

livro Várias Histórias! A singularidade contista de Machado de Assis está na 

continuidade de seus temas, estilos, narradores, personagens, tempos e espaços, formas 

dialógicas que coincidem no trabalho do material de lavra do autor, independendo do 

jornal, revista ou livro por onde circulem: o tema e o estilo estão sempre no material 

trabalhado machadianamente, tal como o início do conto Três tesouros perdidos (1858) 

estar no início de Uns braços (1885/1896), coincidente materialmente com a primeira 

construção da mocidade: um parágrafo indireto inicial, onde existe a situação 

conflituosa entre personagens que norteará toda a forma narrativa, seguido de diálogo 

formado pelo discurso direto de um dos personagens. No primeiro conto, existe um 

parágrafo intermediário, porém a construção de diálogo entre situação dada, 

indiretamente, seguida de discurso direto, é, praticamente, a mesma: 

 

Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este 

lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes, malandro, 

cabeça-de-vento, estúpido, maluco. 

- Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para 

que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau; sim, 

ainda pode apanhar, não pense que não. Estúpido! Maluco! (ASSIS,1998, p. 298). 

 

 

No acabamento formal do personagem Coimbra, os detalhes dos quais ele é 

composto, o seu mundo interior e exterior compondo o mesmo homem, ancião de 

sessenta anos, obcecado por loteria, tendo fundado a irmandade de S. Bernardo, situado 

historicamente entre datas
5
 aparecidas no conto em que ele é o personagem principal, 

desde o título até o ponto final. Tudo no conto é em função dele, o narrador o compõe à 

distância, mesmo quando lhe penetra a consciência, porque a excedência do narrador 

sobre seu personagem é igual ao domínio de sua visão sobre a criatura criada, o mundo 

organizado na forma contista é de pleno domínio do narrador, espaço em que ele exerce 

a suma autoridade sobre o personagem. Geralmente, nos contos machadianos, o 

ambiente se contamina com a fala do narrador, de maneira que a composição do 

personagem, a construção narrativa, a axiologia da enunciação, a atmosfera moral 

preenchem o personagem interior e exteriormente, sendo aparentes suas funções e 

diferenças, porque é o narrador que ordena o personagem, movimenta-o e cria-lhe 

situação para agir, falar, pensar. O escrivão Coimbra, por exemplo, traz muito do conto 

                                                           
5
1884, 1892: anos relacionados a métodos de apostar na loteria; 1899: relacionado à morte do personagem 

Coimbra e do Presidente Campos Sales; 1897 ano relacionado ao amigo Amaral, ao tempo de S. João e 

quando o amigo lhe sugere que aposente Coimbra, para que Amaral siga ―o exemplo fortificante do 

amigo‖, ocupando seu lugar no escritório; 1898: ano relacionado à loteria de 25 de dezembro, em que 

Coimbra ―não se enganara, era o número dele‖, pois tirara a sorte grande no bilhete da loteria. 
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Um erradio, em termos de acabamento e construção do personagem, se considerada a 

relação narrativa do autor criador com o mundo organizado, na forma,e as criaturas 

criadas que habitam tal mundo. 

 Elisário é o personagem principal do conto Um erradio, narrativa esta que foi 

publicada por Machado de Assis, primeiramente, no jornal A Estação, de 15 e 30 de 

setembro, 15 e 30 de outubro, 15 e 30 de novembro de 1894, com a assinatura Machado 

de Assis; posteriormente, em Páginas Recolhidas, de 1899, livro que, como o romance 

Dom Casmurro, fecha o século XIX, na Literatura Brasileira, segundo a realização 

criativa de seu autor, ao longo de 42 anos de atividade envolvendo estilo literário, 

editores, jornais. A princípio não existe nenhum tema, nem motivo no universo e na 

vida do escrivão Coimbra que lembre o Elisário, de Um erradio. Além das diferenças, 

inclusive enunciativas, entre os contos Um erradio e O escrivão Coimbra, existe a 

evidência do estilo individual do autor criador, na maneira composicional com que os 

personagens são apresentados. A excedência do narrador machadiano sobre seu 

personagem e universo em redor dele, é única. O estilo específico de se elaborar o 

personagem e situá-lo, em tempo e espaço, axiologicamente, preenchidos por 

moralidades que concretizam, estilisticamente, as ideologias do narrador e do 

personagem, que assumem posições diferentes de focalização do mundo, pelo simples 

fato de o criador se manter sob o domínio da criatura, é o mesmo nos contos citados. A 

composição formal de Elisário é a mesma de Coimbra, embora suas ideologias sejam 

diferentes. A distância do narrador em relação ao personagem é um dado do estilo 

individual de Machado de Assis, que se realiza na comparação desses dois personagens 

e respectivos narradores: 

 

Ao domingo, o almoço era no jardim. Já achava ao Elisário à minha espera, à 

porta, ansioso que eu chegasse. A mulher estava acabando de arranjar as flores e 

folhagens que tinha de adornar a mesa. Além disso e do mais, adornava cartões 

contendo a lista dos pratos, com emblemas poéticos e nomes de musas para comidas. 

Nem todas as musas podiam entrar, eles não eram ricos, nem nós tão comilões; 

entravam as que podiam. Era ao almoço, que Elisário, nos primeiros tempos, mais 

geralmente improvisava alguma coisa. Improvisava décimas, - ele preferia essa estrofe a 

qualquer outra; mais tarde, foi diminuindo o número delas, e para adiante não passava 

de duas ou de uma. D. Jacinta pedia-lhe então sonetos; sempre eram quatorze versos. 

Ela e eu copiávamos logo, a lápis, com retificações que ele fazia, rindo: -―Para que 

querem vocês isso?‖ Afinal perdeu o costume, com grande mágoa da mulher, e minha 

também. Os versos eram bons, a inspiração fácil; faltava-lhe só o calor antigo 

(ASSIS,1998, p. 422). 

  

 Ainda que o narrador esteja muito próximo do personagem, chegando mesmo a 

usar o pronome pessoal do caso reto ―nem (nós) tão comilões‖, ele se distancia da 

criatura Elisário, tal qual o autor criador do mundo narrado no qual o escrivão Coimbra 

se situa. O estilo de Machado de Assis se caracteriza por ser uno, singular, repetível 

estilisticamente apenas pelo seu autor criador, artista: 
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Não era a fé que faltava ao escrivão Coimbra. Também não era a esperança. 

Uma coisa não vai sem a outra. Não confundas a fé na Fortuna com a fé religiosa. 

Também tivera esta em anos verdes e maduros, chegando a fundar uma irmandade, a 

irmandade de S. Bernardo, que era o santo de seu nome, mas aos cinquenta, por efeito 

do tempo e de leituras, achou-se incrédulo. Não deixou logo a irmandade; a esposa pôde 

contê-lo no exercício do cargo de mesário e levava-o às festas do santo; ela porém, 

morreu, e o viúvo rompeu de vez com o santo e o culto. Resignou o cargo da mesa e 

fez-se irmão remido para não tornar lá. Não buscou arrastar outros nem obstruir o 

caminho da oração; ele é que já não rezava por si nem por ninguém. Com amigos, se 

eram do mesmo estado de alma, confessava o mal que sentia da religião. Com 

familiares, gostava de dizer pilhérias sobre devotas e padres (ASSIS: p.505, 1998). 

 

 Neste trecho, a distância que o narrador possui é a mesma que constrói a 

observação feita pelo criador de Elisário. As recorrências do estilo, manifestas nas 

pontuações, da obra contista de Machado de Assis, apontam para a mesma estilização 

narrativa-descritiva, do autor, evidenciando o estilo singular e específico do contista 

carioca, como, por exemplo, na expressão: ―Não era a fé que faltava ao escrivão 

Coimbra. Também não era a esperança. Uma coisa não vai sem a outra. Não confundas 

a fé na Fortuna com a fé religiosa‖, se comparada com o enunciado: ―Ao domingo, o 

almoço era no jardim. Já achava ao Elisário à minha espera, à porta, ansioso que eu 

chegasse‖, percebe-se o mesmo estilo de pontuar, ainda que os sinais gráficos sejam 

diferentes: o comum é sustentado pelas pausas, que remetem à oralidade impregnada na 

escrita, manifesta na ―velha economia discursiva machadiana‖ e nos seus lugares 

comuns, tais quais lembra Maria Nazaré Lins Soares. No capítulo O rendimento 

expressivo da ênfase e do lugar-comum recuperados na narração, que está em seu livro, 

de 1968, Machado de Assis e a análise de expressão, ela revela ―a língua dentro da 

própria língua, para a criação da qual serão utilizadas, segundo a natureza do que se 

pretende dizer, certas possibilidades da língua comum até então inexploradas‖ 

(SOARES, 1968, p. 53). 

No conto Um erradio, vê-se a pontuação, dos pontos-finais e das vírgulas, 

pausando, limitando o espaço entre o local e o personagem, especificando o mesmo 

local. Além de nomeá-los, o narrador define-lhes características, usando substantivos e 

adjetivos abstratos; no conto O escrivão Coimbra, acontece o mesmo processo, porém 

com uso menor da vírgula. Em ambas as narrativas, a sintaxe de adjetivos e substantivos 

abstratos, mais suas relações com o conteúdo morfossintático da Língua Portuguesa se 

ligam ao ritmo da cena, pausando as relações entre personagem, suas situações 

ambientais-temporais e narradores. A pontuação dos contos O escrivão Coimbra (1907) 

e Um Erradio (1894/1899) é a mesma, e coincide com a do conto Três tesouros perdidos 

(1858), com a diferença de que neste último o discurso é formado diretamente, e nos 

dois contos da maturidade, o diálogo se formaliza a partir do discurso indireto, com uso 

maior de travessão (-), no primeiro conto. 

 Essas diferenças e semelhanças ocorridas entre a pontuação de Machado de 

Assis, nos seus contos, em geral, confirmam seu estilo particular, pois, a partir delas, 

pode o leitor constatar as variações estilísticas existentes na visão do autor criador sobre 

o narrador e personagem construídos. As semelhanças e diferenças se expandem da 
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pontuação para o parágrafo e a inserção no discurso de diálogos, nos contos em que 

predominam a disposição de conversa entre personagens e as suas constituições 

ideológicas e singulares. O discurso direto é pouco usado na maturidade contista do 

escritor, mas certas mixagens entre a direção discursiva objetiva e as análises, próprias 

do discurso indireto, se configuram e se afirmam nos contos mencionados. 

 A elaboração formal do parágrafo inicial do conto Um erradio corresponde ao 

estilo criativo do contista Machado de Assis, em relação a seu primeiro conto Três 

tesouros perdidos, situando o ambiente e motivos da conversa. Depois, imediatamente, 

o diálogo entre os personagens falantes e o distanciamento do narrador: 

 

A porta abriu-se... Deixa-me contar a história à laia de novela, disse Tosta à 

mulher, um mês depois de casados, quando ela lhe perguntou quem era o homem 

representado numa velha tipografia, achada na secretária do marido. A porta abriu-se, e 

apareceu este homem, alto e sério, moreno, metido numa infinita sobrecasaca cor de 

rapé, que os rapazes chamavam opa. 

- Aí vem o opa de Elisário. 

-Entre a opa só. 

- Não, a opa não pode; entre só o Elisário, mas, primeiro, há de glosar um 

mote. Quem dá o mote? (ASSIS, 1998, p. 407). 

 

 A palavra ―porta‖ aparece também no parágrafo inicial do conto Três tesouros 

perdidos (1858) e aparece, nas mesmas condições discursivas do conto, publicado nos 

anos de 1894 e 1899, respectivamente, na imprensa carioca e no livro: a cena caseira, o 

espaço interno, situando espacialmente a ―porta‖ e os personagens, como também suas 

identificações e especificações espaciais. A construção concreta do discurso, a escrita, a 

criatividade investida na palavra por seu criador não mudam, apenas se sofisticam ou se 

aperfeiçoam estilisticamente. 

No primeiro conto de Machado de Assis, a enunciação acontece no espaço de 

fora da casa, e no conto Um erradio, no espaço de dentro da casa. Apenas a situação do 

discurso faz as diferenças dos personagens, espaços e tempos realizados, pois que a 

forma do acontecer da enunciação segue os mesmos elementos criativos de uma 

estilística singular, que vai desde a pontuação até a formação do parágrafo e o seu 

encadeamento com outros parágrafos, formando e organizando a teia de parágrafos 

que,em sua unidade estilística singulariza o trabalho do autor criador, que é o mesmo, 

mas se aprimora e se sofistica ao longo do tempo, no exercício da criatividade 

relacionada ao discurso direto e indireto. 

 Criticando o teórico formalista Pechkóvski, sobre o discurso indireto e suas 

construções pilares e formais, no âmbito da escrita da literatura russa, Mikhail Bakhtin, 

no capítulo Discurso indireto, discurso direto e suas variantes (p. 161-180, 2009), 

ressalta que: 

 

O emprego do discurso indireto ou de uma de suas variantes implica uma 

análise da enunciação simultânea ao ato de transmissão e inseparável dele. Variam 

apenas o grau e a orientação da análise. A tendência analítica do discurso indireto 

manifesta-se principalmente pelo fato de que os elementos emocionais e afetivos do 
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discurso não são literalmente transpostos ao discurso indireto, na medida em que não 

são expressos no conteúdo, mas nas formas da enunciação(BAKHTIN: p. 165, 2009).   

 

 Menciono a perspectiva do filósofo russo, porque seu pensamento sobre o 

discurso direto e o discurso indireto ajuda-me a compreender as construções criativas 

dos contos machadianos, e porque o desenvolvimento da Forma da Responsabilidade, 

para acontecer, é preciso considerar também os aspectos do material que concretiza tal 

estilo narrativo, na criatividade responsável e de resposta de Machado de Assis contista, 

a um público específico, comprador de jornais, livros e revistas, cuja imagem axiológica 

aparece na forma conto.  

Os recursos desenvolvidos por Machado de Assis contista equivalem à Língua 

Portuguesa lida por seus compradores-leitores. O autor, a partir de seu trabalho, 

desenvolveu seus contos, apoiado em formas elaboradas desde o primeiro até o último, 

modulando e variando os discursos direto e indireto, chegando mesmo a explorar o 

discurso indireto livre, como aparece em O escrivão Coimbra: ―Não confundas a fé na 

Fortuna com a fé religiosa.‖, na intervenção narrativa que atinge o leitor, que lê e está 

fora do mundo criado do conto, mas em contato com o Almanaque Brasileiro Garnier. 

Estas construções, por ―meio indireto‖, do autor criador entre as falas dos narradores, ou 

entre conversas e descrições de personagens, são comuns, como a do seu primeiro conto 

Três tesouros perdidos, em que um anúncio de jornal dialoga diretamente com o 

personagem, dando outra via de informação (jornal fala e não pessoa) ao personagem, 

Sr. F: 

 

Desesperado, fora de si, o Sr.F... lança-se a um jornal que perto estava: o 

paquete tinha partido às oito horas. 

- Era P... que eu acreditava meu amigo... Ah! maldição ! Ao menos não 

percamos os dois contos! Tornou a meter-se no cabriolé e dirigiu-se à casa do Sr. X..., 

subiu; apareceu o moleque (ASSIS,1998, p. 65). 

  

 Desde o ―jornal dentro do conto‖ até o exemplar da Marmota, saiu estampado o 

conto Três tesouros perdidos, até o jogo de discursos diretos e indiretos, com 

predomínio do direto, no conto da mocidade, Machado de Assis dialoga com seu 

comprador e leitor, a partir de singularidades criativas, cuja abrangência enunciativa vai 

desde as ideologias dos jornais e consumidores, até aspectos intrínsecos da Língua 

Portuguesa materialmente trabalhada, da mocidade à maturidade do escritor. Ou seja: o 

trabalho do autor é o mesmo, desde o seu primeiro conto, no qual o predomínio 

dialógico do discurso direto é concretizado, sem os requintes e sem os recursos 

estilísticos e de análise das consciências, via discurso indireto, do conto O escrivão 

Coimbra. As singularidades dos contos de Machado de Assis apresentam a realização 

das ideologias apresentadas aos leitores de determinados veículos de comunicação, que, 

por serem de natureza coletiva, viabilizavam o trânsito de ideias, características morais, 

que se impregnam em seus personagens e falas de narradores, via mídia carioca do séc. 

XIX. 

 



 

71 
 

 

 

A escrita e a reprodução formal do discurso subordinadas aos locais de veiculação 

dos contos machadianos 

Aspectos muito importantes da obra, em geral, de Machado de Assis, foram 

levantados por Jean-Michel Massa, no que diz respeito à vida do escritor de jornais. 

Excelentes estudos a esse respeito estão nos capítulos VII, O ponto mais baixo da maré: 

o Futuro (1971, p.341-376) e XIII, Machado de Assis contista (1864-1869): os enigmas 

Jornal das Famílias (1971, p.531-565), de sua tese-ensaio de biografia intelectual. 

Incluídos nesses dois capítulos do pesquisador francês estão saberes importantes, acerca 

do trabalho do autor alinhado com o do jornalista, que trabalha e colabora, 

incessantemente, de jornal em jornal. Com relação aos contos de Machado de Assis e à 

época em que o autor viveu, suas atividades formais e os diálogos entre narradores e 

personagens são contribuições muito evidentes e oportunas, para que se conheça ou se 

tenha a ideia de um Machado de Assis construído a partir do trabalho ligado à imprensa 

e à ideologia dos contos, que são parte do ofício do escritor nos jornais, da vida do autor 

e suas relações de amizade, dinheiro, perspectivas que norteavam os veículos de 

comunicação que disseminavam seus contos.  

Contos que seriam ―os mesmos contos‖, nitidamente nas formas, por exemplo, O 

país das quimeras, assinado Machado de Assis, com subtítulo de (Conto Fantástico), 

publicado em O Futuro de 1º de novembro de 1862, quarto número da revista e Uma 

excursão milagrosa, de abril e maio de 1866, Jornal das Famílias, assinado A...Tais 

contos, não republicados por Machado de Assis, são contos que dialogam, porque um 

está na composição do outro, concretamente: a retomada de Machado de Assis a um 

tema, iniciado em determinada data e continuado tempos depois, acontece, 

dialogicamente, entre autor e jornais, na forma dos próprios contos, que formam, 

praticamente, a mesma narrativa. Jean-Michel Massa, naqueles dois capítulos 

mencionados acima, situa os contos na vida e no trabalho do autor carioca, nos jornais 

em que os contos foram publicados, nas relações do autor com os confrades de O 

Futuro ou ―jogando‖ com a ideologia conservadora do Jornal das Famílias. 

Dentro da Forma da Responsabilidade dos dois contos, considerando a diferença 

ideológica de tais veículos de comunicação, percebo o quanto o autor se articulou na 

imprensa carioca e o quanto essas articulações influenciam, não apenas no ―em torno‖, 

das relações do autor com a vida intelectual da época, mas na própria forma do conto, 

como é o caso de Uma excursão milagrosa. Os jornais O Futuro e o Jornal das 

Famílias, não no tempo ou no espaço, são tão distantes um do outro, como o são A 

Marmota e o Almanaque Brasileiro Garnier, por razões estritamente de ideias. Sobre O 

Futuro, espaço de publicação do conto O país das quimeras, em 1º de novembro de 

1862, Jean-Michel Massa diz que ―vinte números foram publicados com bastante 

regularidade, entre 15 de setembro de 1862 e 1º de julho de 1863. À falta de meio para 

sobreviver, a revista parou de circular antes do primeiro aniversário‖ (1971, p. 344-
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245). Este foi o efêmero tempo de duração da revista O Futuro. Em seu primeiro 

número, a revista anunciava o seu caráter luso-brasileiro: 

 

Ao público brasileiro e português: 

Estabelecer um campo comum em que livremente, sem preocupações 

mesquinhas de opinião ou nacionalidade, viessem discursar os escritores de ambas as 

nações, levar a estes o conhecimento mútuo do movimento literário de cada uma e dar 

impulso, com o exemplo recíproco, ao progresso literário de países tão férteis em 

imaginações ricas e pensadores elevados (MASSA, 1971, p. 350). 

 

 Ainda no primeiro número, como que num alvoroço ideológico entre as culturas 

brasileira e portuguesa, há a voz de certo comerciante, Reinaldo Carlos Montoro, 

―português do Brasil‖, que valoriza o caráter luso-brasileiro de O Futuro: ―Nações, do 

Futuro, são precedidas por esta flâmula significativa que vão dar a primeira 

manifestação da sua força comum: os amigos do progresso nacional, em ambos os 

povos, aplaudem de coração a tentativa‖ (MASSA,1971,p. 350,). No seu 7º número, a 

15 de dezembro de 1862, Machado de Assis escreveu sobre a revista, cuja fundação e 

direção eram da iniciativa e da responsabilidade de Faustino Xavier Novais, amigo do 

contista que, em 1869, se casaria com Carolina Xavier Novais, irmã do editor e amigo 

de Machado: 

 

O Futuro, revista que aparecerá cada quinzena, é mais um laço de união entre a 

nação brasileira e a nação portuguesa. Muitas razões pedem esta intimidade entre os 

dois povos, que esquecendo passadas e fatais divergências, só podem, só devem ter um 

desejo, o de engrandecer a língua que falam, e que muitos engenhos têm honrado. 

O Futuro, concebido sobre uma larga base, é uma publicação séria e por 

ventura será duradoura. Tem elementos para isso. A natureza dos escritos que requer um 

folheto de trinta páginas, publicado cada quinzena, muitos dos nomes que se me diz 

farão parte da redação Herculano, e a inteligência diretora e proprietária da publicação, 

o filho dileto do autor de Bilhar, F.X. de Novais, dão ao Futuro um caráter de 

viabilidade e duração.  

Este abraço literário virá confirmar o abraço político das duas nações. Não é 

por certo no campo da inteligência que se devem consagrar essas divisões que são 

repelidas hoje.  

Os destinos da língua portuguesa figuram-se-me brilhantes; não individuemos 

os esforços; o princípio social de que a união faz a força é também uma verdade nos 

domínios intelectuais e deve ser a divisa das duas literaturas (MASSA, 1971, p. 348-

349). 
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 As relações amistosas entre os colaboradores da revista, a individualidade de 

Machado de Assis e a amizade com Faustino Xavier Novais, a situação da vida do autor 

e da obra de contos, ainda em seu segundo conto, O país das quimerasde 1º de 

novembro de 1862, mostram que o autor estava entre a solteirice e o casamento com 

Carolina Xavier Novais, com 34 anos de idade e solteirona. Portuguesa, que segundo 

Lúcia Miguel Pereira, casou-se a 12 de novembro de 1869, com Machado de Assis 

(PEREIRA, 1949, p.86); portanto, quase sete anos depois da publicação do conto O país 

das quimeras, comprova-se a solidez e a importância das relações na imprensa e a vida 

pessoal do autor.Tal fato, de Machado de Assis ter-se casado com a irmã de um editor 

seu, comprova que as relações do autor estão diretamente ligadas ao trabalho do criador, 

uma vez que suas relações ultrapassavam qualquer vínculo meramente literário entre 

editor e escritor; eram de amizade colaborativa, entre grupos de homens ligados às letras 

e vivendo delas, ou, certamente, tendo a literatura circulando em ―folhas‖, folhetins 

como fonte de renda e não somente como entretenimento, lazer, exibicionismos formais, 

poéticos.  

O Futuro reúne escritores célebres brasileiros e portugueses, que eram íntimos 

da Família Novais, tanto no Brasil, quanto em Portugal. Jean-Michel Massa esclarece 

sobre os colaboradores luso-brasileiros e o nível intelectual dos mesmos, a partir de 

algumas contribuições individuais, dando assim à revista O Futuro, prestígio, no 

cenário carioca da imprensa e das letras, dos saberes e intercâmbios culturais entre as 

duas nações, dos conteúdos circulados pela revista: 

 

Ao lado da colaboração de Machado de Assis, registram-se estudos sobre 

história contemporânea (Apontamentos Biográficos: O senhor D. Pedro II, por J. Pinto 

de Campos), ensaios estéticos, Do amor nas tendas pagãs, de Macedo Soares, polcas, 

valsas para piano, crônicas sobre os livros publicados ou as peças de teatro 

representadas, enfim, certo número de poesias de Faustino Xavier e de outros poetas do 

tempo. No Brasil, J. de Alencar, Q. Bocaiúva, Mons. Pinto de Campos, J. F. de 

Castilho, L. Delfino, Pinheiro Guimarães, Pedro Luís, J. M. de Macedo, R. C. Montoro, 

H. C. Múzzio, Francisco Octaviano, R. de Sena Pereira, A. E. Zaluar eram os principais 

colaboradores do Futuro (MASSA, 1971, p. 350). 

  

 Raymundo Magalhães Júnior, em prefácio à coleção de contos machadianos, que 

coligira em volume intitulado Contos Recolhidos, de 1956, aponta para o problema 

fundamental existente entre os contos O país das quimeras, publicado em 1862, na 

revista O Futuro e Uma excursão milagrosa, de 1866, publicado no Jornal das 

Famílias. O prefácio que o próprio R. Magalhães Júnior escreveu ao seu livro de resgate 

dos contos, de Machado de Assis, não republicados em livro pelo contista, traz 

reflexões e informações, ainda emergentes, para o entendimento da Forma da 

Responsabilidade, considerando a obra e o autor, no seu todo, no seu ―em torno‖, da 
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forma dos contos até a situação histórico-social da cultura letrada (ABREU: 2006)
6
 que 

envolvem a produção contista. Os contos, em questão, são abordados por Raymundo 

Magalhães Júnior, a partir da forma com que O país das quimeras fora reaproveitado em 

Uma excursão milagrosa. Sobre os contos de Machado de Assis, ambos postos à 

circulação e criticados por R. Magalhães, em cuja antologia, Contos Recolhidos, de 

1956, diz: 

 

Uma excursão milagrosa apresenta um reaproveitamento da narrativa O país 

das quimeras, publicado como sendo um ―conto fantástico‖, em O Futuro, de 1º de 

novembro de 1862. Página da mocidade, escrita aos vinte e três anos, foi contudo, 

julgada digna de figurar no segundo volume das Relíquias da Casa Velha , edição de W. 

M. Jachson. Inc. organizado postumamente, com a colaboração da escritora Lúcia 

Miguel Pereira, como está duas vezes declarado na introdução, do acadêmico Afrânio 

Peixoto. O texto aí recolhido não apresentava, porém, a forma definitiva do referido 

trabalho.  Ao tema em questão voltaria Machado, quatro anos depois, modificando-o 

sensivelmente. A principal modificação é a que consiste em fazer a viagem maravilhosa 

a O país das quimeras seja narrada pelo poeta Tito, na primeira pessoa do singular. 

Antes era na terceira pessoa. Machado de Assis na segunda versão, naturalmente se 

advertiu que uma história fantástica, um verdadeiro sonho, uma viagem quimérica, 

como aquela, ficaria melhor se fosse posta na boca do próprio poeta que a sonhara. 

Colocou-lhe também uma introdução ou ―nariz de cera‖ e um epílogo, ou moralidade. 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 1956, p.9). 

 

 Continuando com as indagações de R. Magalhães Júnior sobre a composição dos 

dois contos não publicados em livro pelo próprio Machado de Assis, chega o crítico à 

intervenção ou ao papel e função da forma conto no leitor, na leitora, do Jornal das 

Famílias, apontando assim, para o diálogo direto do autor com seu público ledor e 

consumidor do jornal: 

 

Além disto, introduziu no meio da narrativa, uma breve passagem nova, a do 

filósofo que faz aos quiméricos, a conferência que redunda em franca apologia do auto-

elogio... Destinado o autor Uma excursão milagrosa ao Jornal das Famílias tais 

acréscimos se fizeram necessários, sem dúvida, à divisão do trabalho em folhetins. 

Enquanto que em o O Futuro saiu todo de uma só vez, aquela publicação o dividiu ao 

meio, como costumava fazer com as narrativas mais longas, a fim de obrigar as leitoras 

e leitores a procurar a edição seguinte (MAGALHÃES JÚNIOR, 1956, p. 9). 

                                                           
6
Márcia Abreu, em seu livro, Cultura letrada: literatura e leitura, publicado pela UNESP, em 2006, 

deixa muito claro, que a compreensão do que seja literatura é, especificamente, ligada à época, ao público 

a que o autor se dirige, à língua que os leitores lêem e falam, portanto, realizam-na socialmente. Como 

minha tentativa de criar A Forma da Responsabilidade nos contos de Machado de Assis, a pesquisadora 

demonstrou, no capítulo 2, intitulado Infelizmente, não poderemos publicar sua obra – o nome do autor e 

o juízo estético, daquele seu livro, que ―são os conhecimentos prévios que temos sobre o autor, seu lugar 

na tradição literária, seu prestígio (etc.), que dirigem nossa leitura‖ (2006, p. 49), ou seja: a literatura não 

é só a forma ou o autor, mas as situações em que a obra é construída pelo criador e lida pelo 

contemplador.   
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 A partir dessas informações de R. Magalhães Júnior, Jean-Michel Massa 

investigou mais apuradamente a forma dos contos mencionados e verificou a diferença 

de modalidade de um escrito para outro, mais o centro de ambos configurado e 

sustentado pelo tema fantástico. As investigações de Jean-Michel Massa evidenciam o 

trabalho com o material, com os discursos que circulavam nas épocas de produção do 

―mesmo conto‖ multiplicado em ―dois‖ por Machado de Assis. O crítico estrangeiro e 

da década de 70 chegou mesmo a justificar o ―trabalho intenso‖ de Machado de Assis, 

na imprensa carioca daquela época, abril e maio de 1866: 

 

Entre as obras de autoria certa, Uma excursão milagrosa apresenta interesse 

particular para se conhecer a evolução de Machado de Assis. O autor retomou e 

desenvolveu um tema tratado antes em O Futuro. O novo conto, publicado em abril e 

maio de 1866, deve ter sido remetido a Garnier no começo de 1866, num período de 

trabalho intenso, quando Saldanha Marinho deixava o Diário para seguir para Ouro 

Preto. Isto explica que – por não ser inédito – a introdução seja uma glosa, se assim se 

pode dizer, de um artigo consagrado à Peregrinação pela Província de São Paulo, um 

volume de Zaluar, em que dissertava sobre o tema viajar é multiplicar a vida 

(MASSA,1971, p. 549). 

  

Na forma definitiva, verifico a introdução relativamente longa, em que o 

narrador faz referência a certas ―artes do conto‖, para justificar a iniciativa de se 

escrever uma viagem. Essa viagem proposta ao leitor é fundamentada no discurso 

Peregrinação pela Província de São Paulo. O enunciado Viajar é multiplicar a vida é 

slogan lançado pelas peregrinações e aparece como argumento do conto para o narrador 

convencer o leitor a ler ou a embarcar numa excursão milagrosa, até de certa maneira 

reler o conto O país das quimeras, publicado quatro anos antes na revista O Futuro. 

O artigo, ao qual se refere Jean-Michel Massa, foi publicado no Diário do Rio de 

Janeiro, no dia 16 de novembro, do ano de 1863, sobre Peregrinação pela Província de 

São Paulo, livro de Augusto Emílio Zaluar, um dos amigos, de Machado de Assis que, 

como o escritor fluminense, era figura carimbada na imprensa e literatura cariocas da 

década de 60, do séc. XIX brasileiro. Português e colaborador, também, da revista O 

Futuro, editor do jornal O Paraíba, que circulava em Petrópolis, do qual Machado de 

Assis foi colaborador.  Zaluar colaborou anos a fio no Jornal das Famílias. Outras 

relações entre ambos, que confirmam as atividades com as quais Machado de Assis se 

envolvia na época em que O país das quimeras e Uma viagem milagrosa (1862 e 1866) 

foram dados a lume, consistem no parecer que o escritor carioca, na situação de censor 

do Conservatório Dramático, emitiu sobre a tradução de Zaluar da comédia As 

Garatujas, de Victorien Sardou e todas as outras críticas ―favoráveis‖ que ele escreveu 

sobre a obra de Zaluar, conforme traça o perfil da amizade com Augusto Emílio Zaluar. 

Ubiratan Machado ainda aponta para a autofagia da revista O Futuro: 
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Machado por três vezes se referiu ao amigo em suas crônicas em O Futuro (15 

de março, 1º de abril, e 15 de julho de 1863), sempre de forma condescendente. De 

temperamento arrojado, Zaluar deixou um emprego na burocracia para realizar uma 

longa excursão pelas províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, durante os anos de 

1860 e 61 (MACHADO, 2008, p. 366). 

 

 O escrito de Machado de Assis, sobre Peregrinações pela província de São 

Paulo, passa a fazer parte dos dois contos em questão e revela a agitação, a quantidade 

de trabalhos, sob as quais, produziu, no geral, sua obra. Considerando por tal viés, em 

Uma excursão milagrosa, existem, concretamente, três discursos de três momentos, do 

escritor fluminense. O conto O país das quimeras foi publicado em O Futuro que, 

segundo Lúcia Miguel Pereira (1949, p. 80,), foi ―revista de vida efêmera porque os 

colaboradores, ao cabo de poucos meses, fugiram com todo o dinheiro do caixa‖; o 

conto Uma excursão milagrosa foi publicado em um jornal de longa vida (1863-1878), 

cujas considerações, de Jean-Michel Massa, revelam muito explicitamente a sua 

ideologia e o seu público leitor, consumidor: 

 

Recordemos que o Jornal das Famílias era, como seu nome indica, e mais do 

que a Revista Popular, uma publicação familiar. A revista trazia a cada mês um ou dois 

contos, cujo prosseguimento ou fim eram publicados no mês ou nos meses seguintes. 

Frequentemente, a edição era completada por algumas poesias de caráter sentimental ou 

de inspiração religiosa. Páginas de modas, ilustradas a cores, enriqueciam cada número. 

Uma crônica culinária, acompanhada de receitas assinadas Paulina Filadélfia, instruía as 

donas de casa e as jovens donzelas candidatas a casamento. Ás vezes uma página da 

Bíblia, narrada por um dos cônegos da relação, dava uma nota religiosa. Mas os homens 

da Igreja não julgavam inapropriado assinar um conto profano. A fórmula teve sucesso 

porque a revista viveu três lustros. Diferentemente de sua irmã mais velha, o Jornal das 

Famílias era impresso em Paris. Tem-se, nestes cento e oito exemplares, um documento 

de inestimável valor para conhecer a imagem dela mesma, que a sociedade brasileira se 

comprazia em buscar e isto num momento em que a mulher e a donzela jovem recebiam 

certo estímulo a pôr o pé fora do âmbito familiar.  

O Jornal das Famílias, êmulo das revistas europeias, anunciava já a imprensa 

romântica tal qual a conhecemos nos nossos dias, mas a qualidade da colaboração 

elevava muitas vezes a revista a um nível superior. Comove sem corromper e pretende 

preencher o desejo de sonho do gineceu brasileiro (MASSA,1971, p. 541-442). 

 

 Na vida e na obra de Machado de Assis, durante o período de 1862 até 1866, em 

que estão situados seus escritos: - o conto O país das quimeras, de O Futuro; o artigo 

sobre as Peregrinações à província de São Paulo, publicado no Diário do Rio de 

Janeiro, e o conto Uma viagem milagrosa, do Jornal das Famílias, registram, 

historicamente, o intenso trabalho do autor na imprensa carioca, no começo de sua 
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carreira contista, haja vista que os dois contos, em questão, antecedem a publicação do 

primeiro livro de contos de Machado de Assis, Contos Fluminenses, de 1870. 

Raymundo Magalhães Júnior, no segundo tomo, intitulado Ascensão, do seu estudo 

sobre a vida e a obra de Machado de Assis, chega até a indagar porque muitos contos do 

Jornal das Famílias, inclusive, Uma excursão milagrosa ficaram de fora do primeiro 

livro de contos que Machado de Assis publicou: 

 

Obras apressadas, de um autor sem tempo para dar melhor forma a seus 

escritos, foram todas desprezadas por Machado, ao reunir o material destinado a seus 

volumes de contos (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008, p. 11). 

 

Nessa fase da vida, Machado de Assis trabalhava muito, chegando mesmo, por 

aquela época a redigir, sozinho, uma edição inteira de jornal, conforme atesta 

Magalhães Júnior, ao mencionar o depoimento que João Ribeiro publicou a 4 de agosto 

de 1914, n’O Imperial, acerca de ―confidências‖ que o próprio contista fez a ele: 

 

Num certo momento de sua vida, ele foi o redator único de uma gazeta, não 

tinha tempo de enchê-la, nem sequer de traduzir coisas francesas ou inglesas. Acudiu-

lhe um estratagema: adquiria todas as folhas portuguesas que queria haver à mão, e 

delas recortava todos os artigos úteis e inúteis, fazia cabeçalhos novos e punha-os numa 

cesta ao pé de si. Lá para as tantas da noite, vinha o paginador: / Seu Machado! Faltam 

seis colunas!/ O nosso Machado espalmava a mão sobre a cesta e agarrava numa pitada 

monstruosa um lote de papéis.../ - Aqui estão as seis colunas./ Mais tarde, voltava o 

paginador, desconsolado: /- Falta ainda coluna e meia!/ O nosso Machado, de novo, já 

agora numa pitada menor, salvava a situação. E assim se fazia a gazeta (MAGALHÃES 

JÚNIOR, 2008, p. 11) 

 

A gazeta a que se refere João Ribeiro, cujo depoimento Raymundo Magalhães 

Júnior recolheu em seu estudo, é o Diário do Rio de Janeiro, lugar de publicação do 

escrito crítico de Machado de Assis sobre as Peregrinações à província de São Paulo, 

empenhadas por Emílio Augusto Zaluar. O mesmo método de ―colagem de cabeçalhos‖ 

em editoriais de jornais e o uso de ―outros discursos‖, usados numa mesma situação, 

foram aplicados no conto Uma viagem milagrosa, porque sua diferença, em relação a O 

país das quimeras, publicado em O Futuro consiste apenas em um cabeçalho, escrito, 

exclusivamente para a publicação de Uma excursão milagrosa, no Jornal das Famílias, 

mais o slogan ―viajar é multiplicar a vida‖, que Machado de Assis escreveu, em crítica 

às peregrinações do amigo Zaluar. 

O conto, que fora publicado no Jornal das Famílias, é resultado formal do 

trabalho que o contista tinha com o seu ―material de Língua Portuguesa‖, cujas funções 

e utilizações eram direcionadas ao agrado do público, e para preencher espaços de 
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jornais. Este fato fica claramente expresso, ao se ler O país das quimeras, de 1862; a 

crítica feita ao livro de Zaluar, de 1863 e o conto de 1866. O tema e o conteúdo desses 

escritos de Machado de Assis são, expressamente, os mesmos, porém, a considerar os 

seus espaços de publicação e o público que a eles eram cativos, tem-se, dos mesmos 

escritos, impressões diferentes, uma vez que o seu espaço de enunciação muda: todos os 

escritos falam sobre viagem, assim há, na Forma da Responsabilidade machadiana, o 

tempo-espaço da viagem (conteúdo de escrita), do trabalho árduo em jornais de distintas 

ideologias, mais a História Discursiva geradora da imagem e marcas machadianas. 

Esse tempo-espaço da viagem, em Machado de Assis, tem maneiras de 

representação diferentes. A viagem que aparece no conto O país das quimeras é de um 

poeta chamado Tito a um país fantástico; a viagem que aparece no estudo sobre o livro 

de Zaluar é sobre andanças geográficas humanas, citação de livros cujos conteúdos são 

desbravamentos espaciais; o conto Uma excursão milagrosa absorve essas duas 

modalidades de expressão da viagem. A parte do estudo sobre o livro de Zaluar, que 

aparece no conto do Jornal das Famílias, consiste apenas em ―Viajar é multiplicar a 

vida‖, porém ―o cabeçalho‖ que aparece acima de todo o conto O país das quimeras, 

que firma o todo do conto Uma excursão milagrosa, é bem parecido com o estudo sobre 

o livro de Zaluar, que envolve viagem de poeta e viagem geográfica, inclusive se se 

considerar a imagem do autor, presente nos três escritos machadianos. O escrito sobre o 

livro de Zaluar começa com uma reflexão acerca do que seja, para o critico Machado de 

Assis, a ação de viajar, a possibilidade da viagem: 

 

Não sei que hajam muitas coisas acima do prazer de viajar. Viajar é multiplicar 

a vida. De país em país, de costumes em costumes, o homem que nasceu com propensão 

e gosto para isso, renova-se e transforma-se. Mas, fique bem claro, é preciso ter gosto e 

propensão; é preciso ser poeta; os lorpas também viajam; mas, porque lhes falta o dom 

natural de apreciar e sentir as coisas, aborrecem-se por vaidade, ou divertem-se por 

aberração (ASSIS, 1957, p. 55).  

 

 ―Viajar é multiplicar a vida‖, corresponde ao ―Viajar é multiplicar-se‖, que está 

no conto Uma excursão milagrosa. O multiplicar é o conto O país das quimeras 

multiplicado em três. Esta repetição do autor, em relação à ideia de ―fuga da realidade‖, 

deve-se às dificuldades financeiras e às condições desgastantes de trabalho em que 

viveu Machado de Assis, durante o período de publicação, 1862, do conto de O Futuro, 

tal qual mostra Jean-Michel Massa: 

 

O temor que lhe inspirava o mundo real se manifestou sob outra forma num 

conto. Machado de Assis subtraiu a realidade. Necessitava da ficção do conto para 

manter certa distância do quotidiano por vezes doloroso. O país das quimeras é uma 

obra transparente. Um poeta, oprimido pela necessidade, é obrigado, para subsistir, a 

vender todas as suas produções a um rico indivíduo ―maníaco pela fama de poeta‖, que 
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as fez passar por suas próprias criações. Uma noite, quando o poeta trabalhava, uma 

sílfide o transporta aos países das quimeras. Penetra no reino maravilhoso da Fantasia. 

Através destas alegorias, que vê com os seus próprios olhos, o herói faz uma descoberta: 

o que parece ilusão é a verdade. Desta forma, Machado de Assis afirma, para o homem, 

o direito ao sonho (MASSA, 1971, p. 354). 

O homem e o artista, o trabalho e a obra que fazem parte da mesma imprensa, do 

mesmo jornalismo, da mesma literatura, a produção da cidade do Rio de Janeiro na 

década de 60 do século XIX são coincidências e formações da consciência do autor 

acerca da sociedade onde vive, a sua desenvoltura com o trabalho de jornalista, homem 

de jornal: ―o operário‖, como classifica Lúcia Miguel Pereira (1949, p. 33-43). 

Desdobra-se o autor, nos seus personagens, na manutenção e conservação do ―bom 

nome‖ dos jornais por onde passa e colabora, reproduzindo, claramente, a forma conto,  

em ―outros discursos‖ de sua própria lavra, como é o caso de O país das quimeras, 

publicado a 1º de novembro de 1862, em O Futuro,  e Uma excursão milagrosa, que é a 

retomada daquele conto, no Jornal das Famílias, abril-maio de 1866. 

Essa dinâmica entre os contos, o diálogo interno existente dentro da obra 

contista de Machado de Assis são reflexos daquilo que Walter Benjamim denominou de 

―a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica‖ (1994, p. 165-196). O trabalho do 

autor, nos jornais em que colaborava, as dificuldades econômicas por que passou o 

contista à época em que era da revista O Futuro, em 1862, ligam-se ao tempo em que 

saiu Uma excursão milagrosa, no Jornal das Famílias, porque Machado  trabalhava 

feito ―operário‖, no Diário do Rio de Janeiro. R. Magalhães Júnior chega até a 

exclamar: ―Como trabalhou nesse ano de 1866!‖ (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008, p. 

10):  

 

Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente; o aqui e agora 

da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. É nessa existência 

única, e somente nela, que se desdobra a história da obra. Essa história compreende não 

apenas as transformações que ela sofreu, com a passagem do tempo, em sua estrutura 

física, como as relações de propriedade em que ela ingressou (BENJAMIN: p. 167, 

1994). 

Tal problema se dá nos referidos contos de Machado de Assis, a partir da perda 

de autenticidade do conto O país das quimeras, pois, embora sua forma esteja e 

permaneça na íntegra no conto de 1866, Uma excursão milagrosa, ele só existe 

enquanto gênero conto, isolado e como todo acabado, nos exemplares da revista O 

Futuro, uma vez que o público do Jornal das Famílias era constituído por outros tipos 

sociais. Mesmo a mudança de título apresenta a variação oportuna e sagaz empreendida 

pelo autor, para manter-se firme e adequado às ideologias dos jornais e revistas, pelos 

quais deixava suas contribuições.  

Considerando a mudança do título de O país das quimeras para Uma excursão 

milagrosa, percebo, nesses dois contos de Machado de Assis, aquilo que Mikhail 

Bakhtin chamou, em sua Experiência de análise filosófica, de ―o acontecimento da vida 
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de um texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre se desenvolve na fronteira de duas 

consciências, de dois sujeitos‖ (BAKHTIN, 2003, p. 311). Quando Machado de Assis, o 

autor criador, muda o título, introduz cabeçalho, impõe diálogo com outro gênero de sua 

atividade discursiva (o escrito crítico sobre as Peregrinações de Zaluar), é porque o 

autor pessoa, Machado de Assis, está dialogando com outras consciências.  

O público consumidor e leitor da folha O Futuro, muito provavelmente, era 

constituído de jovens poetas, da pacotilha de Zaluar, Faustino Xavier de Novais, ou 

interessados, simplesmente, em estar a par das novidades literárias luso-brasileiras; a 

esse público, a direção do título O país das quimeras é perfeito; tal como, é perfeito o 

título Uma excursão milagrosa, direcionado um escrito, que conta a história fantástica 

de Tito, poeta, como os leitores e colaboradores de O Futuro, porém, com as alterações 

feitas, para agradar a um público aristocrático e conservador, quando o jornal de 1862 se 

constituía, sobretudo, de jovens escritores luso-brasileiros, tanto quanto seu público 

ledor e consumidor.  

O delírio dos que se julgavam poetas aparece evidenciado e tornado medíocre 

por Machado de Assis. Além do leitor, o tema do poeta desastroso, imerso em 

devaneios, bom artista apenas para si mesmo e para aqueles que o toleram, aparece em 

Uma excursão milagrosa, o tema do poeta delirante e o seu leitor, na parceria discursiva 

com o criador do conto, parte do acréscimo feito por Machado em relação a O país das 

quimeras. Assim fala o narrador, na versão definitiva do conto, que o autor publicou em 

dois jornais diferentes, mas não o recolheu em livro: 

 

Tenho uma viagem milagrosa para contar aos leitores, ou antes uma narração 

para transmitir, porque o próprio viajante é quem narra as suas aventuras e as suas 

impressões. 

Se a chamo milagrosa é porque as circunstâncias em que foi feita são 

singulares, que a todos há de parecer que não podia ser senão um milagre.  

Todavia, apesar das estradas que o nosso viajante percorreu, dos condutores 

que teve e do espetáculo que viu, não se pode deixar de reconhecer que o fundo é o mais 

natural e possível deste mundo. 

Suponho que os leitores terão lido todas as memórias de viagem, desde as 

viagens do Capitão Cook, às regiões polares até as viagens de Gulliver , e todas as 

histórias extraordinárias desde as narrativas de Edgar Alan Poe até os contos de Mil e 

uma noites. Pois tudo isso é nada à vista das excursões singulares do nosso herói, a 

quem só falta o estilo de Swift para ser levado à mais remota posteridade.  

(ASSIS,1956, p.119) 

 

 Nesta passagem, que é original, e que não aparece no conto O país das quimeras, 

Machado de Assis justifica ao público o caráter fantasioso de seu escrito, embora conte, 

para que o leitor entenda tal justificativa, com o cabedal de leitura do mesmo leitor, para 
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que este entenda tanto o conto, quanto a justificativa de ele ser publicado e ainda ser um 

escrito fantástico. A viagem pela imaginação, o deslocamento e o diálogo com 

mentalidades antigas, com culturas distantes, as literaturas mundiais presentes nos 

contos de Machado de Assis, demonstram que o seu público leitor possuía, tanto quanto 

o autor, algum conhecimento das letras universais.  

A própria viagem que o personagem do conto narra, passa-se na Grécia antiga, 

com os valores poéticos clássicos, mas na forma de ―dramalhão‖, de caricatura do poeta 

chato e pouco talentoso, mas que viaja, desprende-se da ―realidade histórica‖ que o 

enquadra, a partir da liberdade viajante que é a literatura: 

 

As histórias de viagem são as de minha predileção. Julgue-o quem não pode 

experimentá-lo, disse o bardo português. Quem não há de ir ver as coisas com os 

próprios olhos da cara, diverte-se ao menos em vê-las com os da imaginação, muito 

mais vivos e penetrantes.  

Viajar é multiplicar-se (ASSIS, 1956, p.119). 

  

 A parte substancial do conto Uma excursão milagrosa é todo o conto que antes 

fora publicado em O Futuro. Na parte que é publicada como acabamento final, ao 

menos de que se tem notícias até hoje, no Jornal das Famílias, ainda se percebe o 

discurso direto do narrador ao leitor, com o narrador advertindo que a viagem que se 

apresenta no conto é tão mais louca, mais misteriosa que as que poderiam aparecer no 

cabedal de leitura do consumidor do Jornal das Famílias. Eis a última parte que 

corresponde às inovações e ―mexidas no texto‖ por parte do próprio Machado de Assis, 

que não constavam da primeira ―versão‖: 

 

O mesmo se dá se a viagem for através dos cadáveres das cidades antigas, dos 

desertos das Arábias, dos gelos do Norte. Tudo chama o espírito, e o educa, e o eleva, e 

o transforma.  

Das viagens sedentárias só conheço duas capazes de recrear. A Viagem à roda 

de meu quarto e a Viagem à roda de meu jardim, de Maistre e Alphonse Karr. 

Ora, com todo este gosto pelas viagens, ainda assim eu não desejaria fazer a 

viagem do herói desta narrativa. Viu muita coisa é certo; e voltou de lá com a bagagem 

cheia dos maios de apreciar os fracos da humanidade. Mas por tantas coisas, quantos 

trabalhos! (ASSIS, 1971, p.119). 

 

As exigências e o perfil do público ledor e comprador influenciando na 

narrativa, na voz que direciona o discurso, para a formação da leitura, para a sua 

imagem mesmo, de leitor também, assim como o seu interlocutor que recebe a forma 
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começada em 1862 e acabada em 1866, mas que fica fora de seus Contos Fluminenses, 

de 1870.  

 O conto O país das quimeras foi publicado em um veículo de comunicação no 

qual era efervescente o relacionamento dos seus colaboradores com o discurso poético. 

Como na Marmota, o tom é pouco elitista. A vivência de jovens poetas, a falta de 

dinheiro, homens que ganham a vida, através da palavra, e escrevem de acordo com as 

circunstâncias ideológicas ordenadas e organizadas, nos jornais. O ambiente formado no 

jornal O Futuro é mais adequado e característico de leitores que se interessem pelo 

―comércio‖ da poesia, pois Tito, personagem do conto O país das quimeras, é um ―poeta 

mercenário‖. Talvez, ele seja o irmão mais velho de Pestana, por vender seus poemas, 

tal qual ―um homem célebre‖ vendia suas polcas, no conto Um homem célebre, 

primeiramente publicado na Gazeta de Notícias, de 29 de junho de 1888, e republicado 

no livro Várias Histórias, de 1894.   

 O país das quimeras foi o segundo conto publicado por Machado de Assis, antes 

apenas de Três tesouros perdidos, de 1858, na Marmota, de Paula Brito. Em 1862, no 

conto publicado em O Futuro, de propriedade e direção de Faustino Xavier de Novais, 

Machado de Assis inicia um de seus recursos favoritos, que é a citação ou referência a 

personagens ou autores do cânone mundial, como na famosa abertura do conto A 

cartomante, de 28 de novembro de 1884, publicado na Gazeta de Notícia e republicado, 

pelo próprio autor em 1894, no volume Várias Histórias: ―Hamlet observa a Horácio 

que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia‖ (ASSIS,1998, p. 

254), ou como no desconhecido conto A pianista, publicado uma única vez, em 1866, 

no Jornal das Famílias, (mesmo ano do conto Uma excursão milagrosa), que começa 

citando Safo e Cleópatra: 

 

Tinha vinte e dois anos e era professora de piano. Era alta, formosa, morena e 

modesta. Fascinava e impunha respeito; mas através do recato que ela sabia manter sem 

cair na afetação ridícula de muitas mulheres, via-se que era uma alma ardente e 

apaixonada, capaz de atirar-se ao mar, como Safo, ou de enterrar-se com o seu amante, 

como Cleópatra (http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html). 

 

 Malvina, o nome da pianista, é construída, axiologicamente, como os 

personagens Romão Pires do conto Cantiga de esponsais e Pestana, do conto Um 

homem célebre. Pode-se dizer que Machado de Assis desenvolveu seu estilo, da 

mocidade até a maturidade, estampado em jornais e livros nos anos 1883/1884 e 

1888/1894, enquanto a pianista é de 1866. A diferença axiológica, entretanto, entre 

Malvina e aqueles dois personagens é ela ser mulher; no ofício, ela é igualada a Romão 

Pires e a Pestana.  

A recorrência temática, o estilo do narrador, a formação do todo e do ―em 

torno‖, a situação da personagem coincide com a ―celebridade urbana‖ e a ―angústia 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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íntima‖, de Romão Pires e Pestana, que são personagens de contos publicados na 

imprensa e em livro, diferentes de Malvina (Mulher) e Tito (Poeta), que ficaram fora 

dos sete livros de contos de Machado de Assis, por escolha do próprio autor. A 

construção estilística de Tito, personagem do segundo conto, publicado na imprensa 

carioca, ou seja, o segundo conto de sua vida e obra, traz recursos que individualizam a 

obra do autor, pois há Malvina, Romão Pires e Pestana, todos músicos que vivem da 

arte, são pobres, financeiramente, e vendedores de suas próprias músicas, na sociedade 

carioca do séc. XIX. A música de Tito, nos contos O país das quimeras, do Futuro e 

Uma viagem milagrosa, do Jornal das Famílias, é o verso, o poema laudatório e 

―produto de consumo‖, tais quais os de Luís Tinoco, personagem que circulou só em 

livro, devido à vontade machadiana, nas Histórias da Meia-Noite, de 1873, segundo 

livro de contos de Machado de Assis, intitulado Aurora sem dia. O conto O país das 

quimeras inaugura a citação no primeiro parágrafo, muito recorrente em sua obra. O uso 

da citação, no primeiro parágrafo, como diálogo com o leitor e com a tradição letrada 

das culturas mundiais acontece pela primeira vez, na obra de contos de Machado de 

Assis, com estas palavras: 

 

Arrependera-se Catão de haver ido algumas vezes por mar quando podia ir por 

terra. O virtuoso romano tinha razão. Os carinhos de Anfitrite são um tanto raivosos, e 

muitas vezes funestos. Os feitos marítimos dobram de valia por esta circunstância, e é 

também por esta circunstância que se esquivam de navegar as almas pacatas, ou, para 

falar mais decentemente, os espíritos prudentes e seguros. 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

 

As referências às literaturas mundiais que aparecem nos primeiros parágrafos 

dos contos de Machados de Assis revelam as leituras feitas pelo autor e as 

correspondências de diálogo entre elas e as leituras realizadas por seus possíveis 

parceiros do discurso, condicionados a locais de comunicação tão diferentes, como O 

Futuro e o Jornal das Famílias. As literaturas mundiais serviram para o contista se 

projetar, literariamente, no leitor, ironizando-o, convidando-o à reflexão sobre o fazer 

poético, na cidade do Rio de Janeiro, histórico da ironia machadiana, impresso em 

primeiros parágrafos de seus contos, ao impor diálogo com poetas e escritores do 

cânone ocidental e discutir os hábitos e moralidades cariocas do séc. XIX.  

 

 

 

 

 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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Diferenças de classes sociais, construções narrativas e os locais do homem e da 

mulher 

  

 O conto Letra vencida é construído pelo narrador que, ―do lado de fora da 

história‖ conduz toda a forma narrativa e descritiva, cuja dissolução temporal afeta 

diretamente a vida de dois personagens. Essa dissolução temporal dá-se a partir do 

distanciamento geográfico, ou seja: tempo e espaço são divorciados das volições-

cognitivas-emocionais dos personagens, que se afastando da convivência (casal de 

namorados), por determinações do condicionamento moral, tornaram-se estranhos um 

para o outro, pois deixaram de ser os mesmos, com a passagem do tempo.  

 No conto Letra vencida, estética e ideologicamente, aparece a força centrífuga 

do tempo e do espaço condicionando, negativamente, a consciência amorosa, pois a 

diminuição da intensidade afetiva é, claramente, formada pelo narrador, segundo a 

pressão cultural recaída sobre o homem e a mulher. 

 Os personagens Eduardo B. e Beatriz são transformados pela ação do tempo e 

pelas experiências culturais distanciadas da companhia um do outro. Embora se 

amassem, não poderiam chegar ao casamento, uma vez que, ainda jovens, o rapaz, sem 

título de doutor, a família, legitimada pelas leis da cultura que governam a sociedade, 

determina-lhe o próprio destino, enquanto a moça resiste à pressão cultural e, como a 

Penélope dos gregos espera, firmemente, Eduardo voltar, com a carta de doutor, da 

Europa, depois de dezoito anos longe. O conto Letra vencida foi publicado, pela 

primeira vez, no jornal A Estação, de 31 de outubro, 15 e 30 de novembro de 1882; não 

foi, por vontade de Machado de Assis, republicado em livro. 

 Heleieth Iara Bongiovani Saffioti, em seu livro A mulher na sociedade de 

classes mito e realidade, diz que ―o sistema de castas não apresentou, no Brasil, um 

fundamento apenas econômico, mas também pecuniário, o que tornava negociável a 

liberdade‖ (SAFFIOTI, 1976, p. 162). O enredo e as consciências dos personagens, 

mais a consciência do narrador aparecem na forma do conto Letra vencida de maneira a 

corresponderem à concretização do imaginário social carioca, nos discursos de Eduardo, 

Beatriz e do narrador, que distante, fofoca sobre a vida daquele casal. No dizer do 

narrador e nos falares de Beatriz e Eduardo, estão elementos culturais da formação 

social brasileira da mulher e do homem, seus papéis de identidade e posicionamentos 

axiológicos e ideológicos, no campo carioca da data de publicação do conto e as datas 

que aparecem, na forma do mesmo conto.  

 A coerência do discurso com as leis culturais do condicionamento amoroso 

aparecem muito concretamente nas vidas narradas, cujos participantes são 

magistralmente descritos pelo narrador, no ambiente cultural formado, característico das 

famílias ―burguesas‖ ou ―aristocráticas‖ da cidade do Rio de Janeiro do século XIX. O 

narrador, de um ponto de vista exclusivo e singular, mantém a coerência dos discursos 

formadores das consciências (homem/mulher), deixando-os como acabamento estético 

da moral vigente no séc. XIX carioca, que é a moral do ―ser bem visto na sociedade, 

através do título de doutor‖, ao pater familias; status social do personagem Eduardo B.; 

enquanto a mulher, Beatriz, fica oculta, no sentido de não ser titulada e ter de 
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permanecer à espera do homem, por conta de uma viagem: ele vai à Alemanha estudar, 

ela fica a esperar e a resistir aos ataques, cobranças patriarcais, de moça solteira para 

além da idade, aos padrões da cultura dos cariocas de então. 

  

 As disposições dos papéis sociais em Letra vencida aparecem concretamente 

na forma discursiva com que os personagens são construídos e vistos, à distância, pelo 

narrador. A partir das funções individuais localizadas na forma do relacionamento entre 

homem e mulher, na cidade do Rio de Janeiro do século XIX, em que o espaço público 

das discussões políticas e administrativas, culturais e artísticas eram reguladas 

exclusivamente, pelo senhor, enquanto a senhora, reclusa dentro do lar, aparece como 

um objeto a ser comandado pelo pai e zelado pela mãe. 

  A situação inicial proposta, no conto Letra vencida: 

 

 

   CAPÍTULO PRIMEIRO – I  

 

EDUARDO B. embarca amanhã para a Europa. Amanhã quer dizer 24 de abril 

de 1861, pois estamos a 23, à noite, uma triste noite para ele, e para Beatriz. 

— Beatriz! repetia ele, no jardim, ao pé da janela donde a moça se debruçava 

estendendo-lhe a mão. 

De cima, — porque a janela ficava a cinco palmos da cabeça de Eduardo, — de 

cima respondia a moça com lágrimas, verdadeiras lágrimas de dor. Era a primeira 

grande dor moral que padecia, e, contando apenas dezoito anos, começava cedo. Não 

falavam alto; poderiam chamar a atenção da gente da casa. Note-se que Eduardo 

despedira-se da família de Beatriz naquela mesma noite, e que a mãe dela e o pai, ao vê-

lo sair, estavam longe de pensar que entre onze horas e meia-noite, voltaria o moço ao 

jardim para fazer uma despedida mais formal. Além disso, os dous cães da casa 

impediriam a entrada de algum intruso. Se tal supuseram é que não advertiram na 

tendência corruptora do amor. O amor peitou o jardineiro, e os cães foram recolhidos 

modestamente para não interromper o último diálogo de dous corações aflitos 

(ASSIS,1997, p. 295). 

 

 A cena sentimental já instaurada no drama humano do amor, em conflito com o 

rigor das leis sociais, com a moralidade dos costumes, da qual nos disse Friedrich 

Nietzsche, no Capítulo II, Contribuição à História dos Sentimentos Morais, de seu livro 

Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres: 

 

Costumes e moral. Ser moral, morigerado, ético significa prestar obediência a 

uma lei ou tradição há muito estabelecida. Se alguém se sujeita a ela com dificuldade ou 

com prazer é indiferente, bastando que o faça. ―Bom‖ é chamado aquele que, após longa 

hereditariedade e quase por natureza pratica facilmente e de bom grado o que é moral 

(NIETZSCHE, 2000, p. 72). 
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Machado de Assis reflete sobre o amor e seus meandros e situações sociais que 

localizam o individuo na cultura: o lugar do homem e da mulher na sociedade carioca, 

no tempo em que os jornais refletiam padrões de comportamento social e mesmo 

axiológico, devido a tradições patriarcais orientadas pelos mais velhos. O amor 

vivenciado e condicionado pelas classes sociais ou, simplesmente, o amor como 

experiência moral, delimitando os papéis de homem e mulher, se concretiza nas 

consciências de Eduardo e Beatriz, a partir da Observação Participante do narrador 

sobre eles: o olhar de fora que cobre as características interiores (axiológicas) e 

exteriores (sociais) do casal.  

 O sentimento amoroso da disponibilidade sentimental de um para o outro é 

interrompido pelos costumes de filhos de famílias abastadas irem doutorar-se na 

Europa, a fim de, quando retornarem, serem bem sucedidos e poderosos no Rio de 

Janeiro do séc. XIX. A tradição um tanto aristocrática da cultura brasileira é 

contrabalançada pelo caráter volitivo-emocional-cognitivo das personagens, no seu todo 

acabado na forma do conto, uma vez que Eduardo e Beatriz, na condição de 

apaixonados, adiam o amor, a sua experiência plena, a dois, baseada seja na 

convivência, seja no companheirismo do corpo-a-corpo, para que ele realize a tradição 

da família abastada carioca, que é perpetuar o poder econômico e intelectual na 

sociedade, através da ocupação de cargos públicos e o gozo de prestígio social, no 

âmbito dessa cultura viciada e alienada, desde a sua formação nos 1500: antes do amor e 

respeito aos sentimentos do próximo, a Cultura e a Civilização! Como se consegue isso? 

Sendo doutor na Alemanha, como nos diz o narrador perverso e intrujão, referindo-se à 

partida de Eduardo. 

 

 Chamo o narrador de perverso e intrujão, porque é que tem ele de se meter nas 

vidas alheias, expor aos leitores e leitoras, da revista A Estação, a vida de Eduardo e 

Beatriz? A imagem do narrador aparece como a ―palavra articulada em discurso‖ de um 

fofoqueiro vulgar, que fica sabendo de acontecimentos ―íntimos‖ da vida dos outros, 

que nada tem a ver com a existência dele, e conta, sem nenhum pudor, a nós leitores de 

todos os tempos, particularmente, aos que liam e consumiam a revista A estação. Seus 

números, recolhidos no primeiro tomo da pesquisa de Elizabete Velloso de Margarido 

Barbosa da Silva (2012, p. 104), intitulada As relações amorosas nos contos de 

Machado de Assis: Um estudo do Jornal das Famílias e da revista A Estação, revelam 

o capital que girava em torno da revista, onde foi publicado o conto Letra vencida: 

 
Duração     Capital    Interior 

12 meses    26$000     28$000 

11 meses   240$000    26$000 

10 meses   22$000     24$000 

09 meses   21$000     22$000 

08 meses    19$000     21$000 

07 meses    17$000     18$000 

06 meses    14$000     15$000 

05 meses    12$000     13$000 

04 meses    110$000    11$000 

03 meses    8$000     8$500 

Número avulso   1$500 
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Pelo correio registrado  1$700 

 

 

Como o narrador sabe que os cachorros da família de Beatriz, mais o jardineiro, 

colaboram para que os dois excedam o tempo de dentro da casa da moça, realizando o 

amor no jardim, onde a cena, pelo tom idílico e aventureiro, é realçada? O narrador do 

conto Letra vencida constrói os personagens de maneira a fazê-los ―terceiros e ausentes‖ 

do diálogo do narrador com o leitor, pois as consciências de homem e mulher, como 

caracteres axiológicos e sociais dos personagens Eduardo e Beatriz, são impressos, 

vendidos e lidos pelo comprador de A Estação. Ou seja: os personagens Eduardo e 

Beatriz dialogam entre si, vivem suas vidas que são expostas pelo narrador, que por sua 

vez conta, fofoqueiramente, a vida dos dois ao público que, axiologicamente, dialoga 

com as consciências dos personagens, e do narrador fofoqueiro, que como caracteriza 

Roland Barthes, em seu livro Fragmentos de um discurso amoroso (1997, p. 175): 

 

A fofoca reduz o outro a ele/ela, e essa redução me é insuportável. O outro não 

é para mim nem ele nem ela; ele tem apenas seu próprio nome, seu nome próprio. O 

terceiro pronome é um pronome mau: é o pronome da não-pessoa, ele anula 

(BARTHES, 1997, p. 175). 

 

 

 O ato do casal, no encontro pós-jantar, cujo sentimentalismo se faz 

predominante nas consciências, em diálogo, é posto em questão logo no primeiro 

parágrafo do conto que, a meu ver, é o parágrafo inicial de uma fofoca contada por 

alguém que muito bem conhece seu Ofício do Dizer e sua Arte de Escrever: o narrador 

machadiano, que constrói, especificamente, o conto Letra vencida e fala arbitrariamente 

da vida alheia. Os personagens Eduardo e Beatriz são expostos na forma do conto e 

expõem o detrimento do amor em prol do capital, ou do status social advindo dos 

estudos qualificados. Porém a relação entre amor e capital é diferente na experiência de 

homem e mulher. Muito claramente, Machado de Assis dialoga com as consciências de 

seus leitores ou dos compradores de A Estação, ao caracterizar os papéis específicos de 

Beatriz, personagem do lar; e Eduardo, personagem do mundo. Para se realizarem ou 

cumprirem seus destinos culturais ou amor fati, separam-se, ainda apaixonados, 

contudo, ao realizarem-se culturalmente, ele na Europa, à moda Brás Cubas; ela lutando 

contra a família e o dogma do casamento arranjado; reencontram-se, porém, como diz 

―um amigo íntimo deles‖, ao narrador, diretamente, no último parágrafo do conto: ―– 

Também não. Vivem, respeitam-se; não são infelizes, nem podemos dizer que são 

felizes. Vivem, respeitam-se, vão ao teatro... (ASSIS, 1997, p. 306) 

A imagem do narrador se reduz à distância que ele toma dos personagens, sua 

visão excedente engloba o todo de Eduardo e Beatriz, desde suas consciências à cultura 

condicionadora do hábito que as forma, materializadas naquele ―casal de papel‖. O 

diálogo proposto por Machado de Assis, em seu conto Letra vencida, considerando as 

―vozes culturais‖ presentes nos discursos e caracteres componentes das imagens do 

narrador, Eduardo e Beatriz, coincide com o que Pierre Bourdieu, em seu livro A 

dominação masculina, no capítulo II Anamnese das constantes ocultas, diz sobre as 
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visões masculinas e femininas agindo umas sobre as outras. A mulher é o self-image de 

si mesma, mas está em diálogo constante, na incessante construção de discursos que 

recaem sobre ela e a constroem culturalmente: 

 

 

Tudo, na gênese do habitus feminino e nas condições sociais de sua realização, 

concorre para fazer da experiência feminina do corpo o limite da experiência universal 

do corpo-para-o-outro, incessantemente exposto à observação operada pelo olhar e pelo 

discurso dos outros (BOURDIEU, 2003, p. 79). 

 

 

Pelo fato de o narrador ser um ―intrujão‖, falador de vidas alheias, ponto de 

enunciação que capta axiologias de homem e mulher típicos do séc. XIX carioca, ele 

abarca os discursos que formam as falas sociais encarnadas em tais personagens, 

dirigindo-se ao leitor, sem julgamentos, mas ácido e frio, sobre o fato de ser melhor 

sacrificar um amor e se tornar doutor, do que viver esse amor sem ser doutor: Machado, 

através do seu narrador, escancara a moralidade ―materialista‖ regente dos atos 

―burgueses‖, uma vez que no conto, está muito claramente localizada a ideologia do 

prestígio social, em detrimento da plena satisfação amorosa, da vida a dois, da 

construção conjunta dos prestígios e bens materiais e do espírito. O homem é livre para 

ultrapassar fronteiras morais e geográficas, a mulher subordinada às leis da família e 

casamenteiras. 

As falas: ―Adeus, Beatriz!‖ de Eduardo e ―Não, não vá já!‖ de Beatriz, 

exemplificam muito bem, considerando a literatura como fonte primária do 

conhecimento, as localizações do homem e da mulher nas culturas e sociedades, pois 

acompanhar seu marido até a Alemanha, Heidelberg, mais precisamente, para que ele 

receba a carta de doutor, no séc. XIX, era utopia para a mulher. Considerando as datas 

expressas no conto Letra vencida, e também a data de publicação no jornal A Estação, 

trata-se de Machado de Assis estar, a partir da imprensa carioca, discutindo o habitus 

carioca de resolução e harmonização entre amor, casamento, dinheiro, prestígio social e 

papéis culturais de homens e mulheres, pois os personagens assumem lugares de 

enunciação, muito bem marcados, pela voz fofoqueira desse narrador específico. 

As falas e suas posições enunciativas (personagens, narrador, leitor, autor) 

formam diálogos entre consciências comportamentais, axiologias que se concretizam na 

ida de Eduardo e no ficar de Beatriz; ele se divertir e ―virar doutor‖, na Europa; ela 

esperar por ele, no Brasil, Rio de Janeiro, nas datas que aparecem no conto; ou do ano 

de 1882, quando saiu na revista A Estação, estampado, em diálogo direto com as moças 

que advinham de famílias que compravam jornais.  

Discursos emitidos pelo narrador, na palavra de Eduardo e Beatriz, típico e 

comum casalzinho apaixonado do séc. XIX, conforme suas possibilidades financeiras e 

construções familiares, locais culturais ocupados pelo narrador que fofoca, por Beatriz 

mulher, por Eduardo homem, segundo visão do ser dialógico Machado de Assis 

contista: fofoca de quem desembolsava dinheiro, pelo requinte de A Estação, 

coincidente com o posicionamento econômico dos personagens do conto Letra vencida. 
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As consciências se concretizam, ao passo que as identidades se definem, justamente, em 

seus locais culturais coordenados pelas axiologias dos papéis sociais assumidos. 

 

 O individualismo, como manutenção do poder, se concretiza na partida de 

Eduardo para a Alemanha. Neste e com este ato responsável e de resposta, Eduardo 

renuncia a sua alma interior em favor de seu corpo exterior, ou seja: Eduardo B. prefere 

o cérebro, e seus pensamentos de mais valia social, a seu coração apaixonado por 

Beatriz. Mas o individualismo do personagem não se esgota nele mesmo, como criatura 

criada pelo narrador intrujão e fofoqueiro machadiano, e sim se expande à simbologia 

cultural do poder, do dinheiro, do prestígio social, da repetição de acúmulo e hábitos 

refinados. Segundo a cultura do séc. XIX no Rio de Janeiro, toda a gama de heranças 

culturais de sua família, que é fruto da formação cultural do país, se manifesta nos 

breves e simples discursos daquele casal apaixonado.  

O adeus não é à Beatriz (coisa que Dante jamais permitiria, em sua La Divina 

Comedia), mas aos valores sentimentais, espontâneos, de alegria e festa, existentes, 

apenas, segundo os poetas românticos, no encontro harmonioso entre o eu e o outro ser 

humano: incessantemente abertos um para o outro, conforme a teoria do amor de 

Heráclito. Porém, no conto, o eu de Eduardo se expande interativamente para a 

obtenção da ―carta de doutor‖, a ser conquistada do outro lado do Oceano Atlântico, 

numa ida, individualmente romântica, mas de aventura e estudo, solteiro e livre, para 

―aculturar-se‖ na cultura do outro europeu. 

Eduardo e Beatriz, cujos discursos se constroem para formalizar o 

relacionamento de homem e mulher, representam a autorrepressão dos desejos e dos 

prazeres do amor, desde muito jovens, em prol da reputação de ambos, cada qual no seu 

papel social, no plano dos hábitos culturais e patamares do poder e usufruto de ser 

―nobre‖, ―aristocrata‖, ―dono do poder‖ na sociedade carioca do séc. XIX, sacrificando 

a sentimentalidade e tornando o casamento em circunstâncias ou opções, segundo as 

consciências singularizadas, nos familiares, comportamentos, moralidades que formam 

o todo dos personagens em questão. Também constituem a voz fofoqueira do narrador, 

por ele transgredir intimidades imaginadas ou mentalidades de que existe harmonia 

entre status social, dinheiro e felicidade no amor. 

 

 A partida de Eduardo representa a escolha do homem na realização de seu 

destino, enquanto o ficar de Beatriz representa a vulnerabilidade maior da mulher, em 

relação à sua família, principalmente, em relação ao pater familias.  O amor de Beatriz a 

Eduardo não é respeitado pela moral patriarcal recaída sobre a moça, é preciso casá-la, 

com outro homem, pois no habitus cultural, do séc. XIX brasileiro, é imoral família 

distinta ter uma solteirona, dentro de casa pela vida toda: 

 

 

CAPÍTULO III 

 

BEATRIZ voltou aos hábitos anteriores, aos passeios, saraus e teatros do 

costume. A tristeza, de aguda que era e manifesta, tornou-se escondida e crônica. No 
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rosto era a mesma Beatriz, e tanto bastava à sociedade. Naturalmente não tinha a mesma 

paixão da dança, nem a mesma vivacidade de maneiras; mas a idade explicava a 

atenuação. Os dezoito anos estavam feitos; a mulher completara-se. 

Quatro meses depois da partida de Eduardo, entendeu a família da moça 

apressar o casamento desta; e eis aqui as circunstâncias da resolução. 

Amaral cortejava a moça ostensivamente, dizia-lhe as finezas usuais, 

frequentava a casa, ia onde ela fosse; punha o coração em todas as ações e palavras. 

Beatriz entendia tudo e não respondia a nada. Usou duas políticas diferentes. A primeira 

foi mostrar-se de uma tal ignorância que o pretendente achasse mais razoável esquecê-

la. Pouco durou esta; era improfícua, tratando-se de um homem verdadeiramente 

apaixonado. Amaral teimou; vendo-se desentendido, passou à linguagem mais direta e 

clara. Então começou a segunda política; Beatriz mostrou que entendia, mas deixou ver 

que nada era possível entre ambos. Não importa; ele teimou ainda mais. Nem por isso 

venceu. Foi então que o pai de Beatriz interveio. 

— Beatriz, disse-lhe o pai, tenho um marido para ti, e estou certo que vais 

aceitá-lo... 

— Papai... (ASSIS, 1997, p. 300) 

 

  

 Nesta passagem, evidencia-se a composição do todo da personagem Beatriz. A 

alma interior, seu estado que se transformou de ―tristeza aguda e manifesta‖ em 

―escondida e crônica‖, mas ―Beatriz voltou aos hábitos anteriores, aos passeios, saraus e 

teatros do costume‖, que é seu corpo exterior, sua roupagem social, seu movimento na 

cultura carioca do séc. XIX. Narrador e leitor participam diretamente do diálogo 

cultural, no qual Beatriz é uma moça ―sem marido‖. Não só no todo formado, no conto 

da personagem, como também em toda a forma de Letra vencida, o diálogo axiológico é 

estabelecido e atinge também a moralidade, o comportamento social de determinado 

grupo econômico carioca dos tempos de Machado de Assis. 

 Outro amor e outra disponibilidade incessante, para Beatriz, que não sejam 

regidos pelas suas próprias motivações, deixam de ser o amor espontâneo e verdadeiro, 

para ser um mero comércio, troca simbólica do econômico pela mulher, do prestígio 

pela mulher, na época em que, segundo MiécioTáti ―os saraus familiares constituíam 

diversão habitual, atrairiam os cuidados dos pais, na educação das filhas‖ (TÁTI, 1991, 

p. 114). É função social, de preservação das ―castas‖ ou lugares ocupados, que dão 

prestígio. Na moral da época de Beatriz, providenciar para ela outro homem, logo no 

momento em que a moça reprime sua alma interior, sua mágoa pela separação de 

Eduardo, convertendo-a em uma espécie de angústia contida, que se compensa nas 

aparições sociais que ela recomeça a fazer, é comercializar axiologicamente a mulher. 

Na passagem acima, Machado de Assis revela, muito concretamente, as nuances, 

as modulações, a intensidade e tensões que movem e animam a dinâmica da dialética do 

Eu no Outro, do discurso do Eu como parte do Outro e vice-versa, pois a alma interior 

de Beatriz e o seu corpo exterior formam a personagem, desde seu inconsciente até o 

seu prestígio social de moça prendada e de boa família, segundo as normas e regras dos 

padrões socioculturais que condicionavam as moças ao casamento, querendo elas, ou 
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não. Beatriz é lida pelo público de A Estação, dialogando sobre comportamento comum 

na sociedade carioca daquele tempo, conforme a sua situação, seu ambiente cultural e 

valores, bens simbólicos que integram a axiologia dos leitores de A Estação e do autor, 

que observa e escreve, em jornal, sobre a vida dos outros, numa cidade de 415.000 

habitantes, em 1890, conforme atesta Raymundo Faoro, em seu livro Machado de Assis: 

a pirâmide e o trapézio (FAORO, 1976, p. 181). 

 

 A mulher é alvo das especulações do homem: Eduardo se vai, Beatriz aceita; 

Amaral quer casar, Beatriz foge; papai pede, Beatriz fica reticente. Nessa atitude 

masculina de avançar em relação à mulher, de ele ter a iniciativa do ataque, do ato 

primeiro, como emissor em direção a ela, existem as respostas femininas emitidas de 

seu lugar específico e sempre sinuosas. O diálogo, formador e cristalizador da cultura, 

inclusive animal na natureza, de o macho chegar primeiro, tomar a iniciativa, aparece 

consumado, datado e dado nas reações ou respostas de Beatriz, no seu lugar de mulher, 

ao Eduardo, ao Amaral e ao Pai. 

Nos discursos de resposta de Beatriz, em relação aos atos igualmente 

responsáveis e de respostas dos homens, percebo a formação das consciências 

masculinas e femininas, atuando dentro do universo específico do conto, no qual o 

narrador constrói os elementos espaciais e temporais que centrifugam Beatriz e 

Eduardo, suas axiologias manifestas nos lugares culturais que ocupam na sociedade. 

Vivem como se cumprissem um rito, uma função, mesmo, civilizatória para o bom 

funcionamento da organização social. Acredito que o narrador, do ponto de vista de 

fofoqueiro, zomba do comportamento social vivido pelos personagens do conto Letra 

vencida.  

 

O alcance cultural da enunciação consiste, também, no namorado, pretendente, 

pai, e no fofoqueiro do narrador responderem diferentemente de Beatriz, apenas por 

serem homens, logo, mais efetivamente eles respondem, cada qual a seu modo e de seu 

lugar, dão respostas à sociedade, em relação àquilo que são. Representam, como uma 

espécie do local singular de cada um no mundo, como se afirmassem à sociedade e se 

afirmassem na cultura, a partir de seus atos, em relação à moça. Enquanto Beatriz, em 

lugar de responder à sociedade, responde a eles; e ao invés de afirmar seu lugar em sua 

própria cultura, afirma-se, com seus atos, diante e perante eles, porque a cultura ―social‖ 

é de regimento masculino.  Nas atitudes de respostas e nas responsabilidades de cada 

ato, Beatriz se desdobra em discursos, em nuances, estados de alma, aparências, falas, 

ideias, comportamentos que formam, integralmente, sua alma interior e exterior.  

Nos discursos do conto Letra vencida, Beatriz é a mais movediça dos 

personagens, e curioso que é também a que está sitiada, sócio e culturalmente, no 

espaço doméstico, destinada de todo modo a participar do diálogo, obedecendo ao 

namorado, pretendente a noivo ou pai. O pior é que todos os homens estão, em relação a 

Beatriz, interessados realmente em apenas casar com uma moça decente e de família. 

Beatriz, na visão dos homens: seu pai e Amaral totalmente, embora cegos pela paixão, 

visam ao casamento; Eduardo amoroso, mas determinado ao doutoramento e a 
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―diversões europeias‖; e o narrador interessado, apenas, em fazer fofoca, contar a 

situação social que vê, ao leitor de todos os tempos.   

 

A situação humana e social de Beatriz se define facilmente, pois, se não cair nas 

garras de um homem, estará destinada ao celibato monástico, ou ao celibato doméstico, 

não na condição de esposa, status mor de Rainha do Lar, mas na vergonhosa situação de 

SOLTEIRONA!  

Ainda em conexão com os sentimentos nutridos e retribuídos por Eduardo, 

Beatriz desvia-se, move-se, esquiva-se desse amor fati dos latinos e medievais... essas 

esquivanças de Beatriz em relação ao Amaral e ao pai consistem numa certa resistência 

da mulher, em relação ao mandonismo patriarcal, que é veiculado na literatura, a partir 

do discurso de personagens femininas que, apoiadas pela retórica romântica, 

estabelecem o sim ou o não cultural, cedendo voluntariamente ou não à soberania 

masculina brasileira do séc. XIX.  

O trecho longo e substancial que cito é para mostrar a habilidade do narrador 

machadiano em compor a moral em seus duplos cursos, em suas respostas e 

responsabilidades a atos praticados, vertical e hierarquicamente, no jogo que vai do 

inconsciente até os cargos sociais e hábitos de cultura ocupados por homens e mulheres 

no Rio de Janeiro, do séc. XIX. Conforme nos diz o próprio narrador fofoqueiro, 

minucioso, a hora, o dia, o mês e o ano do ocorrido, desde o primeiro parágrafo, pelo 

desenrolar narrativo, até o desfecho acomodado do casal. A palavra do narrador 

fofoqueiro: 

 

NÃO PERCAMOS tempo. Beatriz não casou com o noivo que lhe davam; não 

aceitou outro que apareceu no ano seguinte; mostrou uma tal firmeza e decisão, que 

encheu o pai de assombro. 

Assim se passaram os dous primeiros anos. A família de Eduardo voltou da 

Europa; este ficou, para tornar quando acabasse os estudos. ―Se me parecesse, ia já 

(dizia ele em uma carta à moça), mas quero conceder isto, ao menos, a meu pai: 

concluir os estudos.‖ 

Que ele estudava, é certo, e não menos certo é que estudava muito. Tinha 

vontade de saber, além do desejo de cumprir, naquela parte, as ordens do pai. A Europa 

oferecia-lhe também alguns recreios de diversa espécie. Ele ia nas férias à França e à 

Itália, ver as belas-artes e os grandes monumentos. Não é impossível que, algumas 

vezes, incluísse no capítulo das artes e na classe dos monumentos algum namoro de 

ordem passageira; creio mesmo que é negócio liquidado. Mas, em que é que essas 

pequenas excursões em terra estranha lhe faziam perder o amor da pátria, ou, menos 

figuradamente, em que é que essas expansões miúdas do sentimento diminuíam o 

número e a paixão das cartas que mandava a Beatriz? 

Com efeito, as cartas eram as mesmas de ambos os lados, escritas com igual 

ardor às das primeiras semanas, e nenhum outro método. O método era o de um diário. 

As cartas eram compostas dia por dia, como uma nota dos sentimentos e dos 

pensamentos de cada um deles, confissão de alma para alma. Parecerá admirável que 

este uso fosse constante no espaço de um, dous, três anos; que diremos cinco anos, sete 
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anos! Sete, sim, senhora; sete, e mais. Mas fiquemos nos sete, que é a data do 

rompimento entre as duas famílias. 

Não importa saber por que brigaram as duas famílias. Brigaram; é o essencial. 

Antes do rompimento desconfiaram os dous pais que os filhos tinham-se jurado alguma 

cousa antes da separação, e não estavam longe de concordar em que se casassem. Os 

projetos de cada um deles tinham naufragado; eles estimavam-se; nada havia mais 

natural do que aliarem-se mais intimamente. Mas brigaram; veio não sei que incidente 

estranho, e a amizade converteu-se em ódio.  

Naturalmente um e outro pensaram logo na possibilidade do consórcio dos 

filhos, e trataram de afastá-los. O pai de Eduardo escreveu a este, já diplomado, dizendo 

que o esperasse na Europa; o de Beatriz inventou um pretendente, um rapaz 

desambicioso, que jamais pensaria em pedi-la, mas que o fez, animado pelo pai. 

— Não, foi a resposta de Beatriz. 

O pai ameaçou-a; a mãe pediu-lhe por tudo o que havia de mais sagrado, que 

aceitasse o noivo; mostrou-lhe que eles estavam velhos, e que ela precisava ficar 

amparada. Foi tudo inútil. Nem esse pretendente nem outros que vieram, uns por mão 

do pai, outros por mão alheia. Beatriz não iludia ninguém, ia dizendo a todos que não. 

Um desses pretendentes chegou a crer-se vencedor. Tinha qualidades pessoais 

distintas, e ela não desgostava dele, tratava-o com muito carinho, e pode ser que sentisse 

algum princípio de inclinação. Mas a imagem de Eduardo vencia tudo. As cartas dele 

eram o prolongamento de uma alma querida e amante; e aquele candidato, como os 

outros, teve de recuar vencido. (ASSIS, 1997, p. 302-304) 

 

 

  

 A aliança sentimental, a fidelidade e a devoção de um para o outro evidenciam-

se dentro dos papéis de homem e mulher, entre Eduardo e Beatriz. Ela, em terra pátria, a 

esperar por seu amado, resistindo brava e heroicamente às pressões da própria família, 

mantém um corpo exterior fiel à alma interior, negando os pretendentes e assumindo o 

posicionamento de namoradinha fiel, ―enfrenta‖ o condicionamento da cultura, 

concretamente manifesto nas figuras do pai e da mãe, como também dos diversos 

pretendentes. Esse é o núcleo duro do conto, o seu valor moral, em que a mulher 

escolhe seu par, não permitindo que sua vontade deixe de ser realizada, em prol dos 

valores impostos, certamente, pela sociedade, enquanto Eduardo estuda e se diverte na 

Europa! 

 

 A ruptura e a briga entre as famílias de Beatriz e Eduardo representam a 

ganância material e a falência moral de ambas as partes, porque, dos dois lados, o 

interesse maior não está conectado na felicidade dos filhos, mas na manutenção das 

aparências: filho e filha casados significam, culturalmente, no universo dos contos 

machadianos, status social. A preocupação dos pais de Beatriz reside exatamente na 

consciência de que sua filha necessita ser amparada por um homem, que ao menos, lhe 

dê casa e comida: daí então, a moral das aparências desce a seu último degrau! 

Aparentemente, para o leitor\ a leitora, que excedem as perspectivas das personagens 

principais, parece impossível que Beatriz e Eduardo voltem a se encontrar novamente. 
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 Eduardo, de sua parte, exercitando seu papel de homem rico e macho viril, 

estuda e passeia na Europa, concomitantemente lê as cartas de Beatriz e escreve, 

também, a ela. Cumprindo seu papel de filho, gozando de seu papel de macho em 

cultura coordenada por atos de Homens, Eduardo curte mulheres europeias, viaja e 

alimenta sua alma com obras, museus e farras, apenas aventureiras: alivia-o o narrador, 

com ―passageiras‖, já que também o narrador traz em sua voz alguma carga dos 

condicionamentos sociais que legitimam o homem a ter várias mulheres em sua cama, 

mesmo que esteja de coração próprio destinado a ser apenas de uma mulher. 

Interessantíssima a maneira com que a ruptura espacial e a passagem do tempo vão 

modelando os personagens, sem que o narrador perca o equilíbrio, o tom sem partidos, 

da fofoca: o narrador apenas expõe: os julgamentos são ajuizados pelo próprio leitor, 

não pelo autor, que apenas narra, descreve.  

O narrador conta os fatos da vida social e sentimental de Beatriz e Eduardo, sem 

que pese mais para um lado ou outro; se o narrador traz em si o machismo peculiar da 

visão masculina, traz, também, o feminismo de se respeitar a visão da mulher, pois o 

narrador cria a vida de Beatriz, sem ao menos, condená-la ou julgá-la. Ele não comenta 

diretamente a situação da moça, não cria juízos de ataque ou defesa acerca dela, pois é 

normal e natural, de tão legítima é a cultura: o rapaz se diverte às pampas em terras 

europeias, enquanto a moça fica resistindo a casamentos à espera dele. 

A alma interior de Eduardo continua apaixonada; mas, como Braz Cubas, 

Eduardo concebe a Europa como um paraíso de delícias. Mas, diferentemente do Autor 

Defunto, o namorado de Beatriz, não só é estudioso, como ―muito estudioso‖ (acentua o 

narrador!) e ainda escreve cartinhas apaixonadas para Beatriz: 

 

 

Tinham passado dezoito anos. Posto que eles tivessem trocado os retratos, mais 

de uma vez durante esse lapso de tempo, acharam-se diferentes do que eram na noite da 

separação. Tinham passado a idade dos primeiros ardores; o sentimento que os animava 

era brando, embora tenaz. Vencida a letra, era razoável pagar; era mesmo obrigatório. 

Trataram dos papéis; e dentro de poucas semanas, nos fins de 1878, cumpriu-se o 

juramento de 1861. Casaram-se, e foram para Minas, de onde voltaram três meses 

depois. 

— São felizes? perguntei a um amigo íntimo deles, em 1879. 

— Eu lhe digo, respondeu esse amigo observador. Não são felizes nem 

infelizes; um e outro receberam do tempo a fisionomia definitiva, apuraram as suas 

qualidades boas e não boas, deram-se a outros interesses e hábitos, colheram o fastio e a 

marca da experiência, além da surdina que os anos trazem aos movimentos do coração. 

E não viram essa transformação operar-se dia por dia. Despediram-se uma noite, em 

plena florescência da alma, para encontrarem-se carregados de fruto, tomados de ervas 

parasitas, e com certo ar fatigado. Junte a isto o despeito de não achar o sonho de 

outrora, e o de o não trazer consigo; pois cada um deles sente que não pode dar a 

espécie de cônjuge que aliás deseja achar no outro; pense mais no arrependimento 

possível e secreto de não terem aceitado outras alianças, em melhor quadra; e diga-me 

se podemos dizê-los totalmente felizes. 
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— Então infelizes? 

— Também não. Vivem, respeitam-se; não são infelizes, nem podemos dizer 

que são felizes. Vivem, respeitam-se, vão ao teatro...         (ASSIS, 1997, p. 306) 

 

 

Mesmo que o tempo tenha passado, o espaço percorrido, no caminho de volta, 

Eduardo, trouxe de novo o amor escolhido e fati a Beatriz. Depois de ―maduro‖, agora 

independente, experiente e pronto a ampará-la na miséria e tornar Beatriz uma Pálida 

não virgem Rainha do Lar. Enfim, o espaço único onde os dois habitam torna a ser o 

mesmo dos primeiros floreios adolescentes: a cidade do Rio de Janeiro, como lugar de 

dramas, tragédias pessoais; neste caso, o final não é feliz nem infeliz, mas para Eduardo, 

ao menos, foi muito melhor que o daquele marinheiro do conto Noite do Almirante, 

publicado, primeiramente em Gazeta de Notícias, no dia 10 de fevereiro de 1884, a 

seguir em Histórias sem Data, lançado no mesmo ano, em que voltando ao Brasil, sua 

amada já não o esperava mais, como a nossa romântica Beatriz!  

 O problema da mulher nas classes sociais é posto em discussão na obra contista 

de Machado de Assis, sendo que a mulher ―burguesa‖ ou ―aristocrática‖ percebe de 

maneira diferente da mulher do povo, pobre; assim, o lugar social e econômico do 

homem determina-lhe a maneira de ver e existir, nos contos machadianos. Se 

comparados os contos Letra vencida e Noite de Almirante, mais seus respectivos 

espaços de publicação na imprensa carioca, A Estação e Gazeta de Notícias, há a 

presença do mesmo tema, porém expresso e elaborado por personagens que ocupam 

espaços sociais distintos.  A dissolução espacial entre namorados é apreendida de 

maneira diferente, segundo o narrador, de acordo com a classe social dos personagens, 

mais o público consumidor de tais formas narrativas.  

 O conto Letra vencida foi publicado antes de Noite de Almirante, o primeiro em 

31 de outubro e 15 e 30 de novembro de 1882, e este, a 10 de fevereiro. Em agosto de 

1884, sai no livro Histórias sem data. Há nestes dois contos rastros da escolha do autor 

em relação aos contos saídos na imprensa e reaproveitados ou não em livro. A julgar por 

esses dois, suas proximidades temporais, elaboração do tema e dissolução espacial, 

chegam a ser, propriamente, idênticos, mas se forem analisados segundo a enunciação 

dos personagens, a organização do mundo das profissões e condicionamentos sociais, 

percebe-se, neles a diferença das consciências dos casais Eduardo e Beatriz, Deolindo e 

Genoveva.  

 A viagem, a partida para longe; a mulher à espera, promessas, amores e paixões 

são elaborados de maneira a diferenciarem-se segundo a classe social que forma os 

caracteres axiológicos e éticos dos personagens. Diferenças que tornam singulares 

Deolindo e Eduardo, em relação aos espaços que ocupam como homens que deixam 

suas amadas, em função da vida e do status social, o sacrifício de abandonar a amada na 

diferença dos papéis culturais exercidos por Eduardo e Deolindo, seus fundamentos 

dialógicos com suas mulheres e a resposta delas em relação a eles: Beatriz, moça de 

família, espera, heroicamente, por Eduardo; Genoveva ―arruma outro‖, ao invés de 
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esperar pelo marujo Deolindo, apelidado de Venta-Grande, pelos companheiros de 

bordo. 

 Segundo Mario Matos, o narrador, no conto Noite de Almirante, ―estuda a 

volubilidade do amor, no coração de uma cabocla‖ (1939, p. 427). Antes que 

―volubilidade do amor‖, o fato de ser Genoveva cabocla faz com que ela, embora na 

situação de Beatriz, mas na pressão cultural ou na mentalidade mais liberal do público 

consumidor da Gazeta de Notícias, não seja seguidora de Penélope, mas de personagens 

como Perséfone e de características populares, sem estar presa a ditames de pai e mãe, 

como a angelical Beatriz. Genoveva é a classificação na obra machadiana, da Vênus 

Morena, da qual fala Teófilo de Queiroz Júnior, em seu estudo Preconceito de cor e a 

mulata na literatura brasileira, cujas origens femininas da mulher, que não é 

enquadrada na vida cultural ―elitista‖ de heranças coloniais, aparece, na seguinte 

passagem: 

 

Quando as mulheres brancas se tornaram mais numerosas, esposas legítimas 

dos senhores do engenho, o hábito da poligamia já estava adotado e os patriarcas 

semearam, por quase todo o solo brasileiro, mamelucos e mulatos (QUEIROZ 

JÚNIOR,1982, p. 25) 

 

 A caracterização da personagem Genoveva, do conto Noite de Almirante, 

acontece a partir de estereótipos chapados na cultura, não só carioca como também 

brasileira, porque o narrador a caracteriza como o ―colinho de Genoveva‖ ou 

―caboclinha de vinte anos, esperta, olho negro e atrevido‖ (ASSIS: 2005, p. 187). Dados 

apenas esses caracteres de Genoveva, há a diferença cultural e de classe social, em 

relação à personagem Beatriz, do conto Letra vencida. Na revista A Estação, Machado 

de Assis publica uma ―moça de família‖, outro estereótipo da cultura brasileira, cujo 

futuro marido vai doutorar-se na Alemanha; o condicionamento cultural do parceiro 

amoroso de Genoveva é pertencer à ―fina flor dos marujos‖, sem referências de pai e 

mãe, no conto, tal qual Genoveva. Esses personagens apontam para o trânsito de 

Machado de Assis: entre as ideologias de sua época, são, também, a evidência da 

direção discursiva do autor, conforme a revista  A Estaçãoe o jornal A Gazeta de 

Notícias que, a priori, determinam a forma dos contos do autor fluminense. 

 Machado de Assis, no conto Noite de Almirante, constrói o mesmo drama 

amoroso vivenciado no conto Letra vencida, por Eduardo e Beatriz. Porém a enunciação 

dos personagens muda a axiologia da curta estória que, tematicamente, é bem parecida 

com o conto publicado na revista A Estação. Por questões culturais ligadas ao 

posicionamento dos personagens na sociedade, Deolindo e Genoveva possuem 

experiências diferentes, embora sejam postos, pelo narrador, no mundo organizado das 

narrativas, como casais que passam pelos mesmos dramas amorosos, mas resolvem seus 
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conflitos da sociedade e do coração, diferentemente, conforme seus espaços sociais e 

lugares ocupados no mundo da cidade carioca.  

  A singularidade do autor machadiano aparece no conto Noite de Almirante, 

conforme seu estilo fundado em 1858, no conto Três tesouros perdidos, pois Noite de 

Almirante se inicia com a caracterização indireta de personagens e espaços, marcando o 

tempo e o lugar da enunciação do conto, tal qual no primeiro conto publicado de 

Machado de Assis, ainda na Marmota. Deolindo, social e culturalmente diferente de 

Eduardo, é assim apresentado pelo narrador, nos dois parágrafos iniciais: 

 

Deolindo Venta-Grande (era uma alcunha de bordo) saiu pelo arsenal da 

marinha e enfiou-se pela rua da Bragança. Batiam três horas da tarde. Era a fina flor dos 

marujos e, de mais, levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou 

de uma longa viagem de instrução, e Deolindo veio à terra tão depressa  alcançou 

licença. Os companheiros disseram-lhe, rindo: 

- Ah! Venta-Grande! Que noite de almirante vai você passar! Ceia, viola e os 

braços de Genoveva. Colozinho de Genoveva... (ASSIS, 2005, p. 187). 

 

A caracterização de Deolindo, de sua parceira e do amor, é entremeada de vozes 

que considero populares. O narrador assume a perspectiva popular diante da narração do 

mesmo drama formado no conto Letra vencida. Percebe-se a diferença entre a 

caracterização de Deolindo e a de Eduardo, ambos em situação amorosa e de parceria 

sentimental com suas ―namoradas‖: os amores Beatriz e Genoveva. Assim é 

apresentado o casal Eduardo e Beatriz, no conto publicado na Gazeta de Notícias, 

usando, o autor criador, o mesmo recurso do primeiro conto, do jornal Marmota, no 

conto Letra vencida: 

 

EDUARDO B. embarca amanhã para a Europa. Amanhã quer dizer 24 de abril 

de 1861, pois estamos a 23, à noite, uma triste noite para ele, e para Beatriz. 

— Beatriz! repetia ele, no jardim, ao pé da janela de onde a moça se debruçava 

estendendo-lhe a mão.(ASSIS, 1997,  p. 295) 

 

 A construção narrativa, que comporta o mesmo tema nos dois contos, apresenta 

diferenças formais, na composição dos personagens. No conto Letra vencida, a 

linearidade da estória contada se dá de acordo com a sucessão de acontecimentos: o 

drama vivido pela dissolução espacial entre Eduardo e Beatriz. No conto Noite de 

Almirante, os acontecimentos que lhe dão substância discursiva e temática, se sucedem 

mais que in media res, pois Deodolindo volta para consumar a promessa feita a 

Genoveva, enquanto a estória de Eduardo e Beatriz acontece sucessivamente à narração 
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formada pelo autor criador, em sequência linear. Assim, na Estação e na Gazeta, os 

estilos narrativos são outros. 

 As construções narrativas dos contos Letra vencida e Noite de Almirante 

diferem, porque as singularidades dos casais impõem ao autor criador formações de 

enredos diferentes. As peculiaridades discursivas dos contos existem, porque o autor 

criador adéqua a personagens distintas a mesma situação dramática que forma o núcleo 

de acontecimentos dos contos: a dissolução do espaço e a realização do amor. Eduardo, 

―filhinho de papai‖; Deolindo, ―fina flor dos marujos‖; Beatriz, ―virgem pálida e 

romântica‖; Genoveva, ―mulatinha de olhos espertos‖. As dimensões sociais da cidade 

do Rio de Janeiro do séc. XIX são materializadas nas construções desses casais de 

―papéis sociais‖, cujas classes, se trabalhadora ou aristocrática, determinam-lhes o 

ponto-de-vista diante da vida, diante do amor, ou dos valores morais e hábitos da 

cultura. Os lugares sociais desses personagens distingue-lhes a formação cultural. As 

concretizações narrativas de suas consciências são escritas diferentemente pelo narrador 

e trazem, em si, as ideologias do autor, personagens, leitores e dos veículos de 

comunicação que divulgavam as ―curtas estórias‖ contadas por Machado de Assis. 

 O espaço geográfico da cidade do Rio de Janeiro é percebido de maneira a 

evidenciar o caminho percorrido por Deolindo, para que ele chegue a Genoveva, depois 

de terminada a viagem. Assim como Eduardo, Deolindo retorna para a sua amada, 

porém os limites axiológicos do conto apontam para a ideologia do autor, ao atingirem 

os lados da cidade ocupados por classe social menos prestigiada financeiramente. O 

espaço de vivências de Genoveva é diferente do espaço de vivências de Beatriz. É pelas 

bandas da Gamboa, que o marinheiro vai procurar ―a caboclinha dos olhos espertos‖: 

 

Lá vai ele agora, pela rua de Bragança, Prainha e Saúde, até ao princípio da 

Gamboa, onde mora Genoveva. A casa é uma rotulazinha escura, portal fechado do sol, 

passando o cemitério dos Ingleses; lá deve estar Genoveva, debruçada à janela, 

esperando por ele. Deolindo prepara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta: ―Jurei 

e cumpri‖, mas procura outra melhor. Ao mesmo tempo lembra mulheres que viu por 

esse mundo de Cristo, italianas, marselhesas ou turcas, muitas delas bonitas, ou que lhe 

pareciam tais. Concorda que nem todas seriam para os beiços dele, mas algumas eram, e 

nem por isso fez caso de nenhuma. Só pensava em Genoveva. A mesma casinha dela, 

tão pequenina, e a mobília de pé quebrado, tudo velho e pouco, isso mesmo lhe 

lembrava diante dos palácios de outras terras. Foi à custa de muita economia que 

comprou em Trieste um par de brincos, que leva agora no bolso com algumas 

bugigangas. E ela que lhe guardaria? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele 

e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. Nisto chegou à Gamboa, 

passou o cemitério e deu com a casa fechada. Bateu, falou-lhe uma voz conhecida, a da 

velha Inácia, que veio abrir-lhe a porta com grandes exclamações de prazer. Deolindo, 

impaciente, perguntou por Genoveva (ASSIS, 2005, p. 188-189). 
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 As dimensões de Deolindo e Eduardo, de acordo com suas atitudes em relação a 

suas mulheres, diferem emocional e expressamente. Eduardo, do conto Letra vencida, 

publicado na revista A estação, não pensa em Beatriz; Deolindo, do conto Noite de 

Almirante, só pensa em Genoveva. O espaço onde o casal vive a experiência do amor, 

no conto publicado em A Gazeta de Notícias, é o espaço social dos pobres. Genoveva é 

―sem família‖, então não sofre as pressões axiológicas, culturais, e morais sofridas por 

Beatriz de, obrigatoriamente, ―ser‖ exclusiva de um homem, esperá-lo por 18 anos, 

enfrentando pai, mãe, pretendente a noivo. A voz que está com Genoveva no conto, fala 

do seguinte lugar social, moral, de família: ―- Não me fale nessa maluca, arremeteu a 

velha (MACHADO, 2005, p. 189). Genoveva não esperou Deolindo, como Beatriz 

esperou por Eduardo. A caboclinha ―de vinte anos dos olhos espertos‖ envolveu-se 

amorosamente com outro homem, o comerciante José Diogo. Segundo o narrador, 

constituíram casa e viviam juntos, ficando Deolindo ―a ver navios‖, literalmente.  

 Os espaços das identidades socioculturais que carregam a construção ideológica 

dos personagens e suas respostas à leitora, ao leitor, segundo os espaços de publicação 

dos contos, alicerçam-se, possivelmente, nos espaços de trânsito dos compradores do 

jornal A Gazeta de Notícias e da revista A Estação. Os espaços sociais são diferentes, 

conforme a diferença dos atos, responsabilidade e respostas que os pares dão a seus 

parceiros. O público comprador dos veículos de comunicação em questão transitava por 

toda a cidade do Rio de Janeiro, da década de 80 do séc. XIX. Os espaços sociais dos 

contos justificam os espaços geográficos dos personagens, seguindo a identidade de 

suas classes sociais. Tal fato aponta para o trânsito das ―folhas‖ e seus leitores pela 

cidade carioca. Os leitores e leitoras da Estação, pela Europa, em saraus no Rio de 

Janeiro, nos ambientes da alta classe fluminense; os da Gazeta de Notícia, andam pelas 

bandas da Prainha, Gamboa, Cemitério dos Ingleses, região portuária da cidade, 

correspondente ao ofício de Deolindo (marinheiro), às mulheres sem dotes, como 

Genoveva, e igual ao José Diogo, novo homem da ―mulatinha de vinte anos‖, que é 

apresentado assim, pela própria moça a Deolindo: 

 

- Pois, sim, Deolindo, era verdade. Quando jurei, era verdade. Tanto era 

verdade que eu queria fugir com você para o sertão. Só Deus sabe se era verdade! Mas 

vieram outras coisas... Veio este moço e eu comecei a gostar dele... 

- Mas a gente jura é para isso mesmo; é para não gostar de mais ninguém... 

- Deixa disso, Deolindo. Então você só se lembrou de mim? Deixa de partes... 

- A que horas volta José Diogo? 

- Não volta hoje. 

- Não? 

- Não volta; está lá para os lados de Guaratiba com a caixa; deve voltar sexta-

feira ou sábado... E por que é que você quer saber? Que mal lhe fez ele? (ASSIS, 2005, 

p. 193). 
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Deolindo viajou para outras terras, mas não na condição de estudante, mas de 

marinheiro. Genoveva possui muito mais independência e desenvoltura que Beatriz, 

embora a ―caboclinha da Gamboa‖ seja menos bem situada socialmente que Beatriz; 

Genoveva tem mais oportunidades de escolhas, ao menos no amor. Dona de seu destino 

e coração, Genoveva resolve o problema cultural da submissão feminina relacionada ao 

homem. Claramente, por questões materiais, Genoveva não fica a esperar por Deolindo; 

Beatriz, não fosse Eduardo rico, esperá-lo-ia? 

As diferentes responsabilidades e respostas de Beatriz e Genoveva em relação à 

sociedade na qual elas estão formadas, na mesma cidade, apontam para o olhar 

machadiano respectivo às diversas maneiras de seu leitor ver o mundo, viver a vida, 

relacionar-se com o outro. Genoveva é exemplo de personagem que caracteriza a 

habilidade de Machado de Assis em compreender e expressar a fala comum, de acordo 

com as variações ou os aspectos movediços da linguagem contidos na fala ―Quando 

jurei, era verdade‖. A determinação da passagem do tempo em relação à passagem do 

amor, presente no discurso que é a passagem da vida, do trânsito e imaginário, com os 

quais seus leitores poderiam se defrontar, no que concerne às tragédias ou dramas 

vivenciados, universalmente, no amor.  

Característicos de ―folhas‖ do séc. XIX, condicionados moralmente pelos 

comportamentos morais e de responsabilidade dos cidadãos do Rio de Janeiro do tempo 

machadiano, criaturas visíveis a públicos específicos que gastavam dinheiro com o 

conhecimento, saber acessíveis em suas épocas, o quarteto amoroso machadiano e suas 

ideologias ―proletárias‖ ou ―burguesas‖, em nome do amor ou do status social, 

dialogam consigo mesmos e com o público consumidor e leitor, sejam homens ou 

mulheres. Todos estão em busca de satisfação pessoal, de realizar seus próprios desejos, 

vontades. Eduardo e Deolindo, homens condicionados por suas volições-cognitivas-

emocionais situadas em suas classes, cada um busca o que é bom para si mesmo, dentro 

de seus espaços ideológicos. Não pensam coletivamente: o mesmo vale para Beatriz e 

Genoveva; cada qual em seu espaço doméstico, a ―burguesinha‖ e a ―caboclinha‖ agem 

segundo suas vontades, determinadas, também, por suas identidades culturais, marcadas 

na cultura dos espaços geográficos em que habitam, no conto. 
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A enunciação da alma interior, no tema do negro e a constituição estética e 

ideológica, na vida e nos contos de Machado de Assis 

  

  Os negros nos contos de Machado de Assis, quando não aparecem nas falas de 

mucamas, amas de leite ou como seres que compõem um parco coro de vozes muito 

obscurecidas e quase ―invisíveis‖, aparecem, como no conto Só!, publicado na Gazeta 

de Notícias, de 6 de janeiro de 1885, não incluído pelo autor, em seus volumes 

publicados em vida: 

 

- Mas sozinho! tanto tempo assim, metido entre quatro paredes, sem ninguém! 

- Sem ninguém, não. 

- Ora, um escravo, que nem sequer lhe pode tomar a bênção! (ASSIS, 1998, 

p.265). 

 

A radicalidade do tema se dá na aparição de motivos e cenas em que os negros 

são postos num plano de personagens concretos e não apenas de vozes ou coro à 

surdina. Essa concretude do personagem negro, nos contos de Machado de Assis não 

corresponde à moralidade do leitor, das famílias, ou pelo menos, não coincide com a 

realidade ―aristocrática ou aburguesada‖ de consumidores de veículos afrancesados. O 

tema do negro é também incômodo, estigma para a imagem do autor e de seu leitor, tal 

qual um cancro para a formação do país e suas relações políticas e econômicas, 

baseadas em cenas que marcam bem os espaços culturais designados pela cor da pele e 

situação econômica, tais como a que fecha o conto Uma carta, publicado na revista A 

estação, de 15 de dezembro de 1884, assinado com as iniciais M. de A., não 

republicado pelo autor em livro: 

 

Celestina acordou tarde; ergueu-se ainda com o sabor das cousas imaginadas, e 

o pensamento no namorado, noivo próximo. Embebida na imagem dele, foi às suas 

abluções matinais. A escrava entrou-lhe na alcova. 

-Nhã Titina... 

- Que é? 

A preta hesitou. 

- Fala, fala. 

-Nhã Titina achou na sua cesta uma carta? 

- Achei. 
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- Vosmecê me perdoe, mas a carta era para nhã Joaninha... 

Celestina empalideceu. Quando a preta a deixou só, Celestina deixou cair uma 

lágrima, - e foi a última que o amor lhe arrancou. (ASSIS, 1997, p.152) 

 

Vejo o calibre do Bruxo do Cosme Velho nas diferenças de enunciação 

manifestas nas construções da alma interior de seus personagens e a relação moral que 

esses personagens possuem junto dos leitores que, provavelmente, eram os mesmos que 

liam e compravam, tanto os livros de Machado de Assis, quanto o Jornal das Famílias 

ou a revista A Estação. O diálogo com o seu público fez com que Machado de Assis o 

representasse, ou mesmo apresentasse, não a cara, o rosto, o corpo (alma externa), mas 

os valores morais de seus leitores consumidores. Em contos não publicados em livro, o 

leitor é muito mais concreto no conto que naqueles que o autor selecionou para que 

também circulassem no veículo livro. O leitor possui sua alma interior, é uma imagem 

nos contos machadianos, tão concreta que passa a ser personagem, inclusive, que 

dialoga com o narrador: 

 

Posso dizer o caso, o ano e as pessoas, menos os nomes verdadeiros. Posso 

ainda dizer a província que foi a do Rio de Janeiro. Não direi o município nem a 

denominação da fazenda. Seria exceder as conveniências sem utilidade. 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

 

 Assim se apresenta o autor a seu público, o narrador a seu leitor. O discurso 

direto, não à figura do leitor que é formalmente ausente, mas à consciência axiológica 

dada diretamente a quem lê o conto Uma partida, publicado nos dias 31 de outubro, 15 e 

30 de novembro, 15 e 31 de dezembro de 1892, em A Estação. A construção moral, 

ética, axiológica é confirmada pelo ato do dizer, que é coincidente com a vida dos 

leitores, no desenrolar do conto, daí o não dizer dos ―nomes reais‖, como forma de 

calibrar as ―conveniências‖ das ―utilidades‖ necessárias à vida pública.  

O conteúdo moral de tal conto é o daquelas novelas antigas, onde aparecem 

feitores maus, fazendeiros obstinados e ambiciosos, mercado de negros, ou da vida do 

africano escravizado, em espaço rural, diferente do urbano que aparece em contos 

famosos como O caso da vara ou Pai contra mãe. A vida escrava aparece em Uma 

partida, secundariamente, mas com imagens muito diretas e bem menos irônicas que as 

de Prudêncio, que era escravo de Brás Cubas, galhofeiras e moralizantes, tanto da 

infância quanto da idade adulta do senhor e do escravo, que liberto, tem o mesmo 

comportamento de dominação com um irmão seu de Continente. 

 No caso específico do conto Uma partida, a alma interior, na sua condição de 

diálogo entre as consciências, aparece em sua completude, dado o parágrafo inicial 

citado acima, mais o seu desenvolvimento formal, que aponta para casos de opressão de 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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feitores, mercado de escravos, fazendeiros e donos da terra exercendo, muito 

cruelmente, seu papel de comando, ao passo que representa o discurso das velhas 

relações conjugais, descambadas na rotina da vida caseira de homem e mulher, acabada 

em uma partida de cartas. O tema, diz-nos Mikhail Bakhtin (2009, 133-144), é a própria 

significação, porque é nele que o sentido se constrói, é no tema que as consciências do 

eu e do outro entram em processo permanente de diálogo; sem o tema não há dito e nem 

situação discursiva, é o tema que instaura, sustenta os falantes,ouvintes, autores, 

leitores. Suas consciências dialogam sempre a partir da enunciação dada nos temas das 

conversas, suas situações discursivas dos diálogos modulam as vibrações e tonalidades 

que, em cada um, ganha um som e um ―expressar formal‖ de sentido singular.  

O tema do conto Uma partida não constrói, em nada, alguma imagem 

conveniente, dada a profundidade com que o narrador se apega a questões muito ligadas 

à formação do poder ou às sustentações de mando vigentes, ainda na data da publicação 

do conto. Interessante, que da década de 1890, em diante ocorre, ao menos no campo da 

produção contista de Machado, a aparição de negros nas condições e situações de 

africanos tornados escravos, aqui no Brasil, com o caráter menos de ―invisibilidade‖, 

como aparece em contos como Só! e Uma carta. Antes de 1888 (Abolição da 

Escravatura), Machado de Assis, em seus contos, não revelava o viver dos negros, tal 

como em O caso da vara (Gazeta de Notícias de 1891, republicado em Páginas 

Recolhidas, de agosto de 1899), Pai contra mãe (Relíquias da Casa Velha, publicado em 

9 de março de 1905), nem em Uma Partida, de 1892, que não saiu em livro. O tema do 

africano tornado escravo não poderia ser constantemente publicado nos jornais e 

revistas, porque o peso de sua alma interior como tema cultural coincidente com a 

formação de personagens literários é muito mais contundente na moral do séc. XIX, no 

Rio de Janeiro, do que eventos ocorrentes em situações amorosas desonestas ou relações 

políticas e pessoais repletas de deslealdade. Machado de Assis, ao longo de sua 

produção contista, deu ao negro lugar literário, correspondente ao que este ocupava na 

sociedade, platonicamente, irônica da narrativa sobre o fazendeiro ―Pai de Todos‖, que 

está em Virginius (narrativa de um advogado), que Machado de Assis publicou, ainda, 

na mocidade, no Jornal das Famílias, de julho a agosto de 1864, trazendo a seguinte 

perspectiva, inusitada, para a época, mas correspondente ao imaginário sonhador de 

suas leitoras, que sabiam, apenas, da escravidão africana e seus descendentes, a partir de 

suas amas de leite: ―Ouve mais: Pio estabeleceu entre seus escravos uma espécie de 

concurso que permite a um certo número libertar-se todos os anos‖ (MACHADO, 1997, 

p. 6). 

O caso da vara e Pai contra mãe, presentes em Uma partida, segundo o tema do 

negro, discursivamente, ser similar e, ao mesmo tempo, estar dentro das relações 

narrativas e sociais, que dão conhecimento do ―em torno‖, da produção contista de 

Machado de Assis e suas relações diretas com o Pós 13 de maio de 1888, evidenciam o 

caminho literário do tema ―negro‖ em sua obra de contos. Não existe recurso do 

discurso indireto que disfarce a presença da moral ignóbil, ou da covardia social presa e 

concreta na escravidão imposta ao africano aqui no Brasil, quando o discurso direto 



 

104 
 

 

expressa a invisibilidade irônica, como em Ex-Cathedra. Publicado pela primeira vez na 

Gazeta de Notícias, aos 8 de abril de 1884, depois recolhido, na forma livro em 

Histórias sem data, vindo a lume no mesmo ano: 

 

(...) Logo, se a nossa Caetaninha ficou alvoroçada, e as mucamas andam de um lado 

para outro, espiando e falando do ―sobrinho de sinhô velho que chegou de fora‖, é 

porque a vida ali não tem outros episódios, não porque ele seja homem feito 

(MACHADO, 2005, p. 217). 

 

O negro, em sua condição de personagem, possui sua alma interior diretamente 

ligada a um aspecto histórico que não coincide com os valores dos leitores e 

consumidores dos jornais em que Machado de Assis publicava. Mesmo os livros em que 

o negro aparece como personagem focalizado, e não apenas como um pano de fundo, ou 

meras vozes de mucamas ou amas de leite, geram certa suspeita da diluição do tema do 

negro, provocada pelo próprio Machado de Assis, ao incluí-los em livro. Olho pelo 

ângulo da dispersão com que os contos vieram a lume, suas disparidades. Se for 

considerado o tema do negro em uma comparação, ainda que imprecisa, aos contos de 

temas como adultério, ciúmes, dívidas, trabalho, conversas particulares, problemas 

gerados pela dissonância entre amor e capital, tem-se a sua maior regularidade e 

constância no mercado de ideias que eram as revistas e jornais do séc. XIX e claro, 

muito maior sistematização desses mesmos temas, formados na unidade ―livros de 

contos‖ de Machado de Assis.  

 O caso da Vara, por exemplo, nem está reunido em um livro especificamente de 

contos, mas nas Páginas Recolhidas de 1899, volume em que Machado de Assis reuniu 

vários escritos, de gêneros discursivos diferentes. Esses escritos recolhidos, que o 

próprio autor organizou em livro, eram tidos por ele como dispersos de sua obra, 

conforme carta a Magalhães de Azeredo, a 10 de maio de 1898: ―Quero ver se colijo 

certo número de escritos que andam dispersos‖ (MACHADO, 2008, p. 254). Já Pai 

contra mãe aparece apenas em Relíquias da Casa Velha de 1906, também livro que 

abarca vários gêneros, portanto não é apenas de contos, mas são várias formas de escrita 

reunidas, como diz Machado de Assis a José Veríssimo, em carta de 22 de fevereiro de 

1906: ―foi por teimosia, para enganar a velhice que resolvi pesquisar, ligar e imprimir 

aquelas páginas, não sei se serão derradeiras, creio que sim‖  (MACHADO,2008, p. 

289). Já Uma partida, nem em livro aparece, se aparecesse, teríamos imagens de feitores 

e negros, em situações históricas de participantes do discurso cultural, no jogo 

discursivo de oprimidos e opressores, como na cena narrativa (histórica) de sua 

publicação, de 1892: 

 

Vai longe o ano; era o de 1850. A fazenda era do coronel X, Digamos Xavier. 

Boa casa de vivenda, muitos escravos, mas pouca ordem, e produção inferior a que 
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devia dar. O feitor, que era bom a princípio, ―virou desmazelado‖, como dizia o coronel 

aos amigos, ―sem que este acabasse de substituí-lo‖ como diziam os amigos do coronel. 

Corriam algumas lendas; sussurrava-se que o fazendeiro devia certas mortes ao feitor, e 

daí a dependência em que estava dele. Era falso. Xavier não tinha alma assassina, nem 

sequer vingativa. Era duro de gênio; mas não ia além de algumas ações duras. Isso 

mesmo parece que afrouxava nos últimos tempos. Talvez tivesse pouca aptidão para 

dirigir um estabelecimento agrícola; mas os primeiros anos de propriedade desmentiam 

esta suposição. Foram anos prósperos, de grande trabalho e vivas esperanças. O terceiro 

ano confirmou algumas destas; mas o quarto foi já decadente, e os restantes vieram, ora 

melhor, ora pior, sem que a lavoura tornasse ao que fora. Os escravos mortos ou fugidos 

eram substituídos por pretos importados de contrabando, meias-caras, como se dizia. Os 

correspondentes da antiga corte adiantavam dinheiro. Xavier não perdeu o crédito. 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

  

O fragmento acima evidencia a ordem do discurso a que obedece o narrador do 

conto, em diálogo com o seu leitor, uma vez que o controle discursivo, que cerca o dizer 

e formaliza o imaginário cultural ali expresso, dialoga com a situação axiológica que 

acontece no conto O caso da vara. Neste, como em Uma partida, a vida do africano 

tornado escravo no Brasil é contornada no mundo de valores ligados ao público leitor, e 

não àqueles que vieram de seu Continente, forçados a largarem suas origens. O discurso 

histórico, na narrativa contista de Machado de Assis, acompanha o desenvolvimento 

artístico do narrador, ao longo de seu processo criativo, de imaginar e escrever a cidade 

do Rio de Janeiro e as suas relações ideológicas. A forma do narrar segue variações que 

combinam com o estilo camuflado que revela risos (como nos contos Um homem 

célebre e Cantiga dos esponsais, ou burburinhos como os das mucamas do conto Ex-

Cathedra): estratégias de revelação e questionamento das identidades culturais 

presentes nos mundos dos contos. 

No conto o Caso da vara, a ordem do discurso atinge as relações não apenas 

entre o narrador, o fato narrado e a Observação Participante, junto a seu leitor que não 

pode saber de acontecimentos que turvam a imagem pública de homens que lêem 

jornais, mas sim a violência mais que simbólica, de representações culturais, realizadas 

na carne, como na cena que se segue, na qual o narrador descreve o motivo, depois 

desenvolve o diálogo que desemboca no ponto alto (ideológico do conto), em que as 

axiologias (religiosas, morais, sociais, de gênero, familiares, trabalhistas, 

escravagistas...) confirmam-se, acordadas criticamente, com a cultura que as produziu e 

consome, via vida, meio de comunicação e trabalho narrativo: 

 

Era a hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita examinou-os; todas as 

discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia estava ainda à almofada, meneando os 

bilros, já sem ver; Sinhá Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou 

furiosa, e agarrou-a por uma orelha. 

- Ah! malandra! 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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- Nhanhã, nhanhã! pelo amor de Deus! por Nossa Senhora que está no céu. 

- Malandra! Nossa Senhora não protege vadias! 

Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora, e fugiu para dentro; a 

senhora foi atrás e agarrou-a. 

- Anda cá!  

- Minha senhora, me perdoe! Tossia a negrinha. 

- Não perdoo, não. Onde está a vara? 

E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se,chorando e 

pedindo; a outra dizendo que não, que a havia de castigar. 

- Onde está a vara? 

A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Sinhá Rita, não 

querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista: 

- Sr. Damião, dê-me aquela vara, faz favor? 

Damião ficou frio... Cruel instante! Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, 

tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele, atrasara o trabalho... 

- Dê-me a vara, Sr. Damião! 

Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe 

então por tudo o que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, por Nosso Senhor... 

- Me acuda, meu sinhô moço! 

Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem 

largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido; 

mas ele precisava tanto sair do seminário! Chegou à marquesa, pegou na vara e 

entregou-a a Sinhá Rita (ASSIS, 1999, p. 384-385) 

 

A ordem do discurso, tal qual Michel Foucault descreveu, em sua aula inaugural 

no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970,  aponta para ―a vontade 

de verdade‖ que suportada por instituições, cria ―sistemas de exclusão‖ (FOUCAULT, 

2005, p. 17). A ordem dos discursos machadianos obedece a padrões que se 

caracterizam, tanto nas formas e ideologias dos personagens, como na moral dos leitores 

e indivíduos que compartilhavam a cidade do Rio de Janeiro, Pós-Abolição, com 

africanos e seus descendentes, alforriados, por não mais trabalharem na situação 

escravizada, porém ainda presos a estigmas e preconceitos sociais que se concretizam 

na narrativa do autor carioca. 

O conto O caso da vara (Gazeta de Notícias de 1891, republicado em Páginas 

Recolhidas, de agosto de 1899), traz em sua forma a moralidade transitória e de 

circunstâncias que impregna o personagem seminarista. Entre a moral da escrava e a 

moral da senhora, Sr. Damião escolhe o lado patriarcal e escravocrata, representado na 
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figura feminina, ligada não a casamentos, mas ao mundo do trabalho. Lucrécia, a 

negrinha, tal qual caracteriza-a o narrador, é a representação da imagem social que os 

leitores dos jornais e livros do séc. XIX querem negar, sentem-se distantes, com pavor. 

A moral de O caso da vara é a construção formal escrita do condicionamento social 

recaído nas escolhas do indivíduo, em si mesmo, em crise com a ética familiar e carioca, 

daquele tempo. Machado de Assis, Observador Participante, através de sua arte literária 

de contar, expôs o mal social que dominava o imaginário dos brancos, senhores da 

cidade, herdeiros da colonização portuguesa, que ardia na pele dos africanos tornados 

escravos no Brasil e seus descendentes!  

Michel Foucault, ainda, na sua L’ordre du discours,―Leçon inaugurale au 

Collège de France prononcée le 2 décembre 1970, disse que: 

 

É bem possível que o ato de escrever tal como está hoje institucionalizado no 

livro, no sistema de edição e no personagem do escritor, tenha lugar em uma sociedade 

de discurso difusa, talvez, mas certamente coerciva (FOUCAULT, 2005, p. 41) 

 

 O narrador machadiano é indiferente à situação do negro no Brasil, Pós-

Abolição, conforme a indiferença social apresentada pelo artista Machado de Assis, que 

observava e expunha, dentro do mundo narrativo, os conflitos e choques de diversas 

ordens discursivas de sua época, encarnadas em personagens e suas formas de 

expressarem axiologias difusas, ideologias que se excluem, se dominam e 

marginalizam, no Rio de Janeiro do final do século XIX e início do XX. 

 No conto Pai contra mãe, o contista carioca esgarçou o discurso histórico, para 

evidenciar a escravidão institucionalizada que até sustentava profissões secundárias, na 

sociedade do Império e da República Abolicionista. Machado de Assis, 

indiscriminadamente, consumia-se dos dois lados, na tentativa de abarcar os discursos 

vigentes, dando solução ao caso, ou à peripécia narrativa, de acordo com o grosso do 

discurso cultural impregnado no gosto de seus leitores de livro e jornal. No conto Pai 

contra mãe, o contista carioca desenvolve discursivamente a história da escravidão, 

narrada conforme situações que se aproximam do discurso, inclusive, antropológico, 

promovendo arqueologia do saber, em relação às camadas históricas, que impregnam o 

discurso literário. Os parágrafos iniciais do referido conto apontam para os instrumentos 

de tortura, a eficácia e efeitos de enquadramento do negro, segundo aparelhos que 

modificam o hábito do corpo, para modificarem, também, o comportamento social de 

escravos, que apelavam, a todo custo, ao direito natural de serem, simplesmente, livres. 

Segundo o conto: 

 

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras 

instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um 
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deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha-de-

flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a 

boca. Tinha só três buracos, dous para ver, um para respirar, e era fechada atrás da 

cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque 

geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí 

ficavam dous pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal 

máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma 

vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não 

cuidemos de máscaras (ASSIS, 1999, p. 483). 

 

 O discurso do narrador machadiano, no primeiro parágrafo do conto Pai contra 

mãe, resulta da memória que o autor manifesta, como fenômeno, de seu discurso 

escrito, cuja forma literária se dá em conto, mas a enunciação histórica, a direção 

discursiva se orienta para o comportamento social, de cultura carioca centrada no 

controle dos marginalizados, que esperavam ou, ao menos, era a que se propunha à 

libertação da escravatura. O controle dos alforriados e libertos aconteceu via 

instrumentos de tortura, porque sem trabalho e oriundos do trabalho escravo, não 

possuíam meios de se sustentarem e se submeterem às leis aristocráticas e já 

aburguesadas do Rio de Janeiro do séc. XIX. 

Pai contra mãe é narrativa que traz à tona a realidade com as suas diferenças 

culturais e de identidades, entre cores da pele que demarcam territórios simbólicos da 

identidade condicionada a elementos sociais, de cunho antropológico, numa verdadeira 

história do discurso. Machado de Assis, já na maturidade, representa o flagrante de 

memória, que o narrador empenha, ao apanhar elementos de tortura usados para 

controlar o comportamento social do africano e seus descendentes brasileiros que, 

estigmatizados, mesmo após a Abolição da Escravatura, viam-se subordinados a leis e 

costumes, ainda fortemente arraigados à cultura da escravidão, do senhor e do escravo. 

A tortura se evidencia, como elemento registrado por Machado de Assis, em 

instrumentos que lembram os usados por militares, em época pesada do século XX, 

cinquenta anos após a morte do autor carioca, na década de 60, os Anos de Chumbo, 

que viram instrumentos de tortura tais quais os descritos pelo contista fluminense, no 

início do século: 

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira 

grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e 

fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. 

Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco 

era pegado (ASSIS, 1999, p. 483). 

 

 Os instrumentos de tortura usados para a contenção dos negros rebelados, que 

mesmo libertos simbolicamente, pela anistia da Lei Áurea, sofriam as agruras do 

estigma cultural, a opressão da sociedade extraída do sofrimento deles e estratificada em 

classes não apenas sociais, mas étnicas, lembram os que aparecem nas resoluções 
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medievais de vigiar e punir, conforme as pesquisas de Michel Foucault. O filósofo 

francês investigou as funções de determinados instrumentos de tortura, no corpo, para 

conter distúrbios sociais provocados por indivíduos situados em condições de margem, 

em sociedades, em que a vigilância sobre o outro exerce o poder punitivo de controlar, 

desde hábitos naturais (andar, respirar, ver), até punir comportamentos sociais 

inconvenientes ao andamento de determinada cultura (negros alforriados e sem trabalho, 

pós 13 de maio de 1888). Em Surveiller et punir, o pensador francês estuda as relações 

de suplício,como práticas que controlam, a priori, as desordens e distúrbios sociais, 

servindo de exemplo os condenados do presente, àqueles possíveis do futuro. O poder 

manifesto como suplício no corpo do outro, que é marginalizado pelos sistemas 

autoritários, é visto como prática preocupada, não apenas em manter o ―bem-estar‖ da 

aristocracia, mas em condenar impiedosa e diariamente os estigmatizados. 

 Machado de Assis e sua produção contista relativa ao negro, no período 

posterior ao do ano de 1888, com suas publicações variadas em jornal e livro, ou só em 

livro, chega com o conto Pai contra mãe, no cerne de questões ideológicas, relacionadas 

à vida cultural brasileira. A axiologia exposta pelo narrador que reproduz a moral 

autoritária de sua época, porém, mostra não apenas uma face da cultura, a face da 

opressão, mas também o sofrimento e certa fenomenologia social que leva o branco 

pobre a oprimir o negro, ora alforriado pela lei, ora ainda escravizado pelo hábito 

cultural de ser, pelo outro branco, estigmatizado, tendo abertas suas memórias e 

cicatrizes. Machado de Assis foi fundo na axiologia de seu tempo, apontando para a 

enunciação e a sua temporalidade, de acordo com o espaço e a moral dos indivíduos, 

que compartilhavam com o autor determinadas construções culturais, nas quais o negro, 

ainda que em Pós-Abolição, trazia em si mesmo, em sua constituição física e social o 

olhar do branco, impregnado de costumes autoritários, burgueses e aristocráticos. Sobre 

o emprego do suplício, diz Michel Foucault: 

 

Para explicar o emprego do suplício como penalidade, não faltam razões gerais 

e de algum modo externas, que esclarecem a possibilidade e a longa persistência das 

penas físicas,a fraqueza e o caráter bastante isolado dos protestos feitos. Mas sobre esse 

fundo, é preciso fazer aparecer sua função precisa. O suplício se inseriu tão fortemente 

na prática judicial, porque é revelador da verdade e agente do poder. Ele promove a 

articulação do escrito com o oral, do secreto com o público, do processo de inquérito 

com a operação de confissão; permite que o crime seja reproduzido e voltado contra o 

corpo visível do criminoso; faz com que o crime, no mesmo horror, se manifeste e se 

anule. Faz também do corpo do condenado o local de aplicação da vindita soberana, o 

ponto sobre o qual se manifesta o poder, a ocasião de afirmar a dissimetria das forças 

(FOUCAULT, 1987, p. 47). 

 

 A circulação discursiva que veiculava, inclusive via meios de comunicação 

jornais e livros, a ideia de que o ser humano era mercadoria que custava dinheiro e 

posicionamento social a quem possuía, ou mesmo de que o negro era semelhante aos 



 

110 
 

 

animais selvagens, que não possuíam alma, era comum à época de Machado de Assis. 

Sua obra representa, de maneira harmonizada com os discursos do poder, tendo em 

vistas o oprimido, revelada, com tonalidades antropológicas e históricas, evidentes, para 

contornar, na forma conto, o universo vivido, segundo os mesmos veículos de 

comunicação, aos quais o autor se ligava e que dava conhecimentos do passado recente 

à sua época, ao leitor que lia, em Pai contra mãe:  

 

Há meio século, os escravos fugiam com frequencia. Eram muitos, e nem todos 

gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos 

gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de 

casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o sentimento da 

propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, 

entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas 

comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que 

seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse 

aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando (ASSIS, 1999, p. 483-484). 

 

O discurso de Machado de Assis não é Abolicionista. No alinhamento da vida e 

da arte, Machado de Assis, no que concerne à representação literária (através de contos) 

da vida do africano e seus descendentes e sua relação social (na cidade do Rio de 

Janeiro) é sempre com discrição, porém atuante, em prol da liberdade. A ambiguidade 

existente na postura machadiana, em relação à representação literária do negro, acontece 

porque o autor se equilibrou entre a sua expressão estética e a pressão ideológica, que 

acontecia na disputa por aparecer, ter boa imagem, ser gente sem querelas e nem 

polêmicas. A obra contista do autor carioca abarca o negro em seu conjunto de 

personagens e representação do tempo e espaço, expostos nas configurações formais 

criadas para circularem entre leitores que viviam, ao menos axiologicamente, no 

imaginário cultural, as histórias acontecidas na vida dos personagens do contista. 

 Risos como ―hehehe‖ (Um homem célebre e Cantiga de esponsais) aparecem 

como fundamento irônico, do escravo em relação a seus senhores, de determinações e 

papéis sociais distanciam-se, radicalmente. Mas a aproximação entre senhor e escravo 

acontece, na vida diária, dentro do lar, nas relações cotidianas, concretizações do 

imaginário e são expressas, criativamente, para que circulem entre os letrados da 

sociedade e sirvam para seu autor, junto de seus editores abolicionistas. As afinidades 

entre Machado de Assis e Ferreira Araújo, dono da Gazeta de Notícias, veículo de 

comunicação conhecido pela sua luta e engajamento pelas liberdades de ideias, ao qual 

Machado de Assis se ligou de tal maneira, que Raymundo Magalhães Júnior, no seu 

Machado de Assis desconhecido, chega a comentar que, lá pelos idos de 25 de março de 

1887, ao dedicar um soneto ao dono daquele jornal, o contista já era ―não apenas um 

redator, como os outros, mas um acionista, um associado. O jornal era francamente 

abolicionista‖ (MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p. 127). 
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 Machado de Assis, homem de sociedade e tão sorrateiro quanto o seu narrador, 

que desde a juventude encontrou no processo literário e no mercado de ideias a sua 

essência no mundo, a construção de seu materialismo e prestígios que vão da ordem 

formal e econômica da expressão literária, até a moralidade ―intocada‖ do homem, 

conseguiu transitar por entre as ideologias republicanas e monárquicas, dependendo da 

época de sua vida (na juventude monarquista, na madureza liberal monarquista; na 

maturidade liberal moderado, com resquícios nostálgicos de monarquia, impregnados 

em sua própria formação cultural desde os tempos da Marmota, 1858). Sua vocação 

ideológica varia, não de um lado para o outro, pendurlamente, mas no processo 

histórico individual do homem, que chega na velhice recolhendo páginas e relíquias de 

sua perspectiva artística, acerca da condição cultural do negro no Brasil. Ele viu, viveu e 

escreveu, no seu Rio de Janeiro, numa verdadeira realização de Almeida Garret, de 

Viagem em minha terra: uma vez que a brasilidade machadiana é cunhada na cultura e 

expressa na literatura, por vias do discurso que concentra em si mesmo a gama de outros 

discursos circulantes no imaginário letrado de então. 

 Machado de Assis recolhe em si mesmo perspectivas de mundo que propõem 

dimensões, via literatura, da situação não só do negro e da negra escravizados, pelo 

estigma histórico encarnado em suas peles, mas pela vivência na linguagem, que acolhe 

e recolhe a todos, assumindo preconceitos e expondo situações sociais dadas em 

determinada cultura. O homem que circulava nas ruas e observava os casos e descasos 

relacionados à presença do negro na sociedade, desdobrava-se em artista, ao passo que 

sua pena, discretamente, como suas ironias e posturas sociais, davam-se no campo de 

situações, como a que foi deixada por Josué Montello, em seu livro Os inimigos de 

Machado de Assis, vindo a lume em 1998. No ―Prefácio Necessário‖: 

 

Por esse tempo, já estariam na Casa Garnier, em Paris, os originais do romance 

em que Machado de Assis, em forma de diário, evocaria o fim do Império, com o rigor 

de quem tivera o cuidado de anotar, dia a dia, o que o velho Aires soubera ver e sentir, 

em Petrópolis e no Rio de Janeiro, em 1888 e 1889. O texto literário, na urdidura do 

romance, converte-se em testemunho histórico, dando-nos a impressão nítida de que o 

narrador está a guardar ali, não a urdidura romanesca, e sim, o testemunho do país que 

se transformava. O memorialista fixou flagrantes que ficaram para trás e em que o 

narrador tornou perene o que anotou com o gosto da vida fielmente testemunhada. 

O que ele recolheu no romance, com a data de 13 de maio de 1888, é mais do 

que um registro imaginado – é a experiência vivida, e que ele retirou da própria 

memória, evocativamente, não mais como romancista, que recorda e transfigura, e sim 

como memorialista, com o gosto e a poesia da recordação. 

Quem quiser conferir a cena com a biografia de Machado de Assis só precisa 

reler o episódio, no Memorial de Aires, na data da Abolição, e confrontá-la com o 

testemunho de Graça Aranha, na página 25 da introdução à Correspondência de 

Machado de Assis e Joaquim Nabuco, na edição de Monteiro Lobato, em 1923. Lá está 

Machado de Assis, neste flagrante histórico, que se inicia na rua do Ouvidor: ―O 

entusiasmo coletivo contaminou-o, e viu-se o budista desencantado (Machado de Assis) 
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com jornalistas exaltados em um carro, a percorrer as ruas da cidade, sem chapéu, cheio 

de ilusão humanitária, e ir até as portas da Câmara aclamar Joaquim Nabuco e outros 

heróis da jornada‖ (MONTELLO, 1998, p. 15). 

 

Ainda segundo Josué Montello, o contista carioca, no dia 13 de maio de 1888, 

―perdeu o chapéu, perdeu a pasta, e ali participou do júbilo coletivo, na condição de 

filho de Francisco José de Assis e de Maria Leopoldina Machado de Assis‖ 

(MONTELLO, 1998, p. 15). No seu livro Machado de Assis: ensaios e apontamentos 

avulsos, Astrogildo Pereira, em Crítica Social e Política, dialogando com A política 

geral do Brasil, de José Maria dos Santos, situa a condição social de Machado de Assis, 

em seu país, em sua cidade: 

 

O problema da escravidão no Brasil, quando examinado em suas feições e 

implicações políticas, apresenta numerosos pontos ainda sujeitos a controvérsias e vária 

interpretação. Por exemplo, no tocante a certos fatores de desconexão entre o 

movimento abolicionista e o movimento republicano. É coisa sabida que nem todos os 

abolicionistas eram republicanos e nem todos os republicanos eram abolicionistas. 

Nabuco e Rebouças – e eles eram talvez os homens que possuíam uma compreensão 

mais profunda do problema da escravidão em suas relações de ordem econômica, 

política e social – eram monarquistas e ainda na república permaneceram fiéis ao trono 

e ao regime deposto (PEREIRA: 1991, p. 80). 

 

 O contista narra a condição de negros no Brasil, em período posterior ao dia13 

de maio de 1888, de maneira substancial, enquanto o sujeito histórico Machado de Assis 

abarca, como esponja, no âmbito da enunciação que deflagra os discursos político-

ideológicos de sua época, no equilíbrio entre a reputação pública de escritor e homem 

que serve ao governo, a partir de cargos públicos, o trânsito de concepções e 

perspectivas, que determinavam a vida da população. Machado de Assis soube usar a 

sua própria situação e figura pública, alcançada na maturidade, como artista de Letras e 

funcionário do Alto Escalão governamental, abrangendo, em sua pessoa e arte, as 

questões que, ainda com Astrogildo Pereira, constituem a imagem e a produção da 

crença das dubiedades machadianas. Presentes em sua vida e obra, as ―dubiedades‖ 

aparecem situadas, exatamente, no meio social no qual o autor compõe a sua obra e o 

homem ganha o seu dinheiro. Em capítulo intitulado O pensamento dialético e 

materialista, o crítico reflete a estética narrativa machadiana, a partir do estilo individual 

do autor, que dialoga com as situações ideológicas, vividas pelo homem e o seu 

momento histórico. Examinando a forma machadiana de narrar, aponta Astrogildo para 

o materialismo que impregna e rege a obra do artista carioca: 

 

A perspicácia popular empresta aos olhos a faculdade de refletir a alma: os 

olhos são o espelho da alma. Espelho material refletindo o imaterial – porque o 
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imaterial só por si, sem algum amparo de natureza material, ainda que por via reflexa, é 

coisa inimaginável, que escapa ao entendimento comum, formado ao toque de 

sensações tangíveis, de base materialista. Machado de Assis, genial caçador e 

dissecador de almas, não se contenta porém com o contemplá-las no espelho – ele faz 

desse espelho precisamente o seu agudo aparelho de prospecção e descobrimentos 

psicológicos. Mais ainda: para revelar o resultado de seu trabalho, ou seja, para revelar 

os movimentos, que se desenvolvem no íntimo das criaturas captadas da realidade e 

recondicionadas na ficção, o romancista lança mão outrossim de processo igualmente 

material, fazendo da metáfora o meio de tornar concreto, visível, palpável, o que é 

abstrato, invisível, impalpável. Processo que em verdade não é apenas material, 

simplesmente material, porém, mais que isso, essencialmente materialista (PEREIRA, 

1991, p. 130-131). 

 

 Machado de Assis difere de produtor de contos e funcionário público, em 

relação a questões sociais tão marcantes como o 13 de maio de 1888, ou a presença do 

africano tornado escravo no Brasil, nos seus contos. O artista revelou o negro na crueza 

de sua realidade histórica, compartilhada com o branco, dono do poder e das liberdades. 

O negro aparece invisível e sofrendo na obra do contista carioca. Desde que sua 

produção começou a circular, na década de 50, o autor obedece às leis sociais, que 

condicionam a cultura, sem promover um debate, puramente panfletário. O tema é 

tocado por Machado de Assis de maneira crítica, porém seguindo o ―realismo‖ 

proveniente das situações, às quais os negros eram submetidos. Eduardo de Assis 

Duarte (2007), em seu livro Machado de Assis afro-descendende (escritos de 

caramujo), que o pesquisador chamou de ―Contos da Escravidão‖, deixa ver a produção 

contista machadiana e suas relações com a situação do africano. O livro traz, entre 

outros gêneros do discurso exercitados por Machado de Assis, os seguintes contos, cuja 

temática, segundo Eduardo, gira em torno do negro escravo: Virginius, Mariana, O 

espelho: esboço de uma nova teoria da alma, O caso da vara e Pai contra mãe. 

Machado de Assis soube transitar entre a vida social e a representação artística 

encarnada na sua forma conto, no que concerne ao tema do negro, pois discretamente, 

porém incisivo, aponta o problema social, não como um fenômeno, mas como um 

cancro na cultura, dada a invisibilidade do negro ou as suas aparições, ora sorrateiras, 

ora sofredoras. Isso mostra a perspectiva de sobriedade e equilíbrio com que o homem e 

o artista se depararam com o tema, inclusive, em sua própria pele, dadas as suas origens 

étnicas. O autor gozou de prestígio depois de escalar as hierarquias sociais de sua 

cidade, desde jornais até a sua primeira nomeação no serviço público, aos 7 de abril de 

1867, quando foi ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. Depois, 

ascendendo literária e socialmente, Machado de Assis passa a 1º oficial da segunda 

seção da Secretaria de Agricultura, aos 31 de dezembro de 1873, tomando posse a 7 de 

janeiro de 1874, seguindo para chefe da seção aos 7 de dezembro de 1876.  

 Para que mantivesse, até o fim da vida, o cargo público que muito o ajudou, 

somando com o rendimento de suas letras, Machado de Assis jamais poderia panfletar, 

com sua arte narrativa, acerca do problema do negro tornado escravo no Brasil. As 
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reputações e sociedades que eram parte do ―canal‖ literário, veículos de comunicação, 

exigiam do escritor muita parcimônia, pois se defendesse abertamente a abolição dos 

escravos ou se se inquietasse, publicamente, acerca do mesmo problema, ainda na 

juventude, o contista teria trazido para si o estigma, de que ele mesmo, pelo processo de 

branqueamento aristocrático, tentava livrar-se, para ser aceito entre os homens de letras, 

de imprensa, de política. Machado de Assis fez o negro tema de sua obra, porém dentro 

de uma cultura urbana, em que os valores rurais aparecem apenas na memória de 

narradores, como aquele do conto Uma partida. 

 O negro escravo ou alforriado, no âmbito da cidade, situado na ―civilização‖ e 

não na floresta ou na agricultura, aparece como mão de obra ainda problemática, pois 

condicionada a servir, sem chances de ascender socialmente. Machado de Assis 

escreveu sobre o negro já dentro do espaço social construído, com instituições que, 

embora oriundas do feudo aristocrático brasileiro, já revelavam, no Rio de Janeiro 

machadiano, aspectos culturais que elevavam a estima do ―burguês carioca do séc. 

XIX‖ à cultura francesa e italiana de teatros, culinária, vestimenta, saraus, e mesmo à 

influência das letras inglesas, portuguesas, como parte do coro europeu, compondo a 

atmosfera letrada do Rio de Janeiro civilizado. Porém, sustentando a gama de 

―aristocracia ou burguesia‖ da elite carioca do tempo machadiano, existe o necessário 

africano, pela sua mão de obra (mesmo depois de 13 de maio de 1888) escrava, com sua 

incômoda presença estigmatizada pelos hábitos trazidos de África e a sua cor da pele. 

Machado de Assis mostrou, como nenhum outro escritor brasileiro, o negro dentro do 

equilíbrio de ser humano a trazer em si culturas outras, que não são o centro, ao passo 

que a situação social, imposta pela economia e política, no seio dos hábitos culturais 

cariocas gerava a exploração\invisibilidade do negro. 

Machado de Assis situou o negro no seio da cultura urbana. O escritor carioca 

jamais omitiu o negro de sua obra, muito menos, posicionou-se como reacionário ou 

negador de suas próprias origens. Por uma questão de temperamento do homem e do 

artista (a discrição!), o contista fluminense expôs a situação africana em sua obra, de 

maneira a não criar partidarismos ou alardes, em torno de sua imagem pública. Tal 

postura machadiana gera a duplicidade de se compreender a manifestação do escritor e 

do homem, seja na vida pública, seja como criador de contos, porque, acerca de 

Machado de Assis aparecem, ora perspectivas de que ele teria sido omisso em relação 

ao negro, na cidade do Rio de Janeiro, como representação em sua obra, ora o contista, 

como alguém que expressou, a seu modo ―caramujo‖, sua posição ―realista-histórica‖, 

via discurso literário, veiculado na imprensa e em livro. O caráter do realismo histórico 

que impregna o tema do negro na obra contista de Machado de Assis acontece na forma 

discursiva, dada ironicamente. 

 Como contista, não é dado a panfletagens, nem a assumir para si mesmo 

ideologias; constrói para si o universo narrativo, compartilhado com o publico leitor, 

que convive com os mesmos problemas e soluções sociais experimentadas por ele. Na 

situação de motivo literário, o negro, certamente, não poderia ser representado com ares 

românticos, tradicionais da cultura europeia, que fazem parte da pena de Machado de 
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Assis, desde seu alvorecer como escritor, até sua maturidade. Entretanto, o autor dilui os 

estilos universais, em sua maneira singular de compor personagens e situações, 

enquadrados dentro de horizontes axiológicos concretizados na cultura brasileira. O 

negro é elemento servil, culturalmente determinado como escravo, seu estigma não deve 

transcender para as mentalidades do séc. XIX, o valor material de sua existência. 

Tomando para si a tentativa de descrever e narrar a situação do africano na cultura 

urbana carioca do século XIX, Machado de Assis situou as relações do mesmo e seus 

descendentes, dentro dos limites históricos de seus próprios horizonte  estéticos.  

Artista que domina a arte retórica em vários níveis do discurso, explorando 

vários gêneros da escrita, Machado de Assis, ironicamente, situou seu irmão de origens 

culturais e étnicas, no quadro ―realista histórico‖ das relações entre o poder e prestígio 

almejados pelo escritor e homem, junto com a condição miserável e de exploração a que 

a aristocracia brasileira submetia o negro. Machado de Assis, de ―hehehe‖ até as cenas 

que aparecem, em seus últimos contos, de extrema violência contra o negro, manifesta, 

criativamente, o seu repúdio a qualquer violação: desde a mais simbólica, que passa 

pelos mais sutis estados do espírito, calcadas no comportamento social, na comparação 

entre Literatura e História (relatos de seu tempo) até a brutalidade concretizada, 

impiedosamente, em Pai contra mãe e O caso da vara. O estilo do homem e do artista, 

composto de universalidade e ironia, como manifestação crítica da realidade que ele 

representa com seus atos, na obra e na vida, gerou polêmicas como a registrada por 

Raymundo Magalhães Júnior que, com muita propriedade, no capítulo Machado de 

Assis e a Abolição, que está em seu livro Machado de Assis desconhecido, desvela a 

duplicidade com que aparece a imagem do mestre carioca, que para uns é reacionário e 

para outros é libertário. O biógrafo machadiano registra depoimento de Luís Murat, que, 

resgatando via memória, relações entre ele, Machado de Assis e José do Patrocínio, que 

Magalhães Júnior definiu de ―fase crepuscular de sua vida, em seus delírios, na sua 

forma particular de paranóia, vivia de novo o passado, voltava aos dias agitados e 

tumultuados de 1893 (MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p. 135). Luís Murat, aos 65 anos 

de idade, teria espalhado o que José do Patrocínio diz sobre Machado de Assis: 

 

Só um homem, em todo o Brasil e fora dele, passa indiferentemente por todos 

esses hosanas e vitupérios, por todo esse clamor e essa tempestade, por todo esse 

incêndio e essa aluvião. – Esse homem é o senhor Machado de Assis. Odeiem-no, 

porque ele é mau: odeiem-no, porque odeia a sua raça, a sua pátria e o seu povo. Sua 

pena destila fel e veneno. Todas as serpes reunidas da astúcia, da hipocrisia e da revolta 

contra a sua cor e a sua progênie, aninham-se-lhe no coração, envenenam-lhe a alma 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 155, p. 131). 

  

 O mesmo Raymundo Magalhães Júnior, em seu Machado de Assis 

desconhecido, aponta para o outro lado da imagem machadiana, no que concerne a seu 

posicionamento relativo à situação africana brasileira, na imprensa carioca, desdobrado 
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em diversos gêneros do discurso, como o cronista de Balas de Estado do jornal Gazeta 

de Notícias, na qual os que colaboravam, inclusive Machado, chamavam-se ―baleiros‖, 

como referência aos profissionais oriundos da escravidão, que vendiam bala na rua, 

como meio de sobrevivência humana e social. Contudo, seguindo os rastros históricos 

do que pode ser considerado a origem da interpretação de que o autor carioca teria se 

omitido do assunto político, abolição, é o seguinte parágrafo de Raymundo:  

 

Alguns estudiosos da vida e da obra de Machado de Assis, para reforçar a 

atitude de indiferença, atribuída ao autor de Dom Casmurro em face da campanha 

abolicionista, procuram apoiar-se em depoimento terrivelmente corrosivo de José do 

Patrocínio. Esse depoimento, que chega a ser mesmo insultuoso à memória de 

Machado, vem citado, por exemplo, no livro de Augusto Meyer, à página 48 (2.ª edição, 

Organização Simões). Entretanto, é preciso que se note: José do Patrocínio jamais 

escreveu tais palavras. Não se encontra, no seu jornal, a Gazeta da Tarde, como no que 

o sucedeu, a partir de 28 de setembro de 1887, A Cidade do Rio, uma só palavra 

injuriosa contra Machado de Assis. Como se explica então a brutalíssima diatribe? 

Augusto Meyer transcreve-a, parcialmente, numa nota declarando: ―V. na Revista da 

Academia, n. 54, a indignação de José do Patrocínio‖. É uma citação feita de boa fé, 

sem dúvida, mas o escritor em questão poderia ter sido mais preciso declarando que se 

tratava de um depoimento oferecido pelo poeta Luís Murat, que em 1926, - ano de 

publicação daquele número da revista e do artigo Uma apóstrofe de Patrocínio, - dizia 

ter ouvido, durante a campanha abolicionista, aquelas duras palavras do tribuno negro 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 1956, p. 130).  

 

 Evidenciando a prática com o tratamento do negro, na situação de tema de 

contos, feita por Machado de Assis, Raymundo Magalhães Júnior, ainda no seu artigo 

Machado de Assis e a Abolição do livro Machado de Assis desconhecido, apresenta 

historiográfica e à maneira de ―crítico da crítica machadiana‖, os aspectos de primeiros 

contos machadianos que versam sobre o negro: 

 

Os contos da mocidade, escritos antes dessa lei (do Ventre Livre) para o Jornal 

das Famílias, demonstram a preocupação de Machado com a situação dos negros e 

mestiços, condenados a uma situação de inferioridade que então não parecia que tivesse 

remédio. Constituíram esses contos despretensiosos, escritos para moças e mães de 

família, uma antecipação às futuras campanhas abolicionistas que levantariam o país e 

que teriam, como resultado, sucessivamente, as leis do ―ventre livre‖, da liberdade aos 

sexagenários e, por fim, da supressão total do cativeiro. Em dois desses contos, 

Virginius, só recentemente incorporados aos volumes da editora Jackson, e em Mariana, 

recolhido por José Galante de Souza, para a publicação em volume pela Organização 

Simões, aborda Machado temas semelhantes aos da Sabina, isto é, as relações amorosas 

entre brancos e escravas. Em Mariana a personagem central é, como a Sabina da poesia, 

não uma negra, mas uma mestiça. Uma linda mulatinha, uma espécie de escrava Isaura, 

tratada com mimos e familiaridade por sua senhora, muito embora continuasse em sua 

condição de cativa. A história é contada por um personagem chamado Coutinho, numa 

reunião de amigos. Esse Coutinho era um rapaz de família rica que contrata casamento 
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com uma moça de igual nível. Mariana, a cria da casa, cai numa tristeza de morte 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p.138-139). 

Situando o estilo singular de Machado de Assis no tema do negro, como 

personagem de conto e constante ideológica na obra do escritor fluminense, Raymundo 

Magalhães Júnior explora analiticamente o discurso axiológico machadiano, 

comparando os contos da mocidade Mariana e Virginius, formal e ideologicamente: 

 

O estilo era ainda incorreto e vacilante, embora já se pudesse entrever o 

escritor do futuro. Não é, porém, disto que cuidamos aqui. O que nos interessa é mostrar 

que Machado de Assis não ignorou os aspectos sociais e morais da escravidão. Em 

Virginius, - narrativa de um advogado, - o moço não é honesto e digno como o 

Coutinho, de Mariana. Ao contrário, é um vilão, um indivíduo de poucos escrúpulos, 

um violador de escravas, que assim desonra o bom nome do pai, alcunhado, pela sua 

bondade para com os cativos, com o nome pitoresco de ―Pai de Todos‖. Nesse conto, 

faz Machado a apologia dos bons sentimentos. E dá ao mesmo tempo solene desmentido 

aos que, numa generalização excessiva, timbram em proclamar que todos os seus 

personagens são patifes, seres destituídos de quaisquer qualidades positivas, tipos sem 

nenhum traço de caráter. Não foi à toa que Machado lhe deu o nome de Pio. Pois este 

homem era tão caridoso que sua fazenda era ―o asilo dos órfãos e dos pobres‖, onde não 

faltavam ―leite e instrução às crianças, pão e sossego aos adultos‖. Para melhor 

caracterizá-lo, o contista afirma que era, ―a um tempo, Salomão e São Vicente de Paula. 

―Bondoso e criativo, como era, sendo fazendeiro, Pio tinha escravos. Como? 

Escravos?‖Explica Machado: 

- Escravo é o nome que se dá; mas Pio não tem escravos, tem amigos. Olham-

no todos como se fora um Deus. É que, em parte alguma, houve mais brando e cordial 

tratamento a homens escravizados. Nenhum dos instrumentos de ignomínia que por aí 

se aplicam para corrigi-los existem na fazenda de Pio. Culpa capital ninguém comete 

entre os negros da fazenda; a alguma falta venial que haja, Pio aplica apenas uma 

repreensão tão cordial e tão amiga, que acaba por fazer chorar o delinquente. Isto, na 

época das gargalheiras, das penas de açoites até o sangue escorrer do lombo dos 

suplicados, da aplicação até mesmo do ferro em brasa, era pelo menos uma franca 

apologia da benignidade para com escravizados. Procurava o contista demonstrar que a 

bondade era recíproca, estimando os escravos naquele singular ―Pai de Todos‖ não um 

senhor de vida e de morte, não um tirano rural, mas um patriarca e um amigo a cuja 

sombra poderiam viver descansadamente (MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p. 140-141). 

 

Na condição expressa na crítica e resgate dos contos de Machado de Assis, 

Raymundo Magalhães Júnior deixa aberta a alternativa para se pensar na construção 

ideológica do contista, que expressava em sua produção a maneira pacífica com que um 

personagem branco e senhor de terras se relacionava com os escravizados, dependentes 

de suas posses. Machado de Assis não apenas foi um ideólogo da libertação dos negros, 

muito antes da escravidão ter sido acabada, com a Lei Áurea, ao menos legalmente para 

a economia política do país, como também escancarou os males de se ter libertado o 

africano tornado escravo, sem ter-lhe dado emprego, moradia, educação. Pois os contos 

O caso da vara e Pai contra mãe apresentam situações peculiares e pertinentes à ocasião, 



 

118 
 

 

na qual vieram a lume, uma vez que relatam condicionamentos sociais advindos da Pós-

Abolição, ou seja: Machado de Assis, naqueles contos, apresenta, ligado aos hábitos 

culturais cariocas aristocráticos ou burgueses, o realismo das relações sem utopia, ou 

sem a igualdade que a intenção da Lei Áurea promovia. Uma partida - anterior aos dois 

mais conhecidos contos de Machado de Assis, que relatam a vida do negro no Rio de 

Janeiro do final do séc. XIX e início do XX- é a memória machadiana deixada na 

imprensa em 1892, dos vícios em cartas e a formação rural, da urbanidade que ele 

conheceu e viu, na responsabilidade de homem e artista.  

 Michel Foucault, em seu livro A coragem da verdade (o governo de si e dos 

outros), o último curso dado no Collège de France, nos anos de 1983-1984, mais 

precisamente, na primeira hora da primeira aula dada em fevereiro de 1984, diz que ―A 

parresía é, portanto, o ―dizer tudo‖, mas indexado à verdade: dizer tudo da verdade, não 

ocultar nada da verdade, dizer a verdade sem mascará-la com o que quer que seja‖ 

(FOUCAULT, 2011, p. 11). Machado de Assis se aproximou da ―verdade histórica 

carioca‖, a partir de sua imaginação artística, formulando mundos nos quais a 

relatividade da ―verdade‖ aparece como um ―revelar de tudo‖, ao menos naquele 

imaginário gerado na forma do conto Pai contra mãe, em que as etnias lutam tanto 

quanto gênero (homem, mulher), como socialmente; ou O caso da vara, em que 

acontece a representação humana e social da mulher e o mercado de trabalho, as idades 

e as relações de mando entre o próprio feminino, no seu universo particular; Uma 

partida, que inaugura o ―escancaro‖ machadiano das relações autoritárias Pós-Abolição. 

Em que se vê a memória do autor concretizada, na imagem da mão do negro, acontecida 

na formação econômica e rural do país. Os três contos, em particular, revelam o 

imaginário, no qual ―tudo é dito‖, na forma e nas axiologias, tal como possa coincidir na 

consciência do autor a realidade da história humana e social do Rio de Janeiro, vivida 

nas suas relações públicas, hierarquicamente realizadas. Pois, segundo Ubiratan 

Machado, em seu Dicionário de Machado de Assis: 

 

O funcionário público colaborou de maneira efetiva para a abolição, através de 

sua atuação na Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Como chefe de 

seção, contestou o aumento exagerado do valor do escravo, proposto pelos senhores, 

zelou pelo cumprimento dos preceitos legais, apontou irregularidades nas matrículas dos 

cativos, atitudes que irritavam os escravocratas e os donos de escravos, determinando a 

libertação de milhares deles (MACHADO, 2008, p. 5). 
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Do autor ao seu consumidor: a brasilidade e a oralidade nos contos de Machado de 

Assis 

 

A proximidade do autor com o seu leitor e consumidor se concretiza no discurso 

contista, a partir de marcas indeléveis e constantes, que singularizam o diálogo. O leitor, 

nos contos de Machado de Assis, não é um ser abstrato ou um produto metafísico, mas a 

individuação de consumidores da literatura. O autor traz para seu universo discursivo 

não apenas o leitor, mas os caracteres que formalizam o diálogo entre os dois. O autor 

Machado de Assis prende, na forma contista, narrador e leitor, como expressão direta do 

diálogo dele com os consumidores de sua literatura. As dimensões existentes entre o 

lugar do autor e o lugar do leitor configuram posicionamentos historicamente 

demarcados, se considerados os elementos de oralidade presentes nos contos 

machadianos. J. Mattoso Câmara JR. estudou os horizontes de leitura estabelecidos pelo 

próprio Machado de Assis, no que concerne à disposição dialógica do escritor, como 

tentativa direta de alcançar seu público. Na língua escrita pela produção contista 

machadiana, existem evidências plausíveis de oralidade. A busca do leitor pelo autor 

acontece de maneira concretizada em seus escritos, tal como evidenciam os capítulos 

dos Ensaios machadianos O discurso indireto livre em Machado de Assis, Machado de 

Assis e as Referências ao Leitor, O Coloquialismo de Machado de Assis e A Gíria em 

Machado de Assis (CÂMARA JR., 1977). 

Os estudos do saudoso filólogo apontam para construções discursivas 

machadianas que comprovam, na obra do autor carioca, a tentativa do mesmo em estar 

direcionado, ligado ou familiarizado com a língua cotidiana, transformada, pelo talento 

do escritor, em literária. Faço coro com J. Mattoso Câmara JR. no que diz respeito à 

oralidade da forma do discurso contista machadiano, como também valorizo as 

tentativas do estudioso em demonstrar que, na construção dialógica escrita, existem não 

apenas resquícios, mas poderosas marcas e características da língua falada à época de 

Machado de Assis. O autor, narrador e leitores dispõem de caracteres formais 

diferentes, uma vez que é do primeiro a origem dos outros dois, se consideradas as 

enunciações postas no discurso.  O autor possui seu campo de visão social, no qual 

estão jornais e consumidores, enquadra narrador e leitores, na situação ―ficcional 

narrativa‖, formados refratariamente como ―reflexos discursivos‖ dos indivíduos e da 

sociedade carioca do séc. XIX. 

O autor, o narrador e os leitores estão, cada qual com suas vozes, representando, 

no processo discursivo da literatura contista de Machado de Assis, seus espaços sociais 

respectivos, suas línguas que expressam axiologias bastante diversificadas, ao mesmo 

tempo em que fazem parte de um mesmo universo: o conto. A viúva Sobral, conto 

publicado em A Estação, de 15 e 30 de abril e 15 de maio de 1884, assinado com as 

iniciais M. de A e não republicado em livro pelo autor, inicia-se da seguinte maneira: 
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CAPÍTULO I 

- ... MAS ESTÁS com pressa? 

- Alguma. 

- Em todo caso, não vais salvar o pai da forca. 

-Pode ser. 

-Explica-te. 

-Explico-me. 

- Mas explica-te refrescando a goela. Queres um sorvete? Vá, dous sorvetes. 

Traga dous sorvetes... Refresquemo-nos, que realmente o calor está insuportável. 

Estiveste em Petrópolis. 

-Não. 

- Nem eu. 

-Estive no Pati do Alferes, imagina por quê? 

- Não posso. 

-Vou... 

-Acaba. 

-Vou casar. 

Cesário deixou cair o queixo de assombro, enquanto o Brandão saboreava, 

olhando para ele, o gosto de ter dado uma novidade grossa. Vieram os sorvetes, sem que 

o primeiro saísse da posição que a notícia o deixou; era evidente que não lhe dava 

crédito (ASSIS, 1997, p. 91). 

 

 O diálogo direto proposto pelo autor forma a situação dialógica de indivíduos 

enquadrados na forma narrativa, no plano cotidiano da linguagem abrangida desde a 

sintaxe até a localidade em que acontecem as falas. A condição social dos interlocutores 

expressos no conto, mais as maneiras com que cada um ―diz‖, nada mais são que a 

absorção de Machado de Assis de comportamentos e valores simbólicos concretizados 

na cultura, historicamente, marcada no discurso direto, posto no conto A viúva Sobral. 

Curiosa a cena do ―sorvete‖, a situação de oralidade acontecida entre dois indivíduos 

(Cesário e Brandão) que, antes de serem ―personagens de ficção‖ expressam habitus 

culturais, existentes nos dias de ―calorão‖ carioca. 

 Segundo J. Mattoso Câmara JR., no ensaio O coloquialismo de Machado de 

Assis, pode-se dizer que há, no escritor, ―uma tal ou qual tendência a reduzir uma das 

antinomias mais nítidas da atividade linguística, qual é a que existe entre a linguagem 

oral e a linguagem escrita‖ (CÂMARA JR., 1977, p.81). O discurso direto, apresentado 

no começo do conto A viúva Sobral, expressa a tentativa de Machado de Assis de 
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aproximar-se, coloquialmente, do leitor, ou da leitora que consumiam a revista A 

Estação. A concretização do ―leitor‖ aparece diluída na forma indireta do discurso, na 

passagem em que o diálogo dos personagens, elaborado pelo narrador, dirige-se 

direta\indiretamente ao consumidor da ―folha‖, em que saiu o conto: 

 

- Casar? repetiu ele afinal, e o Brandão respondeu-lhe com a cabeça que sim, 

que ia casar. Não, não, é impossível.  

Estou que o leitor não sente a mesma incredulidade, desde que considera que o 

casamento é a tela da vida, e que toda a gente casa, assim como toda a gente morre. Se 

alguma cousa o enche de assombro é o assombro de Cesário. Tratemos de explicá-lo em 

cinco ou seis linhas (ASSIS, 1997, p. 92). 

 

 A dinâmica do discurso direto, acontecida no diálogo entre os personagens 

Cesário e Brandão, passa para a dinâmica do discurso indireto, modalidade expressiva 

em que o autor Machado de Assis dirige-se, via conto, ao consumidor da literatura, que 

também é cidadão carioca, ou habitante de províncias adjacentes, dado o alcance 

editorial da revista A Estação. As formas diretas e indiretas do discurso evidenciam a 

capacidade de Machado de Assis de aproximar-se de seu leitor, não apenas expondo a 

ele, via conversa de Cesário e Brandão, como também penetrando e desvendando as 

possibilidades axiológicas ocorridas no leitor, ao saber do tema da conversa: o 

casamento. 

 Machado de Assis ―explicava‖, a partir de formas discursivas que compõem as 

vozes de narradores, personagens e leitores, o hábito cultural mais enraizado na cultura 

brasileira carioca do séc. XIX. A forma do discurso ou as nuances discursivas que 

aparecem nas falas, corpos, gestos, imagens, em geral, são índices históricos da cidade 

do Rio de Janeiro, que se perpetuam na Literatura. A língua direta, sem floreios, no 

diálogo com travessão (-), ―na cara‖ do leitor, da leitora, que também estavam 

envolvidos pela pressão familiar e social que a instituição casamento exercia em suas 

vidas, aparecem como elementos registrados, no estilo singular do autor, sobre a cultura 

daquele tempo, dada de maneira cotidiana. A moral casamenteira da sociedade 

tradicional à época machadiana está nas ideologias concretizadas na ―mesa de bar‖, 

regada a um ―sorvete‖, expressas em Cesário, Brandão, o narrador (construtor do 

diálogo), o autor (Machado de Assis, que publicou na revista A Estação), no leitor que 

comprava ―a folha‖ e no ―leitor‖, que é ―examinado‖ e situado, socialmente: ―Estou que 

o leitor não sente a mesma incredulidade, desde que considera que o casamento é a tela 

da vida, e que toda a gente casa, assim como toda a gente morre.‖(ASSIS, 1997, p.91). 

 Outro conto desconhecido de Machado de Assis, publicado já como um dos 

últimos da lavra do escritor saídos na imprensa carioca, é o conto Um incêndio. Nesta 

curta estória, existe a concretização do fato concebido pelo narrador. À margem de 

construir apenas a forma literária, cujo universo restringe-se aos limites da ficção, o 
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autor, inclusive, fala de ―amigo pessoal‖, em seu conto, que foi publicado no 

Almanaque Brasileiro Garnier, em 1906, com a assinatura Machado de Assis. Um 

incêndio é narrativa que trata de problema social ligado ao comércio, existente na 

cidade do Rio de Janeiro, de aventureiros ingleses, e a aparição histórica, como fonte da 

―estória‖ contada: o amigo Abel Pereira Matos, que é personagem do conto. 

 A veracidade do fato é perseguida insistentemente pelo autor\narrador, pois o 

conto versa sobre ―acontecimento real‖, cuja testemunha é Abel Pereira Matos. A 

imagem desse amigo de Machado de Assis, que se localiza fora do conto, é a seguinte, 

registrada por Ubiratan Machado: 

 

Engenheiro, consultor técnico do ministério da Viação. Machado costumava 

procurá-lo, em momentos de menos trabalho, para conversarem. Quando da publicação 

do Dom Casmurro, Abel escreveu uma carta a Machado alertando que havia uma 

operação aritmética errada no livro, estranhando o cochilo, não do romancista, mas do 

chefe da contabilidade do ministério. Em certa ocasião, Abel acusou o escritor de 

materialista. A réplica foi imediata: ―Materialista, eu? Absolutamente...‖ (MACHADO, 

2008, p.216). 

 

 Na construção da proximidade entre autor, personagem, narrador e leitor, Abel, 

no conto Um incêndio, aparece na afirmação, do autor\narrador, de que: 

 

Não inventei o que vou contar, nem o inventou o meu amigo Abel. Ele ouviu o 

fato com todas as circunstâncias, e um dia, em conversa, fez resumidamente a narração 

que me ficou de memória, e aqui vai tal qual. Não lhe acharás o pico, a alma própria que 

este Abel põe a tudo que exprime, seja uma ideia dele, seja, como no caso, uma história 

de outro. Paciência; por mais que percas a respeito da forma, não perderás nada acerca 

da substância. A razão é que me não esqueceu o que importa saber, dizer e imprimir 

(ASSIS, 1997, p. 245). 

 

 O leitor, discursivamente, aparece no simples ―a quem?‖ Desde Luis Vaz de 

Camões, na epígrafe, com o verso Que esta perna trouxe eu dali ferida, de Os Lusíadas, 

Canto V, estrofe XXXIII até a oralidade do discurso com que o tempo e o espaço, mais 

a situação do personagem são escritos. Machado de Assis descreve o viver carioca e as 

raízes discursivas e literárias, de marcas lusitanas, na configuração do personagem 

inglês: 

Era um sábado de abril. B... chegara àquele porto e descera a terra, deu alguns 

passeios, bebeu cerveja, fumou e, à tarde, caminhou para o cais, onde o esperava o 

escaler de bordo. Ia a recordar lances de Inglaterra e quadros da China. Ao dobrar uma 

esquina, viu certo movimento no fim da outra rua, e, sempre curioso de aventuras, picou 

o passo a descobrir o que era. Quando ali chegou já a multidão era maior, as vozes 
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muitas e um rumor de carroças que chegavam de toda parte. Indagou em mau 

castelhano, e soube que era um incêndio (ASSIS, 1997, p. 246), 

 

 A paisagem da cidade, a atmosfera e a situação do personagem evidenciam a 

maneira coloquial, registrada na escrita como proximidade do autor com o leitor. Na 

distância da descrição, o enquadramento do ―real‖ que aparece nela é típico de 

comportamentos cariocas, característicos da vida cotidiana, em um dia de calor e 

alvoroço da cidade. O personagem inglês enquadrado no ambiente que difere de suas 

experiências, conforme aparece na imaginação de B... (lances de Inglaterra, quadros da 

China), contrasta com a ―realidade‖ daquele Rio de Janeiro de então: o incêndio. Fato 

que provoca a seguinte comoção: 

 

Era um incêndio no segundo andar de uma casa; não se sabia se o primeiro 

também ardia. Polícia, autoridades, bombas iam começar o seu ofício, sem grande 

ordem, é verdade, nem seria possível. O principal é que havia boa vontade. A gente 

curiosa e vizinha falava das moças – que seria das moças? onde estariam as moças? 

Com efeito, o segundo andar da casa era uma oficina de costura, regida por uma 

francesa, que ensinava e fazia trabalhar a muitas raparigas da terra. Foi o que o oficial 

pôde entender no meio do tumulto (ASSIS, 1997, p. 246-247). 

 

 As ideias de Maria Elizabeth Chaves de Mello, sobre a brasilidade em Machado 

de Assis, correspondem à realidade cultural que aparece no conto Um incêndio, uma 

vez que o olhar estrangeiro que ela investiga é expresso pelo próprio Machado de Assis. 

O autor flagra aspecto da cultura brasileira desdobrado em fragmentos sociais formados 

no personagem, em sua consciência, na descrição do narrador e no ambiente, 

comportamento, eventos corriqueiros e inusitados que cercam o motivo do conto: um 

incêndio. A pesquisadora, em seu ensaio Reação às ideias europeias na crítica literária 

brasileira: o caso Machado de Assis, diz que: 

 

Estudar o que escrevem sobre Machado de Assis é, de certa maneira, pesquisar 

o que os críticos pensam da literatura em geral. Nesse sentido, analisar o que ele próprio 

diz de seus contemporâneos é uma espécie de espelho que nos ajuda a compreendermos 

melhor as relações entre a crítica e a ficção no despertar da modernidade brasileira 

(MELLO, 2004, p. 150). 

 

 O conto Um incêndio apresenta o que Machado de Assis diz de ―seus próprios 

contemporâneos‖ e é ―espelho que nos ajuda a compreendermos‖ as relações diretas do 

autor carioca com a sociedade de seu tempo, a ponto de situar o amigo pessoal, Abel 

Pereira Matos, na ―forma de conto‖, como maneira de criticar e apontar para 
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acontecimentos verificados, ainda hoje, na cidade carioca: incêndio, presença de 

estrangeiros na cidade, ―transgressões do real‖ ou quebra da cotidianidade pela via 

popular, como recursos da moderna brasilidade de Machado de Assis, que abarca desde 

amizades pessoais, fatos ocorridos na cidade até a visão que possui o estrangeiro da 

organização social do Rio de Janeiro. Sobre peculiaridades da contribuição de Machado 

de Assis, acerca da identidade nacional, a pesquisadora ainda esclarece: 

 

Constatamos em Machado de Assis, portanto, um poder de lucidez e 

discernimento que lhe permite observar a sociedade que o cerca, conviver com suas 

crenças e mitos, sem pactuar com eles. Sem também, contudo, poder interferir nela 

diretamente, convencido como estava de que ao intelectual não é dado o poder de mudar 

o meio em que vive (MELLO, 2004, p.158). 

 

 A tentativa de intervenção de Machado de Assis na realidade carioca, via 

discurso escrito na imprensa da cidade, mostra que a crítica do autor aos 

condicionamentos e acontecimentos do Rio de Janeiro do seu tempo, é feita de maneira 

a indagar pela própria identidade, pela formação do leitor, refletidas na vida de 

personagens. Maria Elizabeth pensa as relações do intelectual Machado de Assis com o 

seu público, cujos horizontes abarcam os patamares ―burgueses‖ da visão machadiana: 

―Esse é o drama e o paradoxo do intelectual burguês, que pensa o mundo sem conseguir 

modificá-lo, que critica a sociedade e sua classe social pertencendo a elas‖ (MELLO, 

2004, p. 158).  Para a empresa machadiana de ―pensar e criticar a sociedade a que ele 

mesmo pertence‖, é necessária a compreensão do que diz J. Mattoso Câmara JR.: ―o 

objetivo de Machado de Assis é a aproximação da linguagem falada, o coloquialismo 

em suma, para que a narrativa escrita adquira a naturalidade e espontaneidade de um 

relato oral‖ (CÂMARA JR., 1977, p. 94). 

 As ideias de Maria Elizabeth Chaves de Mello e J. Câmara JR. contribuem para 

o entendimento de contos como A chave, em que a captação de Machado de Assis 

acerca da modernidade brasileira, da qual fala a pesquisadora, que ainda observa a 

crítica machadiana feita à sociedade contemporânea, a ele e aos seus escritos, como 

também da proximidade entre autor e leitor que embasam as preocupações do filólogo 

machadiano. A chave foi publicado na revista A Estação de 15 e 30 de dezembro de 

1879 e 30 de janeiro, 15 de fevereiro de 1880, com duas assinaturas diferentes, 

conforme a passagem dos anos. Em 1879, o autor assinou a forma mais conhecida de 

sua marca (Machado de Assis); na parte de A chave, publicada na década seguinte, 

assinou (M. de Assis). A mudança na assinatura, passando do próprio nome para o 

mesmo reduzido, aponta para o diálogo direto com o leitor. Pois a revista A Estação e o 

autor ampliam para o consumidor\leitor, simbolicamente, as máscaras de pseudônimos 

ou apresentações nominais machadianas: muda o ano, muda o nome do autor. A chave é 

conto que forma e informa sobre o hábito carioca de se ir à praia, banhar-se no mar e 

paquerar. Esses comportamentos acontecidos em espaço social pouco visto na obra de 
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Machado de Assis contista, in locu, evidenciam a direção social do discurso 

machadiano na axiologia da brasilidade, já moderna, segundo a crítica que o autor fez 

em relação ao casamento e à moral tradicional de seu tempo. A busca pelo calibre, o 

timbre, o tom correto de dizer ao leitor são exercidos no conto, que se inicia da seguinte 

maneira: 

 

CAPÍTULO I 

Não sei se lhes diga simplesmente que era de madrugada, ou se comece num 

tom mais poético: a aurora, com seus róseos dedos... A maneira simples é o que melhor 

me conviria a mim, ao leitor, aos banhistas que estão agora na Praia do Flamengo, - 

agora, isto é, no dia 7 de outubro de 1861, que é quando tem princípio este caso que lhes 

vou contar. Convinha-nos isto; mas há lá um certo velho, que me não leria, se eu me 

limitasse a dizer que vinha nascendo a madrugada, um velho que... Digamos quem era o 

velho (ASSIS, 1997, p. 245). 

 

O jargão romântico da ―aurora e os seus róseos dedos‖ mostra a ruptura de 

Machado de Assis, radicalmente, com a retórica da nacionalidade romântica, embasada 

na explosão da sentimentalidade. Machado de Assis expõe ao leitor do conto A chave, a 

sua própria visão do que fosse para o autor escrever e ser lido. A expressão é criticada 

pelo autor, como maneira de aproximação daquele que se dirige a alguém, a fim de 

dizer-lhe algo, sobre a cidade onde ambos residem. A crítica machadiana em relação à 

literatura ou sobre a sua função social não se reduz, apenas, a ensaios específicos em 

que o autor problematiza, em geral, a cultura letrada brasileira, mas Machado de Assis 

também usou o conto para expressar a brasilidade, com técnicas modernas de 

metalinguagem, até habilidades técnicas que inserem o leitor no discurso ―ficcional‖ do 

conto, para prender-lhe a atenção. O estereótipo do cidadão carioca frequentador de 

praia do séc. XIX aparece como imagem sugerida ao leitor: 

 

Imaginem os leitores um sujeito gordo, não muito gordo, - calvo, de óculos, 

tranquilo, tardo, meditativo. Tem sessenta anos: nasceu com o século. Traja 

asseadamente um vestuário da manhã; vê-se que é abastado ou exerce algum alto 

emprego na administração. Saúde de ferro. Disse já que era calvo; equivale a dizer que 

não usava cabeleira. Incidente sem valor, observará a leitora, que tem pressa. Ao que lhe 

replico que o incidente é grave, muito grave, extraordinariamente grave. A cabeleira 

devia ser o natural apêndice da cabeça do Major Caldas, porque cabeleira traz ele no 

espírito, que também é calvo (ASSIS, 1997, p. 245). 

 

 A crítica à sociedade carioca ―burguesa‖, que Maria Elizabeth Chaves de Mello 

expressa em seu pensamento, é evidente no conto A chave. O personagem Major 

Caldas, que é careca no espírito e no corpo, pertence à classe de abastados que 
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frequentam a Praia do Flamengo, ao raiar do dia. Física e axiologicamente, Machado de 

Assis o expõe a seu público consumidor que é, em nome, variado (leitores, leitora, 

leitor), na forma conto. A descrição das relações sociais e ideologias das classes 

dominantes de manutenção do poder econômico e de status privilegiado nas altas 

camadas hierárquicas da cidade deflagram-se, inclusive, dentro d’água. Nas ondas da 

famosa praia, a filha do Major Caldas é flagrada pelo autor do conto em processo de 

castas relativo, obviamente, ao casamento. Mesmo no relaxamento da praia, o 

sexagenário e a família são expostos ao crivo crítico de Machado de Assis, em relação 

aos condicionamentos da cultura carioca de seu tempo.  

 A citação que se segue, do conto A chave, é longa, porém se faz necessária, por 

abranger desde o diálogo do autor com outra folha - Jornal do Comércio - até a corte 

que a filha do Major Caldas é submetida pelo narrador, para singularizar e concretizar o 

tema nacional explorado pelo carioca escritor Machado de Assis; o casamento, pois: 

 

O major ficou sentado a ver a filha, com O Jornal do Comércio aberto sobre os 

joelhos; tinha já luz bastante para ler as notícias; mas não o fazia nunca antes de voltar a 

filha do banho. Isto por duas razões. Era a primeira a própria afeição de pai; apesar da 

confiança na destreza da filha, receava algum desastre. Era a segunda o gosto que lhe 

dava contemplar a graça e a habilidade com que Marcelina mergulhava, bracejava ou 

simplesmente boiava ―como uma náiade‖, acrescentava ele se falava disso a algum 

amigo. 

Acresce que o mar, naquela manhã estava muito mais bravio que de costume; a 

ressaca era forte; os buracos da praia mais fundos; o medo afastava vários banhistas 

habituais. 

-Não te demores muito, disse o major, quando a filha entrou; toma cuidado. 

Marcelina era destemida; galgou a linha em que se dava a arrebentação, e 

surdiu fora muito naturalmente. O moleque, aliás bom nadador, não rematou a façanha 

com igual placidez; mas galgou também e foi surgir ao lado da sinhá-moça. 

- Hoje o bicho não está bom, ponderou um banhista ao lado de Marcelina, um 

homem maduro, de suíças, ar apresentado.  

- Parece que não, disse a moça; mas para mim é o mesmo. 

- O major continua a não gostar d’água salgada?  perguntou uma senhora. 

- Diz que é militar de terra e não do mar, replicou Marcelina, mas eu creio que 

papai o que quer é ler o Jornal à vontade.  

- Podia vir lê-lo aqui, insinuou um rapaz de bigodes, dando uma grande risada 

de aplauso a si mesmo.  

Marcelina nem olhou para ele; mergulhou diante de uma onda, surdiu fora, 

com as mãos sacudiu os cabelos. O sol que já então aparecera, alumiava-a nessa 

ocasião, ao passo que a onda, seguindo para a praia, deixava-lhe todo o busto fora de 

água. Foi assim que a viu, pela primeira vez, com os cabelos úmidos, e a flanela 
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grudada ao busto, - ao mais correto e virginal busto daquelas praias, - foi assim que pela 

primeira vez a viu o Bastinhos, - o Luís Bastinhos, - que acabava de entrar no mar, para 

tomar o primeiro banho no Flamengo (ASSIS, 1997, p. 248). 

 

 Os hábitos culturais, na gíria ―Hoje o bicho não está bom‖, estão presentes nessa 

característica passagem axiológica da obra contista de Machado de Assis, porém a 

mesma passagem, pelo ambiente marítimo ou a imersão aquática dos personagens 

enquadrados ―no mar‖, ―na praia‖, aponta para o campo de visão machadiano do viver 

carioca. Não só dos seus aspectos urbanos ou simplesmente sobre a vida central da 

cidade, escreveu Machado de Assis, uma vez que as relações sociais mantenedoras da 

moral casamenteira da época machadiana vigoram até ―debaixo d’água‖. O lazer de ir à 

praia, comportamento caro à identidade do carioca, é registrado por Machado de Assis, 

usando o autor de linguagem próxima à oralidade, tanto para aproximar-se de seu leitor 

e consumidor, quanto para representar, ―fielmente‖, a sociedade de seu tempo, 

explorando desde a forma de expressão da língua, até os locais, onde ela, material do 

conto, é veiculada e recebida, por homens cujas ideologias e axiologias, formas e 

estéticas coincidem, quem sabe, com a imagem elaborada do Major Caldas, de sua filha 

Marcelina e do galante Luís Bastinhos. 

 O autor fluminense usou estratégias muito específicas para falar direto a seu 

público consumidor e leitor. O discurso narrativo, dos contos de Machado de Assis, 

evidencia a habilidade do autor em se aproximar de seu público, apelando para 

caracteres de oralidade que constituem a formação do material escrito. O contista 

carioca busca, constantemente, o diálogo direto com o seu parceiro do discurso, desde 

as vias coloquiais até o discurso direto, dirigido, materialmente, ao outro: comprador da 

―folha‖. Maria Elizabeth Chaves de Mello analisa o estilo de Machado de Assis, ao 

examinar as ideias do contista, presentes no desdobramento dele em crítico literário, no 

artigo que Machado publicou a 1º de dezembro de 1879, com a assinatura Machado de 

Assis, na Revista Brasileira. A pesquisadora percebe a preocupação do autor com a 

expressão formal, que ele mesmo exercita em sua obra, pois afirma Maria Elizabeth: ―A 

consciência da importância do papel primordial que o estilo representa na retórica da 

crítica, na arte de convencer o leitor. É pela força do discurso que historiadores, 

cientistas e homens de ideias em geral difundem o seu pensamento e tentam influenciar 

os seus leitores‖ (MELLO, 1994, p. 180). 

 As reações de Machado de Assis à produção escrita concretizada em sua época, 

via poetas, nomeados e ajuntados pelo crítico sob o nome A Nova Geração, ligadas ao 

pensamento estético do autor, realizam-se, também em sua alma contista, na roupagem 

de narrador de curtas estórias, não direcionado a criticar eventos estéticos da arte de 

escrever poesia, mas crítica e polêmica com o próprio leitor que aparece nos contos. 

Creio que a percepção de Maria Elizabeth sobre Machado de Assis polemista, no que 

concerne às posições do autor acerca de valores estéticos do discurso dirigido à crítica, 
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concretiza-se, também, em contos. Tal como a própria pesquisadora evidencia em seu 

estudo Sílvio Romero VS. Machado de Assis: crítica literária VS. Literatura crítica:  

 

A retórica serve para preencher o vazio que a falta de reflexão provocara na 

sociedade. Leitor e assimilador das ideias europeias, mas não conseguindo adaptá-las 

convenientemente e adequadamente aos trópicos, ao intelectual só resta a disputa estéril, 

o discurso sem conteúdo, com que a crítica disfarçava o impasse em que caíra. E que era 

garantia total de sucesso na sociedade. 

Ainda em Papéis Avulsos, o mesmo livro em que publica A teoria do 

medalhão, encontramos o conto O alienista, no qual o tratamento dessas questões é 

ainda mais sutil, e mais contundente. O conto nos fornece farto material para 

investigarmos a visão machadiana das ideias cientificistas e deterministas importadas 

(MELLO, 1994, p. 191). 

 

As galerias de personagens e narradores presentes e constantes, mais seus 

caracteres sociais e de comportamento, mostram a axiologia transmitida do narrador 

para seus heróis e a compreensão moral do autor em relação a seu público leitor e 

consumidor, tal como no conto O anjo das donzelas, em que diz o narrador ao leitor, 

diretamente, num diálogo concretizado entre as axiologias do narrador, a personagem e 

o leitor, construindo crítica direta ao leitor, a ponto de caracterizar, nele, reações físicas 

ligadas à moral: 

 

Cuidado, caro leitor, vamos entrar na alcova de uma donzela.  

A esta notícia o leitor estremece e hesita. É naturalmente um homem de bons 

costumes, acata as famílias e preza as leis do decoro público e privado. É também 

provável que já tenha deparado com alguns escritos, destes que levam aos papéis 

públicos certas teorias e tendências que melhor fora nunca tivessem saído da cabeça de 

quem as concebeu e proclamou. Hesita e interroga a consciência se deve ou não 

continuar a ler as minhas páginas, e talvez resolva não prosseguir. Volta a folha e passa 

a coisa melhor.  

Descanse, leitor, não verá neste episódio fantástico nada do que se não pode 

ver à luz pública. Eu também acato a família e respeito o decoro. Sou incapaz de 

cometer uma ação má, que tanto importa delinear uma cena ou aplicar uma teoria contra 

a qual proteste a moralidade. 

Tranquilize-se, dê-me o seu braço, e atravessemos, pé ante pé, a soleira da 

alcova da donzela Cecília (ASSIS, 1956, p. 9). 

 

No diálogo com o leitor, intermediado com a personagem Cecília, no caso 

específico do conto O anjo das donzelas, publicado apenas no Jornal das Famílias, 

durante os meses de setembro e outubro do ano de 1864, assinado com o pseudônimo de 
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Max, a enunciação engloba desde a escrita do conto até sua publicação. Pois o autor 

busca diretamente o leitor, identifica-o, concretiza-o, forma-o física e axiologicamente, 

devido ao ambiente em que as duas consciências se dão (do autor e do leitor): no quarto 

de uma moça! 

A relação direta de Machado de Assis com seu leitor, no discurso direto ou ―o 

dedo na cara‖, consiste em um modo muito inconveniente de Machado de Assis se 

relacionar com o seu público, talvez uma atitude do jovem Machadinho, ainda pouco 

calibrado, porque em lugar de dar um irônico e bem aplicado piparote no leitor, manda-

o sentar-se, ordena-lhe o comportamento, num tom que beira à insolente agressividade. 

O conto Questão de vaidade permaneceu longamente na imprensa, devido às suas 

publicações, em partes, que viraram o ano, ―no ar‖ da mídia, do Jornal das Famílias, 

durante o período de dezembro de 1864 a janeiro, fevereiro e março de 1865. Nele, a 

relação direta do narrador é grosseira, ao dirigir-se ao leitor. Grosseira no sentido da 

intimidade, da direção sem rodeios ou qualquer tipo de cerimônia, nem mesmo da ironia 

se vale para dizer que houve alguma fineza ou tom suave, na intimidade que o narrador 

busca de seu leitor: 

 

Suponha o leitor que somos conhecidos velhos. Estamos ambos entre as quatro 

paredes de uma sala; o leitor, sentado em uma cadeira com as pernas sobre a mesa, à 

moda americana, eu, a fio comprido em uma rede do Pará, que se balouça 

voluptuosamente, à moda brasileira, ambos enchendo o ar de leves e caprichosas 

fumaças, à moda de toda gente. 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

 

Todo o conto Questão de vaidade é voltado, tematicamente, para o discurso 

escrito, o narrador traz consigo o leitor. A imagem é direta e objetiva, na cena em que 

emissor e interlocutor aparecem em cenário onde, mesmo supostamente, estão os dois, 

íntimos, cúmplices e concretamente expressos como parceiros diretos do discurso. 

Autor e leitor formam a fusão de vozes que aparecem nas figuras do narrador e do 

personagem, cujas imagens são muito palpáveis e me ajudam a identificar, na própria 

forma do conto, a possibilidade de verificação do diálogo direto e concreto de Machado 

de Assis com o seu público leitor e consumidor. Essas vozes convergentes no discurso 

do narrador caracterizam a alma da enunciação, os seus pontos pilares discursivos 

(conversa entre narrador leitor), vozes representantes da manifestação concreta de 

consciências, na forma conto. 

As consciências do narrador e do leitor se unificam na prática machadiana do 

Observador Participante, uma vez que a enunciação deste conto se constrói 

discursivamente a partir da observação participativa de Machado de Assis. Os lugares 

da enunciação (narrador e personagem) representam o emissor escritor se dirigindo 

diretamente a seu receptor consumidor, na própria forma do conto Questão de Vaidade. 

A partir dessa materialização das imagens do narrador e do leitor, posso conhecer a 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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ambos, dentro das relações dialógicas estabelecidas no pacto social de Machado de 

Assis com o seu público comprador de ―folhas‖. O conhecimento desse autor em 

relação a seu leitor, a sagacidade e segurança com que o outro é construído, tendo por 

ponto de partida sempre o si mesmo, são elementos de base da comunicação. Esse si 

mesmo se construindo e sendo também construído e direcionado para e pelo outro, todo 

esse amálgama de discursos formadores das consciências de autor e leitor do séc. XIX 

aparece no conto, em passagens como a que se segue: 

 

Imagine mais que é noite. A janela aberta deixa entrar as brisas aromáticas do 

jardim, por entre cujos arbustos se descobre a lua surgindo em um límpido horizonte.  

Sobre a mesa ferve em aparelho próprio uma pouca de água para fazer uma 

tintura de chá. Não sei se o leitor adora como eu a deliciosa folha da Índia. Se não, pode 

mandar vir café e fazer com a mesma água a bebida de sua predileção.  

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

 

 A gentileza do narrador, oferecendo bebida e dando liberdade de escolha à 

bebida por parte do leitor, liga-se diretamente à construção de hábitos e costumes 

constatáveis na cultura do séc. XIX, aqui no Brasil. O chá, hábito de fora, e o café, 

cultura nossa, proporcionam proximidade entre as consciências, junto à estratégia direta 

do discurso do Observador Participante em apurar as relações, manifestar e construir a 

sua imagem e a do leitor, em um cenário de conversa, bate-papo, descontração, 

amizade, intimidade.  

A relação amistosa do narrador com seu leitor, ao menos nas imagens e 

consciências que vão sendo construídas, no conto Questão de vaidade, é quebrada por 

uma intervenção grosseira do mesmo narrador, que expõe certa consciência desajuizada 

a partir de um ato brusco, em que toda a cerimônia apresentada entre o chá indiano e o 

café brasileiro seja quebrada, tal qual no discurso direto, sem qualquer rastro ou lastro 

do discurso indireto. Sem ironias ou retóricas, o narrador ―sai‖ da forma do conto e 

―vai‖ direto para o leitor, de encontro a ele e não ao encontro, como que ―da folha do 

jornal à cara de quem lê, vê e imagina‖:  

 

Não se obriga, nem se constrange ninguém nessas práticas imaginadas. Se 

estivéssemos na vida real, eu começaria por querer até privar-me do chá, e por sua parte 

o leitor dispensava o café, para ser do meu agrado. Felizmente não é assim. 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

  

 A imagem autoritária do homem e a imagem solidária do narrador, o leitor como 

um joguete ou um interlocutor incômodo para Machado de Assis (autor e homem), a 

revelação do jogo de calibragem discursiva que os narradores machadianos usam para 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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adequar a situação, mais a direção dos enunciados de sua forma conto aparecem 

concretamente na citação acima, porque nela há a expressão radical do diálogo do autor 

com seu público e do narrador com seu leitor, na constituição do Observador 

Participante, que é o autor formando a comunicação em seu conto, no diálogo direto do 

eu (escritor) com o outro (leitor).  

A enunciação da arte e da vida na coincidência de ambas no indivíduo, na 

singularidade do existir de cada um (autor e leitor) acontece na expressão do discurso 

―Se estivéssemos na vida real‖, também, na expressão ―Felizmente não é assim‖ que 

mostram a fronteira ou mesmo o fio que faz a refração da vida no discurso escrito. A 

vida, no universo do conto machadiano, que é concentrada no tempo e espaço 

específicos dos diálogos, se confirma como responsabilidade e resposta: tanto na vida, 

quanto na arte, emissor e receptor, narrador e leitor, autor e consumidores de jornais e 

revistas, falam na tentativa de impor sempre as suas próprias consciências. Claramente o 

narrador estabelece a fronteira de sua singularidade na vida e sua singularidade na obra: 

na vida recusaria chá ou café, na obra dá ao leitor o que o leitor desejar beber. A 

consciência de seu papel e do papel do leitor, os seus lugares na escrita e na leitura, essa 

consciência do narrador desdobrada nas consciências expressas nas imagens, que não 

poderiam deixar de ser da VANITAS: vaidade em latim! 

Mikhail Bakhtin, em seu célebre apontamento Arte e Responsabilidade, mostra a 

não coincidência da vida e da arte. Mas mostra a possibilidade de seu encontro, na 

singularização, seja da vida do escritor, seja da vida do leitor, e mesmo de personagens 

na unidade da consciência expressa em cada indivíduo. Todos participam de discursos 

correntes, o diálogo entre eles é a formação da própria imagem social, na roupagem de 

interlocutores que atuam responsavelmente e em resposta, sempre. A consciência do ato 

e tudo que nele acarreta de responsabilidade influi na vida e na obra, uma vez que tanto 

a vida quanto a obra se singularizam no campo específico de quem escreve e lê; de 

quem lê e escreve. Citarei Bakhtin, a fim de mostrar que no narrador machadiano 

aparece a atitude responsável e singular na coincidência específica tanto do narrador 

quanto do leitor, cada qual, de seus lugares exclusivos, na composição dialógica da vida 

e da arte: 

 

A vida e a arte não devem só arcar com a responsabilidade mútua, mas também 

com a culpa mútua. O poeta deve compreender que a sua poesia tem culpa pela prosa 

trivial da vida, e é bom que o homem da vida saiba que a sua fala de exigência e a falta 

de seriedade das suas questões vitais respondam pela esterilidade da arte. O indivíduo 

deve tornar-se inteiramente responsável: todos os seus momentos devem não só estar 

lado a lado na série temporal de sua vida mas também penetrar nos outros na unidade da 

culpa e da responsabilidade (BAKHTIN, 2003, p. XXXIV). 

 

O leitor é um dado concreto nos contos de Machado de Assis, sua imagem 

humana e social permeia desde o sistema de comércio, produção e consumo até a 
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construção da consciência expressa nas narrativas.  O contista criou universo 

abrangente, em que a forma se abre constantemente para o outro, como se as falas do 

consumidor aparecessem concretizadas na forma conto. Vê-se a condição privilegiada 

que o Observador Participante tem de si mesmo e de seu interlocutor, do seu parceiro 

do discurso, no conto Questão de vaidade: 

 

Então, o leitor, que é perspicaz e apto para sofrer uma narrativa de princípio a 

fim, descobre que eu também me entrego aos contos e novelas, e pede que lhe forje 

alguma coisa do gênero. 

E eu para ir mais ao encontro dos desejos do leitor imaginoso, não lhe forjo 

nada, alinhavo alguns episódios de uma história que sei, história verdadeira, cheia de 

interesse e de vida. E para melhor convencer o meu leitor vou tirar de uma gaveta 

algumas cartas em papel amarelado, e antes de começar a narrativa, leio-as, para 

orientá-lo no que lhe contar.  

O leitor arranja as suas pernas, muda de charuto, e tira da algibeira um lenço 

para o caso de ser preciso derramar algumas lágrimas. E, feito isto, ouve as minhas 

cartas e a minha narrativa. 

Suponha o leitor tudo isso e tome as páginas que vai ler como uma conversa à 

noite, sem pretensão, nem desejo de publicidade.   

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

 

A proximidade com que aparece, na descrição, o leitor, faz dele um personagem 

do jogo de enunciação entre o autor e seus parceiros, dos quais, o autor possui visão 

privilegiada, porque vê e constrói o mundo narrado. O interessante desse aspecto do 

conto machadiano consiste no fato de o leitor aparecer como um ato de escrita, como 

um dado concretizado da enunciação. Pode-se até dizer que o leitor descrito e narrado 

diretamente por Machado de Assis seja quem consumiu os referidos números do Jornal 

das Famílias de 1864. A imagem desse leitor se dá na forma do conto como um suposto 

amigo do narrador, a proximidade entre as consciências do narrador e do leitor 

coincidem, no conto, mais que como um simples diálogo, condicionado e determinado 

pelo meio de circulação imprensa. O jogo social de quem fala com quem escuta, 

daquele que escreve com aquele que lê, no intercâmbio das consciências, define tanto a 

axiologia de autor e leitor como personagens, como indivíduos que promovem a 

existência da criação verbal em circulação, no Rio de Janeiro do séc. XIX. 

J. Mattoso Câmara JR., no seu ensaio O coloquialismo de Machado de Assis, 

pensa o estilo machadiano de se dirigir ao leitor, ao mesmo tempo em que caracteriza a 

si mesmo, o narrador, e caracteriza, também, o leitor: 

 

Não se contenta, em verdade, com a apresentação de si próprio como narrador 

e com a visualização dos leitores, através de referências e apóstrofes que os aproximam 
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de ouvintes. Também procura mais vezes recriar o elemento de situação concreta, 

estabelecendo, discreta e esporadicamente embora, um quadro ambiental para se dirigir 

aos leitores (CÂMARA JR., 1977, p. 83). 

 

 Não apenas em contos desconhecidos ou não recolhidos em livro pelo próprio 

Machado de Assis, mas também em contos publicados em Histórias sem data e Várias 

Histórias, como os contos O enfermeiro e Último capítulo, o contista fluminense 

construiu o coloquialismo para aproximar-se de seu consumidor. Câmara Júnior 

esclarece que o coloquialismo machadiano é estratégia estética de aproximação e 

caracterização do leitor, porque ―nas narrativas de estilo autobiográfico, o escritor 

procura focalizar o momento em que o personagem-autor escreveu o que nos conta‖ 

(CÂMARA JR., 1977, p. 84), tal qual aparece na passagem do conto O enfermeiro, em 

que a situação do escrito é coloquial, dada e dirigida diretamente, ao leitor: 

 

Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras cousas 

interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel, e eu só tenho papel; o 

ânimo é frouxo, e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do 

outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro senhor, leia 

isto e queira-me bem; perdoe-me o que lhe parecer mau, e não maltrate muito a arruda, 

se lhe não cheira a rosas (ASSIS, 1997, p.147). 

 

 No conto Último capítulo, Machado de Assis situa sua escrita contista nas 

condições do ―autorretrato‖ de um suicida. Não é o personagem o foco da narração, tão 

pouco o leitor, ainda que ambos apareçam escritos, se considerados na enunciação os 

marcadores discursivos dos pontos de referência, no conto, relacionados ao narrador que 

―ministra dados nítidos sobre o momento em que escreveu‖ (CÂMARA JR., 1977, p. 

84). A disposição de Machado de Assis em caracterizar tanto narrador, quanto leitor, 

leva o contista a expor, também, a situação em que o escrito foi produzido, seus motivos 

e conteúdos:  

 

(...) Mas um incidente de há pouco trocou-me o plano, e retiro-me deixando, não só um 

escrito, mas dous. O primeiro é o meu testamento, que acabo de compor e fechar, e está 

aqui em cima da mesa, ao pé da pistola carregada. O segundo é este resumo de 

autobiografia. E note-se que não dou o segundo escrito senão porque é preciso 

esclarecer o primeiro, que parecia absurdo ou inteligível, sem algum comentário 

(ASSIS, 2005, p.33-34). 

 

 J. Mattoso Câmara JR. e Maria Elizabeth Chaves de Mello, com suas 

contribuições de pesquisa, que versam, respectivamente, sobre as situações do dizer 

machadiano relacionadas ao coloquialismo da língua, à crítica ideológica e estética à 
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sociedade da época de circulação dos contos, aproximaram o autor carioca de seu 

público e da criação da brasilidade, postas na proximidade e críticas, que faz Machado 

de Assis a seus leitores e consumidores contemporâneos. O enfermeiro foi publicado 

pela primeira vez em 13 de julho de 1884, na Gazeta de Notícias, com o título Cousas 

íntimas, e a assinatura Machado de Assis, incluído, em 1894, em Várias Histórias. O 

conto Último capítulo apareceu primeiro, também, na Gazeta, a 20 de junho de 1883, 

com a mesma assinatura de O enfermeiro; Último capítulo reapareceu em Histórias sem 

data, publicado em 1884. 
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A modernidade dos contos machadianos: o homem presente na arte do mundo 

passado 

 Machado de Assis assumiu para si a missão de se tornar conhecido nos meios 

intelectuais de sua época, não apenas a fim de ser escritor reconhecido pelo estilo, que 

circulava, em torrentes, na imprensa carioca, no tempo em que se lia para alcançar 

status social. O autor carioca, por meio de sua arte contista conquistou, já nas décadas 

de 50 e 60 do século XIX, um bom relacionamento com a mídia, configurada nos 

jornais em que ele escrevia. Os contos de Machado de Assis falam da vida urbana, dos 

caracteres humanos formadores da sociedade, mentalidades concretizadas em tipos 

sociais que, inclusive, eram dados à arte, porém sem recursos, sucumbiam à própria 

condição de socialmente marginalizados, como o personagem do conto Habilidoso, que 

Raymundo Magalhães Júnior livrou do ostracismo, em seu livro Machado de Assis 

desconhecido, cuja segunda edição é de 1955.  

 No conto que fora publicado pelo autor fluminense na Gazeta de Notícias, de 6 

de setembro de 1885, com a assinatura Machado de Assis, existe a relação entre arte e 

mercado, homem e vida situados no controle social do fazer artístico, orquestrado pelos 

locais sociais ocupados pelo artista. Na oportuna reflexão de Raymundo Magalhães 

Júnior sobre o conto Habilidoso, existe a condição machadiana ligada ao trabalho da 

arte, como Profissão de fé. 

 Espaços culturais determinados pela situação econômica e a posição ocupada 

pelo artista do conto Habilidoso configuram o apelo do homem à arte, em tempos 

históricos, em que as diferenças das classes sociais já afetam o lugar do artista e sua 

produção, determinam as situações e consumidores que contemplaram a obra produzida. 

Crer na beleza da arte ou na sua função social, que não carece de esteticismos, cuja 

forma é produzida e percebida, no jogo dialético do artista com o seu público, era uma 

das perspectivas machadianas expressas em seus contos, cuja arte aparece na alma e 

composição de seus personagens. No conto Habilidoso, Raymundo Magalhães Júnior 

viu o cruzamento da vida e da arte, no próprio acontecer de Machado de Assis na 

imprensa carioca, pois a reflexão que o contista impõe à encarnação de seu personagem, 

seu meio e público, é metafórica do caminho que o contista percorreu na imprensa 

carioca, ou ao menos similar à trajetória machadiana, em relação à produção e 

enunciação da arte, conjugadas à situação dos locais socioculturais e suas variantes. 

 Machado de Assis teve de aprender a se relacionar e se desenvolver como 

contista, ao longo do processo histórico da década de 50 do século XIX, até a primeira 

década do século XX. Habilidoso encerra narrativa em que o artista pintor é similar, - 

segundo a exposição de sua arte -, aos caminhos que Machado conheceu desde a 

juventude, na Marmota de Paula Brito, até o Almanaque Garnier para Brasileiros, 

locais de seu primeiro e último contos. O artista, em sua situação moderna ligada ao 

capital, subordinado a um público que, como ele, possui desejos, fetiches, faz da arte 

sua dimensão humana e social, no diálogo com os seus receptores, cujos horizontes 

expandem a arte e a marca de seu autor. Machado de Assis é moderno, na medida em 
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que sua arte de contar acontece como testamento e testemunho do vínculo do homem e 

suas ideias, intermediados pela sobrevivência bem-sucedida e conquistada com louvor, 

completamente, se houver comunhão entre o homem, a arte e o capital: o público é o 

objetivo da vendagem, tanto do artista, quanto dos donos dos meios de produção que 

sustentam e administram a produção de contos machadiana, na sua circulação na cidade 

carioca, do tempo do autor.  

 Assim se inicia o conto Habilidoso: 

 

Paremos neste beco. Há aqui uma loja de trastes velhos, e duas dúzias de casas 

pequenas, formando tudo uma espécie de mundo insulado. Choveu de noite, e o sol 

ainda não acabou de secar a lama da rua, nem o par de calças que ali pende de uma 

janela, ensaboado de fresco. Pouco adiante das calças, vê-se chegar à rótula a cabeça de 

uma mocinha, que acabou agora mesmo o penteado, e vem mostrá-lo cá fora; mas cá 

fora estamos apenas o leitor e eu, mais um menino, a cavalo no peitoril de outra janela, 

batendo com os calcanhares na parede, à guisa de esporas, e ainda outros quatro, 

adiante, à porta da loja de trastes, olhando para dentro. 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

 

 O espaço urbano, que aparece no trecho acima, evidencia a narração ―do onde‖ o 

fato acontece. O público e a fonte de renda, no trabalho, não da arte, mas da ―loja de 

trastes velhos‖, manifestam-se segundo o olhar singular do Observador Participante, na 

Forma da Responsabilidade de se situar o humano, em seu meio. O narrador e o leitor 

―literários‖ ligados ao mercado dos jornais, em que Machado de Assis colaborava, 

dividem espaço com o público existente no mundo interno da narrativa, no mundo que 

consiste apenas na forma do conto Habilidoso. Tal público é constituído de ―meninos 

pobres‖, que estão a dividir o espaço também com o personagem do conto, que é pintor. 

O contista carioca, segundo a imagem dele construída por Raymundo Magalhães Júnior, 

espelha-se, pois, situando a escrita e vivências existentes em Habilidoso, no mundo da 

vida e obra de Machado de Assis. Magalhães Júnior rastreia as ―identidades pessoais‖ 

machadianas: 

 

Numa de suas crônicas da ―Gazeta de Notícias‖, escreveu Machado de Assis 

algumas palavras que, isoladas do corpo do trabalho em que se inserem, prestam-se a 

demorada análise e sugerem um mundo de reflexões. É quando diz: ―Podem elogiar-me 

à vontade. Não me cansaram com boas palavras, antes me darão alma nova para outros 

cometimentos. Quem sabe se não irei ainda mais longe? Um homem não sabe o que fará 

neste mundo, antes de fazer alguma coisa, e ainda assim pode não saber nada 

imediatamente‖. Escreveu estas palavras, por certo, debruçado sobre si mesmo, 

contemplando o caminho que percorrera em cinquenta e cinco anos de vida. Era, talvez, 

com espanto e júbilo, a um só tempo, que media a distância percorrida, desde os dias em 

que fazia o aprendizado como tipógrafo e rabiscava os primeiros versos na ―Marmota‖ 

de Paula Brito (MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p 253). 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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O biógrafo machadiano, consciente das relações entre a vida e a arte, desenvolve 

indagação sobre o homem Machado de Assis ter-se espalhado na imprensa carioca, a 

falar de si mesmo, por meio de metáforas e metalinguagens incorporadas nos caracteres 

construídos pelo contista, desdobrado em diversos jornais e gêneros do discurso. 

Raymundo Magalhães Júnior cogita da possibilidade do fenômeno em que Machado de 

Assis, por meio de sua escrita contista, tenha pensado seu próprio existir de artista, 

considerando o caminho percorrido de ―escritor pobre‖, condicionado por horizonte de 

mercado bastante desfavorável a seu fazer artístico, como atesta acerca do conto 

Habilidoso: 

 

Nas coleções da Gazeta de Notícias, como de outros jornais, ficaram muitos 

trabalhos de Machado de Assis, inclusive contos ignorados do público de hoje. Um 

destes contos se intitula Habilidoso e representa, a nosso ver, uma das páginas mais 

belas que o grande escritor compôs, tendo, além disso, uma expressão muito particular. 

É um conto simbólico, em que o autor retrata a sua própria vida, o esforço de auto-

didata, a sua ânsia de artista, torturado pela incompreensão ambiente. A figura principal 

do conto foi batizada com o nome de João Maria, o que por si só parece exprimir uma 

intenção. Por pouco não escreveu Joaquim Maria (MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p. 

254). 

 

 A questão levantada pelo biógrafo machadiano revela o jogo de identidades 

acontecido na narrativa contista do autor carioca, entre o homem, o narrador e o 

personagem: nos nomes Joaquim Maria (autor) e João Maria (personagem) existem 

enunciações diferentes dadas pelo narrador (voz narrativa), pelo jornal (voz de 

imprensa), pelos consumidores de jornal (leitores), configurados no quadro letrado da 

cidade do Rio de Janeiro, ligado à Gazeta de Notícias. O problema de identidade, 

concretizado no nome machadiano, harmonizando vida e obra do contista fluminense, 

se faz consistente na crítica cultural que o autor buscou na construção do conto 

Habilidoso. Ideias, como as de Maria Elizabeth Chaves de Mello, que estão no ensaio O 

espelho e a reflexão, refletem a sagacidade de Machado de Assis, com os valores sociais 

inerentes à arte produzida no tempo do autor; elas, as ideias, dialogam com outros 

nomes importantes ligados à crítica feita à vida e obra do contista fluminense, tais quais 

Lúcia Miguel Pereira e Sílvio Romero. A pesquisadora, procurando situar o fazer 

narrativo na sociedade em que o autor e sua obra são culturalmente produzidos, 

estabelece o diálogo do autor com o leitor, como núcleo principal da Forma da 

Responsabilidade machadiana, pois o riso e o pessimismo são, para Maria Elizabeth, 

matrizes do estilo machadiano, que expressam a ultrapassagem do autor ao ―veto 

ficcional‖. A ensaísta ainda estabelece a fenomenologia dos leitores de Machado de 

Assis e os horizontes de leitura, entre o autor e seus consumidores imediatos, na relação 

suspeita da Literatura com a História, desta com a Sociologia, estabelecendo o diálogo 

do contista, com seus receptores: 
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Machado seria um contador de histórias do seu tempo, ―historiador‖ ou 

―sociólogo‖, como fosse mais conveniente. Lê-lo, então, seria importante para um 

estudo dos costumes da sua sociedade, numa abordagem totalmente conforme ao veto 

do ficcional: o uso da linguagem da ficção é desconhecido em proveito da História ou 

da Sociologia (MELLO, 1987, p. 54). 

 

 Sustentando a arte verbal de Machado de Assis, em suas características formais, 

que são expressões do estilo do autor carioca, cuja dimensão horizontal são leitores que 

compartilhavam a cidade com o autor, Maria Elizabeth Chaves de Mello contribui ainda 

para que se compreenda a relação da arte com a vida do contista fluminense. No diálogo 

com a investigação de Raymundo Magalhães Júnior, no que concerne a relações de 

identidade acontecidas no jogo dos nomes (autor\personagem), entre a Sociologia e a 

História do discurso estético-formal produzido por Machado de Assis, em diálogo com 

o mercado editorial de seu tempo, a pesquisadora esclarece sobre o autor, narrador, 

discurso e a função destes dirigidos a leitores. Maria Elizabeth valoriza a narração do 

artista e considera a realização histórica e sociológica do autor imaginado, segundo a 

arte e outras ocupações de Machado de Assis, em instituições consagradas, no discurso 

cultural, da cidade carioca: 

 

Recusando os dois caminhos que se lhe ofereciam: o de uma ficção ―leve‖ ou 

de uma ficção que se negasse como tal, Machado não deixa que os seus leitores 

percebam que o seu horizonte de expectativas foi agredido. E isso ele consegue graças à 

mesma técnica que usava na sua vida, em que o funcionário público bem comportado, 

fundador da Academia, marido exemplar, etc., escondem o crítico feroz da sociedade 

em que vive (MELLO, 1987, p. 55). 

 

 No conto, Habilidoso, Machado de Assis é ―crítico feroz da sociedade em que 

vive‖, conforme o dizer da ensaísta, na medida em que o artista aparece renegado pelo 

mercado da pintura: o fazer de João Maria é ser pintor, que em metáfora, segundo as 

ideias de Raymundo Magalhães Júnior, seria a marca Machado de Assis, em nomes: - o 

próprio autor desdobrado no personagem, que expressa dificuldades do artista em 

divulgar, vender e ser consumido, no campo de expectativas distribuído entre as classes 

pobres e aristocráticas, do Rio de Janeiro que aparece no conto, coincidente, ao mundo 

social e cultural, em que Machado de Assis era ―contista e trabalhador‖, ocupador de 

cargos e funções. Tais relações machadianas, concebidas na forma do discurso, 

interpretadas por Raymundo Magalhães Júnior e Maria Elizabeth Chaves de Mello, 

como ligadas à vida e à obra do autor (nomes) e aos discursos possíveis, encontrados na 

narrativa do artista carioca (Literatura, História, Sociologia), são manifestações da 

modernidade literária, caso compreendidas segundo os horizontes do homem que 

contribuía para a Gazeta de Notícias (folha consumida, por público sem muitos recursos 

culturais e econômicos) e do artista que aparece na construção do Observador 

Participante que diz, sobre João Maria: 
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A loja é pequena, e não tem muito que vender, coisa pouco sensível ao dono, 

João Maria, que acumula o negócio com a arte, e dá-se à pintura nas horas que lhe 

sobram da outra ocupação e não são raras. Agora mesmo está diante de uma pequena 

tela, tão metido consigo e com o trabalho, que podemos examiná-lo a gosto, antes que 

dê por nós.  

Conta trinta e seis anos, e não se pode dizer que seja feio; a fisionomia, posto 

que trivial, não é desengraçada. Mas a vida estragou a natureza. A pele, de fina que era 

nos primeiros anos, está agora áspera, a barba emaranhada e inculta; embaixo do 

queixo, onde ele usa rapá-la, não passa navalha há mais de quinze dias. Tem o colarinho 

desabotoado e o peito à mostra; não veste pateló nem colete, e as mangas da camisa, 

arregaçadas, mostram o braço carnudo e peludo. As calças são de brim pardo, lavadas 

há pouco, e muito remendadas nos joelhos; remendos antigos, que não resistem à 

lavadeira, que os desfia na água, nem à costureira, que os recompõe. Uma e outra são a 

própria mulher de João Maria, que reúne aos dois misteres o de cozinheira da casa. Não 

há criados; o filho, de seis para sete anos, é que lhes vai às compras (MAGALHÃES 

JÚNIOR, 1955, p. 255). 

Os fatos de a História e a Sociologia estarem encarnadas na construção do 

personagem João Maria, de o conto Habilidoso ter sido publicado no jornal Gazeta de 

Notícias, Joaquim Maria ser trocadilho entre nomes de autor personagem, mais a 

descrição narrativa girar em torno do artista pobre, constituído de mulher e filhos, dado 

ao ofício de ser o proprietário de uma lojinha de trastes, revelam a perspectiva 

machadiana da arte produzida ―nos guetos‖ de sua época. A família atrelada à 

construção discursiva do personagem, que é artista e cidadão da cidade carioca do séc. 

XIX, cujas características se harmonizam com as situações do próprio Machado de 

Assis contista, sua relação com o mercado editorial e sua contribuição para os jornais, 

tais quais a própria Gazeta de Notícias, meio de trabalho e veículo da comunicação 

contista e de outras habilidades machadianas do discurso, como as crônicas, que 

Raymundo Magalhães Júnior comenta em seu estudo Machado de Assis desconhecido, 

de 1955. Metaforicamente, Machado de Assis desloca a criatividade da criação verbal 

para a arte da pintura, condicionada ao mercado entre a ―arte do subúrbio‖ (lugar de 

João Maria) e a ―arte do centro‖ (lugar onde o pintor quer vender), no contraste entre a 

Rua do Ouvidor e a ―Lojinha de trastes‖ do personagem machadiano. 

 Os horizontes de produção e circulação da arte da pintura e da literatura estão 

manifestos no conto Habilidoso, porque Machado de Assis trabalha a sua dimensão de 

Observador Participante, dentro da Forma da Responsabilidade exercida pelo narrador 

que constrói sua própria voz, a voz de João Maria, de Joaquim Maria, dos locais 

culturais da cidade do Rio de Janeiro, enquadrada no mundo fechado do conto: criação 

verbal do gênero narrativo, praticada por Machado de Assis, para alimentar a imprensa 

carioca do séc. XIX, na folha Gazeta de Notícias, fomentando o capital que faz circular 

a arte e as escalas sociais, que se formam em torno de sua receptividade e consumo. 

José Aderaldo Castello provoca a reflexão de que o caminho da linguagem machadiana, 

no seu meio de produção e circulação, com leitores que consumiam sua produção 
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contista, acontece obra a obra, de publicação de livro de contos em publicação, 

mostrando em Realidade e ilusão em Machado de Assis: 

 

Machado de Assis procede à pesquisa e à extensão da linguagem, de 

estruturação, de estudos de situação e esboços de caracteres. Parte de modelos literários 

que não omite, presentes e passados, desde narrativas tradicionais marcadas pela 

oralidade até fontes eruditas de sugestões temáticas. Equaciona-os com a realidade 

presente e cotidiana da sociedade fluminense, ainda embebido no romanesco e na 

moralidade românticos. Mas, à medida que se enriquece interior e literariamente, 

submete todos os componentes da criação à vigilância crítica, fator de aperfeiçoamento 

de processos criadores, conjuntamente com a marca singular de seu estilo e concepção 

(CASTELLO, 1969p. 75-76). 

 

 O contista carioca, no conto Habilidoso, mostra as relações do artista com a 

divisão de tarefas domésticas com a esposa, mais com trabalho que garanta a fonte de 

renda dele, da mulher e filho, - na lojinha de trastes-, como dimensão humana e social 

do cidadão situado no Rio de Janeiro do tempo machadiano: 

 

João Maria veio para este beco há uns quinze dias. Conta fazer alguma coisa, 

embora seja lugar de pouca passagem, mas não há, no bairro, outra casa de trastes 

velhos, e ele espera que a notoriedade vá trazendo os fregueses. Demais, não teve tempo 

de escolher; mudou-se às pressas, por intimação do antigo proprietário. Ao menos, aqui 

o aluguel é módico. Até agora, porém, não vendeu mais que um aparador e uma gaiola 

de arame. Não importa; os primeiros tempos são mais difíceis. João Maria espera, 

pintando (MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p. 256). 

 

 Traçando o caminho da individualidade machadiana, no diálogo com o pensar de 

José Aderaldo Castello, Maria Elizabeth Chaves de Mello e as revelações de Raymundo 

Magalhães Júnior, Maria Helena Rouanet, em Encenação em circuito fechado, 

evidencia a chave para a compreensão das transformações literárias emanadas do fazer 

artístico de Machado de Assis. Rouanet pensa a arte, segundo suas renovações, no 

desdobramento histórico das formas estéticas, fato que acontece em Machado de Assis 

(vida e obra) e que Maria Helena deflagra no que concerne aos conceitos de mimeses e 

expressão, caras à Forma da Responsabilidade e Observador Participante, pois ela 

especifica a instauração da individualidade, na literatura produzida no séc. XIX, no 

diálogo com a produção histórica da literatura europeia, produzida do Renascimento até 

o século XVIII: 

 

Lançando uma visada retrospectiva na história das abordagens da literatura, 

verificamos que há uma quase unanimidade de posturas que se mantêm inalteradas 

desde poéticas do Renascimento até o século XVIII, inclusive, e que se baseiam, 
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fundamentalmente, na concepção de literatura como imitação, ou como reprodução de 

um universo, fosse ele real ou ideal. É no decorrer do século XIX que este quadro vai se 

modificar, e sob diversos aspectos: literatura não mais será reprodução especular, mas 

expressão de uma natureza transformada pela alma do poeta. Ou seja: o centro se 

desloca do exterior para o interior do homem, agora visto como o gênio criador. Está 

instaurado o domínio da individualidade (ROUANET, 1987, p.85). 

 

A expressão de Machado de Assis voltada para as classes mais baixas, dentro do 

horizonte de leitura do comprador da ―folha‖ Gazeta de Notícias, constrói o patamar da 

arte produzida e, ao mesmo tempo, idealizada pelo personagem João Maria. Arte 

produzida e sonhada pelo personagem, que fosse vendida no centro da cidade do Rio de 

Janeiro, na Rua da Quitanda, em contraste com a ―lojinha de trastes‖. Os locais que 

aparecem no conto e os lugares por onde Machado de Assis circulou, mais os meios de 

comunicação, nos quais o contista fez circular sua obra, são elementos que comportam 

as ideias de imitação e expressão, intrincadas com a maneira de ver e perceber do 

personagem e narrador, na arte e seu mercado, na arte e sua ideologia capitalista. João 

Maria é a imitação renascentista e a expressão da natureza individualista machadiana, 

determinadas pela imprensa carioca e seus leitores, estes últimos representados no 

próprio conto. O Observador Participante machadiano, na coincidência de seu olhar, 

que são a estética e a ideologia se configurando na escrita de Machado de Assis, 

concretiza, na Forma da Responsabilidade, sua visão de público, arte, formas, 

pensamentos, locais de exposição e trânsito do fazer artístico ligado ao capital.  

A passagem, a seguir, aponta para a questão do lugar da arte na vida de João 

Maria, que segundo Raymundo Magalhães Júnior (Machado de Assis desconhecido, de 

1955), consiste em o próprio Joaquim Maria perguntando a si mesmo, por meio de sua 

criatividade escrita exposta na imprensa de seu tempo: escrevendo o quê e para quê?: 

 

Pintando o que, e para que? João Maria ignora absolutamente as primeiras 

lições do desenho; mas desde tenra idade pegou-lhe o sestro de copiar tudo o que lhe 

caia nas mãos, vinhetas de jornais, cartas de jogar, padrões de chita, o papel das paredes, 

tudo. Também fazia bonecos de barro, ou esculpia-os à faca nos sarrafos e pedaços de 

caixão. Um dia aconteceu-lhe ir à exposição da Academia das Belas-Artes, e voltou de 

lá cheio de planos e ambições. Engenhou logo uma cena de assassinato, um conde que 

matava o outro conde, rigorosamente, parecia oferecer-lhe um punhal. Engenhou outros, 

alastrou as paredes, em casa, de narizes, de olhos, orelhas; vendo na rua da Quitanda um 

quadro que representava um prato de legumes, atirou-se aos legumes; depois, viu uma 

marinha, e tentou as marinhas. (MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p. 256) 

 

 Convertendo o fazer narrativo, que é a citação acima, em exercício do trabalho 

do pintor, tentando e tateando o pincel imitativo, de onde quer que o personagem João 

Maria percebesse a arte, em imagem de pinturas, teríamos a fenomenologia, desde a 

criação à vontade da circulação, da mimeses à expressão, no tempo histórico e dialógico 
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dos elementos de enunciação presentes no conto Habilidoso. Como metáfora da ―crítica 

feroz‖ que Machado de Assis faz de sua sociedade, está a situação do ―artista pobre‖, 

que produz em seu meio ―sem recursos econômicos‖, porém deseja ser consumido, no 

centro, na Rua da Quitanda, um dos locais da cultura, onde girava o capital simbólico da 

arte e do valor social do artista, no séc. XIX machadiano. O contista fluminense 

problematiza a sua situação de escritor, articulado com jornais e mercado editorial, ao 

mesmo tempo em que dialoga com o consumidor, que é semelhante a João Maria, já que 

a Gazeta de Notícias é jornal de pessoas menos desfavorecidas da sociedade, porém 

letradas, como lembrou Luis Filipe Ribeiro, em seu estudo Machado de Assis contista 

desconhecido, publicado em 2008. 

 A arte e a sua localização cultural, a mão que a produz, contornada de 

identidade, relacionada à classe econômica, cuja renda vem de ―Lojinha de trastes 

velhos‖, são elementos da enunciação que aparecem no conto Habilidoso. Os lugares da 

cidade, que determinam o valor da arte e do artista, aparecem, também, determinando o 

seu público contemplador e comprador. Tais lugares da cidade do Rio de Janeiro são os 

espaços do mercado e da fenomenologia da criação, posto que o artista produz, situado 

em um meio desfavorável à mercantilização de sua obra. Porém, ele sonha em ser 

apreciado, consumido por um público diferente daquele que sua arte é capaz de 

alcançar, devido às origens do artista e de seu próprio fazer artístico. Machado de Assis, 

deveras, se desdobrou em João Maria, no nome Joaquim Maria e na metáfora daquele 

ser um ―pintor pobre‖ e do contista conhecer os meandros discursivos, tanto da arte 

verbal, quanto do público que a recepciona, ligados a ideologias de jornais, feito a 

Gazeta de Notícias, que fez circular o Habilidoso.  

 Machado de Assis e a cidade do Rio de Janeiro, literariamente, são os mesmos, 

dado o amálgama existente entre os espaços da cidade e as criações humanas e sociais 

que se encarnam em seus contos, e ainda assumem a roupagem artística da 

representação ―daquilo que seriam‖ os campos da arte, nos espaços urbanos que 

aparecem em Habilidoso, tal qual o espaço da própria aprendizagem da criação, que 

aparece no personagem João Maria, similar à do próprio Machado de Assis: 

 

Toda arte tem uma técnica; ele aborrecia a técnica, era avesso à aprendizagem, 

aos rudimentos das coisas. Ver um boi, reproduzi-lo na tela, era o mais que, no sentir 

dele, se podia exigir do artista. A cor apropriada era uma questão dos olhos, que Deus 

deu a todos os homens; assim também a exação dos contornos e das atitudes dependia 

da atenção, e nada mais. O resto cabia ao gênio do artista, e João Maria supunha tê-lo. 

Não dizia gênio, por não conhecer o vocábulo, senão no sentido restrito de índole, - ter 

bom ou mau gênio, - mas repetia consigo mesmo a palavra, que ouvia aos parentes e aos 

amigos, desde criança. 

- João Maria é muito habilidoso.  

Assim se explica que, quando alguém disse um dia ao pai que o mandasse para 

a academia, e o pai consentiu em desfazer-se dele, João Maria recusasse a pés juntos. 

Foi assim também que, depois de andar por ofícios diversos, sem acabar nenhum, veio a 
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abrir uma casa de trastes velhos, para a qual se lhe não exigiam estudos preparatórios 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p. 256). 

 

 Machado de Assis, artista e homem, participou da vida cultural da cidade, tal 

qual João Maria, ocupando espaços sociais ligados à arte da escrita, em metáfora e 

metalinguagem com o personagem de Habilidoso, assim também na situação de 

personalidade consagrada, como diz Darisa Leonora de Matos Gravina, no ensaio Os 

bondes no Rio de Janeiro, no olhar de Machado de Assis, que Maria Elizabeth Chaves 

de Mello e Maria Ruth Machado Fellows recolheram no livro O passado no presente: 

releituras da modernidade: 

 

Os animais de tração continuaram servindo aos bondes, úteis por um longo 

período, descartados por ocasião da chegada dos bondes elétricos, no Rio de Janeiro, 

por volta dos anos 90 do século XIX, cuja inauguração do segundo trecho da primeira 

linha da Estrada de Ferro da Tijuca contou com a presença de Machado de Assis 

(GRAVINA, 2011, p. 239). 

 

A participação do cidadão Machado de Assis em solenidades cariocas é a 

ambição de seus personagens, ambição que se converte, em muitos deles, no ser artista 

consagrado. João Maria era pintor, porém sem os recursos técnicos da arte burguesa, ou 

o classicismo da arte consumida, no meio social e cultural que se modernizava, e 

possuía, na prosa de Machado de Assis, o reflexo fenomenológico do espelho das 

consciências. Pois João Maria é construído pelo Observador Participante, de maneira a 

revelar as dimensões fundamentais do fazer artístico, desde a formação do autor 

(pintor), até sua situação, no meio cultural, do qual sua arte se origina: 

 

Nem aprendeu nada, nem possuía o talento que adivinha e impele a aprender e 

a inventar. Via-se-lhe, ao menos, alguma cousa parecida com a faísca sagrada? Cousa 

nenhuma. Não se lhe via mais que a obstinação, filha de um desejo, que não 

correspondia às faculdades. Começou por brinco, puseram-lhe a fama de habilidoso, e 

não pôde mais voltar atrás. Quadro que lhe aparecesse, acendia-lhe os olhos, dava rebate 

às ambições da adolescência, e todas vinhas de tropel, pegavam dele, para arrebatá-lo a 

uma glória, cuja visão o deslumbrava. Daí novo esforço, que o louvor a outros vinha 

incitar mais, como ao brio natural do cavalo se junta o estímulo das esporas 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html). 

 

 A consciência criadora que instaura a arte na imprensa carioca, comungando 

vida e arte, nas folhas da Gazeta de Notícias, cuja fenomenologia da criação é posta, 

como caráter singular de temas em Machado de Assis, uma vez que mesmo as relações 

de mercado entre o artista e os campos da cidade, seus elementos de modernidade, a 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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construção da identidade nacional, originada em transformações como as do ―bonde‖, 

são elementos da consciência machadiana, abrangente desde o fazer literário até a sua 

comercialização, no caso de Habilidoso, apenas em jornal, já que o autor não o coligiu 

em livro. O contista carioca problematiza a arte no seu tempo, não a sua essência ou 

fundamentos, como a situação criativa do artista, porém o seu espaço na cidade, o local 

de sua venda, do consumo, os modelos que vendem o objeto pintado, as fórmulas, as 

vitrines, bem diferentes da que João Maria produz. Joaquim Maria Machado de Assis 

discute a situação artística relacionada à economia, à estética e à ideologia vigentes no 

campo da arte e da política de seu tempo, desde a música (Um homem célebre, Cantiga 

dos esponsais) até os lugares da pintura, produzida por pintor dono de ―Lojinha de 

trastes velhos‖: 

 

Vêde a tela que está pintando, à porta; é uma imagem de Nossa Senhora, 

copiada de outra que viu um dia, e esta é a sexta ou sétima em que trabalha.  

Um dia, indo visitar a madrinha, viúva de um capitão que morreu em Monte 

Caseros, viu em casa dela uma Virgem, a óleo. Até então só conhecia as imagens de 

santos nos registros das igrejas, ou em casa dele mesmo, gravadas e metidas em 

caixilho. Ficou encantado; tão bonita! cores tão vivas! Tratou de a decorar para pintar 

outra, mas a própria madrinha emprestou-lhe o quadro. A primeira cópia que ele fez, 

não lhe saiu a gosto; mas a segunda pareceu-lhe que era, pelo menos, tão boa como o 

original. A mãe dele, porém pediu-lha para pôr no oratório, e João Maria, que mirava o 

aplauso público, antes do que as bênçãos do céu, teve de sustentar um conflito longo e 

doloroso; afinal cedeu. E seja dito isto em honra dos seus sentimentos filiais, porque a 

mãe, D. Inácia dos Anjos, tinha tão pouca lição de arte, que não lhe consentiu nunca pôr 

na sala uma gravura, cópia de Hamon, que ele comprara na rua da Carioca, por pouco 

mais de três mil réis. A cena representada era a de uma família grega, antiga, um rapaz 

que volta com um pássaro apanhado, e uma criança que esconde com a camisa a irmã 

mais velha, para dizer que ela não está em casa. O rapaz, ainda imberbe, traz nuas as 

suas belas pernas gregas (http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html). 

 

 A memória expressiva da arte, que está no conto Habilidoso, não se resume a 

apenas o discurso verbal escrito, porém se refere à construção de identidades, dinheiro, 

público e o consumo de ―obras populares‖, entre seus personagens, obras tais 

relacionadas à pintura, modelo de João Maria, artista popular machadiano, cujas 

fenomenologias, da origem ao capital, são traçadas no seio do povo correspondente ao 

leitor ―sem recursos‖ da Gazeta de Notícias. Machado de Assis realiza as suas 

memórias coletivas e individuais: a primeira, da cidade do Rio de Janeiro; a segunda, 

dele mesmo, em similaridade com o seu personagem João Maria. Em Habilidoso, o 

contista fluminense já constrói a escrita simulacro, ou seja: o conto reproduz as ―artes‖ 

que eram vendidas em setores públicos da cidade, como as ruas da Quitanda, do 

Ouvidor e da Carioca: variantes da intenção pública e direcionada do pintor, João 

Maria, que produz no espaço social ligado à sua ―Lojinha de trastes velhos‖: ocupação 

dos fracassados. Na ordem dos vetos existentes no conto Habilidoso (artístico e 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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econômico) o último é o mais penoso para o artista conseguir ter a sua obra apreciada e 

vendida, como o fetiche da própria criação e exposição da arte que Machado de Assis 

captou e reproduziu, em seu personagem João Maria, que era discriminado pela mãe, 

que lhe dizia: ―- Não quero aqui estas francesas sem-vergonha! Bradou D. Inácia; e o 

filho não teve remédio senão encafuar a gravura no quartinho em que dormia, e em que 

não havia luz.‖ (http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html) 

 O fazer artístico aparece no conto Habilidoso, espaço literário e cultural onde a 

arte, o artista, sua comercialização e fenomenologias são expostas para o leitor da 

Gazeta de Notícias, que é concretizado na curta estória, à maneira comum realizada 

pelo próprio Machado de Assis. O transcorrer de ideologias e formas estéticas, que 

viabilizam o pensamento e a sensibilidade criativa do escritor fluminense, acontece de 

acordo com as possibilidades capitais do artista, suas condições sociais situadas em 

cidade que oferece espaços de consumo e apreciação da arte, porém tais locais de 

articulação, arte, consumidor, autor, vendedor requerem habilidades do artista que estão 

para além da representação estabelecida em sua obra ou a ―qualidade‖, o ―valor 

estético‖ atribuídos à mesma. Tal qual aparece João Maria, barganhando seu fazer 

pintar, em loja que expõe arte na rua do Ouvidor, sendo ele, o artista, dono de ―Lojinha 

de trastes velhos‖, na periferia da cidade: 

 

João Maria cedeu a Virgem e foi pintar outra; era a terceira, acabou-a em 

poucos dias. Pareceu-lhe o melhor dos seus trabalhos; lembrou-se de expô-lo, e foi a 

uma casa de espelhos e gravuras, na Rua do Ouvidor. O dono hesitou, adiou, 

tergiversou, mas afinal aceitou o quadro, com a condição de não durar a exposição mais 

de três dias. João Maria, em troca, impôs outra: que ao quadro fosse apenso um rótulo, 

com nome dele e a circunstância de não saber nada. A primeira noite, depois da 

aceitação do quadro, foi como uma véspera de bodas. De manhã, logo que almoçou, 

correu para a Rua do Ouvidor, a ver se havia muita gente a admirar o quadro. Não havia 

então ninguém; ele foi para baixo, voltou para cima, rondando a porta, espiando, até 

entrou e falou ao caixeiro. 

- Tem vindo muita gente? 

- Tem vindo algumas pessoas. 

- E olham? Dizem alguma cousa? 

- Olhar, olham; agora se dizem alguma cousa, não tenho reparado, mas olham. 

- Olham com atenção? 

- Com atenção (MAGALHÃES JÚNIOR, 1955, p. 257-258). 

 

 A obsessão machadiana pela arte e o seu mercado, a sua circulação na cidade do 

Rio de Janeiro, mais o artista representado e escrito, no universo de seus contos, reflete-

se, também, no escrito Aurora sem dia. Publicado exclusivamente em livro, Histórias 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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da Meia-Noite, de 1873, expõe o artista obcecado por ser poeta, não pintor como João 

Maria, ou músico como Romão Pires e Pestana, dos contos Cantiga de esponsais e Um 

homem célebre. A arte em Machado de Assis assume a concepção moderna em relação 

à vida e obra do autor, das dimensões fenomenológicas da criação, que envolvem desde 

o imaginário, a consciência e vão até a forma do discurso recebida pelo seu leitor e 

consumidor de ―folhas‖. Na recepção, sempre dialógica, do autor com o seu público, 

mediada pelo capital e pelo prestígio concretizado no individualismo do autor e dos 

consumidores e produtores de arte, aparecem, ao menos no conto Aurora sem dia, cuja 

passagem contrapõe o trabalhador comum ao artista de gênio, figuras facilmente 

encontradas em contos machadianos, que não se cristalizaram na memória intelectual do 

país, porém dimensionam os horizontes da arte.  

Assim: 

Naquele tempo contava Luis Tinoco vinte e um anos. Era um rapaz de estatura 

meã, olhos vivos, cabelos em desordem, língua inesgotável e paixões impetuosas. 

Exercia um modesto emprego no foro, donde tirava o parco sustento, e morava com o 

padrinho cujos meios de subsistência consistiam no ordenado da sua aposentadoria, 

Tinoco estimava o velho Anastácio e este tinha ao afilhado igual afeição. 

Luis Tinoco possuía a convicção de que estava fadado para grandes destinos, e 

foi esse durante muito tempo o maior obstáculo da sua existência. No tempo em que o 

dr. Lemos o conheceu começava a arder-lhe a chama poética. Não se sabe como 

começou aquilo.  Naturalmente os louros alheios entraram a tirar-lhe o sono. O certo é 

que um dia de manhã acordou Luis Tinoco escritor e poeta; a inspiração, flor abotoada 

ainda na véspera, amanheceu pomposa e viçosa. O rapaz atitou-se ao papel com ardor e 

perseverança, e entre as seis horas e as nove, quando o foram chamar para almoçar, 

tinha produzido um soneto, cujo principal defeito era ter cinco versos com sílabas de 

mais e outros cinco com sílabas de menos. Tinoco levou a produção ao Correio 

Mercantil, que a publicou entre os a pedidos 

(http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html). 

 

No site da UOL, que possibilita a leitura dos contos de Machado de Assis, 

aparece, erradamente, a referência de origem do conto, posto que ele foi o único 

publicado, exclusivamente, pelo próprio contista, no livro Histórias da Meia-Noite, 

segundo livro específico de contos. Na referida página da internet aparece que o conto 

foi publicado originalmente no Jornal das Famílias. Este fato não condiz com o que diz 

Ubiratan Machado, em seu Dicionário Machado de Assis, publicado pela Academia 

Brasileira de Letras, em 2008, ou seja, de que no livro de 1873, o conto Aurora sem 

dia―era o único trabalho inédito do volume‖ (MACHADO, 2008, p. 30). Os contos 

Habilidoso e Aurora sem dia correspondem a momentos distintos da carreira 

machadiana contista, não obstante singularizem a preocupação de Machado de Assis 

com a arte em seu tempo. A perspectiva do autor sobre os fazeres artísticos de sua época 

e a sua situação biográfica confirmam a vocação machadiana para pensar, 

modernamente, as relações do autor com a sua matéria artística, esta no mercado que a 

vende, e na consciência do leitor, que compra os veículos de comunicação, 

http://www2.uol.com.br/machadodeassis/machado.html
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disseminadores do talento do contista, carregados de ideologias que transitam nas 

estéticas culturais, seja da forma literária, seja dos jornais que, inclusive, aparecem na 

escrita do conto como elemento cultural e de mercado, tal qual o Correio Mercantil, em 

Aurora sem dia. 

Maria Helena Rouanet reflete sobre as relações que dizem respeito a O discurso 

do outro, que ela publicou no ano de 1987, juntamente com Maria Elizabeth Chaves de 

Mello, o artigo em A difícil comunicação literária. Abrindo caminho para as minhas 

próprias interpretações e atribuições de sentido, digo que a epígrafe ―o vazio e a 

semelhança do pleno‖ (homenagem à Clarice Lispector!) ajuda-me a entender questões 

relacionadas à narrativa contista machadiana, no que se refere ao relacionamento do 

autor com o seu público, no nível teórico: 

 

Se a efetividade da comunicação literária fica comprometida pela identidade 

entre os polos emissor e receptor, pode-se tentar um novo preenchimento para a 

combinatória estabelecida, eliminando as aspas colocadas num de seus termos. Vamos 

tratar aqui de narrativas cujos autores são diferentes do escritor reconhecido por 

escaparem aos processos de validação do aparato crítico e do sistema editorial, e 

diferentes do leitor por estarem excluídos da organização social pela ciência médica que 

os diagnosticou de ―esquizofrênicos‖. Dupla exclusão, portanto, já que tais indivíduos 

estão fora da Ordem em geral e da literatura como instituição (ROUANET, 1987, p. 95). 

 

 Nos contos Habilidoso e Aurora sem dia, aparece a imagem escrita das 

indagações propostas por Maria Helena Rouanet, pois os personagens Luis Tinoco e 

João Maria representam, literariamente, o artista sem a validação do talento, ainda que 

com brechas para a divulgação ou a circulação de suas obras, exatamente como 

acontece com a poesia de Tinoco e o quadro de João Maria. Machado de Assis ainda 

deixa entrever nos dois personagens questões refletidas no pensamento da ensaísta, que 

aponta a loucura como momento em que o individualismo fica suspenso, pelas 

instituições, tal qual Machado de Assis fez com O alienista, ainda em época em que a 

ciência psiquiátrica estava sendo instaurada aqui no Brasil. Luis Tinoco e João Maria 

são personagens obcecados por suas artes, cujos materiais (palavra, tinta) são de 

domínio autodidata dos dois, num mercado que lhes abre as portas, porém a 

receptividade que ambos encontram, não corresponde ao mundo artístico idealizado por 

eles mesmos, condenados à mediocridade, similar, na obra machadiana, à loucura 

obcecada pela arte ou ciência, como também ser ou pertencer à arte produzida fora do 

sistema editorial que a organiza. No caso do próprio Machado de Assis, a literatura 

instituída no mercado de livros e jornais; no caso de seus personagens, instituída 

variavelmente, de acordo com a situação do espaço do conto e as relações dos mesmos 

com o tempo-espaço, aos quais estão subordinados, na Semiotização literária do 

discurso, em cujo bojo traz A cartomante, como narrativa de semiotização do espaço 

que ―realiza a experiência individual do personagem pela sujeição do acontecimento à 

sua lógica significante‖ (SILVA, 1984, p.59). 
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 O espaço da cidade do Rio de Janeiro, seus elementos relacionados à arte e à sua 

recepção pelo público carioca, devidamente situado em suas classes sociais, 

condicionado a talentos específicos da região leitora, onde são postos os trabalhos 

produzidos por artistas ―de papel‖ como os que Machado de Assis escreveu, revela-se 

na literatura brasileira, cuja acepção moderna corresponde ao diálogo do autor, não 

apenas com o seu meio, mas com os meios de comunicação, aos quais se ligam 

ideologias expressas, esteticamente, segundo os possíveis e intermináveis, porém 

rastreáveis, horizontes de leituras machadianos. Personagens como Luis Tinoco e João 

Maria representam a Observação Participante de Machado de Assis, em relação aos 

mercados de arte de seu tempo, visando fenomenologias construídas na Forma da 

Responsabilidade do relacionamento dele com o seu meio de atuação e receptividades, 

até o mundo imaginado e construído, narrativamente, em seus contos: práticas 

machadianas de atuação na arte e na vida, no trabalho e na estética, na ideologia dos 

jornais e livros por ele mesmo publicados e o seu público, que fazia circular suas ideias 

e criatividades. 

 A aglomeração estética, que estabelece os horizontes formais das ideologias que 

assumiram roupagem nos discursos contistas machadianos, acontece dentro dos 

patamares estabelecidos pelo capital ligado ao gosto estético, tanto quanto o fetiche 

dado nos níveis de loucura que surgem na prosa machadiana. A brasilidade de Machado 

de Assis é algo discursivo, plenamente realizado no mundo urbano do homem. As 

caracterizações do brasileiro buscam contorná-lo de qualidade e defeitos (valores 

axiológicos) que o deixam sempre destacado do senso coletivo, no qual se dá a 

linguagem em que os personagens são construídos. A suspensão maior que Machado de 

Assis alcança nem é originária da ―arte pela arte‖, dos contos em que as relações do 

artista são problematizadas, assim como não é na loucura explícita do jogo entre destino 

e ambição (O alienista), porém acontece nas consciências diluídas na experiência do 

existir, fragmentado de geração em geração, no plano moral e formal, do discurso e do 

imaginário, expresso, ali, na palavra machadiana.  

 Maria Elizabeth Chaves de Mello, em seu ensaio Lições de Crítica, do ano de 

1997, pela EDUFF, pensou A solução do Bruxo para os problemas da brasilidade, dada 

nos discursos críticos europeus e nacionais, baseados nas filosofias dos séculos XVI ao 

XX. A ensaísta reflete sobre a originalidade das discussões acontecidas no ―em torno‖ 

machadiano, oriundas, também, da lavra do próprio Machado de Assis. Maria Elizabeth 

radicalizou o compreender da escrita do contista carioca, na medida em que ela mesma 

traçou horizontes inquietantes à leitura dos contos que estão em Papéis avulsos. A 

reflexão crítica e a brasilidade, perseguidas pela pesquisadora, são alcançadas, quando 

Maria Elizabeth reflete na situação do escrever machadiano ser, à época do autor, 

motivo de reflexão crítica à sociedade, concebido pela literatura. O pensamento da 

Professora da UFF revela a crítica do escritor carioca a seu leitor, cuja principal arma 

ideológica é a estética, elaborada na própria forma discursiva do conto, como 

intervenção crítica e literária dada por Machado de Assis à sociedade: 
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Teoria do Medalhão, conto publicado em 1882, em Papéis Avulsos, em que um 

pai aconselha ao filho, que completa vinte e um anos, a abraçar a carreira de medalhão, 

como garantia de sucesso na sociedade. Diz o personagem: Uma vez entrado na 

carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e 

próprio. O melhor será não as ter absolutamente. E, para alcançar esse resultado de 

ausência total de ideias: - há um meio, é lançar mão de um regímen debilitante, ler 

compêndios de retórica, ouvir certos discursos etc. (MELLO, 1997, p. 124-125). 

 

O conto referido por Maria Elizabeth foi publicado, primeiramente, na Gazeta de 

Notícias, em 18 de dezembro de 1881, com a assinatura Machado de Assis. Ubiratan 

Machado, em seu Dicionário de Machado de Assis, lembra que ―Araripe Júnior opinava 

que, nele, Machado havia sintetizado 'um dos mais característicos fatores de nossa 

decadência' como nação" (MACHADO, 2008, p. 334). As questões levantadas pela 

pesquisadora, que se relacionam com a identidade cultural, definem os fundamentos da 

arte machadiana, em perspectiva crítica com a sociedade, que recebia a sua produção 

escrita. Verbalmente, Machado de Assis criticou os caracteres fundamentais de sua 

época: a afirmação de ideias para gerar prestígio ou a alienação como fomento do poder. 

Ambos os caracteres mostram que o dinheiro está ligado, inclusive, à dominação de 

ideias, via ciência, tal qual Maria Elizabeth Chaves de Mello reflete na Solução do 

Bruxo: 

 

A retórica serve para preencher o vazio que a falta de reflexão provocara na 

sociedade. Importando ideias, sem conseguir ―aplicá-las‖ adequadamente aos trópicos, 

ao intelectual só resta a disputa estéril, o discurso sem conteúdo, com que a crítica 

disfarçava o impasse em que caíra. E que era garantia total de sucesso na sociedade. 

No mesmo livro em que publica a Teoria do Medalhão – Papéis Avulsos – 

encontramos o conto ou a novela O Alienista, no qual a crítica dessas questões é ainda 

mais sutil, embora mais contundente. Aí o personagem Porfírio encarna as questões da 

retórica e da polêmica associadas à ambição pelo poder. É pela retórica que o barbeiro 

triunfa de Simão Bacamarte e da Câmara (MELLO, 1997, p. 125). 

 

 O Alienista - conto ou novela - conforme deixa em aberto o gênero do discurso 

trabalhado por Machado de Assis, por Maria Elizabeth Chaves de Mello, é caso de 

―psicopatologias sociais‖ relacionadas à ciência, em tempo em que a ciência ainda 

estava se firmando em território brasileiro; O Alienista é, também, narrativa que diz 

muito sobre as expressões e mimesis utilizadas pela Forma da Responsabilidade 

machadiana, na problemática do discurso científico, impregnando a consciência do 

indivíduo, a ponto do personagem se perder em suas próprias ideologias equivocadas, 

por serem apenas individualistas e não coletivas, tal como acontece com o retórico 

Porfírio, citado e pensado pela pesquisadora da UFF: 

 



 

150 
 

 

A generosa revolução que ontem derrubou uma câmara vilipendiada e 

corrompida, pediu em altos brados o arrasamento da Casa Verde; mas pode entrar no 

ânimo do governo eliminar a loucura? Não. E se o governo não pode eliminar, está ao 

menos apto para discriminá-la reconhecê-la? Também não; é matéria de ciência. Logo, 

em assunto não melindroso, o governo não pode, não deve, não quer dispensar o 

concurso de Vossa Senhoria. O que lhe pede é que de certa maneira demos alguma 

satisfação ao povo. Unamo-nos, e o povo saberá obedecer. 

Este trecho do discurso de Porfírio, além de ser um primor de arte da retórica, 

revela-nos alguns dados importantes: em primeiro lugar, o que havíamos assinalado 

acerca da união estreita entre retórica e poder. É através da primeira que se chega ao 

segundo, como bem dizia o personagem da Teoria do Medalhão. Mas, chegado ao 

poder, para mantê-lo é necessário o apoio, ou o respaldo da ciência, o grande valor do 

século XIX (MELLO, 1997, p. 125). 

 

 As relações com o poder, dos personagens e do autor com seu público, são 

expressas, nas narrativas de Machado de Assis, de maneira a permanecerem na 

imprensa, durante longo período, a considerar as condições dos jornais cariocas do séc. 

XIX, principalmente, as condições de leitura. Sobre O Alienista, diz Ubiratan Machado: 

 

Conto incluído nos Papéis Avulsos. Publicado pela primeira vez em A Estação, 

de 15 e 31 de outubro, 15 e 30 de novembro, 15 e 31 de dezembro de 1881, 15 e 31 de 

janeiro, 15 e 28 de fevereiro, 15 de março de 1882, com a assinatura Machado de Assis. 

Talvez seja o trabalho mais divulgado de Machado, com várias edições independentes, 

adaptações para o cinema e o teatro, inúmeras traduções (MACHADO, 2008, p. 14). 

 

 Escrevendo, paulatinamente, para dois dos principais jornais de seu tempo, 

Gazeta de Notícias e A Estação, Machado de Assis, com sua arte contista, observa 

caracteres formadores da identidade nacional, baseada na cultura urbana e letrada, 

expressa na imprensa que veiculava seus contos.  Sobre O Alienista, diz José Leme 

Lopes, em seu livro A psiquiatria em Machado de Assis, no capítulo A propósito de O 

Alienista, a evidenciar a habilidade do contista fluminense em manipular as roupagens 

do discurso e se aproximar de conceitos que são jargão de nomenclaturas, cujos 

fundamentos, no séc. XIX, ainda não estavam definidos; porém Machado de Assis, com 

sua arte de escrever, deu ao sentido alienação a seguinte reflexão, que poderia ser, 

metaforicamente, transferida para a esfera social do relacionamento dos indivíduos que 

compraram os exemplares de A Estação e leram o conto O Alienista: 

 

Destaque-se a propósito da história O Alienista, em primeiro lugar, o interesse 

de seu autor pela doença mental. A alienação é mais importante que o alienista, cuja 

personalidade nos é revelada quase que exclusivamente através de suas doutrinas e de 

sua atividade profissional. Não figuram ainda no conto as palavras psiquiatra e 

psiquiatria. Como ponto de partida para a investigação desejada, decidimos examinar a 
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nomenclatura e a terminologia usadas no texto, em relação aos doentes e às doenças 

mentais (LOPES, 1974, p. 22). 

 

José Leme Lopes aponta, ainda, a dinâmica existente entre o conhecimento 

expresso de Machado de Assis, em relação à ciência de sua época, na própria forma do 

conto e construção do personagem, efetuadas em O Alienista: 

 

Merece destaque a correlação estabelecida por Simão Bacamarte entre lesão 

cerebral e doença mental, o qual ainda alude à patologia cerebral.  

Designações não-técnicas para as doenças e doentes mentais enxameiam; 

insânia, desequilibrados, doidos, mentecaptos, lunáticos, deserdados do espírito. Apraz 

depararmos no texto com as expressões ―sanidade mental‖ e ―saúde da alma‖, conceitos 

que hoje sobrelevam na psiquiatria, em virtude de sua mudança de perspectiva, ao 

passar do estudo do tratamento das doenças mentais (Kraepelin) para o de ciência da 

Saúde Mental (Organização Mundial da Saúde) (LOPES, 1974, p. 23). 

 

 Machado de Assis, ainda no século XIX, sem os instrumentos sofisticados 

desenvolvidos nos séculos precedentes, indagou questões relacionadas à consciência 

humana, a partir de discursos sociais que se referem às ciências, filosofias e artes. Sua 

contribuição está para além da simples forma literária, que é construção histórica de 

várias perspectivas do pensamento teórico, impregnadas no autor e leitores. Machado de 

Assis abusou dos discursos correntes na imprensa. Assim, conseguiu ele fundar a 

modernidade entre nós, modernidade que revela a identidade do brasileiro calcada em 

individualismos, registrados desde o estudo da ―alma humana‖ até o deboche, finamente 

irônico, dado em seus narradores e personagens, socialmente, e suas condições de 

artistas ou loucos. Antonio Carlos Secchin, ao refletir sobre a situação do conto O 

alienista, no diálogo discursivo de ideias que giram em torno da leitura, diz que 

―Machado contrapõe a incessante mobilidade e ambiguidade humanas à ânsia de 

fixação e de univocidade que persegue o alienista, símbolo-caricatura de um 

pensamento cientificista vigente na segunda metade do séc. XIX‖ (SECCHIN,1996, p. 

187). 
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Conclusão 

 

O presente trabalho buscou as dimensões humanas e sociais de Machado de 

Assis, naquilo que diz respeito à sua prática literária de produzir contos. O aspecto 

fundamental estabelecido pela pesquisa consiste na relevância que se encontra, desde a 

forma dos contos, até o seu público consumidor, dos jornais e revistas por que passou o 

contista, na situação de trabalhador que ganhava dinheiro com suas colaborações. A 

fundamentação dos conceitos de Forma da Responsabilidade e Observador 

Participante consiste nas relações de vida e obra, pois as ideologias que aparecem em 

suas curtas estórias correspondem às ideias que alimentavam a vida intelectual do 

período de 1858 até 1907, tempo em que Machado de Assis atuou na condição de 

contista. Comparar a atuação do mesmo em jornais, como A Marmota e O Futuro, com 

a sua passagem pelo Jornal das Famílias e a Estação é comprovar que a direção 

ideológica do discurso fez parte do trabalho machadiano, englobando seu fazer literário 

desde as consciências que o recepcionavam, dadas como leitores e consumidores das 

―folhas‖, até a forma construtiva apresentada por narradores, na constituição imaginária 

da cultura carioca do séc. XIX.  

Os personagens dos contos machadianos, além de serem seres de papel que se 

desdobram dialogicamente nas letras, são símbolos da identidade cultural acabada 

dentro dos limites históricos da cidade do Rio de Janeiro, no que concerne ao trabalho 

do autor para a ―sedução‖ de público leitor que, na verdade, era ambicionado pelos 

jornais como consumidores, pagantes de produto produzido coletivamente, seja no 

plano do discurso (forma dos contos) seja no plano ideológico (a forma dos contos 

dentro do mercado de ideias carioca). Machado de Assis logrou fundar a modernidade, 

no que tange à sua atuação na imprensa carioca. As estéticas e ideologias que o 

constituíam estão evidenciadas nos veículos de comunicação a que o autor se ligou para 

fazer circular sua obra, sendo que esta, além de representar a cultura do Rio de Janeiro, 

afirmava as condições econômicas que sustentavam o homem Machado de Assis. A 

modernidade dos contos machadianos está na sua relação com a ―mídia‖ de sua época, 

na enunciação que é a junção dos participantes da literatura: autor, personagem, 

narrador, leitor, consumidor, editores e suas propriedades constituídas em meios de 

veicular a literatura, através de jornais, revistas, livros.  

Estabeleceu-se que a produção dos contos de Machado de Assis acontece 

dinamizada no âmbito literário correspondente aos seus meios de circulação, 

considerando a forma discursiva que organiza o universo de narradores e personagens, 

no diálogo com as consciências configuradas na Gazeta de Notícias, por exemplo: 

espaço identificado como popular, cujas ideologias liberais permitiam ao autor a 

elaboração de ―estórias‖ que se aproximavam mais da população economicamente 

desafortunada, como a do casal que aparece no conto Noite de Almirante. A oralidade 

está ligada aos procedimentos modernos estabelecidos, ainda no século XIX, pelo 

contista fluminense, pois a direção dada ao discurso, afim de atingir público leitor que 
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consumisse ―folhas‖ abala as convicções tradicionais acerca das estéticas elaboradas 

pelas égides do Romantismo e do Realismo, uma vez que o contista, ao aproximar-se de 

seu leitor, ―fala a língua‖ de seu público, aproxima-se dele como se estivesse contando 

oralmente. É da oralidade machadiana que surge a sua modernidade, estabelecida em 

fragmentos, por sua atuação na imprensa carioca, que era o lugar onde o conhecimento 

se ligava ao entretenimento, a política à polêmica, a literatura a disputas que envolviam 

estéticas e ideologias completamente díspares, como os liberais da Gazeta de Notícias, 

os monarquistas da Marmota e do Futuro e os conservadores do Jornal das Famílias e 

da revista A Estação. 

Para considerar as relações da vida e da obra de Machado de Assis com a sua 

produção contista, com o objetivo de situá-lo no tempo e no espaço, necessitou-se reler 

as contribuições da crítica machadiana, dada desde tempos de publicação dos contos, até 

a formulação de correntes como a impressionista e a cientificista, deflagradas nos 

estudos de Teoria da Literatura, concernentes à produzida no Brasil e seus aspectos 

narrativos. Os patamares de interpretações dos contos de Machado de Assis estão 

ligados aos estudos dos gêneros narrativos conto e romance, no que toca ao 

desenvolvimento acadêmico brasileiro correspondente aos estudos de Teorias do 

Romance. Identificou-se, nesta pesquisa, que um vazio profundo foi deixado pela 

―grande crítica machadiana‖, apegada aos métodos estruturalistas, ao desconsiderar os 

meios de comunicação que contavam com a colaboração do contista.  
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