
  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS  

 

 

 

 

 

 

A IMORTALIDADE VENDIDA EM FRASCOS: MORTE E CIÊNCIA EM 

CRÔNICAS DE MACHADO DE ASSIS 

por 

THAÍS BARTOLOMEU BARCELLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Claudete Daflon dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2016 



  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS  

 

 

 

 

 

 

A IMORTALIDADE VENDIDA EM FRASCOS: MORTE E CIÊNCIA EM 

CRÔNICAS DE MACHADO DE ASSIS 

por 

THAÍS BARTOLOMEU BARCELLOS 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Estudos 

de Literatura da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em 

Literatura. Subárea de Literatura 

Brasileira e Teoria da Literatura, Linha 

de Pesquisa Literatura, História e 

Cultura. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora:  

Profª Drª Claudete Daflon dos Santos 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2016 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bartolomeu, Thaís. 

A imortalidade vendida em frascos: morte e ciência em crônicas de 

Machado de Assis / Thaís Bartolomeu Barcellos. – 2016. 

1 v. (81 f.) 

Orientador: Claudete Daflon dos Santos. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de 

Letras, 2016. 

Bibliografia: f. 78-81. 

 

1. Trabalho – Letras. 2. Morte. 3. Ciência. 4. Machado de Assis. I. 

Bartolomeu, Thaís. II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Letras. 

 

 



  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS  

 

 

A IMORTALIDADE VENDIDA EM FRASCOS: MORTE E CIÊNCIA EM 

CRÔNICAS DE MACHADO DE ASSIS 

por 

THAÍS BARTOLOMEU BARCELLOS 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Estudos 

de Literatura da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em 

Literatura., Subárea de Literatura 

Brasileira e Teorias da Literatura, Linha 

de Pesquisa Literatura, História e 

Cultura. 

 

 

Defesa em 15 de março de 2016. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Profª Drª Claudete Daflon dos Santos — UFF 

Orientadora 

 

 

Profª Drª Maria Cristina Cardoso Ribas — UERJ 

 

 

Profª Drª Flávia Amparo Viera de Souza — UFF 

 

 

Profª Drª Aline da Silva Novaes — PUC-Rio, suplente 

 

 

Prof Dr André Luiz Dias Lima – UFF, suplente  

 

 

 

Niterói, RJ 

2016 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu avô João 

 

 



  

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

pelo fomento que me proporcionou a tranquilidade necessária para o prosseguimento da 

pesquisa; 

 

À Universidade Federal Fluminense, por tantos momentos de aprendizado e alegria com 

amigos e professores. 

 

À Fundação Biblioteca Nacional por disponibilizar na Hemeroteca Digital Brasileira 

exemplares digitalizados de periódicos nacionais, permitindo o acesso aos mesmos da 

minha própria casa. 

 

À professora orientadora Claudete Daflon, pela paciência e respeito com que vem me 

ensinando a iniciar os primeiros passos nessa jornada de ser professora, pesquisadora e, 

sempre, aluna. 

 

À professora Flávia Amparo, pela inspiração e incentivo.  

 

Aos meus familiares por todo o apoio dado e especialmente à minha mãe que me ajudou 

a descobrir ainda na infância o prazer da leitura, minha irmã que sempre será meu braço 

direito e à minha avó Conceição que desde sempre me ajuda em oração.  

 

A Matheus, meu companheiro em todas as horas. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



  

Sei de uma criatura antiga e formidável, 

que a si mesma devora os membros e as 

entranhas, 

com a sofreguidão da fome insaciável. 

Habita juntamente os vales e as 

montanhas; 

e no mar, que se rasga, à maneira de 

abismo, 

espreguiça-se toda em convulsões 

estranhas. 

Traz impresso na fronte o obscuro 

despotismo. 

cada olhar que despede, acerbo e mavioso, 

parece uma expansão de amor e de 

egoísmo. 

Friamente contempla o desespero e o gozo, 

gosta do colibri, como gosta do verme, 

e cinge ao coração o belo e o monstruoso. 

Para ela o chacal é, como a rola, inerme; 

e caminha na terra imperturbável, como 

pelo vasto areal um vasto paquiderme. 

Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo 

vem a folha, que lento e lento se desdobra, 

depois a flor, depois o suspirado pomo. 

Pois esta criatura está em toda a obra; 

cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto; 

e é nesse destruir que as forças dobra. 

Ama de igual amor o poluto e o impoluto; 

começa e recomeça uma perpétua lida, 

e sorrindo obedece ao divino estatuto. 

Tu dirás que é a Morte; eu direi que é a 

Vida. 

 

Machado de Assis 

 
 
 



  

RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objeto central a análise de crônicas de Machado de Assis 

publicadas entre 1880 e 1900 no jornal Gazeta de Notícias, visando compreender em que 

medida nelas a representação da morte funciona como uma estratégia do autor para questionar 

a capacidade de previsão e controle da ciência no final do século XIX. As nove crônicas que 

compõem o corpus deste trabalho foram selecionadas durante a pesquisa, ao buscar-se por 

aquelas em que a representação da morte se fizesse presente em confronto com ideias 

científicas. A fim de realizar uma análise crítica dos textos, propôs-se uma metodologia que 

integrasse questões relacionadas ao surgimento e estabelecimento da crônica no Brasil e a 

representatividade do jornal enquanto veículo de divulgação de ideias e de publicação literária 

no Brasil do século XIX. Para uma melhor compreensão a respeito do prestígio alcançado 

pela ciência no período, apresento brevemente a relevância de descobertas científicas, 

especialmente na área médica, e a implantação de novos métodos ainda no final do século 

XVIII na Europa e sua influência na sociedade, na política e na literatura. Por meio de 

perspectivas advindas da História e da Filosofia, a morte aparece como fenômeno cuja 

recepção e entendimento a seu respeito foram sendo modificados ao longo da História e que, 

com a modernidade, aparece em contraponto com a ciência e, sob a pena de Machado, como 

elemento que salienta a falibilidade desta. 

 

Palavras-chave: Morte. Ciência. Crônica. Machado de Assis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This Master's dissertation has as its main object, the analysis of chronicles of Machado de 

Assis, published between 1880-1900 in the newspaper Gazeta de Notícias, to understand how 

the representation of death works as a strategy of the author to question the capacity for  

prediction and control of science in the late ninteenth century. The nine chronicles that 

compose the corpus of this work were selected during the research, while I searched for those 

in which the representation of death was confronting the scientific ideas. In order to realize a 

critical analyzes of the texts, I proposed a methodology that integrates issues related to the 

emergence and establishment of chronicles in Brazil, and the representativeness of the 

newspaper as a vehicle for the dissemination of ideas and literary publication in Brazil of the 

nineteenth century. For a better understanding about the prestige achieved by the science in 

that period, I briefly present the relevant scientific discoveries, specially in the medical field, 

and the implementation of new methods in the late eighteenth century in Europe and its 

influence in society, politics and literature. Through prospects that come from history and 

philosophy, death appears as a phenomenon whose reception and understanding about it were 

being changed throughout history and with modernity appears as opposed to science, and 

from Machado's quill pen, as an element that emphasizes its fallibility.  

 

Keywords: Death. Science. Chronicles. Machado de Assis.  
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Introdução 

 

O meu interesse pela morte como tema na literatura nasceu em mim ainda no 

princípio da adolescência quando, no ano de 2004, devido a um trabalho de escola, 

descobri e logo me encantei por Cecília Meireles, autora cuja obra está repleta de 

alusões ao assunto. Em 2007, já no Ensino Médio, descobri Machado de Assis por meio 

do romance Memórias póstumas de Brás Cubas em uma aula de literatura. Chamou-me 

muito a atenção notar o quanto aquele autor, apesar de tão antigo, tratava de assuntos 

tão atuais e falava da morte em seu romance em um tom bem humorado, diferente do 

que eu estava acostumada a encontrar nos poemas de Cecília e de outros autores não 

menos mórbidos que também costumava ler. 

 Ao ingressar na faculdade de Letras da UFF em 2009, tive a oportunidade de 

estudar com mais profundidade aquele autor que tanto me havia cativado na 

adolescência. Foi em 2011 na disciplina de Literatura Brasileira III, então ministrada 

pela professora Flávia Amparo, que tive pela primeira vez a oportunidade de 

desenvolver uma leitura mais crítica de um texto machadiano, sendo guiada por textos 

teóricos que muito colaboraram para uma expansão da minha compreensão a respeito 

dos recursos literários usados por Machado, com o bônus de ter como professora uma 

especialista no autor.  

 A obra de Machado escolhida democraticamente pela turma para ser analisada 

no curso foi Dom Casmurro, da qual eu muito tinha ouvido falar, mas pouco conhecia. 

Ao ler o texto ―O defunto autor em Dom Casmurro‖, do professor Ronaldes de Melo e 

Souza, fiquei impressionada em entender, conforme a proposta apresentada pelo autor, 

que de certa forma em Dom Casmurro, assim como em Memórias póstumas, havia a 

presença de um narrador em primeira pessoa que já não estava entre os vivos.  

 Esse texto crítico me levou a considerar a hipótese de que a morte era um tema 

recorrente na obra de Machado e que poderia ter sido usada por ele, de maneiras mais 

ou menos objetivas, como uma ferramenta de contestação e crítica.  

 Alguns semestres mais tarde, no ano de 2012, tive a oportunidade de cursar uma 

disciplina optativa, também ministrada pela professora Flávia Amparo, cujo assunto era 

a obra romanesca de Machado de Assis. Aquela foi, sem dúvida, uma das disciplinas 

que mais me enriqueceu enquanto estudante e que me mostrou o que eu gostaria de 

investigar mais profundamente durante uma futura pesquisa de mestrado: a morte na 

obra de Machado de Assis. 
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A morte foi o primeiro assunto que me veio à mente quando a professora Flávia 

anunciou que faríamos seminários de tema livre abordando algum aspecto da obra de 

Machado que tivesse despertado o nosso interesse. Optei então por falar sobre como o 

tema aparecia de alguma forma em todos os romances de Machado de Assis e, em cada 

um deles, a morte apresentava alguma crítica do autor.  

Obviamente foi um trabalho sucinto devido à falta de tempo para dedicar-me a 

uma pesquisa mais detida, todavia, foi um trabalho de grande valia. Descobri que, 

apesar do extenso número de artigos e livros publicados que analisam aspectos da obra 

de Machado de Assis, quase não havia material que tratasse da questão da 

representatividade da morte na obra do autor. Além disso, entendi definitivamente que, 

na literatura, o tema não necessariamente precisava ter a ver com melancolia, 

descontentamento em relação à vida ou desesperança. Poderia também aparecer de 

forma debochada e até como crítica social, como nas (não poucas) situações em que 

pela ocasião da morte de algum personagem se propiciava o enriquecimento de outro 

que ansiava por sua herança. 

A ideia para que se desenvolvesse a minha pesquisa de mestrado, tal como hoje 

se apresenta, surgiu durante leituras e discussões feitas ao longo do curso "Literatura e 

conhecimento no Brasil" ministrado no Programa de Pós-graduação da UFF pela 

professora Claudete Daflon, hoje minha orientadora, no segundo semestre letivo de 

2013. Ainda graduanda, participei deste curso como ouvinte buscando ali encontrar 

fontes que me possibilitassem elaborar uma pesquisa sobre a morte na obra de 

Machado, bem como um direcionamento para um recorte possível, tendo em vista a sua 

enorme produção literária em variados gêneros.  

Após uma análise da novela O Alienista feita no curso, interessei-me em 

pesquisar, mais especificamente em narrativas mais curtas, sobre este posicionamento 

crítico de Machado de Assis em relação à ciência, uma vez que Machado foi voz 

dissonante em meio ao Naturalismo, ao não trazer para o seu fazer literário os preceitos 

científicos e ainda questionar muitos deles em sua obra. Não abandonei, contudo, o meu 

interesse pelo tema da morte, ao contrário, já imaginava encontrar possíveis 

entrecruzamentos de ambos os assuntos, como acontece inclusive em Memórias 

Póstumas de Brás Cubas.  

Pesquisando por textos machadianos em que a crítica à ciência e a representação 

da morte estivessem presentes, encontrei diversas crônicas publicadas nos últimos anos 

do século XIX que tratavam das duas. Surgiu então para mim o questionamento de 
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como a morte, tal como aparece representada, em alguma medida poderia ser uma via 

usada por Machado para questionar o caráter quase supremo e infalível que era 

comumente atribuído à ciência naquela época. 

Minha pesquisa inicial foi feita através do site www.machado.mec.gov.br, que 

disponibiliza gratuitamente toda a obra do autor dividida por gênero. Lá pude encontrar 

então todas as crônicas publicadas por Machado de Assis em jornal e que só foram 

reunidas e editadas em livro décadas depois de sua morte. Por meio da busca por 

palavras-chave como ―morte‖, ―doença‖, ―médico‖, ―remédio‖, ―medicina‖, ―ciência‖ 

etc., pude localizar em que época e, consequentemente, em que periódico se 

concentravam as crônicas que poderiam interessar à minha pesquisa.  

Além de ser a morte um tema sempre atual por ser intrínseco à condição 

humana, situá-la em contraponto à ciência nas crônicas de Machado, um dos gêneros 

em que ele produziu abundantemente, abriu para mim um novo caminho de pesquisa em 

sua obra. O tema instigou minha curiosidade, já que, apesar de ser leitora de Machado 

desde a época da escola, me vi diante de textos dos quais nunca tinha nem ouvido falar. 

Foi como se tivesse descoberto um tesouro! 

Apesar de Machado de Assis ser um autor muito estudado há anos e de sua obra 

já ter sido objeto de inúmeras pesquisas, a crônica é dos gêneros textuais dentre os quais 

transitou um dos que ainda não se estuda tanto, se compararmos, por exemplo, aos 

romances e aos contos. Ainda assim, quando se mencionam as crônicas de Machado, 

geralmente analisam-se aquelas que têm certa comicidade ou aproximam-se 

estilisticamente do conto. 

Ao ingressar em meus estudos no mestrado no primeiro semestre letivo de 2014, 

estabeleci, junto com minha orientadora, como primeira etapa de trabalho a definição do 

recorte de tempo e do corpus possíveis de serem analisados na pesquisa. Delimitei, 

finalmente, como período histórico a ser trabalhado as duas últimas décadas do século 

XIX. Tenho como corpus da pesquisa, portanto, apenas crônicas publicadas por 

Machado entre 1880 e 1900. 

A escolha do período histórico justifica-se porque acredito que a partir da 

publicação em folhetim de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1880, a morte 

passou a figurar constantemente como lugar de reflexão em sua obra. Dediquei-me, 

assim, a pesquisar apenas as crônicas publicadas a partir desta década, limitando-me ao 

último ano do século XIX, pois constatei em minhas leituras que foi nesse período que 

Machado de Assis se posicionou mais criticamente em relação à ciência apropriando-se 
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do tema da morte para confrontá-la em suas crônicas. A partir do século XX, já mais 

velho e talvez se sentindo mais próximo de sua própria morte, trata do assunto em um 

tom bastante melancólico e já não a explora como esse elemento questionador e 

limitador das verdades científicas. 

            Durante o período estudado, Machado foi cronista do jornal Gazeta de Notícias, 

escrevendo semanalmente nas colunas Balas de Estalo de 1882 a 1888, Bons Dias! de 

1888 a 1889 e A Semana de 1889 a 1900. Este periódico lançado no Rio de Janeiro em 

1875 teve grande contribuição para a expansão do público leitor carioca. 

 A Gazeta de Notícias era um jornal popular e acessível em que, além de notícias 

nacionais e internacionais, também se publicavam artigos a respeito das novas 

descobertas da ciência, especialmente na área médica, e ainda folhetins e crônicas. Tais 

características deste jornal em que Machado de Assis por tanto tempo foi colaborador só 

reforçaram a relevância que desde o início da pesquisa conferi ao gênero da crônica.  O 

meio de publicação do meu objeto de estudo é, portanto, heterogêneo. Muitas vezes 

figuravam na mesma edição textos de elogio à ciência e uma crônica machadiana a 

repudiando. 

Neste período de quase 20 anos, Machado publicou mais de 300 crônicas. Coube 

a mim, portanto, selecionar dentre todas elas, aquelas em que o tema da morte estivesse 

presente em confronto com o poder científico. Em um primeiro momento, cheguei ao 

número de 39 crônicas, posteriormente reduzi a 25 crônicas até, finalmente, definir o 

corpus de minha pesquisa com 9 crônicas que foram, portanto, analisadas ao longo da 

dissertação. São elas as crônicas de 16 de fevereiro de 1889, 19 de novembro de 1893, 9 

de setembro de 1894, 10 de março de 1895, 4 de agosto de 1895, 22 de dezembro de 

1895, 6 de setembro de 1896, 19 de abril de 1896 e 5 de julho de 1896. Os textos que 

compõem a seleção são pouco conhecidos e ainda pouco estudados, ao mesmo tempo 

em que sua temática se relaciona a questões que estavam sendo discutidas na época no 

que diz respeito às inovações da ciência. 

Além disso pude perceber que, de uma maneira geral, a morte como tema não 

tem interessado muito aos estudiosos do autor enquanto cronista e, quando encontramos 

algum trabalho a esse respeito, geralmente se aborda a ficção e em especial romances 

como Memórias Póstumas de Brás Cubas. No que diz respeito ao posicionamento 

crítico de Machado em relação às questões científicas de sua época, também há pouca 

pesquisa, embora mereça destaque o livro escrito por Kátia Muricy. Acrescente-se que 

não se encontrou na fortuna crítica trabalho que abordasse a relação que se propõe 
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estudar, ou seja, entre a representação da morte e a discussão crítica sobre a ciência 

oitocentista. Compreende-se, ainda, que não se podem ignorar aspectos particulares do 

Brasil da época nem a importância que assume o jornal enquanto contexto de 

publicação das crônicas. 

 Dessa forma, a minha pesquisa funda-se na análise combinada desses dois temas 

ainda pouco estudados na obra machadiana (a representação da morte e sua conexão 

com perspectivas frente à ciência do Oitocentos) em um gênero textual com uma 

produção riquíssima, mas que não é o mais estudado na obra machadiana. 

 Procurando por bibliografia a respeito da morte, cheguei a Philippe Ariés. Seu 

estudo A história da morte no Ocidente foi de fundamental importância para a 

composição da minha pesquisa e para que eu mesma me desse conta de que as relações 

do homem com a morte não foram sempre as mesmas ao longo da história da 

humanidade no Ocidente. Percebi o quanto a modernidade e com ela o próprio avanço 

da ciência trouxeram à tona novos modos de encarar a mortalidade.  

As lentas transições ocorridas especialmente entre os séculos XVII e XIX 

fizeram com que se chegasse, no final do XIX e início do XX, a um estado de incômodo 

e inconformismo com a morte que permanece até os dias de hoje. Conforme a 

cronologia da relação do homem ocidental com a morte apresentada por Ariés em seu 

estudo, é possível compreender, por mais estranho que nos possa parecer, que até certo 

momento da História a morte era entendida como algo natural e, portanto, de uma 

maneira geral, bem aceita tanto por aquele que estava partindo quanto pelos familiares e 

amigos do moribundo. Veremos ao longo deste trabalho que o inconformismo moderno 

diante da morte, entre outras causas, tem a ver com o avanço científico, especialmente 

na área médica, ocorrido a partir da segunda metade do século XIX. 

 Já com a pesquisa iniciada, deparei-me com o livro Ensaio sobre a experiência 

da morte, de Paul Landsberg que, por proporcionar uma perspectiva filosófica a respeito 

da morte e da consciência humana de que todos iremos morrer, trouxe grandes 

contribuições para o meu trabalho.  

Além desses teóricos que iluminaram minha pesquisa no que dizia respeito à 

morte e suas representações, foram de fundamental importância para um maior 

entendimento a respeito da notabilidade alcançada pela ciência no século XIX as 

leituras que fiz de O nascimento da clínica, de Michael Focault, Filosofia das ciências, 

de Pascal Nouvel, e Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista, 

de Michael Löwy. Por outro lado, o livro A razão cética: Machado de Assis e as 
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questões de seu tempo, de Kátia Muricy, dentre os que compõem a imensa fortuna 

crítica de Machado, foi o que se mostrou mais relevante à minha pesquisa, tendo se 

tornado por conseguinte uma das minhas fontes mais indispensáveis. 

Ao discutir o determinismo no pensamento filosófico, Pascal Nouvel, em A 

Filosofia das Ciências, observa como a previsibilidade constitui aspecto da ciência 

moderna, uma vez que se acreditava que as mesmas causas produzem os mesmos 

efeitos, como se as mesmas causas pudessem de fato se repetir. Nas crônicas por mim 

selecionadas para compor o corpus de minha pesquisa, Machado apresenta a morte 

como a grande barreira da ciência justamente por seu caráter imprevisível, indo assim 

contra a previsibilidade à qual a ciência se propunha. Além disso, busca mostrar que, 

por mais que a medicina se especialize em busca de garantir a saúde e prolongar a vida, 

a morte é inevitável e insuperável. Aproveitando-se do fato de ser a morte a grande 

(in)certeza do homem, Machado a utiliza como um elemento capaz de desmoralizar a 

pretensão científica de ter domínio e controle sobre o homem.  

 Se era necessário contemplar discussões sobre a morte e a ciência, de um lado, 

de outro também se fazia preciso refletir sobre a crônica enquanto gênero. Isso acarretou 

considerar o contexto de publicação, ou seja, o jornal. Diante disso, propus ao longo da 

dissertação uma análise que incorporasse alguns elementos externos, pois entendi que a 

pesquisa ficaria mais clara dessa forma, já que em todas as crônicas analisadas há 

referências a pessoas célebres na época, acontecimentos que foram notícia, remédios 

que eram famosos etc. Trata-se, afinal, de um gênero essencialmente intertextual, já que 

tematiza o que lhe é contemporâneo e trata dos assuntos que estão sendo abordados 

naquele momento. Isso é ainda mais evidente no caso de crônicas semanais publicadas 

em jornal, em que o assunto (ou assuntos) deve ser de conhecimento geral. Diante disso, 

dediquei-me a apontar relações existentes entre a crônica e seu meio de publicação, 

considerando também outros textos (incluindo propagandas) que também circulavam 

nos jornais. 

Entrelaçam-se, desse modo, linhas de discussão que orientaram a seleção e 

leitura crítica de crônicas machadianas a fim de se desenvolver uma reflexão sobre 

como a morte pode representar um limite contundente às pretensões científicas. Em 

outras palavras, a forma como o tema é tratado pode trazer à tona a fragilidade das 

certezas e ambições das ciências no século XIX. 

 Entendo não se fazer necessária aqui uma apresentação do autor devido ao 

reconhecimento que desde a época em que ainda estava vivo alcançou no mundo das 
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letras. Todavia, acho interessante ressaltar que na presente dissertação será apresentado 

um Machado de Assis ainda pouco conhecido para alguns. Para tanto, procurei, nas 

nove crônicas escolhidas, explorar a forma como se dá a representação da morte 

considerando-se sua tensão em relação à ciência. A partir disso busquei mostrar como se 

fez a crítica de Machado em cada caso e quais elementos retóricos utilizou.  

De fato, o processo de investigação foi conduzido de acordo com a hipótese 

inicialmente formulada, segundo a qual a morte, com seu caráter universal e inerente à 

existência de todo ser humano, aparece em algumas crônicas produzidas por Machado 

nos últimos 20 anos do século XIX como um elemento questionador das verdades 

científicas, especialmente da ciência médica, e revela assim o posicionamento cético do 

autor em relação ao cientificismo. Não se pode desprezar a força argumentativa que a 

morte assume na crítica que Machado de Assis tão bem desenvolveu. 

Levando isto em conta, por meio de minha pesquisa, pretendi responder à 

seguinte pergunta: de que maneira Machado de Assis utiliza a representação da morte 

em suas crônicas para questionar o caráter infalível que se atribuía à ciência no final do 

século XIX e que recursos literários emprega para construir tal crítica? 

Com vistas a percorrer essas nove crônicas em que a morte aparece como 

indicativo dos limites do poder científico, a dissertação se divide em três capítulos, cada 

um dedicado a um dos elementos que considerei fundamentais para a estruturação da 

pesquisa: a crônica, a ciência e a morte.  

O capítulo I, Um cronista da Gazeta, gira em torno de dois eixos temáticos, 

jornal e crônica, que são de fundamental importância para que se chegue a uma 

apreensão mais plena dos demais assuntos que serão tratados nesta dissertação.  

Começo por apresentar um breve panorama da história da imprensa no Brasil, 

mais especificamente no Rio de Janeiro. Por meio de uma apresentação sucinta, até 

porque o foco do trabalho não é este, viso mostrar como particularidades da história 

nacional como, por exemplo, a proibição da existência de gráficas em todo o território 

até o início do século XIX, se torna significativo sinal de atraso na divulgação de 

notícias e também de conteúdo intelectual quando comparamos com nações europeias 

como França e Inglaterra e até mesmo com nações latino-americanas como México e 

Peru, que já tinham o jornal como principal meio de comunicação desde o século XVIII. 

 Da liberação da publicação no Brasil com a chegada da Família Real em 1808 

chegamos ao meado do século XIX com o jornal já tornado mais popular na Corte. Vale 

ressaltar que popular, no caso, não pode ser confundido com ampla difusão ou mesmo 
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penetração em todas as camadas sociais, tendo em vista a precariedade de um contexto 

em que grande parte da população não sabia ler. Apesar disso, mostro como a Gazeta de 

Notícias, periódico em que foram publicadas as crônicas escolhidas para compor o 

corpus de minha pesquisa, causou uma revolução por ser mais barato e também mais 

acessível de ser comprado pelos trabalhadores.  

 É neste capítulo inicial que apresento um pouco do Machado de Assis cronista, 

que desde jovem se mostrava ciente da importância do jornal na sociedade e que 

publicou intensamente nesse meio por mais de quarenta anos. Compreender que o 

escritor conhecia as possibilidades que a publicação em jornal proporcionava nos ajuda 

a entender por que ele fez da folha diária uma companheira para a vida toda. 

 Para encerrar o primeiro capítulo desta dissertação, ocupo-me da questão da 

crônica desde sua chegada ao jornal no Brasil seguindo os moldes franceses até o seu 

estabelecimento como gênero textual, ressaltando também traços do contexto social 

brasileiro que contribuíram para suas mudanças ao longo do século XIX. Mostro ainda 

no subcapítulo que trata da crônica algumas das que serão analisadas na dissertação, 

salientando o quanto era viva a relação entre o que Machado escrevia em suas crônicas 

e o que se publicava nos jornais da época.  

Os eixos temáticos do capítulo II, Ciência e literatura no século XIX, já 

encontram-se explícitos em seu próprio título. Trata-se de um capítulo em que me 

preocupo em mostrar como a expansão das ideias científicas em meados do século XIX, 

primeiro na Europa e depois também no Brasil, gerou uma revolução tão grande que 

impactou diversos setores da sociedade, indo da política à literatura. Apresento 

brevemente algumas das teorias surgidas no século XIX que foram responsáveis por 

uma nova concepção a respeito do fazer científico, tais como o experimentalismo e a 

doutrina positivista. O discurso científico foi tão intenso e tão presente que foi capaz de 

influenciar o surgimento de uma escola literária que tinha como base princípios 

científicos. 

 O Naturalismo, desmembramento do Realismo, estava de mãos dadas com a 

ciência no final do século XIX mas, como se sabe, Machado de Assis, apesar de ter 

vivido essa época de grande crença e esperança na ciência, não trouxe para a sua 

concepção literária os dogmas científicos de então. Todavia, apesar de Machado ter sido 

voz dissonante, nem por isso esteve alheio aos temas abordados pela ciência de então. 

Por meio de textos de crítica literária escritos pelo autor ao longo de sua carreira como 
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escritor, busco mostrar um pouco de sua visão a respeito do fazer literário e da limitação 

que para ele representava seguir à risca os moldes de uma escola literária.  

Neste capítulo busco ainda demonstrar por meio de análises de algumas de suas 

crônicas como o tema da ciência se fez presente para desconstruir falsas ideias que eram 

propagadas como verdades absolutas, como por exemplo, de que a ciência era isenta de 

ideologia, de que não tinha interesses financeiros, que era voltada para uma espécie de 

―bem maior‖ destinado a toda a humanidade e que era capaz de catalogar, controlar e 

prever todos os fenômenos da natureza. 

 Com as crônicas analisadas nesse capítulo, vemos que Machado, por meio da 

ironia e usando testemunhos dentro da própria ciência, desmascara as limitações da 

ciência, recorrendo com frequência ao tema da morte. 

No capítulo III, Uma pedra no sapato: a ciência diante da morte, a morte 

aparece como foco da minha análise. Levando em conta aspectos abordados nos 

capítulos anteriores, como a influência do que estava sendo publicado nos jornais na 

escolha do tema da crônica por parte de Machado e o prestígio do discurso científico no 

Brasil naquele fim de século, mostro de que maneiras a mortalidade aparece em suas 

crônicas para questionar o discurso científico. 

 Considerando ainda aspectos da própria biografia do autor e sem esquecer que 

ele próprio era também um homem comum que sentia a dor da perda de pessoas 

próximas, mostro como o tom no momento de tratar da morte ganha outros aspectos em 

algumas dessas crônicas.  

 De forma breve busco mostrar como a morte é entendida por Machado como 

uma necessidade biológica, mas também como uma necessidade no sentido filosófico 

assumido pelo termo, sendo, portanto, inexorável.  
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Capítulo I 

Um cronista da Gazeta 

 

A crônica, fruto da evolução das formas 

literárias no século XIX, é bem 

representativa dessa passagem para a 

modernidade: é um fragmento sem aura, de 

impossível distanciamento e singularidade.  

 

Sônia Brayner  

 

1.1- A Gazeta de notícias e a imprensa no Brasil 

 

Embora a imprensa já estivesse presente no dia a dia das grandes cidades 

europeias desde sua criação no século XV, ela só chegou ao Brasil tardiamente, tendo 

em vista a política de controle e repressão que Portugal impôs à sua colônia. Foi 

somente em 1808, com a chegada da Família Real à América Portuguesa, que passamos 

a contar com a publicação de textos impressos em território nacional. Até aquele 

momento era proibida a publicação de jornais, livros ou panfletos. (BRAYNER, 1992) 

O primeiro jornal a ser impresso aqui foi a Gazeta do Rio de Janeiro, que 

começou a ser distribuída em setembro de 1808. Ainda assim, até 1820 só havia uma 

tipografia no Brasil e podiam circular apenas os textos publicados pela própria imprensa 

régia, o que limitava as informações veiculadas; além do mais, havia forte censura, o 

que prejudicou imensamente a produção intelectual no Brasil. O Correio Brasiliense, 

criado por José Hipólito de Souza durante seu exílio em Londres, combatia fortemente o 

governo e por isso foi proibido. A censura prévia, estabelecida desde 1808, foi suspensa 

somente em agosto de 1821 e a liberdade de imprensa passou a ser garantida a partir da 

Constituição de 1824 (WERNECK SODRÉ, 1996). 

 Dentre os jornais de maior importância no Brasil, está a Gazeta de Notícias que, 

fundada em 1875, permaneceu ativa até a Era Vargas, em 1942. Foi na Gazeta de 

Notícias que Machado de Assis publicou a maior parte de suas crônicas: entre 1882 e 

1888 escreveu na coluna Balas de Estalo; de 1888 a 1889, na coluna Bons Dias! e, de 

1889 a 1897, foi colunista de A Semana (BRAYNER, 1992). 
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Em seu artigo ―A vida carioca nos jornais: Gazeta de Notícias e a defesa da 

crônica‖, Clara Miguel Asperti comenta a respeito da relação da Gazeta com a 

publicação literária: 

 

Pode-se acrescentar que esta folha foi a grande divulgadora e financiadora 
das letras, dando espaço incomensurável em suas colunas para todos os 

grandes escritores nacionais e estrangeiros do momento divulgarem seus tex-

tos. A partir de meados da primeira década do século XX, a Gazeta de 

Notícias representa para os literatos colaboradores um meio de sobrevivência 

seguro. Na verdade podemos chamar essa abertura orquestrada por Ferreira 

de Araújo de ―uma troca de favores‖, pois, ao passo que este consagrava os 

escritores dando-lhes colunas fixas ou esporádicas em suas páginas, também 

consolidava a Gazeta de Notícias como um jornal que prezava a literatura, o 

diferencial do moderno periódico. O apego aos textos literários enobrecia o 

jornal popular, dando-lhe, ao mesmo tempo, certo status elevado e matéria 

interessante a ler para a elite burguesa letrada. Sendo assim, escolhia de 
modo criterioso aquele que teria o supremo privilégio de participar do grande 

jornal do momento. Não era aceito nas páginas da Gazeta nenhum estreante 

ou mesmo já tarimbado escritor que não tivesse excelente fama e currículo 

invejável. (ASPERTI, 2006, p.47,48) 

 

Essa informação nos ajuda a entender, por exemplo, o anseio de Olavo Bilac em 

ser colaborador da Gazeta de Notícias. Na introdução de sua coletânea de crônicas 

Ironia e piedade, Bilac relata seu desejo de juventude de também ser publicado naquele 

periódico: 

 

Este nome [Ferreira de Araújo] e estas velhas laudas vêm lembrar-me do 

tempo que, desconhecido e feliz, com o cérebro e o coração cheios de 

esperanças e de versos, eu parava muitas vezes naquela feia esquina da 

travessa do Ouvidor, e quedava a namorar, com olhos gulosos, as duas portas 

estreitas da velha Gazeta, que, para a minha ambição literária eram as duas 
portas de ouro da fama e da glória. (...) 

É que a Gazeta daquele tempo, a Gazeta de Ferreira de Araújo, era 

consagrada por excelência. Não era eu o único mancebo ambicioso que a 

namorava: todos os da minha geração tinham a alma inflamada daquela 

mesma ânsia. Não era dinheiro o que queríamos: queríamos consagração, 

queríamos nome e fama, queríamos ver os nossos nomes ao lado daqueles 

nomes célebres. (BILAC, 1916, p.7, 9 ) 

 

 

Bilac passou a ser habitual colaborador da Gazeta a partir de 1890. ―Publicou 

crônicas, sonetos, versos fesceninos até se consagrar como o substituto de Machado de 

Assis na coluna dominical ‗A Semana‘, a qual o escritor rebatizou de ‗Crônica‘ ‖. 

(ASPERTI, 2006, p.53) 
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Em crônica publicada em 4 de agosto de 1895, ao falar sobre as celebrações do 

centenário da morte de Basílio da Gama e do retorno de Rui Barbosa ao Brasil, 

Machado de Assis se lembra também de mencionar outra celebração importante: o 

aniversário de 20 anos da Gazeta de Notícias. 

 

Outra festa, não propriamente a primeira em data ou lustre, mas em interesse 

cá da casa, foi o aniversário da Gazeta de Notícias. Completou seus vinte 

anos. Vinte anos é alguma coisa na vida de um jornal qualquer, mas na da 

Gazeta é uma longa página na história do Jornalismo. O Jornal do Comércio 

lembrou ontem que ela fez uma transformação na imprensa. Em verdade, 

quando a Gazeta apareceu, a dois vinténs, pequena, feita de notícias, de 

anedotas, de ditos picantes, apregoada pelas ruas, houve no público o 

sentimento de alguma coisa nova, adequada ao espírito da cidade. (ASSIS, 

1997a, p. 208) 
 

 

De fato, A Gazeta de Notícias representou uma mudança na forma como se 

comercializava o jornal no século XIX. Em seu artigo já mencionado, Asperti fala da 

importância da Gazeta no cenário jornalístico carioca no século XIX: 

 

Nos anos iniciais o jornal ainda apresentava de maneira simplória as suas 

minguadas quatro páginas, responsáveis por abarcar as oito colunas estreitas 

de seu corpo; porém, inovou ao ser vendido diariamente de modo avulso 

através de garotos-jornaleiros, ao passo que outros jornais rivais só 

efetuavam vendas por assinatura. A iniciativa da Gazeta de Notícias, ao 
mesmo tempo em que fez com que suas vendas fossem expressivas, também 

lhe possibilitou a fama de jornal popular ao alcance das massas. (ASPERTI, 

2006, p.49) 

 

 

 Vale lembrar, porém, que antes mesmo que o jornal tivesse o alcance expressivo 

que passou a ter a partir da Gazeta de Notícias, Machado de Assis já reconhecia o 

impacto que esse tipo de veículo tinha na sociedade. E foi consciente disso que publicou 

intensamente em diversos periódicos por um período de mais de quarenta anos. 

 Em seu texto O jornal e o livro, publicado em 1859 no Jornal do Comércio, o 

jovem Machado de Assis, que contava na época com apenas 19 anos de idade, fala com 

entusiasmo do jornal. Esse é um texto que chega a surpreender o leitor de Machado que 

está acostumado com seu tom crítico e cético. Apesar de já possuir grande domínio da 

escrita naquela época e de estar desde então muito atento às transformações que 

estavam ocorrendo na sociedade brasileira em meados do século XIX, Machado de 

Assis enquanto jovem tinha uma visão ainda ingênua. Tanto é que nesse texto louva a 
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modernidade, engrandece a república e fala diversas vezes e com entusiasmo sobre o 

progresso. Foi somente com a passar dos anos que Machado começou a pôr em xeque 

as ―verdades absolutas‖, entre as quais, as científicas, e até mesmo questionar o que se 

escondia atrás da ideia de progresso. O escritor que, assim como o conselheiro Aires, 

não toma partido, tem tédio à controvérsia e duvida de tudo é sem dúvida um Machado 

mais maduro, que desponta a partir da década de 1880 com uma escrita cada vez mais 

irônica.  

 Em O jornal e o livro, Machado afirma que o jornal é um sintoma do progresso e 

traça um breve panorama dos meios de comunicação escritos desde a pedra até a 

imprensa escrita e afirma que ―(...) as tendências progressistas da humanidade não se 

acomodavam com os exemplares primitivos dos seus livros de pedra‖ (ASSIS, 1997a, 

p.127-128) (grifo meu). 

 E são nesses termos que Machado se refere à imprensa: 

 

O que era a imprensa? Era o fogo do céu que um novo Prometeu roubara, e 

que vinha animar a estátua de longos anos. Era a faísca elétrica da 

inteligência que vinha unir a raça aniquilada à geração vivente por um meio 

melhor, indestrutível, móbil, mais eloquente, mais vivo, mais próprio a 

penetrar os arrais da imortalidade. (ASSIS, 1997a, p.128) 

 

 

 Machado reconhece em seu texto a grande revolução que a imprensa provocou 

na história da humanidade, mas afirma que a primeira forma de expressão que nasce 

dela, o livro, era ainda uma forma limitada: ―(...) faltava ainda alguma coisa; não era 

ainda a tribuna comum, aberta à família universal (...)‖ (1997a, p.130). Para ele, tudo 

aquilo que ainda faltava no livro estava presente no jornal: ―O jornal é a verdadeira 

forma da república do pensamento. É a locomotiva intelectual em viagem para mundos 

desconhecidos, é a literatura de todos os dias, levando em si a frescura das ideias novas 

e o fogo das convicções.‖ (ASSIS, 1997a, p.130-131) 

 Nesse texto Machado de Assis chega a supor, tão grande era o valor que dava ao 

jornal, que em algum tempo ele seria capaz de suprimir o livro tendo em vista as 

potencialidades do primeiro em comparação com as restrições do segundo:  

 

Quem enxergasse na minha idéia uma idolatria pelo jornal teria concebido 

uma convicção parva. Se argumento assim, se procuro demonstrar a 

possibilidade do aniquilamento do livro diante do jornal, é porque o jornal é 

uma expressão, é um sintoma de democracia; e a democracia é o povo, é a 

humanidade. (ASSIS, 1997a, p.135)  
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 De fato, Machado via o jornal como causador de uma revolução econômica e 

social, pois, além de proporcionar um melhor compartilhamento das ideias dos 

ilustrados para o homem comum, havia se tornado um grande meio de publicação para 

os escritores que pretendiam viver das letras: 

 

Uma forma de literatura que se apresenta aos talentos como uma tribuna 

universal é o nivelamento das classes sociais, é a democracia prática pela 

inteligência. Ora, isto não é evidentemente um progresso? (...) 

O jornal, abalando o globo, fazendo uma revolução na ordem social, tem 

ainda a vantagem de dar uma posição ao homem das letras (...). Seria melhor 

a existência parasita dos tempos passados, em que a consciência sangrava 

quando o talento comprava uma refeição por um soneto? (ASSIS, 1997a, p. 

133-134) (grifo meu) 

 

 

 Fica claro, portanto, que ao publicar em jornal, Machado de Assis tinha plena 

consciência de que tinha à sua disposição uma ferramenta de grande alcance e assim fez 

uso dela para falar amplamente de todos os temas que permeavam a sociedade na época: 

inovações científicas e tecnológicas, política, religião, comportamento e uma infinidade 

de assuntos. Não deixou passar longe de sua pena nenhuma novidade. Todavia, o 

entusiasmo dos verdes anos foi dando lugar ao ceticismo, às vezes casmurro, às vezes 

galhofeiro, que não aceitava com passividade o que era novo, e que não defendia ideias 

sem antes ponderar e questionar suas intenções e efeitos.  

Em um texto de sua fase madura não seria possível encontrar um trecho como o 

seguinte: ―(...) Este desenvolvimento da imprensa-jornal é um sintoma, é uma aurora 

dessa época de ouro. (...) É a luz de uma aurora fecunda que se derrama pelo horizonte. 

Preparar a humanidade para saudar o sol que vai nascer, – eis a obra das civilizações 

modernas.‖ (ASSIS, 1997a, p.135) (grifos meus). Machado, como se pode notar a partir 

da leitura de suas obras da fase madura, abandona a adjetivação elogiosa e 

principalmente essa visão redentora da modernidade. Todavia, ele continua ciente do 

papel do jornal na sociedade e de fato o utiliza por quase meio século como contundente 

ferramenta literária e social. Nas palavras de Marília Rothier Cardoso, é por meio da 

imprensa que ―o homem da rua pode ter o mundo nas mãos, lendo reportagens, 

entrevistas e crônicas (...)‖ ( CARDOSO, 1992, p. 137). 

 Ao estabelecer-se como o veículo de informação mais importante no século XIX 

no Brasil, o jornal foi abrindo cada vez mais espaço para assuntos diversos em suas 

colunas, indo além das notícias e assuntos graves. O lugar dedicado aos assuntos mais 
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aleatórios, por assim dizer, nos periódicos daquela época era o folhetim, que ficava no 

rodapé da página principal. E foi derivado dos textos que eram publicados nesse espaço 

que acabou por surgir, pelo dizer de Antônio Cândido, um gênero genuinamente 

nacional: a crônica. 

 

1.2 - A crônica: da Europa para o Brasil  

  

 O jornal no Brasil, seguindo o modelo francês, mantinha em sua fase inicial um 

espaço dedicado a variedades, em que se podia falar de moda, teatro, literatura sem que 

os textos ali presentes figurassem como notícias. Era um espaço, no dizer de Marlyse 

Meyer, do ―vale-tudo‖, onde jovens escritores poderiam publicar literatura ou apenas 

tecer seus comentários sobre as notícias da semana. Era o folhetim, o espaço da 

experimentação. Desse modo, o rodapé (rez-de-chausée), ―(...) carregou-se de 

elaboração literária, e ali observamos uma utilização livre da retórica, da ironia, das 

citações da tradição literária e cultural, da paródia, da inserção de pequenos intervalos 

de ficção entre os comentários, autorreferenciação, entre outros.‖ (GRANJA, 2010, 

p.119) 

Da natureza irrestrita do folhetim surgiram dois gêneros textuais diversos no 

Brasil: o romance de folhetim e a crônica. Os romances de folhetim ou ―folhetins 

folhetinescos‖ eram os romances liberados em capítulos diários, que sempre encerravam 

com ―continua amanhã‖. Passou a haver uma separação entre o folhetim e os 

comentários sobre outros assuntos, que se passaram a chamar de crônica a partir da 

quarta década do século XIX. Sobre os romances de folhetim, Marlyse Meyer nos 

afirma que ―o sucesso da fórmula vai generalizar o modo de publicação de ficção, 

donde nova etiqueta confundinte: praticamente todos os romances passam a ser 

publicados nos jornais ou revistas em folhetim, ou seja, em fatias seriadas.‖ (MEYER, 

1992, p. 99) 

A respeito do início da crônica como novo gênero surgindo no Brasil, Lucia 

Granja diz que: 

 

Os textos que denominamos ‗crônicas‘ no Brasil, praticados ainda por quase 

todos os nossos escritores, nasceram de uma fusão de diversos tipos de textos 

que ocupavam o espaço do rodapé nos jornais brasileiros, crônica política, 

folhetim-variedades, folhetim-crítica de espetáculos e romance-folhetim. Em 

nossa crônica, cabiam misturados a política e assuntos gerais da semana, tudo 

isso sob o signo da elaboração literária. (2010, p.131)  
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 Na visão de Margarida de Souza Neves, a crônica foi um gênero compulsório da 

modernidade carioca e também muito expressivo dessa época (NEVES, 1992, p. 82), 

isso porque acabou por refletir o espírito veloz daquele tempo. Uma época de grandes 

novidades, como o estabelecimento de uma nova forma de governo, e inovações que 

não paravam de surgir na área médica, científica e tecnológica precisava de um gênero 

que pudesse abarcar tudo isso no mesmo ritmo.  

A crônica, por ter sido um gênero que surgiu do jornal, mantinha íntima relação 

com ele, fosse com as demais notícias que eram diariamente ali publicadas fosse com as 

propagandas presentes em cada edição. A crônica, todavia, ocupava um lugar 

intermediário entre o conto e a notícia, entre a ficção e a história. É fundamentalmente 

um gênero híbrido, pois, apesar de falar dos assuntos do cotidiano e de retratar uma 

época, está carregado da subjetividade de quem escreve. ―Na crônica, embora não haja a 

densidade do conto, existe a liberdade do cronista. Ele pode transmitir a aparência de 

superficialidade para desenvolver o seu tema, o que também acontece como se fosse 

‗por acaso‘.‖ (SÁ, 1985, p.9) 

Tomemos como exemplo a crônica publicada por Machado de Assis em 6 de 

fevereiro de 1889 em que ele inicia agradecendo à providência divina o fato de ter 

chovido. Em um primeiro momento, essa pode parecer uma observação banal, mas o 

próprio autor ressalta que não se alegra pelo fato ter chovido em si, mas porque isso, 

como veremos, serviu de demonstração da ineficácia da ciência em prever tudo. ―Deus 

seja louvado! Choveu… (...) Já se pode entrar num bonde, numa loja ou numa casa, 

bradar contra o calor e suspirar pela chuva, sem ouvir este badalo: — A folhinha de 

Ayer dá chuva para 20 de fevereiro‖. (ASSIS, 1997b, p. 48)  

 A 'folhinha de Ayer' mencionada logo nas linhas iniciais da crônica, trata-se de 

um almanaque que foi desenvolvido pelo químico americano James Cook Ayer em 

meados do século XIX e que se tornou popular em todo mundo. Tal almanaque continha 

tanto previsões astrológicas quanto climáticas, as fases da lua mês a mês e diversas 

dicas de saúde, a maioria delas recomendando o consumo de remédios da própria 

Companhia Ayer. 

 Ayer morreu em 1878, mas seus sócios da Companhia deram continuidade aos 

remédios e seus almanaques que, como vemos, ainda eram bem populares mesmo uma 

década depois de sua morte [Figura 1]. 
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(Fig.1 e Fig.2: Respectivamente, capa e primeira página do último almanaque publicado por Ayer na 

versão original em inglês.)  

 

 E a propósito da morte do químico, Machado ironiza tratando da 'imortalidade' 

ao afirmar que Ayer era um nome imortal que o próprio autor viu morrer há uma 

década. Machado já esboça aqui uma ideia que deixará explícita em outra crônica que 

publicará anos depois: 'a ciência sabe que não pode crer em si mesma'.  

 Machado usa, primeiramente, a situação da chuva para desmoralizar o 

conhecimento científico, e logo passa a se referir à morte para enfatizar que esta é um 

destino inevitável até mesmo para os grandes nomes que não apenas aspiravam por 

imortalidade, mas que afirmavam vendê-la em frascos. A partir daí o escritor 

desenvolve na crônica sua crítica a um remédio que fora muito famoso no Brasil e na 

Europa até a primeira metade do século XIX: o Xarope de Bosque [Figura 3]. Este 

medicamento aparecerá, sempre mencionado com desdém, em mais quatro das crônicas 

que selecionei para compor o corpus desta dissertação. Servirá, na verdade, como ponto 

de partida para que o cronista demonstre diversos aspectos negativos da ciência: como 

sua incapacidade de curar tudo e o interesse financeiro que havia por trás da produção 

de drogas.  

 Na crônica de 6 de fevereiro, Machado cita a fama do remédio e as curas que lhe 

eram atribuídas: 

 

Curava tudo: à proporção que os curados iam espalhando que as folhinhas de 

Ayer só davam chuvas... Perdão, enganei-me; iam espalhando que estavam 

curados, a fama do xarope ia crescendo e as suas obras eram o objeto das 

palestras nos ônibus. A fama cresceu, a celebridade acendeu todas as suas 

luminárias. Jurava-se pelo Xarope do Bosque como um cristão jura por 

Nosso Senhor. Contavam-se maravilhas; pessoas mortas voltavam à vida, 
com uma garrafa debaixo do braço, vazia. (ASSIS, 1997b, p. 49) 
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(Fig. 3: Rótulo do Xarope do Bosque) 

 

 A ironia e o exagero são fortes marcas do relato que o cronista desenvolve a 

respeito da trajetória do Xarope do Bosque, mas a maneira como descreve essas curas 

estão de acordo com o que era divulgado pelas propagandas de medicamentos por todo 

o século XIX. E, de fato, os anúncios de medicamentos feitos em jornais oitocentistas 

eram frequentemente exagerados e prometiam verdadeiros milagres [Figura 4]. 
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(Fig.4: Propaganda de medicamento feita em jornal na segunda metade do século XIX) 
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Depois de tratar dessa primeira fase bem sucedida do xarope, Machado aborda 

seu declínio até chegar ao seu fim, ou melhor, à sua morte: 

 

Chegou ao apogeu. Como todos os impérios e repúblicas deste mundo 

principiou a decair; era menos buscado, menos nomeado. O rei dos xaropes 

desceu ao ponto de ser o lacaio dos xaropes e lacaio mal pago; as belas curas, 

suas nobres aliadas, quando o viram no tão baixo estado, foram levar os seus 

encantos a outros príncipes. Ele ainda resistiu; reproduzia nos jornais a árvore 
e a moça, e repetia todos os seus méritos, aqui e fora daqui; mas a queda ia 

continuando. Pessoas que lhe deviam a vida, não sei por que singular 

ingratidão, preferiam agora o arsênico, os calomelanos e outras drogas de 

préstimo limitado. O xarope foi caindo, caindo, caindo até morrer. (ASSIS, 

1997b, p. 49) 

 

 

 No último parágrafo da crônica, Machado insinua certo tom melancólico, mas 

logo veremos que se trata apenas de mais uma de suas ironias. Ao dizer que não pode 

falar do fim do xarope sem lágrimas, afirma que tal lamento se deve ao fato de não ter 

aproveitado a ocasião da morte do Xarope do Bosque para ter criado um concorrente. Se 

tivesse criado um Xarope da Cidade teria ficado rico, afirma. Fica clara, portanto, a 

crítica de Machado em relação aos interesses financeiros por trás da ciência médica, 

tema também recorrente na crítica machadiana à ciência. 

 Machado encerra a crônica ainda falando de morte, de queda de grandes 

impérios e salienta assim que este é de fato o fim inerente de tudo no mundo, nada foi 

feito para durar eternamente e, logo, assim como tudo mais que existe, a nossa própria 

existência não poderia durar para sempre por conta de algum remédio miraculoso.  

Dentre as características recorrentes nas crônicas machadianas que aqui serão 

analisadas estão o desfecho não otimista, como vimos na crônica acima, e a justificativa 

do autor sobre o motivo que o levou a escrever sobre determinado assunto. Também não 

são raras as vezes em que Machado menciona alguns acontecimentos da semana que 

foram notícia da própria Gazeta, ou até mesmo em outros jornais, antes de tecer seus 

comentários sobre o assunto. Em sua crônica publicada em 22 de dezembro de 1895, 

por exemplo, Machado informa ao leitor que irá falar a respeito do aumento de imposto 

sobre os produtos farmacêuticos, segundo ele o único dos aumentos que tem sido 

tratado em folhas públicas. 

Já em sua crônica de 19 de abril de 1896, Machado vai além da apresentação dos 

assuntos que irá tratar na crônica e fala do papel do cronista diante dos fatos sobre os 

quais precisa escrever. Vejamos o parágrafo inicial: 
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A semana foi de sangue, com uma ponta de loucura e outra de patifaria. 

Felizes as que se compõem só de flores e bênçãos, e mais ainda as que se não 

compõem de nada! Digo felizes para os que têm de tratar delas. Neste caso, o 

cronista senta-se, pega na pena e deixa-a ir papel abaixo, abençoado e florido, 

ou sem motivo e à cata de algum, que finalmente chega, como deve suceder 

ao compositor nas teclas do piano. Quando menos pensa, estão as laudas 

prontas, e acaso sofríveis. Mas vá um homem, sem flores ou sem nada, 

ocupar-se unicamente de anedotas tristes; e aborrecer os outros e não fazer 

coisa que preste. As alegrias, ainda mal contadas, são alegrias. (ASSIS, 
2015a, p. 336) 

 

 

 O autor nesse trecho deixa transparecer certo pesar para o cronista quando este 

se vê diante de acontecimentos desagradáveis ou tristes para ter que, a partir deles, 

compor o seu texto. Podemos entender este lamento como profissão da missão nem 

sempre prazerosa do cronista, já que este deve ocupar-se não só do que é agradável, 

visto o seu compromisso com os acontecimentos e a vida cotidiana. 

Após listar brevemente alguns dos acontecimentos daquela semana, Machado 

apresenta a sua seleção para o que será o tema da crônica, optando mais uma vez pelo 

questionamento das verdades científicas.  

 

Não, não quero sangue, nem loucuras, nem equívocos de boticários. A perda 

da vida ou da razão não é coisa própria deste lugar. Menos ainda o lenocínio, 
tão triste como o resto. Se ao menos se pudesse tirar de tais casos alguma 

conclusão, observação ou expressão digna de nota, vá; mas nem isso 

encontro. Tudo é árido, vulgar e melancólico. A questão do engano 

farmacêutico é a única em que se poderia tocar sem asco ou tédio, ainda que 

com pavor. Em verdade, a dosagem do arsênico por parte de uma pessoa que 

estudou farmácia em Coimbra, faz duvidar de Coimbra ou da pessoa.(ASSIS, 

2015a, p. 336-337) 

 

 

É possível perceber a partir da leitura dessa passagem que o lamento do cronista 

no início da crônica é uma estratégia retórica para sugerir que o fato de o cronista ter 

que tratar de assuntos nada agradáveis e se ver obrigado a escrever crônicas ―de sangue‖ 

tem a ver com certas práticas existentes que desencadeiam eventos que poderiam ser 

evitados.  

Assim como na crônica em que fala da folhinha de Ayer, ao longo desta, 

Machado critica a crença exagerada das pessoas na ciência, neste caso mais 

especificamente nos remédios, e por meio da ironia, busca mostrar o quanto ela é falha.  
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O mal verdadeiro é que, se os homens podem descrer de tudo, sem grande 

perda ou com pouca, uma coisa há em que é necessário crer totalmente e 

sempre, é na farmácia. Tudo o que vier da farmácia, deve ser exato e perfeito; 

a menor troca de substâncias ou excesso de dose faz desesperar da saúde e até 

da vida, como sucedeu na rua do Ipiranga. (ASSIS, 2015a, p. 337) 

 

 

Machado comenta alguns casos de enganos farmacêuticos de troca de frascos 

que quase levaram à morte algumas pessoas e critica a frieza e ausência da consideração 

do indivíduo por parte da ciência: ―Uma pessoa defunta, outra apenas enganada, valem 

pouco relativamente à população.‖ (ASSIS, 2015a, p. 337) 

E ainda em tom irônico, Machado afirma que é melhor que os jovens se ocupem 

de um ofício sério como aprendizes do que ficarem vadios pelas ruas, mas em seguida 

considera que tanto faz morrer por efeito de alguma droga ou por navalha. Machado 

aponta aqui a ciência como também causadora de mortes e insensível diante dos seres 

humanos. Essa ideia também aparece em sua crônica publicada em 5 de julho de 1896, 

em que mais uma vez o assunto das mortes por equívocos de farmacêuticos também 

está em pauta: 

 

Suponhamos, porém, que uma dessas manipulações cura alguém; não vale 

este único benefício todos os possíveis males? Se espiritualmente há mais 

alegria no Céu pela entrada de um arrependido que pela de cem justos, não se 

pode dizer que na terra há mais alegria pela conservação de uma vida que 
pela perda de cem? Essa única vida não pode ser a de um grande homem, a 

de um varão justo, a de um simples pai de família, a de um filho amparo de 

sua velha mãe? Reflitamos antes de condenar, e deixemos as farmácias com 

os seus meninos antes de condenar, e deixemos as farmácias com os seus 

meninos, que assim acham ocupação honesta, em vez de se perderem na rua. 
(ASSIS, 2015a, p.354)  

 

 

 O tema da morte, seja de celebridades nacionais e internacionais ou de 

desconhecidos que morreram envenenados por medicamentos mal manipulados ou pela 

falta de remédio, foi muito presente na crônica de Machado a partir da década de 1880. 

Falar de morte para Machado de Assis era oportunidade para falar de desigualdade 

social, refletir sobre a condição humana e criticar a ciência médica expondo seus 

interesses obscuros e apontando a sua própria letalidade. 

 Ao propor um olhar crítico sobre questões que atravessam o tempo e que, como 

a própria morte, fazem parte da vida e do viver em sociedade, Machado rompeu com os 

limites cronológicos da crônica escrevendo textos que são até hoje lidos não apenas 

como documentos históricos, mas ainda capazes de produzir uma leitura cheia de 
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sentido mesmo para o leitor do século XXI. Vale ressaltar que a permanência e 

pertinência da crônica machadiana nos dias atuais têm a ver não apenas com a temática 

de Machado, mas principalmente com as estratégias literárias das quais o autor fez uso.  
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Capítulo II 

Ciência e literatura no século XIX  

 

(...) no Brasil, mas também na Europa, a 

virada do século XIX para o XX pode ser 

caracterizada por uma sorte de fascínio 

pelas descobertas científicas. A ciência era 

considerada, simplesmente, a mais elevada 

manifestação da inteligência humana. 

Tinha a missão suprema de informar a 

origem e o futuro dos homens e do 

universo, tendo ainda a responsabilidade 

de ditar as regras de um bom 

comportamento para toda a sociedade.   

 

Dominichi Miranda de Sá 

 

2.1 - A ascensão da ciência no século XIX 

 

O século XIX foi um período marcado por grandes transformações no mundo 

ocidental. Tais mudanças afetaram a forma como as pessoas se relacionavam com o 

meio em que viviam, uma vez que deram origem a novos hábitos, novas convicções e 

novas percepções do mundo. Muitas delas começaram a ocorrer na Europa, na verdade, 

alguns séculos antes, sendo, porém, as mais significativas as que despontaram a partir 

do século XVIII com o Iluminismo. Essa corrente ideológica trouxe novos pensamentos 

e perspectivas.  

Além disso, a queda do sistema feudal, o estabelecimento de uma nova ordem 

social, a perda do poder da Igreja e a Revolução Industrial foram, sem dúvida, as 

maiores transformações sociais ocorridas no período e estão diretamente ligadas ao 

surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Tais transformações acabaram por 

colaborar para o surgimento de novas tecnologias e também para o grande avanço na 

área científica, que foi além da invenção de novas máquinas. Observou-se, ainda, 

crescente especialização do conhecimento científico, trazendo à tona novas teorias e 

grande avanço na área médica. 
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 No Iluminismo o homem procurava dominar o conhecimento e encontrar 

respostas para os seus questionamentos filosóficos a partir da observação e da reflexão, 

no século XIX começa a surgir uma forma de pensamento mais voltada para a ação 

sobre os fenômenos. Já não basta apenas estudar, observar, analisar, também é 

necessário produzir. Produzir novas concepções de mundo, novas teorias, máquinas, 

remédios, novos métodos, gerando assim uma outra forma de interação com o mundo ao 

interferir na própria natureza. O homem buscava ter o controle do mundo ao seu redor, 

em especial dos fenômenos da natureza (MELLO, DONATO, 2011). 

 Essa nova forma de pensamento pós-Iluminista também trouxe modificações 

para a forma como o homem comum e o próprio médico e/ou cientista passaram a 

encarar fatos intrínsecos à natureza humana, como a morte, por exemplo. 

 A medicina patológica, cuja fundação é atribuída ao anatomista italiano 

Giovanni Morgagni, ainda no final do século XVIII, trouxe uma nova visão científica 

em relação às lesões e doenças, bem como à própria questão da morte. Esta já não era 

mais vista apenas como o fim inevitável do ser humano, mas passou a servir ao médico 

como fonte de conhecimento. Segundo nos afirma Foucault em O nascimento da 

Clínica,  

 

(...) a partir do dia em que se admitiu que as lesões explicavam os sintomas e 
que a anatomia patológica fundava a clínica, foi preciso convocar uma 

história transfigurada, em que a abertura dos cadáveres, ao menos a título de 

exigência científica, precedia a observação, finalmente positiva, dos doentes; 

a necessidade de conhecer o morto já devia existir quando aparecia a 

preocupação de compreender o vivo. (FOUCAULT, 1963, p.143) 

 

 

 Em 1818, quando já se havia estabelecido esta relação entre o cadáver e a 

descoberta científica, a autora britânica Mary Shelley inaugura o gênero da ficção 

científica com o romance Frankenstein. Não por acaso este livro tem como subtítulo 

The Modern Prometheus (O Prometeu moderno). Estabelecia-se, portanto, uma conexão 

entre o mito grego do imortal que desafia as leis dos deuses em prol de trazer um novo 

recurso capaz de proporcionar avanços à humanidade com o cientista moderno que já 

não lida com a morte como um fato consumado, mas desafia essa limitação humana e 

busca por meio dela produzir conhecimento. 

 O desejo do cientista moderno de descobrir mais sobre o corpo humano e 

desvendar os segredos de seu funcionamento também deu início a um processo de 
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elaboração de leis e teorias que fossem capazes de explicar os fenômenos da natureza 

que envolvem a própria existência do ser humano. 

 Em 1831 o naturalista inglês Charles Darwin iniciou sua jornada de exploração a 

bordo do Beagle por diversas regiões da América do Sul (incluindo o Brasil), onde pôde 

expandir os conhecimentos existentes a respeito das espécies da fauna e da flora. Após 

concluir sua viagem de quase cinco anos, Darwin tornou-se adepto do evolucionismo e, 

em 1859, com base em sua observação e nos artefatos encontrados ao longo de sua 

expedição, lançou sua revolucionária obra Sobre a Origem das Espécies. Nela, Darwin 

apresenta sua teoria de seleção natural, indicando que a permanência e evolução das 

espécies estão relacionadas à sua capacidade de adaptação ao meio. 

 O que hoje conhecemos como Darwinismo considera também que o próprio 

homem fez parte desse processo evolutivo, tendo, segundo ele, ancestrais em comum 

com o macaco. Sua teoria evolucionista, que encontrou grande resistência religiosa por 

opor-se à visão criacionista da humanidade, teve grande influência no campo das 

ciências sociais (ROSE, 2000). 

 O filósofo francês Augusto Comte desenvolveu ainda na primeira metade do 

século XIX a doutrina do Positivismo (ou Filosofia Positiva) que, em certa medida, 

tinha relação com as ideias evolucionistas, uma vez que interpretava a história da 

humanidade, a partir de um ponto de vista essencialmente científico, como um processo 

evolutivo de constantes melhorias passando de estágios inferiores a superiores.
1
  

 Sobre o Positivismo, Michael Löwy esclarece: 

 

Sua hipótese fundamental é de que a sociedade humana é regulada por leis 

naturais, ou por leis que têm todas as características das leis naturais, 

independentes da vontade e da ação humana, tal como a lei da gravidade ou 

do movimento da terra em torno do sol (...). Desse modo, a pressuposição 

fundamental do positivismo é de que essas leis que regulam o funcionamento 
da vida social, econômica e política, são do mesmo tipo que as leis naturais e, 

portanto, o que reina na sociedade é uma harmonia semelhante à da natureza, 

uma espécie de harmonia natural. (1988,p.35-36) 

 

 

 Segundo Comte, são essas leis universais que explicam sua concepção de mundo 

em que as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. No próximo subcapítulo 

                                                
1 O evolucionismo teve mais de uma versão no século XIX. Na teoria evolucionista proposta por Darwin 

não há uma ideia de progresso em que se parte de etapas inferiores para outras superiores. Essa 

perspectiva está presente no evolucionismo em diversas versões, inclusive nas propostas de evolucionistas 

que se intitulavam darwinistas, mas não em Darwin. 
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buscarei explicar como tal concepção se relaciona com o Experimentalismo da segunda 

metade do século XIX. Além disso, Comte também acreditava que, devido a isso, não 

deveria haver revoluções sociais, já que essas leis são imutáveis, e sim uma aceitação do 

status quo social. 

 

Aplicando esse princípio aos males políticos, ao desemprego, à miséria, à 

fome, à monarquia absoluta, que também são resultantes de leis naturais, tão 

inevitáveis e independentes de qualquer vontade social quanto as outras, a 

atitude correta, positiva e científica é, também, nesse caso, de ―sábia 

resignação‖. (LOWY, 1988, p.40) 

 

 

 Esta visão científica e filosófica que tentou justificar as mazelas ocasionadas 

pela Revolução Industrial na Europa, reforçando a ideia de hierarquias sociais, com 

classes superiores e inferiores, bem como a noção distorcida do Darwinismo que 

defendia a ideia de que havia sujeitos mais ou menos capazes de se adaptarem a 

determinado ambiente, foi apropriada por alguns intelectuais e políticos na segunda 

metade do século XIX que visavam embasar cientificamente as ambições 

modernizadoras da época. 

O Brasil passava naquele momento histórico por uma fase de transformações 

sociais e políticas. Os intelectuais brasileiros da época tinham como meta para o século 

vindouro dar ao Brasil o status de país moderno. Para tanto, essas novas correntes de 

pensamento foram tomadas como possível solução para tirar o Brasil do atraso. 

Tais ambições levaram a uma apropriação do Darwinismo para o campo social, 

bem como do Positivismo, para servirem de base para a inauguração de um novo regime 

político, a República, mas que acabou por não se mostrar mais justo ou igualitário que o 

que lhe antecedeu. Até porque, levando em conta os conceitos de sobrevivência do mais 

forte, a apropriação implicada no darwinismo social e os preceitos hierarquizantes 

positivistas, o que de fato ocorreu foi uma modernização caracterizada pela 

desigualdade. (DAFLON, 2015, p.87) 

O anseio por uma europeização da capital brasileira também fez com que novos 

padrões de saúde pública fossem estabelecidos, como o Higienismo e o Sanitarismo no 

final do século XIX. É digno de nota o impacto de teses higienistas em medidas sociais 

no Brasil a exemplo de projetos urbanísticos como os que vigoraram nas reformas 

realizadas na cidade do Rio de Janeiro desde as primeiras décadas do século XX. 
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Fica claro, assim, que todas essas inovações na área médica e científica, 

iniciadas ainda no século XVIII na Europa, trouxeram consequências para o campo 

social. O desejo de mapear o mundo, inventariar dados e ser capaz de prever os 

fenômenos por meio de experiências, como veremos, também achou lugar no campo da 

literatura.  

 

2.2 - Cientificismo e Literatura 

  

Como já abordado, a ciência que tinha sua base na observação dos fenômenos, 

foi aos poucos dando lugar a um modelo experimental. Essa transformação no método 

científico foi de fundamental importância para a medicina. A defesa do método 

experimental pelo médico francês Claude Bernard representou um passo importante na 

consolidação da medicina como ciência, uma vez que o saber médico visto antes como 

uma arte alcançaria a partir de então estatuto científico. Isso porque o método 

experimental passa a ser condição de diferenciação de uma área de conhecimento e 

requisito para que esta seja considerada, no âmbito do século XIX, como ciência. A esse 

respeito Jorge Carreta nos diz: 

 

O surgimento da medicina experimental está relacionado a transformações 
amplas no conhecimento médico do século XIX. Buscava-se a explicação 

teórica da doença calcada em saberes oriundos da física e da química, tidas 

como ciências experimentais consolidadas. A observação do doente e das 

lesões causadas pelas doenças (anatomia patológica) passaram a ser 

consideradas insuficientes para explicar e curar os males que afligiam os 

homens. As ideias de processo e lei científica, provenientes daquelas 

disciplinas, foram usadas para conferir um caráter mais científico à medicina. 

(CARRETA, 2006, p.22) 

 

 

 Daí ser a partir da segunda metade do século XIX que a medicina experimental 

se institui graças aos estudos de Claude Bernard. 

 

Claude Bernard (1813-1878), (...) destacou-se por ter tornado a noção de 

medicina experimental a pedra angular de seu discurso metodológico. Em 

1865 publicou o livro Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, algo 

como um programa de investigações para a disciplina. (CARRETA, 2006, 

p.23-24) 
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 A literatura nunca esteve afastada das transformações científicas pelas quais o 

mundo passava e, nesse contexto específico, chegou a trazer para a própria criação 

literária os métodos científicos. 

 

Com o amplo desenvolvimento da técnica, a imagem forte da ciência – de 

transformação e comando da natureza – impôs-se na indústria, na literatura e 

nas mentalidades. O século XIX, em especial a sua segunda metade, foi 

também a época de ouro da ‗vulgarização científica‘; termo que denotava, na 

ocasião, o que hoje conhecemos como divulgação pública dos conhecimentos 

científicos. A ampla proliferação do romance científico, da ficção científica, 

de conferências, cursos, museus e exposições sobre hipóteses então em voga 

configuraram uma abertura e uma afirmação sem precedentes do seu 
imaginário triunfante. (SÁ, 2006, p.91) 

 

 

Em 1880, seguindo os passos de Bernard, o escritor francês Émile Zola, 

fundador da Escola Naturalista, propôs em seu ensaio O Romance Experimental a 

aplicação do método científico experimental na literatura e em seu texto ressalta a 

importância do estabelecimento de uma estreita relação entre ciência e literatura. 

 O projeto naturalista surgiu como uma ramificação da escola realista. O 

Naturalismo, por sua vez, além de se propor a expor a realidade ‗tal como é‘, também 

tinha associação com a aplicação de método científico na composição das obras e, 

segundo Zola, até mesmo no enredo das obras, os conceitos científicos do 

evolucionismo, leis universais fixadas pela natureza, determinismo absoluto etc. 

deveriam estar presentes. 

 Na visão de Zola, a literatura deveria ser determinada pela ciência e, assim como 

esta, surgir a partir da experiência que nada mais é do que uma observação provocada. 

Isso explica o seu ‗trabalho de campo‘ vivendo entre os mineradores antes da escritura 

de Germinal em 1885. Para Zola ―o romance experimental é, em uma palavra, a 

literatura da nossa idade científica, como a literatura clássica e romântica correspondeu 

a uma idade de escolástica e de teologia.‖ (1982, p.46) 

A proposta naturalista de Zola encontrou adeptos não apenas na França, mas 

também na Europa e Américas. Tivemos no Brasil como representantes do Naturalismo 

romancistas como Aluísio de Azevedo, Adolfo Caminha e Júlio Ribeiro que, assim 

como Zola, buscaram levar o método científico para a composição de suas obras, bem 

como os grandes temas da ciência no contexto de meados do século XIX, com destaque 

para os desvios de comportamento.  
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Neste período, o romance já havia se fixado como gênero no Brasil e o que se 

buscava então era uma inovação, algo que se distanciasse dos padrões do Romantismo. 

Segundo Sônia Brayner, ―O romance naturalista criticado neste fim de século trouxe 

para o leitor brasileiro um ser humano provido de sangue, músculos e nervos.‖ (1973, 

p.28). Ou seja, uma das propostas do Naturalismo no Brasil era andar na contramão da 

idealização romântica, apresentando um homem mais real. 

 Machado de Assis foi um escritor contemporâneo tanto ao Romantismo quanto 

ao Realismo e Naturalismo e, desde o início de sua carreira, dedicou-se à escritura não 

apenas de textos literários, mas também de crítica literária. Por meio da leitura desses 

textos, é possível compreender que a preocupação de Machado quanto a fazer literatura 

ia além de seguir as normas de uma ou outra escola.  

 Quanto ao Romantismo, Machado afirma em seu texto Notícia da atual 

literatura brasileira. Instinto de nacionalidade: ―Não há dúvida que uma literatura, 

sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que 

lhe oferece a sua região; mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a 

empobreçam‖ (ASSIS, 2015e, p.3). Machado aqui critica o projeto nacionalista 

romântico que tinha como objetivo construir uma literatura verdadeiramente brasileira e 

que, para tanto, exageravam nas descrições de paisagens e costumes. Para escritor, uma 

literatura nacional não tem, necessariamente, que falar apenas de temas locais. 

 Anos mais tarde, em sua famosa crítica ao Primo Basílio, de Eça de Queiroz, 

Machado também se mostra descontente com o que chama de ‗poética de inventário‘ 

nas obras realistas e encerra seu texto com um apelo aos jovens escritores: 

 

Resta-me concluir, e concluir aconselhando aos jovens talentos de ambas as 

terras da nossa língua, que não se deixem seduzir por uma doutrina caduca, 

embora no verdor dos anos. Este messianismo literário não tem a força da 

universalidade nem da vitalidade; traz consigo a decrepitude. Influi, decerto, 
em bom sentido e até certo ponto, não para substituir as doutrinas aceitas, 

mas corrigir o excesso de sua aplicação. Nada mais. Voltemos os olhos para a 

realidade, mas excluamos o Realismo, assim não sacrificaremos a verdade 

estética. (ASSIS,2015e, p.8) 

 

 

 Percebemos assim que a preocupação de Machado de Assis enquanto escritor 

não era seguir em suas obras os preceitos de uma ou outra escola literária, mas livrar-se 

de seus excessos (tanto o excesso da idealização romântica, quanto o excesso de 
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descritivismo e biologismo presentes no naturalismo) e construir sua literatura a partir 

de um termo médio, tratando a realidade esteticamente. 

 Por manter um estilo mais formal e requintado em sua escrita e também por não 

ter-se mostrado explicitamente engajado nas causas sociais da época, como fez, por 

exemplo, Castro Alves em seus poemas, Machado de Assis é ainda hoje acusado de ter 

sido um autor que escrevia para a burguesia e, portanto, não tratava de temas sociais. 

 Se procurarmos, todavia, desvendar as sutilezas de sua obra, descobriremos 

duras críticas ao sistema social no Brasil naquele fim de século XIX. E, além de não 

incorporar a concepção de ciência vigente ao seu fazer literário como fizeram os 

escritores naturalistas, Machado de Assis se posicionou criticamente em relação a esse 

tema. Em sua obra, ao invés de otimismo e crença cega na ciência, encontramos 

ceticismo e dúvida.  

  

 

2.3 - Machado de Assis e a Ciência do século XIX 

 

 Em 1880 Machado de Assis começou a publicar em folhetim o romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas que, ao contrário do que alguns manuais escolares 

ainda insistem em afirmar, opôs-se aos pressupostos da escola realista oitocentista. 

Contradiz o realismo um defunto que deixa o seu descanso eterno para escrever as 

memórias de sua vida passada. 

 Nesse romance, que é, sem dúvida, um dos mais conhecidos e estudados do 

autor, a crítica à ciência médica está muito presente ao longo de toda a narrativa. Dou 

destaque aqui ao desfecho da vida do protagonista, quando este já idoso e com ‗sede de 

nomeada‘ resolve se dedicar à ciência visando criar um remédio que fosse capaz de 

curar todos os males. Está presente a crítica à antiga ideia de Panaceia e também aos 

interesses escusos que muitas vezes estavam por trás de uma descoberta científica 

universal: 

 

Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um 

emplastro anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica 

humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do 

governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei 

aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de 

um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá 

do outro lado da vida, posso confessar tudo: o que me influiu principalmente 

foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e 
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enfim nas caixinhas do remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. 

Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de 

lágrimas. Talvez os modestos me argúam esse defeito; fio, porém, que esse 

talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha idéia trazia duas 

faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um 

lado, filantropia e lucro; de outro lado, sede de nomeada. Digamos: — amor 

da glória. (ASSIS, 2015d, p.4) 

 

 
 

 O trecho acima exemplifica bem questões que Machado de Assis irá tratar em 

algumas de suas crônicas produzidas a partir daquela década, como a desconstrução da 

ideia de uma ciência isenta, quando contesta a suposta neutralidade científica ao mostrar 

os interesses políticos, financeiros e pessoais existentes por trás dela. 

 Certamente, dentre as críticas feitas pelo autor durante os mais de quarenta anos 

que atuou como cronista, o questionamento da ciência esteve muito presente. Enquanto 

boa parte dos intelectuais e escritores contemporâneos a ele apoiavam e defendiam 

quase cegamente a supremacia da ciência médica, exaltando seus benefícios para a 

sociedade, Machado de Assis manteve sua postura cética, sempre duvidando e 

questionando, sendo, portanto, nesse sentido, voz dissonante entre os seus pares na 

época. A esse respeito, a professora Flávia Amparo nos afirma que  

 

(...) Machado não adotou como princípio o estilo ou pensamento dos 

escritores realistas, que tentavam legitimar o discurso literário adotando a 

ciência e o método como forma de análise social, mas demonstrou a clara 

intenção de ironizar o critério científico, principalmente, como expressão do 

literário. (2013, p.1) 

 

 

 

 Além de sua postura antidogmática e cética, é interessante notar que, como 

temos visto, associado às discussões sobre a ciência, o tema da morte, tão presente no 

célebre romance já mencionado, aparece na crônica machadiana no final do Oitocentos 

como uma ferramenta da qual ele se utiliza para pôr em xeque o discurso de supremacia 

das formulações científicas. 

Como vimos nas crônicas de 16 de fevereiro de 1889 e 19 de abril de 1896, 

Machado critica a exagerada crença das pessoas na ciência e, em sua crônica de 10 de 

março de 1885, junto a esta crítica, propõe uma comparação entre a fé no que é 

empírico ou até mesmo sobrenatural e a fé na ciência. Nesta crônica, o escritor comenta 

um acontecimento ocorrido na semana que se passou: a prisão de duas feiticeiras e uma 

cartomante.  
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No século XIX estas eram práticas proibidas por lei, mas sabemos que muitas 

―pessoas de bem‖ pertencentes à classe burguesa recorriam a elas como acontece no 

capítulo inicial do romance Esaú e Jacó ou como aparece em um conto bastante 

conhecido como A cartomante. 

 Ao comentar o ocorrido, Machado dá destaque ao dinheiro que uma delas trazia 

consigo, partindo da questão financeira para chegar, mais adiante, à da legalidade.  

 

As feiticeiras tinham consigo uma cesta de bugigangas, aves mortas, moedas 

de dez e vinte réis, uma perna de ceroula velha, saquinhos contendo feijão, 

arroz, farinha, sal, açúcar, canjica, penas e cabeças de frangos. Uma delas, 

porém, chamada Umbelina, trazia no bolso não menos de quatrocentos e 

treze mil-réis. Eis o ponto. Peço a atenção das pessoas cultas. 
Nestes tempos em que o pão é caro e pequeno, e tudo o mais vai pelo mesmo 

fio, um ofício que há quatrocentos e treze mil-réis pode ser considerado 

delito? Parece que não. (ASSIS, 2015a, p.241)  

 

 

 Em seguida Machado começa a discorrer sobre o papel da fé e sua relação com 

aquilo em que as pessoas investem seu dinheiro. Mostra que acreditar na feitiçaria é o 

mesmo que acreditar em qualquer outra coisa, inclusive na ciência. Esperar cura de um 

remédio que pode curar ou não é o mesmo que esperar que ela venha por meio de uma 

obra de feitiçaria. Tudo é uma questão de crer e imaginar. ―O nariz do povo é a sua 

imaginação; por ele é que a gente pode levá-lo, em qualquer tempo, aonde quiser‖, 

(ASSIS, 2015a, p.242) diz Machado citando Poe. 

Em outra crônica, esta de 11 de dezembro de 1892, Machado já havia ponderado 

a esse respeito na ocasião da prisão de um curandeiro afirmando que, na verdade, ―não 

há curandeiros, há médicos sem medicina, que é outra coisa.‖ (ASSIS, 2015a, p.60) 

 Vale lembrar que naquela época considerava-se feitiçaria e/ou curandeirismo 

toda espécie de tratamento feito por meios não legitimados pela ciência. ―A figura do 

médico, legitimada pela instituição das faculdades de medicina, introduz o correlato 

hostil do charlatão, contra o qual a medicina reclama a repressão do Estado‖ (MURICY, 

1988, p. 25). Quanto a isso, Machado sugere que a criminalização da feitiçaria acontece 

apenas porque a lei não crê nela: 

 

O código, como não crê na feitiçaria, faz dela um crime, mas quem diz ao 

código que a feiticeira não é sincera, não crê realmente nas drogas que aplica 

e nos bens que espalha? A psicologia do código é curiosa. Para ele, os 

homens só creem aquilo que ele mesmo crê; fora dele, não havendo verdade, 
não há quem creia outras verdades, — como se a verdade fosse uma só e 
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tivesse trocos miúdos para a circulação moral dos homens. (ASSIS, 2015a, 

p.242) 

  

 

A respeito dessa passagem, Schneider afirma que  

 

Neste ponto, Machado de Assis transforma a ideia de verdade objetiva 

ampliando-a a partir do diálogo com o leitor. Ironizando a psicologia do 

código que regulamenta o que é lícito e o que é ilícito, o cronista procura 

mostrar que não existem princípios absolutos, mas sim pontos de opinões que 

tornam cada situação relativa. Assim, se a verdade não é definitiva, Machado 

estabelece as mediações atentando a outras possibilidades de significação, de 
interpretação. (2011, p.5)  

 

 

 Entretanto, é possível depreender ainda que a questão colocada por Machado vai 

muito além do fato de a lei crer na ciência médica e não na feitiçaria. Como vimos, no 

final do século XIX o Brasil estava em meio a um projeto de modernização em que 

ciência e política andavam juntas, o que explica a perseguição a práticas não científicas 

e o apoio dado à ciência por parte do Estado.  

 

Pretendendo uma função decisiva na sociedade, a medicina tinha que, 

necessariamente, exigir o reconhecimento legal de sua preeminência 

científica sobre as práticas, conferida pelo diploma universitário. É essa 

medicina, consciente de sua dimensão política que, aos poucos, passará a ter 

um papel fundamental no planejamento urbano, já que as transformações da 

cidade se darão em resposta a questões de saúde pública. (MURICY, 1988, p. 

25) 

  

 

 Machado também faz uma relação entre ciência e a fé do povo em sua crônica 

publicada em 22 de dezembro de 1895, tirando assim a ciência do campo da exatidão e 

levando-a para o da superstição. Assim como em crônicas já analisadas no primeiro 

capítulo, nesta Machado também apresenta logo na abertura a seleção dos assuntos que, 

mais uma vez, irá envolver a farmácia. 

 

Dos impostos, o único discutido nas folhas públicas é o que recai sobre 

produtos farmacêuticos. As drogas importadas vão pagar mais do duplo, a ver 

se as da terra se desenvolvem. Um boticário já me avisou que hei de pagar 

certo remédio por mais do dobro do que ora me custa, e não é pouco. Deste 

cidadão sei que cerca de dois anos tentou fazê-lo no próprio laboratório, mas 

saiu-lhe uma droga muito ordinária, como me confessou e eu acreditei. 

(ASSIS, 2015a, p. 308) 
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Machado de Assis, em tom irônico, tece considerações nesta crônica a respeito 

da fé quase religiosa que as pessoas tinham na ciência médica no final do século XIX:  

 

Eu, quando quero dizer algum disparate que não magoe o próximo, costumo 

anunciar que a farmácia há de ser a última religião deste mundo. E dou por 

fundamento que o homem estima mais que nenhuma outra coisa a saúde e a 

vida, e não presa que a farmácia lhe dê uma e outra, basta que ele o suponha. 

Não nego que o homem tenha necessidades morais; concedo o vigário, mas 
não me tirem o boticário. E assim vou rindo por aí adiante, sem grande 

dispêndio de ideias. (ASSIS, 2015a, p. 308) 

 

 

Neste trecho vemos que Machado inicia sua crítica apontando a farmácia como 

uma religião para, em seguida, aproximar a figura do boticário a do vigário. O autor 

defende que o desejo do homem em prolongar sua vida e ter saúde é que faz com que 

este creia na farmácia, ainda que sem poder ter a certeza se de fato ela poderá fazer algo 

por ele ou não, ideia que fica clara com a expressão ―basta que ele o suponha‖. 

A respeito dos boticários, em seu livro, Boticas & pharmacias: uma história 

ilustrada da farmácia no Brasil, Flávio Coelho Edler nos informa que 

 

A designação ―boticário‖ continuou a ser usada pela população para se referir 

ao farmacêutico diplomado. Apesar da lei de 03 de outubro de 1832 

estabelecer que ninguém poderia ―curar, ter botica, ou patejar‖ sem título 

conferido ou aprovado pelas faculdades de medicina, muitos proprietários de 

boticas pagavam farmacêuticos diplomados para dar nome a seus 

estabelecimentos, prática que se estendeu até o século XX. (2006, p.67) 

 

 

Essa passagem nos ajuda a entender que a própria designação de boticário era 

ambígua na época, pois poderia referir-se a um profissional formado como também a 

alguém sem estudo para tanto, o que poderia, em certa medida, explicar tantos enganos 

nas formulações ocorridos nas farmácias. Além disso, também aproxima a figura do 

boticário à do curandeiro no sentido que, em alguns casos, ambos curariam sem licença. 

E, uma vez que, como o próprio Machado afirma, não se poderia ter total certeza quanto 

à eficácia das drogas produzidas em farmácias, a esperança de quem as comprava tinha 

menos a ver com o embasamento científico e estaria mais relacionada a uma fé que se 

passou a ter, dada a legitimidade conferida ao discurso científico no final do século 

XIX. 

A associação entre o científico e o místico naquela época partia muitas vezes da 

própria indústria farmacêutica. A imagem a seguir apresenta a fachada da fábrica do 
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Elixir de Nogueira no século XIX [Figura 5]. É possível notar que os detalhes 

arquitetônicos do prédio são extremamente pitorescos. A fábrica não é nada discreta e 

certamente foi concebida dessa forma para chamar a atenção de quem passa, além de 

sugerir que em seu interior algo mirabolante e fantástico era desenvolvido, e não 

simplesmente mais um remédio. 

 

 

(Fig. 5: fachada da fábrica do Elixir de Nogueira, século XIX) 
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(Fig. 6: folheto de propaganda do Elixir de Nogueira) 

  

Como já vimos no capítulo I, muitos remédios no século XIX eram apresentados 

às pessoas como verdadeiros milagres engarrafados, como era o caso do Elixir de 

Nogueira que, além de dispor de uma fábrica extremamente extravagante, ainda fazia 

uso de uma propaganda elogiosa para a sua divulgação [Figura 6]. Na imagem acima 

podemos notar a presença de adjetivos como ―grande‖ e ―poderoso‖ referindo-se ao 

medicamento e, apesar de mencionar algumas das premiações do remédio, a propaganda 

encerra com a afirmação de que o grande atestado da eficácia do medicamento está na 

voz do povo. Fica claro, mais uma vez, o quanto a repercussão popular a respeito de um 

remédio muitas vezes tinha maior peso do que uma comprovação de fato científica. 
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Analisar as propagandas de remédios no século XIX nos ajuda a entender que se 

tratava realmente de um negócio. Construía-se uma marca com o nome do médico que 

criou determinado remédio, a fórmula permanecia muitas vezes em mistério, indo para o 

túmulo com seu criador, como Machado aponta em crônicas que aqui serão analisadas. 

Em sua crônica de 19 de abril de 1896, o cronista também faz uma comparação a 

respeito da farmácia que a tira do campo da ciência, mas dessa vez a leva para o campo 

do comércio. Nela Machado fala sobre um fetiche em relação aos remédios, que muitas 

vezes eram comprados sem sequer uma indicação médica e nesses casos estavam mais 

próximos de cosméticos que de medicamentos. Além disso, afirma que a farmácia 

moderna parece antes confeitaria do que uma farmácia, devido aos belos frascos que 

enfeitam suas vidraças e aos motivos que levavam as pessoas até lá. 

Nas imagens a seguir [Figuras 7 e 8], vemos uma confeitaria do século XIX e 

também uma farmácia do mesmo período. De fato, como afirmou Machado, fica um 

pouco difícil diferenciar. 

 

 

(Fig. 7: Farmácia do século XIX) 
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(Fig. 8: confeitaria do final do século XIX) 

  

 

2.4 - A morte como crítica ao Positivismo na crônica machadiana 

 

 A partir da década de 1880, a morte adquire uma nova face em sua relação com 

a ciência, além da que apresentava no início do século XIX. Com o passar dos anos, a 

morte não deixa de figurar como possibilidade de descoberta e fonte de conhecimento 

como já disse Michel Foucault. Todavia, conforme a ciência médica foi avançando e se 

aprimorando na descoberta de novos medicamentos e tratamentos para as doenças, a 

morte passou a ser vista também como um problema a ser superado, como veremos com 

Philippe Ariès.  

 O Positivismo que, como já vimos, influenciou várias áreas do conhecimento e 

até mesmo alguns setores da sociedade no século XIX, também teve participação nessa 

mudança da visão médica em relação à morte. Em seu artigo Morte: considerações para 

a prática médica, o médico Antônio Pazin-Filho afirma: 

 

Quando se consideram, por exemplo, os avanços que diversos medicamentos 

e técnicas cirúrgicas trouxeram para a qualidade de vida do ser humano, 
inclusive com o prolongamento da sua existência, pode-se entender a crença 

de que se as doenças que levam a morte podem ser curadas, é só uma questão 

de tempo até que que considere a cura para todas essas doenças e a morte 



51 

 

deixe de existir. Assim a morte passa a ser entendida como falha da medicina 

e não como parte integrante da vida. (PAZIN-FILHO, 2005, p. 20) 

  

 

Há na ideia de que a morte pudesse deixar de existir expressa na citação acima 

certa base positivista, já que, de acordo com este pensamento, o progresso e 

aperfeiçoamento da técnica são constantes. A morte seria, portanto, uma falha ou 

estágio anterior a uma situação de plenitude. 

Machado de Assis inicia sua crônica publicada em 19 de novembro de 1893  

informando ao leitor que fará uma importante observação que trata de vida e morte. O 

escritor retoma em seu texto um suposto momento da vida de Xerxes em que este se 

lamentou ao contemplar seu numeroso exército e imaginar que dali a algum tempo 

todos aqueles homens estariam mortos. O cronista aqui nos afirma que o exército que 

agora o faz lamentar não é formado por homens, mas sim por remédios. 

A partir de então Machado começa a enumerar diversas medicações que por 

alguns anos foram reconhecidas como milagrosas, mas que, com a morte de seus 

inventores, também foram parar na sepultura, inclusive o já mencionado Xarope do 

Bosque. A crítica feita ali por Machado reside, portanto, na ideia de que mais 

importante do que criar medicamentos era manter a sua fórmula em sigilo para que não 

fossem fabricados por mais ninguém, ou seja, o que de fato interessava àqueles que 

desenvolviam medicamentos era o lucro de sua venda. Os interesses da ciência, segundo 

Machado, eram muito mais financeiros do que sociais ou filantrópicos.  

  

Por que é que morreram tantos remédios? Por que é que os remédios 

morrem? Tal é o problema. Não basta expô-lo; força é achar-lhe solução. Há 

de haver uma razão que explique tamanha ruína. Não se pode compreender 

que drogas eficazes no princípio de um século, sejam inúteis ou insuficientes 

no fim dele. Tendo meditado sobre este ponto algumas horas longas, creio 

haver achado a solução necessária. (ASSIS, 2015a, p.138) 

 

 

A solução que Machado de Assis diz ter encontrado no trecho citado é na 

verdade uma grande crítica que faz ao positivismo médico. Ele em seguida afirma que 

os remédios morrem junto com seus criadores porque na verdade aqueles vão deixando 

de ser necessários, uma vez que o mal (a doença) também vai deixando de existir com o 

passar dos anos. E em tom extremamente irônico encerra sua crônica: 
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Essa marcha gradativa terá um termo, remotíssimo, é verdade, mas certo. 

Assim, chegará o dia em que, por falta de doenças, acabarão os remédios, e o 

homem, com a saúde moral, terá alcançado a saúde física, perene e 

indestrutível, como aquela. Indestrutível? Tudo se pode esperar da indústria 

humana, a braços com o eterno aborrecimento. A monotonia da saúde pode 

inspirar a busca de uma ou outra macacoa leve. O homem receitará tonturas 

ao homem. Haverá fábricas de resfriados. Vender-se-ão calos artificiais, 

quase tão dolorosos como os verdadeiros. Alguns dirão que mais. 

(ASSIS,2015a, p.138) 

 

 

Ao zombar do ideal de um auge da saúde humana em que nenhum tipo de mal 

pudesse mais atingir o ser humano, o tema da morte figura nessa crônica de maneira 

subjetiva como uma crítica à noção de progresso de bases positivistas, uma vez que é 

certo que por mais que determinadas doenças possam recuar, a morte sempre há de ser o 

destino final e certo de todo homem. 

E ao imaginar-se diante de tal estado de saúde perfeita, quando o homem passará 

a receitar resfriados ao homem, Machado propõe uma reflexão a respeito da importância 

dos males na vida do ser humano, e a importância (e necessidade) até mesmo da morte, 

uma ponderação semelhante à que é feita no conto A igreja do diabo no que diz respeito 

ao bem e ao mal. Neste conto o diabo decide fundar uma igreja, em que as virtudes 

fossem substituídas pelos pecados e vulgaridades mas, apesar de seu sucesso inicial, 

com o passar de alguns anos o diabo percebe que assim como antes os fies da igreja 

cristã praticavam pecados às escondidas, os então membros de sua igreja agora 

praticavam virtudes às escondidas. A conclusão que se chega ao final diz respeito a 

eterna contradição humana, a coexistência do bem e do mal em todos nós.  
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Capítulo III 

Uma pedra no sapato: a ciência diante da morte 

 

A incerteza humana em face da morte não 

corresponde apenas a uma lacuna da 

ciência biológica, e sim à ignorância de 

meu destino, e essa ‘ignorância’ é um ato 

no qual se constitui uma presença bem 

como uma ausência da morte: Mors certa, 

hora incerta. 

 

Paul Landsberg 

  

 Um dos objetivos da medicina é, sem dúvida, evitar a morte, e ela faz isso 

cuidando da saúde do paciente e oferecendo meios para que seu organismo se recupere 

de doenças ou lesões. Porém, todo esse cuidado é oferecido tendo em mente que, em 

algum momento de sua vida, todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, chegará a um 

estado irremediável. Quer a medicina que, se possível, seja sempre mais tarde e não 

mais cedo. 

 No século XIX, porém, em plena era de ascensão científica, a morte era 

encarada mais do que como algo a ser postergado. A ciência, com seu discurso de 

supremacia sobre os demais (como por exemplo o discurso religioso ou o conhecimento 

empírico), apresentava-se como detentora de todo o saber e pretendia, em consonância 

com uma visão positivista, chegar ao ponto de pôr um fim a todos os males da 

humanidade, dentre eles a morte. As ambições da medicina eram especialmente 

entusiásticas e chegava-se a cogitar a possibilidade de superação da morte. O processo 

de medicalização que passa a ocorrer devido aos avanços científicos do século promovia 

tamanha esperança que, de fato, muitos acreditavam na possibilidade de superação da 

morte ao avançar da técnica.  

 

Com a certeza nas possibilidades da experimentação aliada à profunda 

confiança na ‗vitória‘ da ciência, as doenças ganharam um caráter provisório. 

Caberia à microbiologia fornecer os elementos necessários da ‗cura infalível‘ 

ou as soluções profiláticas para o bom termo das entidades mórbidas através 

de soros curativos e vacinas imunizantes. (SÁ, 2006, p. 92) 
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Ora, se a doença era provisória, a morte também deveria ser. Crendo nisso é que 

se esperava e acreditava tanto no poder dos frascos, como se a imortalidade realmente 

pudesse ser vendida em um deles. Contemporaneamente esse tipo de ambição científica 

que supunha uma possível superação da morte já não parece mais tão plausível. De todo 

modo, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, diante do fim da vida ainda não há o 

que se possa fazer. 

Em seu artigo ―Morte: Considerações para a prática médica‖, o médico e 

docente da Faculdade de Medicina da USP Antonio Pazin-Filho nos diz que ― a morte 

pode ser definida sob o aspecto filosófico, orgânico e legal, para citar apenas alguns. 

Sob todos estes aspectos, ela está sujeita a princípios culturais vigentes.‖ (2005, p.20) 

Em seu livro A história da morte no ocidente, Philippe Ariès traça um panorama 

histórico da relação do homem com a morte, partindo da idade média na Europa até a 

primeira metade do século XX. Em seu estudo revela como o modo de encarar a morte 

na sociedade ocidental foi sofrendo lentas transformações ao longo dos séculos que 

fizeram com que ela passasse de um fenômeno considerado natural, recebido com 

resignação e complacência, para algo inconveniente, indesejável e temido.  

Ariès nos mostra que com o passar dos séculos a morte tornou-se um tabu, um 

objeto de interdição, que tem a ver como o desenvolvimento socioeconômico 

experimentado no final do século XIX e a propagação de ideias relacionadas à busca 

pela felicidade.  

 

O interdito da morte ocorre repentinamente após um longo período de vários 

séculos, em que a morte era um espetáculo público do qual ninguém pensaria 

em esquivar-se e no qual acontecia o que se buscava. Rápida inversão, esta!  

Uma casualidade imediata aparece prontamente: a necessidade da felicidade, 

o dever moral e a obrigação social de contribuir para a felicidade coletiva, 

evitando toda causa de tristeza ou de aborrecimento, mantendo um ar de estar 

sempre feliz, mesmo se estando no fundo da depressão. Demonstrando algum 

sinal de tristeza, peca-se contra a felicidade, que é posta em questão, e a 

sociedade arrisca-se, então, a perder sua razão de ser. (ARIÈS, 2012, p.89) 

 

 

Durante a idade média e indo até o século XVII, a morte na cultura ocidental era 

encarada com naturalidade e como parte integrante da própria vida. A imprevisibilidade 

da morte não figurava como um problema, como indica Philippe Ariès no capítulo ―A 

morte domada‖. Domada porque, mesmo que de certa forma fosse imprevisível, estava 

ainda sob algum controle dentro de um sistema. 
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Na modernidade, porém, com a mencionada busca pela felicidade aliada aos 

grandes avanços científicos, especialmente na área médica, a morte passou a ser 

recusada e até mesmo interpretada como falha da medicina (ARIÈS, 2012). Como 

afirma Foucault em O nascimento da clínica, ―A morte permanecia, às costas do 

médico, como a grande ameaça sombria em que se aboliam seu saber e sua habilidade; 

era o risco, não somente da vida e da doença, mas do saber que as interrogava‖ (2012, 

p.167), ou seja, não só o homem comum, mas também os próprios homens da ciência do 

século XIX passaram a adotar uma postura de repúdio à morte. Tal postura tem direta 

relação com o fato de a morte com sua hora incerta configurar-se como uma rasura à 

previsibilidade à qual a ciência da época se propunha. A morte não pode ser submetida 

ao controle da ciência.  

Enquanto os cientistas se ocupavam da morte para superá-la, Machado de Assis 

a apresentou em algumas de suas crônicas sob o prisma do imprevisível e insuperável, 

demonstrando que está além do poder da ciência suplantá-la.  

 Como já foi apresentado no capítulo anterior, Machado trouxe diversas vezes 

para a sua crônica a questão dos enganos farmacêuticos que foram causadores de 

mortes, apontando assim um paradoxo no que diz respeito à manipulação de 

medicamentos já que, ao invés de combater a doença e adiar a morte, certas vezes 

acabava por fazer justamente o contrário, antecipando-a.  

 Como foi visto na crônica publicada em 5 de julho de 1896, o cronista anuncia 

que não quer mais falar a respeito de instituições suspeitas como a farmácia e que seu 

assunto naquele texto seria a música. De fato, nela, Machado discorre longamente sobre 

o assunto a partir da segunda metade de seu texto, mas o tema das mortes causadas 

pelos erros farmacêuticos não deixa de se fazer presente.  

E, até mesmo ao tratar de música, o cronista faz considerações sobre a morte, ao 

comentar o óbito de Lucindo Filho e o estado terminal de Carlos Gomes. ―Outra morte 

que não sai da música, ou sai do mais íntimo dela, é a que se espera cada dia do Norte, a 

do nosso ilustre Carlos Gomes. Os telegramas de ontem dizem que o médico incumbido 

de o salvar já aplicou o remédio, mas sem esperanças.‖ (ASSIS, 2015a, p. 355) 

 É interessante notar que Machado afirma que a morte de Carlos Gomes é 

esperada a cada dia e, ainda em outra crônica posterior, é possível encontrar novamente 

uma referência à morte do maestro como algo pelo qual todos já esperavam. Porém, ao 

analisar os elementos que compõem a passagem citada, nota-se que a escolha de 

palavras não se dá ao acaso. Ali o vocábulo ―incumbido‖ denota certa carga de 
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responsabilidade infligida ao médico, algo que se reforça com a utilização da palavra 

―salvar‖. Machado poderia ter dito ―curar‖ ou ―restabelecer‖, mas ao dizer que há um 

médico incumbido de salvá-lo, confere ao médico uma espécie de poder, que também 

pode ser associado a alguma capacidade quase divina, que logo é desconstruída pela 

expressão ―mas sem esperanças‖. 

Machado expõe assim que a própria ciência se mostra pequena em relação à 

morte, e que em certas circunstâncias até os próprios medicamentos mostram-se 

limitados diante da sua iminente chegada.  

 

3.1. Da experiência e da necessidade da morte 

 

Qualquer de nós teria organizado este mundo melhor do que saiu. A morte, 

por exemplo, bem podia ser tão-somente a aposentadoria da vida, com prazo 

certo. Ninguém iria por moléstia ou desastre, mas por natural invalidez; a 

velhice, tornando a pessoa incapaz, não a poria a cargo dos seus ou dos 

outros. Como isto andaria assim desde o princípio das coisas, ninguém 
sentiria dor nem temor, nem os que se fossem, nem os que ficassem.  (ASSIS, 

2015a,p.370) 

 

 

O trecho acima compõe o parágrafo inicial da crônica de Machado publicada em 

6 de setembro de 1896. Nela o cronista propõe uma reorganização do mundo de maneira 

que a morte já não pegasse ninguém de surpresa nem causasse sofrimento ao que vai 

morrer e aos seus entes queridos. 

Machado de Assis inicia esta crônica com uma idealização do momento da 

morte que retoma um modelo mais antigo (pré-revolução científica) em relação a este 

acontecimento: 

 

Podia ser uma cerimônia doméstica ou pública; entraria nos costumes uma 

refeição de despedida, frugal, não triste, em que os que iam morrer, 

dissessem as saudades que levavam, fizessem recomendações, dessem 
conselhos, e, se fossem alegres, contassem anedotas alegres.(ASSIS, 2015a, 

p. 371) 

 

 

Modelo similar nos é apresentado por Ariès ao discorrer a respeito da relação 

com a morte em tempos medievais:  

  

Sabendo de seu fim próximo, o moribundo tomava suas providências e tudo 

vai ser feito muito simplesmente (...). Assim disposto o moribundo pode 
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cumprir os últimos atos do cerimonial tradicional. (...) O primeiro ato é um 

lamento da vida, uma evocação, triste, mas muito discreta, dos seres e das 

coisas amadas (...). Após o lamento e a nostalgia da vida, vem o perdão dos 

companheiros (...). A morte é uma cerimônia pública e organizada. (ARIÈS, 

2012, p. 36-39) 

 

 

Apesar de se poder conferir às observações do cronista uma base histórica, a 

proposta que apresenta, ao expressar o inconformismo do autor em relação à morte, não 

deixa de ser uma idealização, já que ele expõe em suas conjecturas o desejo de que a 

morte sempre tivesse momento certo para chegar para todas as pessoas e que esse 

momento fosse sempre na velhice, numa reorganização da ordem natural das coisas. 

Isso retoma um pouco das experiências do próprio escritor com a morte, já que a 

encarou pela primeira vez aos sete anos de idade, quando perdeu sua irmã de apenas 

quatro anos de idade acometida de sarampo e pela segunda vez pouco tempo depois, aos 

dez anos de idade, quando perdeu também sua mãe afetada com tuberculose. 

(MAGALHÃES JUNIOR, 2008) 

Paul Landsberg, citando Voltaire em seu ensaio, afirma que ―a espécie humana é 

a única que sabe que vai morrer, e sabe disso pela experiência‖ (2009, p.13). Considerar 

que o próprio Machado teve que lidar com a morte de sua mãe e sua irmã já na infância 

tem sua importância quando concebemos que o conhecimento do homem em relação à 

sua própria morte vem pela experiência. Olhando sob este prisma, Machado soube 

desde muito cedo que a qualquer momento poderia ser o próximo a morrer devido ao 

fato de tê-la conhecido já cedo como algo concreto, não apenas como uma abstração. 

Essa consideração torna-se ainda mais cabível se levarmos em conta a falta de recursos 

financeiros durante sua infância e início da juventude e o fato de não gozar de boa 

saúde. 

Diferentemente da ciência que pretendia dominar a morte para mostrar a sua 

grande capacidade de ordenação e controle dos fenômenos naturais, a ideia apresentada 

nesta crônica tem a ver com um aspecto mais humano, de estarmos preparados para 

receber o fim, tanto o nosso quanto o do próximo e sermos assim capazes de aceitá-lo 

como algo natural. Em outras palavras, ainda que o cronista questione a maneira como 

se dá a morte, em nenhum momento a nega. 

Mas por que não propor uma ideia de extinção da morte? Landsberg também nos 

mostra em seu ensaio que  
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A compreensão do vínculo entre nascimento e morte, da necessidade 

biológica de o indivíduo desaparecer em favor da espécie e da espécie 

desaparecer em favor da realização da vida em formas sempre novas, essa 

compreensão, sem dúvida, está reservada apenas ao homem. (LANDSBERG, 

2009, p. 13 e 14)  

 

 

Landsberg usa o termo ‗necessidade‘ (da morte) de duas formas diferentes. Em 

um primeiro momento refere-se à necessidade em seu sentido filosófico, quando 

compara a compreensão humana a respeito da morte com o pressentimento que os 

demais animais têm quando estão prestes a morrer. O ensaísta afirma que, mesmo que 

se pudesse transformar o instinto animal em um saber, ainda não seria um saber da 

necessidade da morte num sentido filosófico, ou seja, a necessidade enquanto algo 

inexorável, o que não pode deixar de ser. Ou ainda, no dizer do próprio filósofo, 

pertencente à essência da vida. Posteriormente trata da necessidade da morte num 

sentindo biológico, referindo-se ao fato de que, biologicamente falando, o ser humano 

foi feito para morrer. Todavia, essa acepção também remete ao sentido filosófico, já que 

a morte do ponto de vista biológico também não pode deixar de ser.   

 Na passagem citada, o filósofo nos mostra que o homem é o único ser que tem 

ciência da morte, assim como é o único capaz de entendê-la também como uma 

necessidade biológica. Ao aspirar por uma morte mais tranquila e não pela suspensão da 

mortalidade, Machado demonstra entender que, em termos biológicos, a morte se faz 

necessária e que, portanto, as ambições da ciência, por mais audaciosa que esta fossem, 

dificilmente poderiam concretizar-se.  

Uma característica peculiar dessa crônica é que ela nos revela que a postura 

irônica e cética de Machado de Assis em relação à ciência e a concepção da morte como 

um fenômeno natural se alteram um pouco quando se trata do falecimento de alguém 

estimado. Veremos mais adiante que diante da perda de um amigo, Machado lamenta o 

fim, fato que não acontece em crônicas em que a morte aparece como fenômeno 

abstrato ou que, ainda em sua concretude, não tenha afetado a ninguém que lhe fosse 

próximo e/ou querido. Quanto ao descrédito na ciência, nessa crônica a contestação do 

escritor, ainda que não apareça de forma clara, está na sua constatação de que nem o 

conhecimento científico seria capaz de realizar a mudança na ordem natural das coisas 

que ele logo no início de seu texto havia proposto. Considera que o seu desejo não passa 

de um sonho.  
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(...) por agora importa-me somente sonhar alguma coisa que não seja a morte 

bruta, crua e terrível, que não quer saber se um homem é ainda precioso aos 

seus, nem se merece as torturas com que o aflige primeiro, antes de 

estrangulá-lo. Tal acaba de suceder ao nosso Alfredo Gonçalves, que foi 

anteontem levado à sepultura, após algum tempo de enfermidade dura e fatal. 

Para falar a linguagem da razão, se a morte havia de levá-lo anteontem, 

melhor faria se o levasse mais cedo. A linguagem do sentimento é outra: por 

mais que doa ver padecer, e por certo que seja o triste desenlace, o coração 

teima em não querer romper os últimos vínculos, e a esperança tenaz vai 
confortando os últimos desesperos. (grifos meus) (ASSIS, 2015a, p. 371) 

 

 

 

Esta passagem da crônica, tomada pela linguagem do sentimento, no dizer do 

próprio autor, aponta no texto uma diferença ao falar de morte como um conceito geral 

e da morte do próximo. Isto sugere que a concretização do fim da existência como 

experiência lhe confere outro sentido. A esse respeito Landsberg afirma que ―essa 

experiência da morte do próximo é singular cada vez que ocorre. A morte aparece aí em 

sua singularidade pessoal.‖ (2009, p.20) 

 É marcante o trecho em que, com certo tom de revolta, Machado se questiona 

sobre a razão pela qual teria que partir alguém tão bom quanto Alfredo Gonçalves: ―Não 

se compreende a necessidade da morte do pobre Alfredo, um rapaz afetuoso e bom, 

jovial e forte, que não fazia mal a ninguém, antes fazia bem a alguns e a muitos, porque 

é já benefício praticar um espírito agudo e um coração amigo.‖ (ASSIS, 2015a, p. 371) 

(grifos meus) 

 Ao indagar sobre a necessidade da morte de Alfredo, notamos que o 

conhecimento que só o homem tem a respeito da morte e de sua necessidade do ponto 

de vista biológico não é suficiente para entender e aceitar o perecimento do próximo 

assim que ocorre. Na passagem destacada Machado demonstra questionar a necessidade 

da morte em seu sentido filosófico, pois compreende que todo homem deve morrer, mas 

indaga o status quo de ter que ser assim, sem poder ser de outra forma.  

 

À medida que nos individualizamos, notamos a singularidade dos outros. No 

amor pessoal, percebemos essa singularidade no que ela tem de inefável e em 

sua diferença essencial conosco. A morte de alguém que amamos com tal 

amor deve ultrapassar o fato biológico. A morte do próximo é infinitamente 

mais que a morte do outro em geral. Quando sabemos quem é a pessoa, 

podemos tocar no problema ontológico de sua relação com a morte. 

(LANDSBERG, 2009, p. 20) 
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O contraste estaria, então, entre o entendimento amplo da situação e a realização 

concreta. Uma coisa é compreender a morte abstratamente como necessária, outra coisa 

é dotar-se dessa mesma consciência quando se trata de uma experiência pessoal. 

Além de tratar da questão da morte do amigo, nessa crônica aparece novamente 

uma referência ao estado terminal de Carlos Gomes, dessa vez em tom ainda mais 

melancólico. Machado cita o trecho de uma carta vinda do Pará (onde o maestro 

encontrava-se) que informava que talvez quando aquela fosse lida cá no Rio, Carlos 

Gomes talvez já não mais existisse.  Quanto a isto, esta é a conclusão a que chega o 

cronista: ―Carlos Gomes continua a morrer.‖ Então lança o questionamento: ―Até 

quando irá morrendo?‖ (2015a, p.371).  

Machado encerra o parágrafo apresentando uma visão que, além de contestar o 

poder da ciência, mostra de forma incisiva o quanto ela é ineficiente e imprecisa em 

certas questões. ―A ciência dirá o que souber, mas ela também sabe que não pode crer 

em si mesma.‖ (2015a, p.371) Ao dizer isto, Machado aponta para o fato de que a 

ciência, sempre sedenta por novas descobertas, acaba colocando por terra o que até 

certo momento ela mesma sustentava como verdade absoluta. Ela não pode crer em si 

mesma devido ao caráter progressista que possui, de estar a todo tempo em busca de 

novas e mais eficientes respostas. Não pode crer em si mesma também porque falha, 

porque se engana, porque não é suprema como intentava mostrar-se, porque a morte era 

e é ainda o insuperável, o incalculável. Mostrou-se ali a morte como a pedra no sapato 

impossível de ser removida, com a qual era necessário aprender a lidar.  

Machado traz à tona ao longo dessa crônica diversas cenas de morte, sejam 

causadas por doenças, guerras ou até catástrofes naturais como um terremoto que havia 

ocorrido no Japão.  De uma maneira ou de outra, o cronista nos tenta mostrar que seja 

como for, a morte é imprevisível, sua hora é incerta e a ciência não pode dar conta dela 

uma vez que não se mostra capaz de prevê-la ou contê-la. Ainda assim, o cronista não 

deixa de expressar a sua indignação pelo fato de ter que ser assim. 

O cronista afirma que permanece em tom melancólico durante a crônica não por 

vontade própria, mas porque para ele é como se os fatos da semana o levassem a isso 

compulsoriamente. ―O livro da semana foi um obituário, e não terás lido outra coisa, 

fora daqui, senão mortes e mais mortes. (...) Assim vai o mundo esta semana; não é 

provável que vá diversamente na semana próxima‖. (ASSIS, 2015a, p.371, 372) 

 O lugar que Machado se coloca nesta crônica que foi a última, do ponto de vista 

cronológico, a ser a escolhida para compor o corpus deste trabalho, reforça a minha 
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ideia inicial de limitar o período de seleção das crônicas apenas aos últimos anos do 

século XIX. Deste período em diante a eminência da morte de Carolina, sua esposa e 

companheira de toda a vida, e as mortes de amigos tornaram-se tão frequentes e foram 

para o escritor tão impactantes, que já deixou de ser, a partir de então, tão presente em 

Machado a representação da morte como viés de contestação das verdades científicas. 

Ela passou a aparecer cada vez mais em tom melancólico e cada vez menos em tom 

contestador.  

 

3.2. A universalidade da morte  

 

Machado começa a sua crônica publicada em 9 de setembro de 1894 

comentando aquela que havia sido a notícia da semana estampada com grande destaque 

na primeira página da própria Gazeta de Notícias: a morte do empresário e músico 

Marino Mancinelli ou, melhor dizendo, seu suicídio [Figura 9]. A imagem de 

Mancinelli ocupando lugar central na primeira página sugere o quanto o ocorrido havia 

mesmo se tornado um assunto muito comentado.  

Este acontecimento levou Machado a discorrer não a respeito da vida de 

Mancinelli (de quem em verdade pouco fala durante a crônica), mas sim a respeito do 

ato de cometer suicídio. Tanto é que o cronista passa a trazer à tona outros casos de 

suicídio envolvendo pessoas conhecidas na época e a levantar possibilidades sobre os 

motivos que as teriam realmente levado a cometer tal ato. Nesse sentido, Machado nesta 

crônica faz o caminho oposto ao que percorreu na crônica analisada anteriormente, 

partindo dessa vez de uma morte concreta para propor uma discussão mais geral e 

abstrata a respeito do tema. 

É curioso notar que, na própria matéria de capa publicada na Gazeta cinco dias 

antes (que entendo como notícia e não crônica), o jornalista não se contentou apenas em 

informar o leitor a respeito da morte de Mancinelli. Havia também nela especulações a 

respeito de qual teria sido o pivô do suicídio, a maioria delas girando em torno da má 

situação financeira do morto, e ainda ponderações sobre o valor moral de sua resolução 

de tirar a própria vida. 
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[Figura 9: primeira página da Gazeta de notícias em 4 de setembro de 1894] 

 

A respeito do caso de Mancinelli, sobre quem afirma não ter conhecido nem de 

longe, nem de perto, Machado conclui com base nos fatos que se deram a saber, pelo 

muito que se falou no assunto, que ―não podendo lutar, preferiu a morte, que se lhe 

afigurou mais fácil que a vida e mais necessária também.‖  (ASSIS, 2015a, p.197) 

(grifos meus) 

É interessante notar que, nessa citação, o sentido de ‗necessária‘ não parece estar 

relacionada ao sentido biológico tampouco ao conceito filosófico de necessidade. Aqui 
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o termo remete mais ao sentido de que optar pela morte pareceu ao músico ser o mais 

adequado a se fazer, o que se deveria fazer. 

O fato de Machado concluir que para o músico ter escolhido a morte foi uma 

questão de tê-la achado uma solução mais fácil tem a ver com sua concepção a respeito 

do suicídio que aparece linhas depois em seu texto. Machado levanta então a ―questão 

velha‖: saber se o suicídio seria um ato de fraqueza ou de coragem.  Quanto a isto, 

afirma que, a seu ver, está mais ligado à fraqueza.  

Para Machado a incredulidade é o que fazia com que ainda houvesse suicídios, 

apesar das advertências eclesiásticas de que tal ação faria com que até mesmo um bom 

cristão fosse banido do paraíso. Ele ainda mostra que a crescente incredulidade não diz 

respeito apenas à religião, mas também teria alcançado a própria ciência quando 

menciona o caso de um homem que, achando-se com uma doença que até então dizia-se 

incurável, preferiu a morte do que seguir padecendo. A forma como Machado concebe a 

decisão do moribundo relaciona-se com as passagens, em crônicas aqui já analisadas, 

em que o cronista se refere ao estado ‗sem esperança‘ de Carlos Gomes.  Aqui se faz 

presente, de certa forma, a ratificação da voz da razão e não a do sentimento que 

preferia ver Alfredo Gonçalves ainda vivo por mais um tempo, mesmo que sofrendo, 

isso porque nesse caso trata da morte de maneira geral e não da de alguém que lhe é 

próximo e querido. 

O biólogo Francisco Prosdocimi em entrevista dada à TV-UFMG afirmou que  

 

A ciência considera a morte como, evidentemente, o fim da vida, ou seja, a 

completa interrupção de todas as funções vitais em um determinado 

organismo biológico, seja ele qual for. É considerado um estágio permanente 

que se acredita que todos os indivíduos eventualmente alcançarão, seja 

através de causas naturais – como doenças – ou através de causas não 

naturais, como acidentes ou traumas quaisquer.2  

 

 

Ao longo de sua fala, Francisco Prosdocimi atesta que para a ciência não existe 

vida após a morte, já que para ela a nossa consciência está diretamente ligada à nossa 

biologia. Sendo assim, a morte de uma implica a morte da outra. A ampla aceitação 

deste conceito não metafísico para a morte na sociedade moderna contribui para o 

crescimento de certo hedonismo, que também foi um fator que passou a gerar tanto uma 

                                                
2 Disponível em <http://www2.bioqmed.ufrj.br/prosdocimi/divulgacao/CienciaEMorte.pdf> último 

acesso em dezembro de 2015 
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preocupação em relação a conhecer a morte quanto uma dessacralização da mesma, uma 

vez que muitos já não acreditavam em uma transcendência pós-morte.  

Ainda para falar de morte nesta crônica, Machado cita o poeta português Garção 

em sua ode ao suicídio com os versos ―Todos podem tirar a vida ao homem, / Ninguém 

lhe tira a morte.‖ (2015a, p.198). Essa citação é muito significativa se a considerarmos 

não apenas pelo ponto de vista do poeta, que conduz para a interpretação de que cada 

ser humano dispõe do direito de escolher morrer quando melhor lhe aprouver. De fato, 

seguindo a linha de pensamento machadiano em relação à morte, com base em tudo que 

já foi analisado até aqui, entendemos que ao fazer a mencionada citação o cronista 

apresenta a sua compreensão de que a morte não pode ser tirada do homem, ou seja, 

todo homem é predestinado a morrer, o que se pode confirmar na passagem da crônica 

que vem logo em seguida à passagem de Garção: ―Convenho que a morte seja 

propriedade inalienável do homem, mas há de ser com a condição de a conservar 

inculta, não lhe meter arado nem enxada.‖ (2015a, p.198) Ou seja, há que saber esperar 

o momento de sua chegada. 

É possível ainda entender essa condição colocada por Machado como um aviso à 

ciência para que não tente penetrar e desvendar todos os segredos da natureza, que há 

questões que deveriam permanecer em mistério, e, em se tratando da morte, sabemos 

que, além de natural ao homem, ela também é, em seu sentido filosófico, necessária. 

Não há o que fazer. Não há, portanto, em Machado uma defesa do suicídio, apenas uma 

visão pouco otimista em relação à vida de todo homem, tendo em vista que a morte é 

prevista e inevitável para todos.  

Sem entrar em pormenores, Machado encerra a crônica dizendo estar de acordo 

com os cânones, com a filosofia, a sociedade e a natureza: o suicídio é um ato que não 

deve ser cometido. É interessante notar nessa crônica o quanto a noção de mortalidade 

como fenômeno universal e não singular, que seria a morte de uma pessoa querida, é 

tratada por Machado com um distanciamento que não está presente na crônica em que 

trata da morte de Alfredo Gonçalves. Isso demonstra que, de fato, o óbito do próximo é 

fenômeno peculiar. 

 Em sua crônica publicada em 4 de agosto de 1895, Machado mais uma vez trata 

da morte de alguém que admira, apesar de não ter sido seu contemporâneo. É, portanto, 

uma crônica que aborda a morte e a memória. 

Ao falar das celebrações do centenário de Basílio da Gama, Machado que logo 

de início o aponta como ―grande morto‖, e ressalta que foi ressuscitado por aqueles que 
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se lembraram dele na ocasião, traz nessa crônica uma reflexão a respeito da condição de 

estar morto que revela muito de sua visão em relação à morte de um modo geral. 

Apesar de haver grandes mortos, como o próprio escritor diz, ―A sepultura é a 

mesma em toda a parte, qualquer que seja o mármore e o talento do escultor, ou a 

simples pedra sem nome ou com ele, posta em cima da cova. A morte é universal.‖ 

(ASSIS, 2015a, p.277) 

Em uma primeira leitura pode parecer que Machado trata inicialmente apenas de 

uma questão de diferenciação financeira ou em relação a ser famoso ou não, mas o que 

nos diz é mais que isso. A sepultura funciona como metonímia da morte, o que nos 

possibilita ler que a morte é a mesma, a morte é comum a todos os homens, que todos 

um dia deixarão de existir independente de qualquer distinção que em vida os coloque 

em posições diferentes. Tal concepção apresentada no texto por Machado mais uma vez 

faz referência a um pensamento antigo, ainda mais anterior ao apresentado por Ariès em 

História da morte. 

O orador e escritor de sátiras Luciano de Samósata, lido por Machado, no 

segundo século de nossa era escreveu o diálogo satírico conhecido como O diálogo dos 

mortos. Em seu texto Luciano relata os encontros de pessoas das mais diversas classes 

sociais já mortas no Hades que se surpreendem ao encontrarem tanto ricos quanto 

pobres na mesma situação e, no caso dos ricos, desprovidos de todos os seus bens. 

Nesta obra ficcional o autor tem como objetivo apresentar sua crítica social a respeito 

das desigualdades entre ricos e pobres e nela a obra aparece como elemento nivelador.  

 

Mesmo o filósofo precisa se desfazer de sua riqueza, puramente intelectual e 
sem sentido no Hades. A isotimia na morte é completa, ninguém pode se 

sentir superior ao outro. A morte não procura vingar-se de ninguém, tornando 

felizes os infelizes e infelizes os felizes. Ela, apesar de ser indesejável, tem 

sobre a vida, segundo Luciano, a vantagem de tratar todos de modo 

equânime. Se há alguma mudança no destino das pessoas, isso só acontece 

com os ricos e os homens de cultura, obrigados a se desfazerem de tudo". 

(SEKKEL,2010) 

 

 

Machado também sugere nessa crônica que, em certa medida, a morte promove 

igualdade. Por mais que uns sejam lembrados e outros não (ou em menor proporção), a 

morte é para todos. Ter consciência disso pode gerar alívio ou incômodo, dependo da 

forma com que se irá lidar com a irreparável certeza da morte. O alívio poderia ocorrer 

nos casos em que um certo sentimento de dever cumprido durante a vida se verificasse, 
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o que geraria a expectativa de ser lembrado mesmo após a morte; o alívio também 

poderia ser sentido em situações de doença em que o fim da vida também representa o 

fim da dor, o que nos conduz igualmente a um entendimento da morte como o lugar da 

paz.  

Considerando ainda a questão do nivelamento proporcionado pela morte, ela 

também representa um alívio para aqueles que, durante toda a vida, enfrentaram grandes 

dificuldades e privações. A morte poderia então ser entendida como o fim de um mal, 

ao invés do mal em si. Este entendimento da morte é exemplificado no poema Inscrição 

para um portão de cemitério, de Mário Quintana, onde a morte assume uma feição 

redentora: 

 

Na mesma pedra se encontram, 

Conforme o povo traduz, 

Quando se nasce – uma estrela 

Quando se morre – uma cruz. 

Mas quantos que aqui repousam 

Hão de emendar-nos assim: 

―Ponham-me a cruz no princípio... 

E a luz da estrela no fim!‖ (QUINTANA, 1997, p.138) 

 

 

  O modo de encarar a morte pelo viés da recusa, porém, se torna o mais 

recorrente na modernidade, o que acabou transformando, de um modo geral, a noção de 

que se vai morrer em um incômodo constante para o homem comum e possivelmente 

em um incômodo maior ainda para o homem da ciência no século XIX, visto que se via 

impotente diante do derradeiro momento. Ao mesmo tempo os avanços no sentido de 

identificar e cuidar de doenças dava a cientistas e homens comuns a esperança de que o 

humano pudesse suplantar sua condição natural. A superação da natureza se 

consolidaria na reversão da finitude do homem. 

Na pena de Machado, a imprevisibilidade e insuperabilidade da morte se 

transformam em evidências de que a ciência não é capaz de exercer seu domínio sobre 

tudo. A morte aparece como elemento questionador de certezas, capaz de desestabilizar 

o discurso de supremacia de uma ciência que pretendia descrever e controlar todos os 

fenômenos naturais. Machado, ao buscar nas crônicas em que trata da morte 

desconstruir uma visão de ciência que se impunha como redentora dos males da 
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humanidade e capaz de exercer seu domínio sobre tudo, coloca em questão uma 

perspectiva determinista pautada em padrões matemáticos de previsibilidade. Além 

disso, como as crônicas permitem perceber com clareza, encontra-se exposto o caráter 

ideológico das ciências. Refuta-se a neutralidade que o positivismo buscou atribuir ao 

cientista e a ciência surge assim como um discurso à maneira de outros igualmente 

comprometidos com aspectos econômicos, políticos e sociais. 

É claro que a morte, em certa medida passou a ser evitada e postergada devido 

ao avanço na produção de medicamentos e no tratamento de doenças, ferimentos, 

epidemias etc. e daí as apostas crescentes em soluções científicas para os males da 

humanidade. Mas Machado aponta que ainda assim sempre haverá o incurável e o 

inesperado, e que por mais que continue a avançar a ciência médica a morte continuará 

sendo real e necessária a todos.  Não se pode desconsiderar, no entanto, que sendo 

homem comum, de carne e osso, o próprio Machado viveu também os seus momentos 

de inquietação e até indignação perante a morte, se não fosse assim não se verificaria o 

tom melancólico com que trata o tema da morte a partir do século XX, especialmente 

após a morte de sua esposa Carolina. Verificamos também que, já no final do XIX, sua 

abordagem nem sempre foi irônica e cética ao falar da ciência e sua relação com a 

morte, certas vezes, também foi de frustração e desesperança.  
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Conclusão 

 

Ousar falar da morte, admiti-la nas 

relações sociais já não é como antigamente 

permanecer no quotidiano, é provocar uma 

situação excepcional, exorbitante e sempre 

dramática. Antigamente a morte era uma 

figura familiar, e moralistas deviam torná-

la horrenda para amedrontar. Hoje, basta 

apenas enunciá-la para provocar uma 

tensão emocional incomparável com a 

regularidade da vida quotidiana. 

 

Philippe Ariès 

 

A epígrafe escolhida para a conclusão da minha dissertação tem bastante a ver 

com o que experimentei ao longo de minha jornada como pesquisadora no curso de 

mestrado. Sempre que em alguma comunicação acadêmica ou até mesmo em situações 

mais informais em que eu anunciava que o tema da minha pesquisa era, em linhas 

gerais, a representação da morte na obra de Machado de Assis, surgiam diante de mim 

rostos espantados. Falar deliberadamente sobre morte choca. 

Não foram poucas as vezes em que fui perguntada sobre o motivo que me havia 

levado a querer pesquisar sobre a morte e, durante estes dois anos, eu mesma me 

perguntei isso algumas vezes.  

Pensar sobre a morte me intriga, que eu me lembre sempre foi assim. Como o 

próprio Machado já sugeriu em diversos textos, inclusive no poema Uma criatura, 

epígrafe da minha dissertação, pensar na morte é pensar na vida, são dois lados de uma 

mesma moeda. Foi com Machado que eu descobri novos significados para um dos meus 

assuntos preferidos e foi com ele que aprendi que a morte não é um mal, apesar de ter 

muitas implicações negativas, como nos privar definitivamente da presença de alguém 

que amamos, por exemplo. 

Quando iniciei minha pesquisa, pensei que teria que ler basicamente, além das 

crônicas de Machado e de sua fortuna crítica, alguns textos teóricos a respeito de morte 

e de ciência. Acabei lendo muito mais. 
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O livro A biblioteca de Machado de Assis, organizado pelo professor José Luis 

Jobim, apresenta de forma sistemática e organizada todos os livros que fizeram parte da 

biblioteca de Machado. Essa leitura ainda no início do meu processo de escritura dos 

capítulos me levou ajudou a ter a dimensão do quanto Machado de Assis foi um ávido 

leitor. Mas o que mais chama a atenção nesse livro é o fato de que, de acordo com os 

levantamentos feitos pelas pesquisadoras, Machado leu muito não apenas no campo da 

literatura, ele foi também um grande leitor de ciência. 

Entre os autores lidos por Machado estavam Darwin e Spencer, dois grandes 

nomes da história natural e das teorias de evolucionismo no século XIX. Além disso, 

era expressivo em suas estantes o número de revistas científicas que traziam as novas 

pesquisas e descobertas na área científica e médica no Brasil. 

Reconhecer que Machado foi um leitor que percorreu os mais diversos assuntos 

me levou a compreender que, para que eu fosse capaz de analisar com mais 

profundidade a sua obra, eu também precisaria ser uma leitora de assuntos variados. E, 

decerto, para que essa pesquisa chegasse à sua conclusão, foi necessária a leitura de 

filósofos, médicos, sociólogos, químicos, historiadores entre outros. Para estudar uma 

obra tão rica quanto a escrita por Machado de Assis, não poderia limitar-me a estudar 

somente crítica literária. 

Apesar de o corpus de minha pesquisa não ser muito extenso, para que houvesse 

uma compreensão mais completa sobre a representatividade da ciência no Brasil do 

século XIX, por exemplo, definitivamente foi necessário sair do ambiente das letras. 

Este exercício de pesquisar fora da minha área de formação me permitiu experimentar o 

quanto de fato é importante que um estudioso de uma área não se limite apenas a um 

assunto específico. 

A divisão das áreas do conhecimento, sem dúvida, fez com que passassem a 

existir pessoas muito bem informadas sobre um assunto e totalmente alheias a outros. 

Em consonância com esta ideia, a primeira conclusão a que cheguei após o término 

dessa pesquisa foi que é necessário transitar entre os diversos campos do saber. É uma 

experiência enriquecedora!  

Além disso, a experiência de poder ler jornais publicados há mais de cem anos 

foi maravilhosa e me proporcionou uma melhor compreensão a respeito do Rio de 

Janeiro daquele momento e conhecer um pouco do que fazia parte do dia a dia das 

pessoas naquela época. 
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Apresentei em minha dissertação uma metodologia um tanto quanto pedagógica, 

talvez reflexo do fato de minha atividade como professora ser anterior à minha de 

pesquisadora. Busquei, portanto, apresentar as crônicas como exemplo das ideias que 

defendia em minha análise. Depreendendo elementos da própria construção do texto e 

associando a conceitos filosóficos, quis mostrar como nas crônicas selecionadas a figura 

da morte foi empregada por Machado com vistas a mostrar um limite do saber e do 

poder científicos. 

Minha grande tarefa foi encontrar teóricos que ajudassem a corroborar as ideias 

que já tinha em mente desde o início da elaboração da pesquisa. Obviamente eu poderia 

não ter encontrado nenhuma base para concluir que Machado realmente aproveitou-se 

da morte para mostrar que a ciência tinha suas limitações, o que acredito que não teria 

sido menos enriquecedor para a minha pesquisa. 

Não posso me abster de confessar, no entanto, o quanto foi gratificante para mim 

enquanto pesquisadora descobrir que a minha hipótese levantada ainda na época da 

elaboração do meu pré-projeto para ingresso no mestrado pôde ter sido confirmada ao 

término da pesquisa. E o mais interessante foi poder, além disso, concluir outros 

aspectos interessantes dessa crítica feita por Machado, os quais antes eu não 

considerava.  

Além de duvidar do poder e das ―verdades absolutas‖ da ciência e valer-se da 

morte para apontar uma grande rasura na previsibilidade científica, Machado também 

aponta os erros da ciência, mostrando que nem sempre é exata, que erra inclusive a 

ponto de causar mortes. Machado denuncia a associação entre política e ciência, assim 

como fez em O alienista e mostra que, em muitos casos, o lugar de prestígio ocupado 

pelo discurso e conhecimento científicos é fruto de um projeto de governo que deu as 

mãos à ciência visando dar ares mais civilizados à capital. Dessa forma, Machado 

desvenda interesses da ciência que nada tem a ver com o bem comum, que antes são 

financeiros e egoístas.  

É claro que nem tudo foram flores durante a pesquisa e, diferente do que eu 

cheguei a imaginar, a morte como questionamento do poder da ciência em crônicas de 

Machado ocorre em número bem menor do que considerei inicialmente. Todavia 

entendo que ainda assim é interessante refletir sobre mais esse aspecto ligado à 

discussão sobre a morte presente na crônica de Machado.  

Durante minha busca pela fortuna crítica a respeito da morte em relação à 

ciência na obra de Machado, pude constatar que nada ainda havia sido dito, com 
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exceção de poucas referências à célebre passagem de Memórias póstumas de Brás 

Cubas em que o protagonista, em sua empreitada pela criação do emplastro, acaba 

adoecendo fatalmente. Quanto à morte nas crônicas e sua relação com a ciência, creio 

ser este o primeiro trabalho. 

Acredito que este trabalho é relevante e que pode contribuir para futuras 

pesquisas que visem fazer uma relação entre ciência e literatura no Brasil do século XIX 

considerando não os escritores que a incorporaram em seu fazer literário, mas os que, 

como Machado, posicionaram-se criticamente. Também acredito que essa dissertação 

possa representar uma contribuição para pesquisadores que estudem morte e literatura, 

independente da época.  

Esta foi uma pesquisa pouco linear e cheia de surpresas. Houve um certo caos 

devido ao grande número de referências que iam surgindo à medida que eu ia lendo 

tanto as crônicas de Machado quanto os textos teóricos sobre ciência no século XIX. 

Um assunto levando a outro, um autor levando a outro e assim se passaram muitas e 

muitas madrugadas sem que eu sequer conseguisse sistematizar em escrita o que eu já 

havia aprendido. Tudo o que por mim foi lido não condiz com o tamanho físico desta 

dissertação que carrega apenas um pouco do muito que aprendi nestes dois anos. 

Um outro caos se fez quando, já em meio à redação da dissertação, devido a 

questões pessoais, me perguntei: Como lidar com a morte o tempo todo para cumprir o 

que eu mesma tinha me proposto? Percebi que em certas circunstâncias nem mesmo 

aqueles que dizem não temer a morte, como eu sempre disse, sabem enfrentá-la bem 

quando ela chega perto demais de nós. A crônica em que Machado se lamenta da morte 

do amigo Alfredo Gonçalves é fundamental neste trabalho porque desconstrói um pouco 

a imagem que poderia se fazer de Machado como excessivamente frio, que conseguia 

manter suficiente afastamento do objeto morte para então construir sua crítica. Com a 

chegada da morte de um de seus amigos, entendemos que não é bem assim. 

Relacionar morte e ciência me levou às direções que de início não tinha chegado 

a considerar, dou destaque aqui às propagandas de remédios no final do século XIX no 

Brasil. No início da pesquisa eu não fazia ideia do quanto aquelas propagandas eram 

exageradas, propondo realmente curas instantâneas e milagrosas. Fiquei surpresa ao ver 

que a ironia de Machado em relação às promessas apresentadas pelos fabricantes de 

remédios tinha de fato como base as próprias propagandas desses remédios. 

A minha escolha por ilustrar determinadas partes dessa dissertação foi 

justamente pensando em possibilitar ao leitor um pouco da imersão que eu tive no 
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século XIX através das propagandas. Apresentá-las é uma forma de mostrar o quanto o 

discurso científico realmente se colocava como superior, sendo mesmo possível de 

compará-lo a um discurso religioso. Daí se falar em dogmas, na farmácia como religião 

e na crença das pessoas na ciência. 

Percebi ser mais intensa a morte como instrumento da crítica de Machado à 

ciência nas menções que fazia aos remédios que, além de não proporcionarem uma cura 

absoluta e irreversível, morriam com o passar de alguns anos assim como também 

morriam os seus criadores. O título dessa dissertação tem a ver, portanto, justamente 

com a crítica feita por Machado aos medicamentos que eram apresentados ao público 

como verdadeiras poções de imortalidade. 

Ao discorrer sobre o tema da morte e seu confronto com a ciência nas crônicas 

de Machado de Assis, busquei apresentar o olhar crítico do autor em relação ao discurso 

científico no século XIX que, em consonância com projetos políticos, se impunha cada 

vez mais como o discurso da verdade. Como vimos, as pretensões de fazer ciência no 

século XIX chegaram a permear o campo da literatura. Machado em sua crítica foi 

capaz de mostrar, além disso, um lado obscuro da ciência, suas segundas intenções.  

Além dessas questões, me vi diante da necessidade de aprofundar mais os meus 

conhecimentos sobre a criação do gênero crônica no Brasil e de estudar mais a respeito 

do meio pelo qual as crônicas por mim escolhidas eram publicadas. Por intermédio de 

pesquisas sobre a imprensa no Brasil e mais especificamente sobre a Gazeta de 

Notícias, pude entender não apenas a importância do jornal no Brasil, mas a 

significância que Machado dava a este veículo de comunicação. Lembrei-me do texto O 

jornal e o livro e do interessante posicionamento do jovem Machado em relação ao 

jornal.  

Em minha dissertação optei pela divisão em três capítulos porque acreditei ser 

essa a melhor maneira para que eu pudesse trabalhar em cada um deles as três palavras-

chave da minha pesquisa: crônica, ciência e morte.  

Ao final, cheguei a três constatações que, de certa forma, se relacionam com o 

que foi abordado em cada um dos três capítulos. A primeira constatação é que o gênero 

crônica e a publicação em jornal foram fundamentais para que Machado de Assis 

pudesse fazer sua crítica da maneira que fez. Afirmo isto levando em conta que todos os 

assuntos comentados por ele na crônica eram, a princípio, do conhecimento do leitor do 

jornal, o que permitiu que ele alcançasse com mais eficácia o seu público alvo.  
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A segunda constatação é que de fato havia em Machado o objetivo de 

desmascarar a ciência. Talvez porque ele mesmo foi capaz de desmentir o determinismo 

ao ter conseguido tornar-se célebre e consagrado escritor sendo mulato, pobre, gago e 

epilético. Talvez também porque o Machado maduro não acatava as novidades sem 

ponderação, tanto que dificilmente tomava partido ou levantava bandeiras. Sabemos que 

essa posição de Machado gera controvérsias no meio acadêmico, mas a meu ver foi essa 

postura que lhe permitiu falar sobre tudo. 

A terceira e última constatação a que cheguei é que a morte, assim como supus 

ainda em meus tempos de graduação, é um tema recorrente e fértil na obra machadiana.  

 Não sou boa com términos e despedidas, por isso optei por terminar esta 

dissertação apresentando algumas considerações finais, que não chegam a ser 

conclusões, mas reflexões a respeito dos três assuntos já tão falados (crônica, morte e 

ciência) acrescidos de uma ideia que, por fazer parte do título de meu trabalho, também 

julguei importante dedicar-lhe mais algumas linhas: a imortalidade.  
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Considerações finais 

 

Eu queria ser imortal agora, vivo. Mas isso 

não está ao nosso alcance. Na realidade, a 

imortalidade é um engodo que a gente nem 

sabe como surgiu. O lema da Academia 

Brasileira de Letras é ad immortalitatem. 

Não é uma garantia, é uma promessa 

qualquer. Mas isso, infelizmente, pegou. 

Reflete o desejo que temos de permanência. 

Acho esse desejo tolo. O futuro, como nós 

sabemos, a Deus pertence. A Deus ou ao 

seu equivalente.  

 

Moacyr Scliar 

 

O lema da Academia Brasileira de Letras, ad immortalitatem, que permanece até 

hoje poderia perfeitamente ter sido o lema da ciência médica em seu período de 

ascensão em meados do século XIX. Todavia, enquanto que para a Academia esta 

imortalidade que se busca tem a ver com o reconhecimento do valor literário do que foi 

produzido por aquele que recebe esse título, para os cientistas daquela época o que se 

pretendeu até certo momento foi de fato encontrar uma panaceia universal e alcançar 

um nível de avanço científico que possibilitasse que se chegasse ao ponto de um dia de 

fato superar a morte. 

É interessante perceber que até hoje a ambição de alcançar a imortalidade ainda 

se faz presente na sociedade ocidental. Estima-se haver mais de uma centena de casos 

de pessoas que antes de morrer expressaram aos seus familiares o desejo de que, depois 

de mortas, fossem submetidas à criogenia e assim (congeladas) permanecem. Nesse 

processo o cadáver é congelado para o caso de se, no futuro, houver uma tecnologia 

capaz de reviver quem já morreu, aquela pessoa possa então voltar à vida. É notório o 

caso do engenheiro brasileiro Luiz Felipe Dias de Andrade Monteiro que faleceu em 

2012 e que pediu para que seu corpo fosse congelado com esse intuito. Sua vontade foi 

feita, mas até hoje duas de suas filhas que desejam enterrar o pai brigam na justiça pela 

revogação da decisão pelo congelamento, tomada pela filha mais nova. 
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O tema da morte a partir do século XIX dificilmente aparece desacompanhado 

do tema ―vencer a morte‖ na literatura, em especial quando a ciência também está 

presente como acontece em Frankenstein, ou ainda que seja para recusar essa 

possibilidade como faz Machado em suas crônicas.  

Em seu conto O Imortal de 1882, nova versão do conto Rui de Leão publicado 

originalmente em 1872, Machado satiriza a questão da imortalidade ao apresentar um 

personagem que viveu sem envelhecer por mais de dois séculos graças a um elixir 

produzido por um pajé.  

Nesse texto Machado mostra por meio das próprias vivências do personagem ao 

longo de sua imortal e enfadonha vida as desvantagens que poderiam ocorrer caso uma 

pessoa pudesse de fato viver para sempre e não sofrer com nenhum mal de saúde. 

Ridiculariza premissas científicas e traz à tona a homeopatia como solução. Ao mostrar 

sua trajetória ao longo dos séculos, Machado acaba por revelar a importância da morte e 

a tristeza de uma vida que não acaba nunca.  

Talvez não faça mesmo sentido ser imortal em vida, como Moacyr Scliar disse 

desejar no trecho da entrevista que serve de epígrafe a estas considerações, por mais 

contraditório que isso possa parecer.  

Em seu discurso de abertura das atividades da Academia Brasileira de Letras em 

20 de julho 1897, Machado disse, entre outras coisas, o seguinte:  

 

(...) o batismo das suas cadeiras com os nomes preclaros e saudosos da 

ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais é indício de que a 

tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai 

aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os 

transmitam também aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e 

brilhantes páginas da nossa vida brasileira. (ASSIS, 2015b) 

  

 

 A memória aparece aqui como o avesso da ideia da morte, pois além de ter o 

poder de, de certa forma, trazer de volta à vida é capaz de fazer permanecer por tempo 

indeterminado. A memória ultrapassa o tempo e serve de consolo aos que ficam. 

 Permaneceu até hoje, como nos mostra Phillippe Ariès em seu livro, a tradição 

da visita aos cemitérios como forma de rememorar aqueles que já se foram e o próprio 

Machado usa justamente essa imagem na cena de abertura de seu último romance, 

Memorial de Aires, em que, mais uma vez a memória ocupa espaço central.  
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Há os que se tornam imortais apenas para os seus, como é o caso do meu avô 

João a quem em memória, ou melhor, graças à memória dedico este trabalho, e há 

também os ―grandes mortos‖, como disse Machado em sua crônica publicada em 4 de 

agosto de 1895 ao falar sobre as celebrações em homenagem ao centenário de Basílio da 

Gama. Foi dessa imortalidade por meio da memória que Machado falou naquela 

ocasião: 

 

Não se fez demais para quem muito merecia; mas fez-se bem e com alma. 

Que os nossos patrícios de 1995, chegado o dia 20 de julho, recordem-se 

igualmente que a língua, que a poesia da sua terra, adornam-se dessas flores 

raras e vividas. Se a vida pública ainda impedir que os nomes representativos 

do nosso gênio nacional andem na boca e memória do povo, alguém haverá 
que se lembre dele, como agora, e o segundo centenário de Basílio da Gama 

será celebrado, e assim os ulteriores. Que esse modo de viver na posteridade 

seja ainda urna consolação! Quando a pá do arqueólogo descobre uma estátua 

divina e truncada, o mundo abala-se, e a maravilha é recolhida aonde possa 

ficar por todos os tempos; mas a estátua será uma só. Ao poeta ressuscitado 

em cada aniversário restará a vantagem de ser uma nova e rara maravilha. 

(ASSIS, 2015a, p. 276) 

 

 

Machado descobriu antes do que qualquer cientista de sua época que uma 

verdadeira poção da imortalidade residia na capacidade de lembrar. 

 Em seu texto Quando morrem os imortais, Carlos Heitor Cony discorre a 

respeito dessa qualificação dada aos acadêmicos: 

 

O pior momento da imortalidade é justamente essa ida ao mausoléu. Já disse 
que a Academia é uma espécie de jardim de infância às avessas, onde todos 

têm um futuro. Na Academia, todos têm um passado. O remédio é seguir 

Horácio: "Carpe diem, quam minimum credula postero". (CONY, 2015) 

 

 

A memória, e não a vida, opõe-se à morte. E foi a memória um artifício também 

muito usado por Machado em seus textos na maturidade. Foi a memória que deu ao 

defunto-autor algo para ser dito em Memórias Póstumas de Brás Cubas e que permitiu 

ao autor-defunto Bentinho um reencontro com seu passado em Dom Casmurro.  São as 

memórias deixadas por Ayres que desvendam a vida particular da família Santos em 

Esaú e Jacó. É também ela que em forma de diário conta a vida do próprio Ayres em 

seu Memorial.  
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Sua crônica, gênero que o próprio Machado reconhecia como fugaz, acabou por 

tornar-se também uma literatura da memória, que ainda se lê com vistas a compor uma 

memória de uma época que não pudemos conhecer.  

 Por mais que seja incontestavelmente definitiva a sepultura, a memória é capaz 

de fazer-nos imortais, ainda que mortos. E não serão apenas o talento e a escrita os 

elementos capazes de fazer com que perduraremos na memória dos que ficarem, como é 

o caso do próprio Machado, grande imortal de nossas letras. Acima de tudo, são os 

afetos plantados em vida que nos farão imortais aos que nos amam. 
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