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RESUMO 
 
 
Esta tese tem por objetivo estudar os romances Esaú e Jacó e Dois irmãos. Retomando 
o relato bíblico da rivalidade entre os irmãos gêmeos Esaú e Jacó, narram a rivalidade 
entre Pedro e Paulo e Yaqub e Omar, respectivamente. Machado de Assis se serve 
daquele relato para tratar das contradições humanas de modo mais simbólico e abstrato. 
Milton Hatoum faz do confronto entre os irmãos causa do dilaceramento e ruína de uma 
família amazonense. Esaú e Jacó e Dois irmãos são romances de perdas. Atravessam 
momentos cruciais da história do Brasil. O grande diálogo que se estabelece entre eles 
diz respeito a um impasse de perspectivas sobre que rumos tomar no âmbito das idéias, 
da sociedade, da vida política. 
Palavras-chave: duplo, rivalidade, contradição, História, impasse. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The aim of this paper is to study the novels Esau and Jacob and Two brothers. 
Resuming the narrative in the Bible of rivalry between the twin brothers Esau and 
Jacob, they report the rivalry between Pedro and Paulo and Yaqub and Omar, 
respectively. Machado de Assis take the biblical myth to treat human contradictions in a 
more symbolic and abstract way. Milton Hatoum attributes the tearing and ruin of an 
Amazonian family to the confrontation between the two brothers. Esau and Jacob and 
Two brothers are novels of losses. They go through crucial moments in the history of 
Brazil. The great dialogue between them relates to an impasse as to which ways to take 
in the realm of ideias, society and politcs. 
Key-words: double, rivalry, contradictions, history, impasse.     
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INTRODUÇÃO 

 

 Mais uma tese de doutorado! De novo aquela enxurrada de palavras exemplares 

das teses? De novo aquela linguagem típica das teses? Espero que não, embora não 

possa garantir nada. A influência do meio é poderosa, e acaba-se, sem perceber, por 

incorporar essa fórmula-padrão de escrita acadêmica, uma sintaxe meio abstrusa, meio 

pesada, penosa de ler. Uma gramática tão própria que as teses, quando se transformam 

em livros, sofrem alterações. O texto original é modificado. E o autor, naquelas páginas 

de introdução como estas, vem lá com suas explicações: “A versão que ora 

apresentamos sai escoimada do aparato erudito a que obrigam as praxes acadêmicas e 

que não se justificariam perante um público maior e mais variado”, etc., etc. Mas se a 

incidência nessa linguagem foi inevitável, talvez lhe tenha cabido um lugar restrito, pois 

procurou-se dar voz prioritariamente aos narradores e personagens dos romances 

estudados – Esaú e Jacó e Dois irmãos; eles falam muito, a primazia foi dada a eles. 

 Entretanto, se mitiguei um mal, incorri em outro, e dessa vez de forma 

consciente. Cometi a heresia de não fundamentar a pesquisa num corpo teórico 

específico e único. Me vali de tudo, de todos os escritos, de todos os críticos, de todas as 

fontes, tudo que levasse água para o moinho da interpretação. Procedi a uma recolha 

híbrida, eclética, onívora, incluindo os mesmos autores das obras examinadas. De 

Milton Hatoum, seus outros livros de ficção, suas análises literárias, suas intervenções 

em encontros públicos. De Machado de Assis, seus romances anteriores e o posterior, 

seus textos de crítica, sua correspondência, e mormente suas crônicas, mais exatamente 

as crônicas de “A Semana”, escritas após 1892, na Gazeta de Notícias. 

 As crônicas desse período contêm fatos ou comentários que dizem muito de 

perto ao penúltimo romance de Machado de Assis. Lucia Miguel Pereira chega a sugerir 

que elas foram escritas pelo mesmo narrador de Esaú e Jacó – o conselheiro Aires. Um 

exemplo? Talvez não coubesse nesta introdução, mas vá lá um só e bem ilustrativo 

exemplo de um fato e comentário em tudo semelhantes na crônica e no romance. Outros 

estarão nos capítulos desta pesquisa. 

 O capítulo XXXIX (“Um gatuno”) é um dos capítulos digressivos do romance. 

Ele narra um episódio presenciado por Aires. No largo da Carioca ele vê um grupo de 
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50 ou 60 pessoas protestando contra a prisão de um homem, que era conduzido para a 

estação por duas praças de polícia. “Tratava-se, ao que parece, do furto de uma 

carteira”. O preso reclama inocência – “- Não furtei nada!”-, se recusava a seguir para a 

estação – “- Não sigo!”. As pessoas em volta o apoiavam: 

“- Não siga! bradava a gente anônima. Não siga! não siga! 

Uma das praças quis convencer à multidão que era verdade, que o sujeito furtara uma 

carteira, e o desassossego pareceu minorar um pouco; mas, indo a praça a andar com a 

outra e o preso , - cada uma pegando-lhe um dos braços, - a multidão recomeçou a 

bradar contra a violência.” 

Aires se desvia da cena, entra numa repartição pública. Quando sai, encontra ainda 

pessoas “comentando a prisão e o ladrão. Não diziam ladrão, mas gatuno, fiando que era 

mais doce, e tanto bradavam há pouco contra a ação das praças, como riam agora das 

lástimas do preso. 

- Ora o sujeito!” 

 Agora o episódio na crônica de 24 de maio de 1896: 

“Li que um agente de polícia, entrando em um bonde no largo da Lapa, descobriu certo 

número de gatunos entre os passageiros. Alguns preparavam-se contra um velho, e o 

agente preparou-se contra eles. No largo da Carioca o velho pôde escapar à tentativa, 

mas o agente, auxiliado de um praça, capturou alguns; a maior parte fugiu. Até aqui 

tudo é vulgar como um maçador de bonde. O resto não é raro nem original, mas é 

grandioso. 

 “Cerca de quinhentas pessoas aglomeraram-se no largo, em volta dos presos e 

dos agentes da força. O primeiro grito, o grito largo e enorme foi: Não pode! Não pode! 

Quando este grito sai dos peitos da multidão, é como a voz da liberdade de todos os 

séculos opressos. A primeira idéia de quinhentas pessoas juntas, ou menos (cinqüenta 

bastam), é que toda prisão é iníqua, todo agente da autoridade um verdugo. Imagine-se 

o que aconteceria no largo da Carioca, se o agente não tivesse ocasião de contar o que se 

passara e a qualidade das pessoas presas. A explicação abrandou os espíritos, e salvo 

alguns que, passando ao extremo oposto, gritaram: Mata! Mata! todos se conformaram 

com a simples prisão. Os gatunos é que se não conformaram com a delegacia para onde 

os queriam levar. Iam ser conduzidos à 5ª delegacia e pediram a 6ª, por ser aquela onde 

haviam sido presos.” 
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 O comentário do episódio no romance: 

“Ao cabo, havia um fundo de justiça naquela manifestação dupla e contraditória; foi o 

que ele pensou. Depois, imaginou que a grita da multidão protestante era filha de um 

velho instinto de resistência à autoridade. Advertiu que o homem uma vez criado 

desobedeceu logo ao Criador, que aliás lhe dera um paraíso para viver; mas não há 

paraíso que valha o gosto da oposição.” 

 O comentário na crônica está parcialmente expresso no trecho citado: “Quando 

este grito sai dos peitos da multidão, é como a voz da liberdade de todos os séculos 

opressos.” A outra parte vem nos dois períodos finais: 

“Esta preocupação de observância regulamentar, em simples gatunos, faz descrer do 

vício. Em todo caso, vemos que o vicioso, desde que não pode escapar à justiça, tem a 

virtude de reclamar pela lei. O virtuoso, antes de saber do vício, clama já contra a 

repressão.” 

 Tudo indica tratar-se de um fato realmente acontecido e aproveitado quase por 

inteiro na obra ficcional. O comentário fere o tema central de Esaú e Jacó, o tema da 

contradição, a par da duplicidade e do relativismo moral dos atos humanos, da 

conversão do bem em mal, do vício em virtude. 

 Advirta-se também que será possível encontrar repetido num capítulo o juízo 

expendido em outro; às vezes até no mesmo capítulo, incluindo-se a citação em que se 

apoia. Demonstração eloquente de que não podemos livrar-nos de nossas ideias, de que 

não podemos fugir de nossas obsessões. 

 A repetição é um recurso essencial à aprendizagem, processo que produz 

acúmulo de significados ao longo do tempo. É uma prova de que se tem convicção 

sobre o assunto versado... Pronto! Eis aí em germe a tão exigida teoria. Fundarei uma 

teoria que terá por base a repetição. Será a minha “Produção de presença” e não causará 

nenhuma polêmica. 

 Rever todo o material a fim de certificar-se da pertinência dele com o assunto a 

pesquisar. Reler toda a obra objeto de análise para destacar os pontos principais já 

mapeados na primeira leitura. Reiterar estes pontos, espalhando-os pelo texto 

produzido. Revisar e reescrever o texto produzido para ajustar com rigor forma e 

conteúdo. Estão aí os passos primordiais da teoria, que chamarei de Teoria Real, pois 
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destina-se a abranger três princípios: a reunião de tudo – re-al; o pragmatismo do 

método; a majestade da doutrina. 

 Mas poderão achar-se também contradições. Será a exposição pública da falta. 

Nesse caso, só resta resignada e humildemente aceitá-la, e consolar-me por ficar 

confinada a cinco leitores obrigados deste escrito. 

 Por fim, uma última observação antes de apresentar sumariamente os capítulos 

da tese. Alguém poderá notar, outrossim, que mais espaço foi concedido ao autor 

carioca em detrimento do autor amazonense. Não creio que seja difícil compreender tal 

circunstância. Machado de Assis, autor supinamente canônico, possui obra mais vasta e 

mais vasta fortuna crítica em relação a Milton Hatoum. Não houve preferências de 

nenhuma espécie. 

 A tese faz no capítulo inicial uma primeira aproximação entre as obras, a partir 

de uma frase comum a ambas – “assim tão humana e tão fora do mundo, tão etérea e tão 

ambiciosa ao mesmo tempo”. O capítulo dois trata dos romances de modo genérico, 

para no seguinte cuidar dos narradores, dada sua peculiaridade nas respectivas histórias. 

O capítulo quatro examina a maneira como Machado e Hatoum atualizam o relato 

bíblico da rivalidade entre os gêmeos Esaú e Jacó; o primeiro serve-se dele para compor 

uma narrativa cuja ideia dominante são as contradições e os conflitos humanos; a 

história de Omar e Yaqub segue mais de perto a de Esaú e Jacó, como a de Zana e 

Halim a de Rebeca e Isaac. No capítulo cinco, o tema do duplo é motivo para agrupar 

personagens dos romances e tentar estabelecer um vivo diálogo entre eles. O capítulo 

seis trata do contexto histórico da matéria narrada, do grande impasse final presente nos 

romances, o qual a Conclusão toma como ponto principal de comunicação entre eles. 

 Que a leitura vos seja leve.     
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APRESENTAÇÃO – MINUTA COMPARATISTA 

 

(...) assim tão humana e tão fora do 
 mundo, tão etérea e tão ambiciosa ao mesmo tempo. 

Esaú e Jacó; Dois irmãos  
 

Dizer que a literatura é um sistema de influências recíprocas, uma obra 

conduzindo a outra, um escrito gerando outro, uma forma tecendo outra, constitui um 

evidente truísmo, uma platitude, uma banalidade. Mas é da natureza do entendimento 

humano partir de elementos conhecidos para alcançar juízos mais elaborados. Os 

primeiros navegadores partiam costeando terras familiares antes de se lançarem a mares 

profundos. Newton partiu da maçã que caiu. Por que eu também não posso partir do 

banal e do autoevidente? 

Comparar é, portanto, um caminho para conhecer, forma inerente nos homens de 

ordenar o pensamento. Daí certa indeterminação quanto ao lugar da Literatura 

Comparada nos Cursos de Letras. Há quem veja, apesar de sua expansão na 

universidade brasileira, “problemas de transparência”, “deslizamentos”, 

“hesitações”(HELENA, 1994, pp. 39, 40). Há quem não a considere uma disciplina 

acadêmica específica, mas método de investigação, instrumento de pesquisa, um meio e 

não um fim. 

A prática crítica era, então, exercício comparatista natural, não deliberado, de 

quem se valia de outras obras e autores para fundamentar seu juízo. Para exemplificar 

com dois desses comparatistas inatos, mencionaria precisamente conhecidos 

machadianos como Augusto Meyer e Eugênio Gomes. Com o Proust e Pirandello, do 

primeiro e com as “influências inglesas”, do segundo, buscavam eles avizinhar o nosso 

periférico Machado a obras e autores de prestígio. Atitude mais ou menos equivalente à 

do colonizado que se embeleza pelo espelho do colonizador; ou, em mão inversa, mas 

com efeito idêntico, à do colonizador que impõe o retrato do colonizado. 

“Tudo flui espontaneamente, ao correr da reflexão, como se o discurso crítico se 
constituísse por meio dessas aproximações reconfortantes. Uma espécie de 
comparatismo não intencional, elementar e ingênito. Essa tendência dos críticos 
correspondia ao comportamento dos escritores, sempre inclinados a apoiar-se 
nos textos das literaturas matrizes”(CANDIDO, 1993, p. 212) 
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 A fluidez do conceito pode ensejar que o procedimento comparatista encerre, 

muitas vezes, algo de arbitrário. No afã de fazer concordar situações aparentemente 

comuns, forçamos a mão da interpretação, igualamos com precisão quase matemática os 

dois membros da sentença. Arbitrariedade que se verifica, sobretudo, quando isolamos 

elementos de uma obra, retirados de seu contexto e tomados como totalidades 

autônomas, e os aproximamos a elementos análogos de outra obra. É essa a observação 

crítica que faz Lucien Goldmann a propósito de seu estudo sobre a visão trágica nos 

Pensamentos de Pascal e no teatro de Racine: 

“On isole de leur contexte certains éléments partiels d’une oevre, on en fait des 
totalités autonomes et l’on constate ensuite l’existence d’éléments analogues 
dans une autre oevre, avec laquelle on établit un rapprochement. On crée ainsi 
une analogie factice, laissant de côté consciemment ou non le contexte qui lui 
est entièrement autre et qui donne meme à ces elements semblables une 
signification différente ou oppose.”(GOLDMANN, 2005, p. 20; grifos do autor) 
 

 Por outro lado, é possível que nem haja a necessidade dos dois membros da 

sentença. Todo discurso é devedor de outros discursos, explícita ou implicitamente. 

Sim, pois há parentescos subterrâneos, semelhanças escondidas que abrigam a mesma 

visão de mundo. Machado e Drummond, por exemplo. Ainda que haja menção explícita 

do poeta ao romancista(“A um bruxo, com amor”), a afinidade entre eles transcende à 

simples coincidência textual. Irmanam-se no mesmo humor corrosivo, na mesma 

perspectiva cética, meio desencantada do mundo, na mesma “ironia[que talvez] tenha 

dilacerado a melhor doação”(“Campo de flores”). O início do poema “Eterno”, também 

título de um conto de Machado de Assis(“Eterno!”), porventura, resume o que se disse: 

 

E como ficou chato ser moderno 

Agora serei eterno 

Eterno! Eterno! 

O Padre Eterno, 

a vida eterna, 

o fogo eterno. 

(Lé silence éternel de ces espaces infinis m’effraie) 

- O que é eterno, Yayá Lindinha? 

- Ingrato! É o amor que te tenho 
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Com o acréscimo da citação de Pascal, pensador caro à “filosofia de Machado de 

Assis”.  

 Do mesmo modo, Machado de Assis e Dostoiévski guardam um parentesco 

similar. Dessa vez mais significativo, porque não se conheceram. Salvo engano, foi 

Augusto Meyer quem primeiro os aproximou, depois de mortos, no terreno comum do 

“homem subterrâneo”. Mas a minha nota não carrega a gravidade e o ar sombrio de uma 

consciência agoniada. Pelo contrário, é leve e cristalina como água; trata dos insípidos, 

das pessoas ordinárias e de como devem , se devem, os livros acolhê-los. 

 Em Esaú e Jacó, o Conselheiro Aires registra no seu diário, com a franqueza do 

costume, as impressões que lhe causaram as pessoas numa recepção em casa da gente 

Santos. Parece que não foram boas, pois, com exceção de duas, mereceram o fogo, em 

forma de verso, do Inferno de Dante: 

‘“O resto insípido, mas insípido por necessidade, não podendo 
ser outra cousa mais que insípido.(...) 

Não é que os outros não buscassem ser interessantes, e, se 
intenções valessem, nenhum livro os valeria, mas não o eram, por mais que 
tentassem.(...) Eu posso, truncando um verso ao meu Dante, escrever de tais 
insípidos: 

 
 Dicho che quando l’anima mal-nata...”’(ASSIS, 1975, p. 90)1 
 

  Em O idiota, o narrador, em certa altura, interrompe a história para refletir sobre 

como os escritores devem representar as pessoas nos romances. Afora os personagens 

típicos, marcantes e grandiosos como um príncipe Míchkin, um Rogójin, uma Nastácia 

Filíppovna, que devem fazer os romancistas para conceber sujeitos comuns, ordinários, 

os “insípidos” de Aires? 

  “Contudo, ainda assim resta diante de nós uma pergunta: o que o 
romancista tem a fazer com pessoas ordinárias, totalmente ‘comuns’, e como 
colocá-las diante do leitor para torná-las minimamente interessantes? Evitá-las 
por completo na narração é totalmente impossível, porque as pessoas ordinárias 
são, a todo o instante e em sua maioria, um elo indispensável na conexão dos 
acontecimentos cotidianos; portanto, evitá-las seria violar a verossimilhança. 
Preencher romances só com tipos ou até simplesmente com pessoas estranhas e 
irreais, para efeito de interesse, seria inverossímil, e talvez até desinteressante. 
A nosso ver, o escritor deve empenhar-se em descobrir os matizes interessantes 
e ilustrativos até mesmo entre as ordinariedades. Quando, por exemplo, a 
própria essência de algumas pessoas ordinárias consiste justamente em sua 

                                                 
1 As referências a Esaú e Jacó são tomadas da seguinte edição: Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 
Brasília: INL, 1975. As próximas citações passam a ser designadas pelas iniciais EJ e o número da 
página. 
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ordinariedade constante e imutável, ou, o que é ainda melhor, quando, a 
despeito de todos os esforços extraordinários dessas pessoas para saírem a 
qualquer custo dos trilhos da ordinariedade e da rotina, ainda assim terminam 
por continuar a ser a mesma rotina imutável e eterna, então essas pessoas 
ganham inclusive alguma espécie de tipicidade – como a ordinariedade, que de 
maneira nenhuma quer permanecer sendo o que é e procura a qualquer custo 
tornar-se original e independente sem recursos mínimos para chegar à 
independência.”(DOSTOIÉVSKI, 2002, p. 516) 

 

 Como dizia, todo discurso é devedor de outros discursos. É ainda Lucien 

Goldmann quem afirma, na sua dialética do todo e das partes, que não se pode 

compreender o pensamento e a obra de um autor por eles mesmos, passando incólumes 

à contaminação de outros escritos, leituras e influências. Uma ideia, uma obra são 

aspectos parciais de uma realidade menos abstrata, só receberão sua verdadeira 

significação quando integradas ao todo do grupo social.(GOLDMANN, 2005, p. 16) 

 Para Bakhtin não se pode estudar o fenômeno literário isolado de sua cultura. 

Para que os sentidos de uma obra se revelem é preciso compreendê-los no tempo e no 

espaço de outras culturas. As grandes obras mergulham suas raízes no passado e 

recolhem de lá unidades de sentido que restaram escondidas então, as quais se atualizam 

e enriquecem a cada época; elas, as grandes obras, mediante o encontro de culturas, 

vivem sempre expressivas e falantes, na perspectiva de novas descobertas no futuro. 

  “Um sentido só revela as suas profundidades encontrando-se e 
contactando com outro, com o sentido do outro: entre eles começa uma espécie 
de diálogo que supera o fechamento e a unilateralidade desses sentidos, dessas 
culturas.”(BAKHTIN, 2003, p. 366) 
 

 Os dois romances que são objeto de pesquisa – Esaú e Jacó e Dois irmãos – 

oferecem, cada um por si só, um nível de complexidade considerável; cada um por si só 

se apresenta como um mosaico de idéias e culturas, entrecruzam-se valores de 

diferentes matizes. Esaú e Jacó entabula um rico diálogo entre relato bíblico, tradição 

literária e formas de cultura popular. Aliás, Machado de Assis ilustra no romance a 

teoria do destino cruzado de frases e idéias: 

“Há frases assim felizes.[“A abolição é a aurora da liberdade; esperemos o sol; 
emancipado o preto, resta emancipar o branco” – frase de discurso de Paulo] 
Nascem modestamente, como a gente pobre; quando menos pensam, estão 
governando o mundo, à semelhança das idéias. As próprias idéias nem sempre 
conservam o nome do pai; muitas aparecem órfãs, nascidas de nada e de 
ninguém. Cada um pega delas, verte-as como pode, e vai levá-las à feira, onde 
todos as têm por suas.”(EJ, 131) 
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Machado de Assis, diga-se, é mestre em especular com frases e ideias dos outros. Não é, 

entretanto, um mero repetidor de citações alheias. Ele dialoga com elas, altera-as, 

escarnece delas, usa-as para caracterizar situações e sentidos. Respalda a imagem criada 

por Paul Valéry: “Nada mais original, nada mais próprio do que nutrir-se dos outros. 

Mas é preciso digeri-los. O leão é feito de carneiro assimilado.”( apud NITRINI, 1997, 

p. 134) 

 Em Quincas Borba, o célebre dito de Hamlet – “Há mais coisas entre o céu e a 

terra do que sonha a nossa vã filosofia” – é três vezes modificado: “Há entre o céu e a 

terra muitas mais ruas do que sonha a tua filosofia”(ASSIS, 1968, p. 162); “Há entre o 

céu e a terra, Horácio, muitas cousas mais do que sonha a vossa vã filantropia”(p. 198; 

grifo do autor); “Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas cousas mais do que sonha a 

vossa vã dialética”(p. 199; grifo do autor). Em Esaú e Jacó, a epígrafe de Dante espraia 

sua maldição fatalista por todo o romance; o antagonismo bíblico dos filhos de Rebeca é 

portador da simbologia das contradições; o capítulo intitulado “S. Mateus, IV, 1-10” é 

reprodução paródica da tentação de Cristo (Batista) por Satanás (Cláudia). 

 Já o que “distingue Dois irmãos é a tríplice progênie, etnográfica, bíblica e 

literária, de sua moldagem mítica, remontando, por um lado, a uma das mais primitivas 

representações grupais, por outro à história veterotestamentária de Esaú e Jacó, e 

finalmente, ao romance machadiano de título homônimo.”(NUNES, 2007, p. 216) 

 Exatamente como são homônimas as palavras da epígrafe que abre este capítulo. 

Não, não há erro na duplicidade de atribuição, devemos adjudicá-las aos dois romances. 

Em Esaú e Jacó, são palavras ditas por Aires a Natividade, referindo-se a Flora. Em 

Dois irmãos, são reflexões do narrador a respeito de Rânia. 

 Eis aí o liame explícito, a corda de palavras unindo as duas histórias, para além 

da temática e do gênero comum. Desse fato decorrem implicações.  Foi propósito de um 

autor, ato consciente, reproduzir de forma literal em seu romance passagem de um 

romance anterior. Ele quis vincular-se a um discurso pregresso, escolheu de modo 

deliberado seu precursor. Tal situação nos remete – é inevitável – ao pequeno ensaio 

“Kafka y sus precursores”, de Otras inquisiciones, em que o leitor Borges reúne peças 

literárias, de diferentes épocas, lugares e gêneros, que lhe dão a ressonância de Kafka. 

Aquelas peças, por sua vez, a partir dos escritos de Kafka, serão lidas de maneira 

diversa, ou, talvez, não fossem percebidas se ele não existisse. “El hecho es que cada 
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escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como 

ha de modificar el futuro.”(BORGES, 1996a, pp. 89, 90). 

 Portanto, a rua da influência, o trajeto por onde trafegam emissor e receptor, tem 

mão dupla; a seta aponta igualmente para o emissor. A influência também recua para 

buscar seus precursores. Tudo sempre dependerá da posição de prestígio do discurso 

que influencia, da sua sagração canônica. No caso que estamos considerando, a 

intromissão de Dois irmãos em Esaú e Jacó poderia sugerir uma interpretação outra 

para a relação entre Aires e Flora. O interesse do Conselheiro pela moça “inexplicável” 

não seria somente curiosidade intelectual de um observador isento, nem seus cuidados 

apenas sentimentos paternais. 

 As palavras iguais nos dois romances tornam também possível um paralelo, 

acaso mais pertinente, com outro texto de Borges, o conto “Pierre Menard, autor del 

Quijote”, de Ficciones.  

 Entre as obras deixadas pelo romancista Pierre Menard, não constava sua obra 

fundamental, seu projeto ambicioso de, no século XX, reconstruir literalmente, página a 

página, o Dom Quixote. Cotejando um fragmento do Quixote de Cervantes e um “outro” 

do Quixote de Menard, o narrador faz algumas considerações: 

“... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las 
acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertência de lo 
por venir. 

     
Redactada em el siglo XVII, redactada por el ‘ingenio lego’ Cervantes, esa 
enumeración es um mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, 
escribe: 

 
...la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las 
acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertência de lo 
por venir. 

. 
La historia, madre de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo 
de William James, no define la historia como una indagación de la realidad sino 
como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que 
juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales – ejemplo y aviso de lo presente, 
advertência de lo por venir - son descaradamente pragmáticas.”(BORGES, 
1996b, p. 449) 

 

 Se termos iguais de um “mesmo” romance produzem interpretações distintas, em 

vista da variação do contexto histórico, que não dizer de romances diferentes? Flora 

assume um papel simbólico em Esaú e Jacó. Na expressão de Augusto Meyer, é o “mito 
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da hesitação”. Sua dúvida é angústia, pois a escolha está interditada por contradições 

invencíveis, cuja representação nos gêmeos é o aspecto primeiro e imediato; não 

somente nas relações amorosas, ou nos regimes políticos, ou na composição das formas 

de arte, elas são o modo precípuo e único de como os fenômenos se apresentam. Aires, 

ao contrário, como um cético autêntico, reconhece a equipolência dos termos 

contraditórios e suspende o juízo. 

 A ambição dela é a da coisa perfeita e completa, que não achará nunca. O tema 

da perfeição, por sinal, é recorrente em Machado de Assis. Podemos encontrá-lo nos 

contos “Trio em lá menor”, “Um homem célebre”, “Cantiga de esponsais” e 

“Manuscrito de um sacristão”. Quase todo escritor é assim obsessivo. Aferra-se a quatro 

ou cinco temas que absorvem seus cuidados por toda a vida. 

 Rânia é carnal. Frustrada em sua pretensão amorosa, refugia-se nos carinhos 

quase incestuosos dos irmãos gêmeos. Respondendo pelo comércio do pai, torna-se 

exímia na arte de comprar, vender e trocar mercadorias; faz-se diligente na 

modernização do negócio que dirige, antecipando-se ao avanço do Capital no norte do 

país. 

 De um lado, o simbólico, o incorpóreo, o extático; de outro, o empírico, o 

material, o ativo. O par de personagens Flora-Rânia será um dos parâmetros usados para 

a proposição da hipótese fundamental desta pesquisa no que respeita ao modo como os 

dois romances se relacionam, pois, apesar da referência explícita do escritor Milton 

Hatoum ao romance Esaú e Jacó, é preciso verificar concretamente até que ponto as 

duas obras se aproximam, ou se afastam, ou se complementam, ou se emendam. 

 Dentro, portanto, dessa perspectiva, na qual se reescrevem ao infinito versões de 

uma única história, cabe considerar como ela é retomada a partir de textos e contextos 

diversos. A despeito dessa unidade essencial, em que viceja o mesmo Espírito, o mesmo 

Verbo, a mesma “flor de Coleridge” – para continuar com Borges -, são as variações 

que movimentam a literatura. Se para o simples consumidor de narrativas pode valer “la 

doctrina de que todos los autores son un autor” (BORGES, 1996a, p. 19), a visão 

armada do intérprete obstina-se em verificar a evolução da ideia nos diferentes autores. 

Ainda que tal obstinação não passe, muitas vezes, de impertinências e rabugices de um 

esmiuçador. 
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DOS ROMANCES 

 

 Cabe agora, neste capítulo, especular sobre Esaú e Jacó e Dois irmãos como 

puros romances, isto é, considerá-los do ponto de vista da teoria que se veio formulando 

ao longo do tempo a respeito dessa forma literária. Como situá-los em suas respectivas 

épocas? Representam uma ruptura em relação à série histórica? Inovam ou seguem a 

tradição? Há algum tipo de transgressão linguística que possa associá-los a um certo 

vanguardismo? É possível estabelecer um vínculo entre eles? Dado que sim, que espécie 

de vínculo? 

 Para responder a essas questões, ou tentar responder, ou, até mesmo, descartar a 

pertinência delas, procurarei sobrepor observação empírica a juízos de base teórica. 

Creio ser esse o modo mais prudente de abordar o assunto literário, como de resto 

qualquer outro. Aliar experiência a conceito, busca do conhecimento a sistematização 

do conhecimento, a maçã de Newton às leis de Newton. Há uma vantagem adicional 

nesse método. Como o movimento inicial de observar é feito por um indivíduo, é 

possível aventar com o alvitre único, sem precedente ou sucessor, para depois 

embrulhá-lo na tradição bem pensante dos princípios racionais, em suma, a perspectiva 

da glória privada servida pela ciência pública. Seria o caso, mal comparando, do 

emplasto Brás Cubas, não fora a morte de seu inventor. 

 O texto se desenvolverá a partir de três grandes tópicos. No primeiro, intervirão 

principalmente os críticos, pensadores ou filósofos que refletiram sobre o gênero; no 

segundo, principalmente os romancistas que discorreram acerca da arte do romance; e, 

no terceiro, principalmente os próprios autores, Machado de Assis e Milton Hatoum, 

pois ambos também se debruçaram sobre o seu mesmo fazer literário. Portanto, o 

objetivo da exposição é ir regulando o foco de análise no sentido do mais amplo para o 

mais estrito, do mais abstrato para o mais concreto, sem que isso implique – daí o 

“principalmente” – uma divisão estanque dos tópicos. Semelhante divisão obedece 

apenas a uma organização mínima do texto, não impede que as intervenções se cruzem 

por entre as fronteiras dela. 
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  Teóricos somente 

 

Nesta altura do século, por alegadas razões técnicas, culturais, sociais e 

ideológicas, tem havido uma espécie de profecia dos “fins”: o fim da história, o fim da 

pintura, o fim da canção, o fim do romance. A débâcle dos chamados países do 

socialismo realmente existente teria levado à vitória definitiva das democracias de 

mercado de tipo ocidental, com o silêncio das contradições e a harmonização das 

diferenças de classe. A fragmentação dos modos de sociabilidade, o direito de cidade 

conferido à diversidade cultural, a realização e fruição coletiva das produções artísticas, 

o desenvolvimento acelerado dos recursos tecnológicos de comunicação teriam 

provocado o esgotamento das formas conhecidas de representação simbólica, entre 

estas, o romance. 

 Se, por um lado, é uma temeridade aceitar, sem mais justificativa, a decretação 

da morte de um gênero literário de menos de 200 anos de vida, considerando-se sua 

afirmação no século XIX, um período de tempo pouco significativo no que toca a 

categorias de longa duração histórica (o soneto, por exemplo, que vem do renascimento, 

continua intacto até hoje), um gênero em evolução, inacabado, autocrítico, que se 

reinventa, e como diz Bakhtin “o único gênero em evolução, por isso ele reflete mais 

profundamente, mais substancialmente, mais sensivelmente e mais rapidamente a 

evolução da própria realidade.”(BAKHTIN, 1988b, p. 400). 

 Por outro lado, não há como fugir à evidência de que o romance, por esse 

mesmo espírito renovador, sofre as contingências da vida presente. Contingências que 

restringem o círculo de leitores, ao menos para um tipo específico de romance: 

sofisticado em termos de enredo, harmônica combinação entre tema e forma narrativa, 

apurada elaboração da linguagem, polissêmico, contendo elementos de crítica social na 

sua necessária visão problemática do mundo, enfim, exigindo também um leitor crítico, 

culturalmente preparado para receber uma obra assim concebida, para apreendê-la em 

suas diferentes camadas de sentido.  

 Mas as “contingências da vida presente” não seriam modos de incitar a uma 

nova prosa, de ativar a capacidade criativa dos realizadores, e, nesse caso,  a “crise” 

estaria não no mundo real e, sim, na sua representação? De todo modo, parece haver 

uma inflexão na vida do romance, cujos rumos ainda não seria possível indicar face à 
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ausência de um conveniente distanciamento histórico. Quem sabe Hegel, com sua 

maneira dialética de pensar as formas de arte, pudesse determinar a natureza do desvio 

ou mesmo apontar para a superação do gênero, como o fizera em relação ao término da 

arte romântica, com o término da subjetividade sobre o conteúdo e a forma? É verdade 

que a lógica hegeliana pode emprestar ao raciocínio um certo esquematismo, o vício 

teleológico de relacionar o desenvolvimento com um fim conhecido ou suposto. 

 No entanto, não precisamos de Hegel para continuar aventurando o fim do 

romance. Para o tcheco Milan Kundera, se morte houvesse, ela não ocorreria por razões 

estéticas, tal como anunciavam as vanguardas um futuro inusitado em matéria de arte. 

Para ele ainda existiriam possibilidades não inteiramente atendidas pelo romance, se 

poderia apelar para temas não consumados de modo pleno: a diversão, o sonho, a 

especulação livre do pensamento, o tempo da memória coletiva. Ela ocorreria – a morte 

do romance – por razões políticas, mediante os golpes da censura, do arbítrio e das 

proibições dos regimes totalitários. (KUNDERA, 1988, pp. 17-20). É uma opinião 

condicionada, naturalmente, à situação particular de um escritor obrigado ao exílio 

político. 

 Já o crítico literário George Steiner, mais de vinte anos depois de Milan 

Kundera, fala a partir da paisagem contemporânea, cujo cenário foi modificado 

completamente pela ação transformadora do tempo, à guisa de invisível contrarregra. E 

apesar desse novo teatro, ou talvez exatamente por isso, o fim do romance é a mesma 

peça que se leva: 

“O que quero dizer é que talvez os romances estejam chegando ao fim, 
porque no mundo de hoje imagens e histórias nos chegam diretamente em 
nossas casas. Duvido muito que tenhamos outro Proust, outro Faulkner. Os 
grandes mestres contemporâneos escrevem de maneira breve. 

Veja o caso de Kafka, o quanto ele é fragmentário. Hoje Shakespeare 
seria um roteirista.”(STEINER, 2009, p.4) 
 

 Steiner nos quer dizer que o romance se encontra num mundo que não é mais o 

seu, está deslocado culturalmente. Teríamos de procurar outro gênero para personificar 

outra classe, já que, na célebre frase de Hegel, o romance é a epopeia burguesa?: 

“Se procurássemos na época recente por exposições verdadeiramente épicas, 
temos de nos dirigir para outro círculo do que o da epopeia propriamente dita. 
Pois todo estado do mundo atual assumiu uma forma que em sua ordem 
prosaica se coloca diretamente contra as exigências que nós consideramos 
indispensáveis para a autêntica epopeia, ao passo que as revoluções às quais 
estiveram submetidas as relações efetivas dos Estados e dos povos, ainda estão 
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demasiadamente presentes na recordação como vivências efetivas para poderem 
suportar a Forma artística épica.”(HEGEL, 2004, p. 154)  

 
 Uma forma que só ganhou a condição de literatura séria no século XIX, o 

“século sério” de que fala Franco Moretti, em que se retratam nos chamados 

“enchimentos narrativos”, a regularidade da vida burguesa, sua conduta sóbria e 

responsável, o racionalismo da existência moderna, o miúdo realismo do cotidiano 

(MORETTI, 2003, pp. 16-20). 

 O romance era, então, a forma literária em que o público leitor burguês 

encontrava satisfação de se ver representado. Mas não foi sempre assim. Nos dois 

séculos precedentes, as pessoas da boa sociedade se escondiam para ler seus romances 

prediletos, e seus artífices, como Daniel Defoe e Denis Diderot, não se sentiam muito à 

vontade em serem chamados de romancistas. De Walter Scott diz-se que para receber 

um título nobiliárquico por suas afamadas histórias romanescas, usou-se o subterfúgio 

de agraciá-lo por alguns poemas juvenis, já que seria um deslustre ser reconhecido por 

romances que saíam anônimos, obras fúteis e mentirosas (CANDIDO, 1987, p. 72) 

 Contudo, se levarmos em conta uma outra hipótese de origem, o romance jamais 

terá fim, pois nasce de um mito primordial, é um universal humano, como o complexo 

de Édipo. Nessa hipótese, a ensaísta francesa Marthe Robert localiza a origem do 

romance numa sintomatologia clínica descrita por Freud e chamada de “romance 

familiar do neurótico”. Consciente na infância e patológico no adulto, a fábula do 

“romance familiar” é contada para salvar a criança do risco que ameaça sua convivência 

idílica com os pais. Num primeiro momento ela diviniza os pais e se torna, 

especularmente, o próprio filho-deus. Depois, decepcionada com o afrouxamento dos 

cuidados contínuos que lhe eram dispensados, imagina que aqueles não são seus pais 

verdadeiros, mas estranhos, e ela é uma criança perdida cujos autênticos pais – 

poderosos, nobres e monárquicos – se revelarão a ela e a investirão em suas fileiras. A 

“criança perdida” se transforma no “bastardo” à procura de seu destino, absorvido na 

tarefa de retomar a condição perdida. Essa ficção elementar é, grosso modo, o broto do 

romance propriamente dito. Este recebe daquela a herança de pretender “unir 

magicamente o visível e o invisível, ser sonho e substituto da realidade, fuga do mundo 

e retorno ao mundo, mito e ciência, tempo perdido e tempo redescoberto.”(ROBERT, 

2007, p. 51). 
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 Por essa tese, todo homem é filho do romance, para repetir uma das epígrafes do 

livro, mas talvez seja mais apropriado afirmar, por razões psicanalíticas ou não, que 

todo homem é filho da ficção, sendo o romance o molde no qual ela é conformada... 

Não, retifico já o que ficou escrito, no que toca à palavra “molde”, que encerra as 

noções de passividade e rigidez, condição desmentida pela natureza multiforme com 

que o romance se apresenta, modo de corresponder ao incessante movimento da 

história. 

 Presentemente essa correspondência tem garantido a vitalidade do romance. Seu 

caráter proteico, signo de nascimento, é igualmente estratagema para, ao mudar de 

aspecto, continuar existindo, apesar da concorrência que sofre de outras formas 

narrativas, como os roteiros cinematográficos, por exemplo. Tem sido crescente a 

publicação de roteiros de cinema, considerados um híbrido entre romance e teatro. Da 

maneira como se apresenta comumente, se poderia configurar o roteiro como um novo 

gênero em gestação – autoria coletiva e publicação complementar de fotos de cenas e de 

ensaios de apoio? É certo que assim como está constituído ele é uma peça inseparável 

do filme. Nada impede, contudo, que em algum momento se desprenda dele e se 

transforme num produto independente. 

 Outro aspecto que não pode ser negligenciado, no que se refere ainda à vida do 

romance, é justamente a recepção crítica por parte dos leitores. Em relação a esse 

aspecto, Milton Hatoum vê o futuro do romance ligado ao trabalho do leitor: 

“Os rumos do romance não dependem apenas da produção literária, mas 
também, e numa escala considerável, do trabalho do leitor, de sua mirada 
crítica, de sua intervenção no texto, de suas exigências e 
expectativas.”(HATOUM, 2007b, p. 51) 

 
Aliás, o mesmo Milton Hatoum, em outra intervenção, acredita na renovação, na 

inesgotabilidade da forma romanesca, porém fora do plano da linguagem: 

“Não acredito mais em romance de vanguarda. O último foi Grande sertão. 
Esse tipo de transgressão linguística, jogar com neologismos, depois do Rosa... 
Mas do ponto de vista da estrutura, do modo de narrar, há uma variação infinita. 
Você pode contar uma história de mil maneiras diferentes. É inesgotável. Você 
pode jogar com essas estruturas, com o tempo, com o modo de narrar, aí é que 
está algum tipo de renovação. Não na linguagem.”(HATOUM, 2009, p. 2)  

 
 No que diz respeito agora especificamente à nossa ficção, é da tradição geral do 

romance brasileiro, desde sempre, uma orientação mimética dessa literatura, presa a 

uma verossimilhança de cariz realista. São romances brasileiros e do Brasil. O que conta 
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é a representação imediata do país, a revelação, nos inícios, dos espaços físicos e dos 

seus costumes urbanos, a cor local sem mais problemas, como se pretende no amplo 

painel romanesco do Brasil apresentado por José de Alencar no prefácio a Sonhos 

D’Ouro (1873). 

 Já no século XX, a década de 30 – a mais extremada do século dos extremos – 

vê surgir uma rica safra de romances, relacionados, de um lado, a uma visão crítica das 

relações sociais (Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego), de outro lado, a 

uma visão, por assim dizer, metafísica, interiorizada da existência humana (Lúcio 

Cardoso, Otávio de Faria, Cornélio Pena ). 

 Dando um outro salto nesse brevíssimo panorama literário do romance, vamos 

nos situar nos anos 70 em diante. A partir daí, mas sobretudo nos anos imediatamente 

posteriores, aquele caráter mimético se acentua, assumindo às vezes uma feição 

hipermimética. A prosa jornalística e veraz do romance-reportagem traz o fato ainda 

quente para dentro do romance. A linguagem ganha o ritmo e a agilidade da técnica do 

cinema e da televisão, carente de trabalho estético. A denúncia da contundência brutal 

da violência urbana ganha estilo documental. À medida, porém, que os anos avançam, a 

sociedade se diversifica, multiplicam-se os interesses, a complexidade da vida urbana 

solicita intérpretes que atendam aos diferentes valores culturais, e assim não é possível 

mais traçar qualquer padrão uniforme de romance, a pluralidade de maneiras é a sua 

marca, cada autor, por si só, se constitui quase numa vertente específica – Paulo Lins, 

Caio Fernando Abreu, Sérgio Sant’anna, Chico Buarque, Bernardo Carvalho, João 

Gilberto Noll, Milton Hatoum. Simultaneamente emerge uma dita crítica culturalista, 

que busca compreender essas várias línguas sociais. 

 É de se mencionar, além disso, as exceções significativas daquela orientação 

mimética de romance: as narrativas miticamente transfiguradoras da realidade de 

Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Dentro do paradigma dominante, no entanto, creio 

que a sintonia mais ajustada entre realidade e representação artística foi a que propôs 

Machado de Assis, não no célebre ensaio “Instinto de nacionalidade” (1873), mas no 

prólogo a Memórias póstumas de Brás Cubas, com o corolário demonstrativo neste 

romance e nos que vieram a seguir: a mistura da “pena da galhofa” com a “tinta da 

melancolia”. 
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 O ensaio de 1873, mais que ou além de “notícia da atual literatura brasileira”, é, 

de fato, uma defesa em causa própria. O já famoso “sentimento íntimo que o [escritor] 

torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no 

tempo e no espaço” manifesta a opinião de que não se pode atribuir espírito nacional 

somente às obras que tratam de assunto local, e logo, de que são muito menos comuns 

os romances que se interessam pela “análise de paixões e caracteres”. Ora, é exatamente 

essa análise que tinha em vista em Ressurreição, publicado no ano anterior, como 

escreve na advertência: 

“Não quis fazer romance de costumes; tentei o esboço de uma situação e o 
contraste de dois caracteres; com esses simples elementos busquei o interesse 
do livro.” (ASSIS, 1969, p. 32)  

 
 O verdadeiro instinto da nacionalidade manifesta-se realmente na combinação de 

galhofa e melancolia. Machado de Assis descobriu o tom congenial a um modo de ser 

de cuidar com leveza do assunto sério, de recuar diante do conflito, de conciliar pelo 

alto. Hábito histórico que vem das origens como provam uma independência gritada 

pelo príncipe da metrópole, uma república não tão antimonárquica e uma revolução que 

consentiu oligarquias. Hábito ainda válido e vigente, a julgar por recente declaração de 

ministro de Estado, que, a propósito de negar a reinterpretação da Lei de Anistia para 

punir torturadores, afirma não haver no Brasil cultura de ruptura. 

 Em Esaú e Jacó é uma dessas conciliações – o Gabinete do marquês do Paraná – 

o pretexto de que se vale Batista para mudar de partido, justificando com as figuras de 

Nabuco de Araújo, marquês de Olinda e Zacarias de Góis, os quais foram 

“conservadores que compreenderam os tempos novos e tiraram às idéias liberais aquele 

sangue das revoluções, para lhes pôr uma cor viva, sim, mas serena.” (EJ, 150). 

Lembrou-se, além disso, da sentença absolutória do visconde de Albuquerque de que 

nada mais parecido com um “saquarema” do que um “luzia” no poder. Quanto à 

república relativa, o Conselheiro Aires trata de acalmar o banqueiro Santos de que 

“Nada se mudaria; o regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa 
sem trocar de pele. Comércio é preciso. Os bancos são indispensáveis. No 
sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, 
menos a constituição.” (EJ, 188) 

 
 Resumindo, pode-se dizer que o “ideal do crítico” se tornou consubstancial com o 

romancista, pois cabe a ambos “procurar-lhe [na obra] o sentido íntimo, aplicar-lhe as 
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leis poéticas, ver enfim até que ponto a imaginação e a verdade conferenciaram para 

aquela produção.” (ASSIS, 1962, pp. 798, 799) 

 Roberto Schwarz é o grande intérprete, na obra machadiana, da especificidade 

histórica do país, da justa adequação entre “imaginação” e “verdade”. Para Schwarz, no 

entanto, semelhante especificidade é ponto de partida, ao passo que, a meu ver, é ponto 

de chegada, isto é, a visão machadiana toma as estruturas sociais como resultado de uma 

espécie de fatalismo da condição humana. O mal está dentro tanto quanto fora, ou por 

outra, o mal de dentro determina o mal de fora. Refletir as experiências mais íntimas 

dos seres humanos acaba atingindo as esferas sociais. Os acontecimentos políticos são 

governados pelas mesmas leis que regem os acontecimentos privados. 

 A propósito, Esaú  e Jacó, entrando agora numa primeira abordagem mais 

ampla, de concepção filosófica dos romances, é atravessado, do começo ao fim pela 

ideia-força de uma metafísica do Destino. Uma “estória romanesca” assim caracterizada 

por Northrop Frye: 

“A introdução de um ômen ou presságio, ou o artifício de fazer toda a estória 
desenrolar-se em cumprimento a uma profecia inicial, constitui um exemplo [de 
ficção realista e romanesca a um tempo]. Tal artifício sugere, em sua projeção 
existencial, um conceito de destino inelutável, ou da oculta vontade onipotente. 
Na verdade, é um escrito de pura intenção literária, tendo o começo alguma 
relação simétrica com o fim.” (FRYE, 1973, p. 141) 

 
Do começo ao fim: da epígrafe inicial de Dante, da primeira predição da cabocla à 

consideração final de Aires sobre a rivalidade entre os gêmeos, “persistente no sangue, 

como necessidade virtual”, “desde o útero” (EJ, 284); passando ainda por: 

“O que o berço dá só a cova tira.” [Aires no Memorial] (EJ, 90) 

“Isso que devia ser um laço armado à ternura da mãe, trouxe ao coração de ambos 

[Pedro e Paulo] uma sensação particular, que não era só consolo e desforra do soco 

recebido naquele dia, mas também satisfação de um desejo íntimo, profundo, 

necessário.” (EJ, 100) 

“Natividade confiava na educação, mas a educação por mais que ela a apurasse, apenas 

quebrava as arestas ao caráter dos pequenos, o essencial ficava; as paixões embrionárias 

trabalhavam por viver, crescer, romper tais quais ela sentira os dois no próprio seio, 

durante a gestação...” (EJ, 113) 

“Aires ia sentindo como esta pequena [Flora] lhe acordava umas vozes mortas, falhadas 

ou não nascidas, vozes de pai. Os gêmeos não lhe deram um dia a mesma sensação, 
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senão porque eram filhos de Natividade. Aqui não era a mãe, era a mesma Flora, o seu 

gesto, a sua fala, e porventura a sua fatalidade.” (EJ, 165) 

‘Aires suspirou em segredo, e curvou a cabeça ao Destino. Não se luta contra ele, dirás 

tu; o melhor é deixar que nos pegue pelos cabelos e nos arraste até onde queira alçar-nos 

ou despenhar-nos.” (EJ, 166) 

“- Não é a ocasião que faz o ladrão, dizia ele [Aires] a alguém; o provérbio está errado. 

A forma exata deve ser esta: ‘A ocasião faz o furto; o ladrão nasce feito.’” (EJ, 209) 

“Ainda quando combinassem [Pedro e Paulo] de acaso e de aparência, era para 

discordar logo e de vez, não deliberadamente, mas por não poder ser de outro modo.” 

(EJ, 272) 

 Já Dois irmãos, ausente um padrão comum para o romance contemporâneo, se 

enquadra naquele tipo esboçado mais acima: sofisticado em termos de enredo, apuro 

estético do texto, conformação de tema e forma narrativa, possibilidade vária de leitura, 

problematização das situações e conflitos. 

  O último aspecto responde à concepção lukacsiana de romance. Nela o “herói 

problemático” sai em busca de seu destino numa sociedade degradada. As aspirações do 

indivíduo entram em tensão com a objetividade reificada do mundo, mundo abandonado 

por Deus, cujo abandono se revela “na inadequação entre alma e obra, entre 

interioridade e aventura, na ausência de correspondência transcendental para os esforços 

humanos.” (LUKÁCS, 2000, p. 99). 

  Em Dois irmãos, o personagem-narrador está à procura de seu destino, de suas 

origens. Ele é o bastardo, filho de um dos gêmeos (Omar ou Yaqub), mas recusa a 

paternidade de um ou de outro. Na verdade, não se sentia filho de nenhum deles, pois 

ambos assumiram posições deletérias, ética e socialmente falando: 

“A loucura da paixão de Omar, suas atitudes desmesuradas contra tudo e todos 
neste mundo não foram menos danosas do que os projetos de Yaqub: o perigo e 
a sordidez de sua ambição calculada.” (HATOUM, 2000, pp.263,264).2 

 
“A objetividade reificada do mundo” não correspondia às suas aspirações: “Me 

distanciei do mundo das mercadorias, que não era o meu, nunca tinha sido.” (DI, 262) 

 Halim, avô do narrador e pai dos gêmeos, é um ser igualmente deslocado, 

sobretudo depois que os filhos lhe roubam a razão de viver – a fruição do amor de Zana. 

                                                 
2 As referências a Dois irmãos são tomadas da seguinte edição: São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
As próximas citações passam a ser designadas pelas iniciais DI e o número da página. 
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O hedonismo de Halim e sua desilusão não se coadunam com o trato sério dos negócios. 

É assim que ele conta para o narrador: 

“’Por Deus, nunca pude levar a sério o comércio’, disse ele, num tom de falso 
lamento.’ Não tinha tempo nem cabeça para isso. Sei que fui displicente nos 
negócios, mas é que exagerava nas coisas do amor.” (DI, 65) 

 
Ou é visto dentro do campo de observação do narrador: 

“Assim eu via o velho Halim: um náufrago agarrado a um tronco, longe das 
margens do rio, arrastado pela correnteza para o remanso do fim.” (DI, 183) 

 
 

  Escritores-Críticos 

 

 Se fosse possível legislar no domínio da arte e me fosse concedida a graça de 

uma única cláusula, decretaria: “Toda filosofia estética, de agora em diante, terá de ser 

filosofia aplicada.” Admito que seria legislar em causa própria, mas estou certo de que 

muitos operadores da literatura me agradeceriam, ao menos intimamente. Tanto eles 

como eu nos subtrairíamos às agruras das puras abstrações sem a contrapartida do 

objeto artístico. 

 Assim, romancistas que discorrem sobre romances, os deles ou não, por lidarem 

com a massa concreta de histórias, enredos, personagens, estabelecem relações 

dedutíveis entre teoria e texto, aproximações perceptíveis entre concepção da narrativa e 

forma realizada. 

 Quanto à construção do enredo, Esaú e Jacó e Dois irmãos apresentam como 

ponto comum o fato de serem romances de trama não linear, a trajetória neles é 

pontuada por desvios, não se confunde com a história, que é uma “narrativa de 

acontecimentos em sua sequência no tempo”, na definição de Forster (FORSTER, 1998, 

p. 29).  

 Aliás, mais do que característica comum aos romances, é uma característica 

comum aos próprios autores. Em Memórias póstumas, Brás Cubas abre suas memórias 

pelo fim; o capítulo inicial de  Quincas Borba  mostra-nos Rubião capitalista, dono do 

céu e da terra, diferente da primeira versão em folhetim, cuja mesma cena aparece no 

capítulo XX; em Dom Casmurro, o narrador já começa casmurro, tentando reproduzir, 

sem sucesso, no Engenho Novo a casa antiga da rua de Matacavalos; e mesmo no 

Memorial de Aires, cujo registro dos acontecimentos de cada dia deveria aparentemente 
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prender a história ao curso linear do tempo, o narrador encontra meios de retardar a 

ação, de fugir à linearidade – “Se eu estivesse a escrever uma novela, riscaria as páginas 

do dia 12 e do dia 22 deste mês (...) que então chamaria capítulos.”(ASSIS, 1967, p. 

103). 

 A despeito de ser romance, o primeiro capítulo de Esaú e Jacó possui o apelo 

das aberturas dos contos de Machado de Assis. São irresistíveis, e ainda quando 

antecipam desfechos que ordinariamente se esperariam no fim da narrativa, a tensão não 

se dissolve. É o procedimento adotado em “A causa secreta”. O primeiro parágrafo 

instala uma situação em meio aos acontecimentos, “que adiante se explicará.”. Garcia, 

Fortunato e Maria Luísa são flagrados em silêncio constrangedor. “Como os três 

personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história 

sem rebuços.” (ASSIS, 1998, p. 287). É o que se começa a fazer a partir do parágrafo 

seguinte.  

  Em Esaú e Jacó, o capítulo inicial contém os elementos definidores do 

romance. Há mais do que antecipações, há profecias, notícias premonitórias que se 

desdobram ao longo da história. E não se restringem ao explícito vaticínio da cabocla, 

que prevê um vago futuro grandioso para os gêmeos e ardilosamente “adivinha a briga” 

entre eles no útero materno, como a cartomante do conto homônimo “adivinhara” “um 

grande susto em Camilo”. 

 Aqueles elementos definidores se encontram no próprio plano da narração. A 

começar pela epígrafe de Dante que, como vimos, impregna de fatalismo todo o 

ambiente do romance. No primeiro parágrafo já se esboça a peculiaridade de um 

narrador em terceira pessoa que é também personagem pela condição igual de estarem 

em diferentes países: “Um velho inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me há 

muitos anos em Londres (...)” (EJ, 63). O segundo parágrafo, exemplo típico do modo 

machadiano de “descrever”, como se verá no tópico seguinte, fornece o primeiro 

contraste entre o meio popular do morro do Castelo e o “donaire” das irmãs Natividade 

e Perpétua. A seguir, duas opiniões do mesmo modo contrastantes sobre os efetivos 

poderes divinatórios da cabocla. 

 Portanto, o primeiro capítulo é um pequeno cenário do amplo painel a ser 

desenvolvido. E apesar disso, a tensão não se dissolve, porque a curiosidade do leitor 

consiste em saber a maneira como os personagens evoluirão para o estado de antemão 
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exposto. Como afirma Lukács: “A tensão própria da obra de arte verdadeiramente épica 

concerne sempre (...) a destinos humanos.” (LUKÁCS, 1968a, p. 70). 

 Essa espécie de retrospectiva vai até o início do capítulo IV. Do capítulo IV ao 

VIII, se reconstitui o fio da história, o leitor é informado dos sucessos que levaram as 

irmãs a consultarem a cabocla do Castelo. Nova interrupção no capítulo XII, com a 

entrada em cena do conselheiro Aires, e a partir daí os saltos temporais se deverão 

sobretudo às recordações e reflexões do  conselheiro: Cap. XXXII (“O aposentado”), 

cap. XXXIII (“A solidão também cansa”), cap. XL (“Recuerdos”). Essa noção de tempo 

maleável a expressa o narrador como virtual possibilidade de inserir nele todos os 

fenômenos humanos ou naturais: 

“O tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo, uma flor, um 
pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se pode bordar nada. 
Nada em cima de invisível é a mais sutil obra deste mundo, e acaso do outro.” 
(EJ, 106)  

 
  Os romances de Milton Hatoum até agora publicados não seguem também o fio 

do tempo histórico. Correm ao sabor dos caprichos da memória. Relato de um certo 

Oriente começa com a volta da anônima personagem-narradora a Manaus, pronta a 

contar ao irmão na Espanha os lances dramáticos da ruína de uma família; em Cinzas do 

Norte, o narrador se apresenta 20 anos depois que os fatos aconteceram; a novela 

Órfãos do Eldorado percorre igualmente o curso sinuoso da memória – Arminto 

Cordovil conta o que a “memória alcança”. São aberturas, com exceção da novela, até 

mesmo destacadas do corpo da narrativa. 

 Assim como o introito de Esaú e Jacó, o fragmento inicial de Dois irmãos é um 

cenário resumido do que o leitor vai encontrar no romance. A matriarca Zana vagando 

solitária na casa deserta, que irá se transformar na Casa Rochiram, o centro comercial 

no lugar da casa de família, símbolo dos novos tempos de Manaus e resultado da 

desintegração familiar. O quintal da casa como uma espécie de metonímia da natureza 

amazônica. A origem libanesa da família. A preferência de Zana por Omar, o filho 

caçula. Os vultos fantasmagóricos do pai e do esposo, homens mais importantes de sua 

vida antes do nascimento dos filhos. A rivalidade anunciada dos gêmeos: “Meus filhos 

já fizeram as pazes?” (DI, 12). O tom elegíaco da linguagem em consonância com a 

história de uma ruína. 
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 Mas não há só concordâncias. A forma como o enredo é tramado em suas 

malhas não é semelhante. A teia tecida em Dois irmãos é apertada, é estreito o espaço 

entre os fios, os personagens e as situações estão ali bem presos, não há fios soltos, é 

“algo esteticamente compacto, algo que poderia ter sido logo mostrado pelo romancista, 

mas tivesse ele feito assim, esse enredo jamais tornar-se-ia belo.” (FORSTER, 1998, 

p.85). 

 Em Esaú e Jacó, seu caráter ensaístico faz da teia uma trama frouxa, que deixa 

passar a digressão. Realizada pela agregação de aforismos, apólogos, anedotas, citações, 

o romance é concebido como mosaico, “composto por muitos gêneros e estilos, 

implacavelmente crítico, lucidamente irônico, refletindo a plenitude da contradição e 

dissonância de uma dada cultura, povo e época.” (BAKHTIN, 1988a, p. 378). Portanto, 

Esaú e Jacó se assimila à própria natureza do romance como o grande gênero que 

abrange outros gêneros. Podem-se assinalar como exemplos de digressão os capítulos 

XXIII (“Quando tiverem barbas”), XXIV (“Robespierre e Luís XVI”), XXV (“D. 

Miguel”), XXXIX (“Um gatuno”), XL (“Recuerdos”), XLI (“Caso do burro”); sem 

mencionar as inúmeras considerações de cunho metalinguístico. 

 Machado de Assis foge à convenção de gênero de seu tempo. Em Esaú e Jacó, a 

unidade não se funda no enredo, mas na temática subsumida nos personagens, o 

“pensamento interior e único” da advertência. Permanece ainda o interesse pelo “esboço 

de uma situação” e “análise dos caracteres” de Ressurreição. Agora dito de oura 

maneira, e não só na advertência, mas dentro do romance como uma daquelas 

considerações metalinguísticas: 

“A minha [história] não é propriamente isso [trem de ferro]. Poderia ser uma 
canoa, se lhe tivesse posto águas e ventos, mas tu viste que só andamos por 
terra, a pé ou de carro, mais cuidosos da gente que do chão.” (EJ, 280)  

 
“Mais cuidosos da gente que do chão”, mais cuidosos das pessoas e seus conflitos que 

das circunstâncias históricas, ou, como já afirmado, das circunstâncias como 

consequências dos conflitos. Só que agora essa “gente”, ao contrário dos “caracteres” do 

primeiro livro, passou por uma reviravolta formal, pela ousadia narrativa da produção 

pós-1880, sua matéria tomada em leitura cômica. 

 A propósito de circunstâncias históricas, Esaú e Jacó e Dois irmãos, a despeito 

de abordagens diferentes, se encadeiam na mesma expressão crítica dos impasses 
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sociais e políticos dos períodos cobertos pelos romances. Pedro ou Paulo, monarquia ou 

república; Yaqub ou Omar, modernização conservadora ou radicalismo irracional. 

 Nesse ponto é de se notar, curiosamente, que apesar da aproximação entre Flora 

e Rânia mediante a apropriação de Nael de uma reflexão de Aires: “assim tão humana e 

tão fora do mundo, tão etérea e tão ambiciosa ao mesmo tempo” – apesar dessa 

aproximação, como dizia, é pertinente, além disso,  assemelhar Flora e Nael na mesma 

recusa a uma situação que está posta diante deles. Ambos recusam, mas recusam 

distintamente. Nael rejeita as alternativas de vida social que Yaqub e Omar exprimem. 

A rejeição de Flora é de ordem metafísica; ela busca a perfeição fundamental do ser, 

rechaça a imperfeição, a irremediável parcialidade de Pedro e Paulo, mediatamente 

associados à Monarquia e à República. 

 No romance de Milton Hatoum, o destino de Yaqub e do Brasil se confundem: 

“Os religiosos sabiam que o ex-aluno tinha futuro; naquela época [por volta de 
1950], Yaqub e  o Brasil inteiro pareciam ter um futuro promissor.” (DI, 41) 

 
“Um outro Yaqub, usando a máscara do que havia de mais moderno no outro 
lado do Brasil.” (DI, 61) 

 
Ele foi para São Paulo, se sofisticou, tornou-se engenheiro de construções para os 

afluentes da sociedade paulista.  

“A outra extremidade do Brasil crescia vertiginosamente, como Yaqub queria.” 
(DI, 105) 
 

Projetava para Manaus um crescimento duvidoso, que excluía as populações pobres. 

“‘É que os terrenos do centro pedem para ser ocupados’, sorriu Yaqub. ‘Manaus 
está pronta para crescer.’” (DI, 196) 

 
Crescimento afinal representado pela transformação da casa da família libanesa na Casa 

Rochiram, inaugurada com pompa e a presença de políticos e militares de alta patente. 

“Manaus crescia muito e aquela noite foi um dos marcos do fausto que se 
anunciava” (DI, 256) 

 
 Dada a profusão de eventos históricos presentes em Esaú e Jacó – Lei do Ventre 

Livre, Lei Áurea, Baile da Ilha Fiscal, Proclamação da República, Encilhamento, 

Revolta da Armada -, é tentador enveredar pelos caminhos historiográficos, decifrar em 

cada capítulo o fato histórico escondido, como o faz, por exemplo, John Gledson em 

relação ao capítulo XXIII (“Quando tiverem barbas”). (GLEDSON, 1986, pp. 176-181). 
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 No entanto, a situação histórica não é um simples pano de fundo, cenário onde 

se movimentam os personagens, mas é em si mesma reveladora de uma situação 

existencial, ou contraponto aos acontecimentos do cotidiano – ela espelha o relativismo, 

o ceticismo e a dualidade presentes no romance. 

 Uma mesma data – 7 de abril -, nascimento dos gêmeos, pode ser vista de 

ângulos diferentes: “dia em que Sua Majestade subiu ao trono” ou “dia em que Pedro I 

caiu do trono.” (EJ, 107). 

 Uma mesma paisagem – a enseada de Botafogo – pode ter papel histórico 

diverso: “enseada imperial para Pedro, uma Veneza republicana para Paulo.” (EJ, 129). 

 Um mesmo hino – a Marselhesa – contém a glória de Paulo e a réplica de Pedro. 

 Batista transita do partido conservador para o liberal e de presidente de província 

da monarquia para comissário da república. 

 O cético Aires desdenha as questões públicas em proveito do amor da atriz 

sevilhana: “A ascensão de um governo, - de um regímen que fosse, com as suas idéias 

novas, os seus homens frescos, leis e aclamações, valia menos para ele que o riso da 

jovem comediante.” (EJ, 138, 139). 

 O escritor Milan Kundera estabelece uma distinção que, me parece, calha a 

nosso assunto: 

“Existe de um lado o romance que examina a dimensão histórica da existência 
humana, e de outro lado o romance que é a ilustração de uma situação histórica, 
a descrição de uma sociedade num dado momento, uma historiografia 
romanceada.” (KUNDERA, 1988, p. 37) 

 
Desnecessário afirmar que Esaú e Jacó se filia à primeira categoria. Não é 

“historiografia romanceada” ou romance histórico e, no entanto, confirma a formulação 

aristotélica de que a poesia é mais filosófica do que a história, pois aquela trata do 

universal e esta do particular. O historiador, interessado mais nos fatos como grandes 

sínteses, se põe fora dos acontecimentos, ao passo que o narrador de ficção é sempre 

contemporâneo dos eventos, ainda que, paradoxalmente, estes estejam afastados no 

tempo. Ele “vê o mundo não a partir de fora, mas pelos olhos dos protagonistas que 

habitam esse mundo.”(PAMUK, 2011, p. 15). A realidade que sua linguagem expressa é 

construída pelo desejo, pelo fim revelador, enfim, pela sua inerente participação nos 

eventos de um mundo que poderia ter ocorrido. É essa participação estética do narrador 

e não a intervenção ideológica do escritor que nos permite ver “por dentro” o clima do 
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morro do Castelo ou o espanto das pessoas ante a proclamação da República, os 

bestificados na expressão de Aristides Lobo. 

“Via gente à porta das lojas. No largo do Machado viu outra que ria, alguma 
calada, havia espanto, mas não havia propriamente susto.” (EJ, 190) 

 
 A radical autonomia do romance face a contingências redutoras lhe permite dizer 

mais sobre a condição humana do que o mais bem avisado tratado sociológico. Livre de 

causas, teses ou seitas, pode viver além de seu tempo, adquirir, aqui sim, o dom 

verdadeiramente profético de predizer “cousas futuras” e, um século depois, ainda ser 

capaz de atrair outro escritor, servir de influência, fonte de inspiração. 

 Pode-se dizer, em relação aos personagens de Esaú e Jacó e Dois irmãos, que há 

uma espécie de simetria entre eles. Natural que seja assim, pois ambos retomam o 

mesmo mito bíblico, e Dois irmãos, por sua vez, é notório e declarado devedor do 

romance de Machado de Assis. 

 Levando-se em conta o núcleo familiar básico, poderíamos compor duplas de 

personagens: a rivalidade comportada dos gêmeos de Esaú e Jacó e a  rivalidade áspera 

dos gêmeos de Dois irmãos – os astutos Pedro e Yaqub e os coléricos Paulo e Omar; o 

matriarcado macio de Natividade e o matriarcado enérgico de Zana; a etérea e 

ambiciosa Flora e a etérea e ambiciosa Rânia; o capitalista Santos e o hedonista Halim; 

e os narradores Aires, pai postiço dos gêmeos e Nael, o filho enjeitado de um dos 

gêmeos. 

 O processo de criação dos personagens parece ser uma variável entre os 

romancistas. Henry James, no prefácio a Retrato de uma senhora, afirma que, ao 

contrário de Turgueniev, a consciência do personagem antecedia o assunto: “a 

consciência de minhas figuras antecedia em muito a de seu cenário.”(JAMES, 2003, p. 

158). Para Zola “[o] grande negócio é colocar em pé criaturas vivas, representando 

diante dos leitores a comédia humana com a maior naturalidade possível.”(ZOLA, 1995, 

p. 24). Já para Autran Dourado “o personagem tem a ver com a realidade do romance, 

com a sua arquitetura (...) e não com a realidade do meio em que vivem os homens.” 

(DOURADO, 2000, p. 95). Forster inventa uma espécie, o homo fictus, diverso do 

homem comum, para concluir que, de fato, os romancistas têm modos distintos de 

elaborar personagens (FORSTER, 1998, p. 54). 
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 Num ponto, porém, parece haver concordância. O personagem obedece às leis 

do romance, à sua arquitetura, estrutura, cenário e situação, no conjunto das relações 

que mantém com outros personagens. Concordância, inclusive, entre os críticos. 

“O personagem somente se torna típico em confronto e em contraste com outros 
personagens que, por sua vez, encarnem (...) outras fases, outros aspectos do 
mesmo contraste que determine seu destino.” (LUKÁCS, 1968b, p. 176)  

 
“A verdade do personagem não depende apenas, nem sobretudo, da relação de 
origem com a vida, com modelos propostos pela observação, interior ou 
exterior, direta ou indireta, presente ou passada. Depende, antes de mais, da 
função que exerce na estrutura do romance, de modo a concluirmos que é mais 
um problema de organização interna que de equivalência com a realidade 
exterior.” (CANDIDO, 2005, p. 75)  

 
 Os personagens de Esaú e Jacó são de carne, osso e espírito, talvez mais de 

espírito que os de seus outros romances. Situam-se entre o anedótico e o simbólico, mas 

não alcançam o alegórico, pois são significativos por si próprios, não são pretexto ou 

veículo, embora possuam um grau de abstração maior que os personagens de Dois 

irmãos. Essa é basicamente a crítica que Machado de Assis faz ao personagem Luísa de 

Primo Basílio, acusada de ser um títere, um personagem conduzido para um destino 

previamente traçado, sem vontade própria, mero instrumento. Ele soube combinar 

características genéricas com sinais particulares, marcas concretas. A etérea e ambiciosa 

Flora, por exemplo, que até para os críticos é “símbolo” (Augusto Meyer) e “verdade 

psicológica” (Alexandre Eulálio). 

  Para nos situarmos no núcleo temático da rivalidade representado pelos gêmeos, 

poderíamos dizer que Pedro e Paulo, ao contrário de Yaqub e Omar, são mais 

dependentes entre si, formam um contraponto imediato, constituem um par sempre 

presente. Flora, quando está com Pedro, pensa em Paulo, e vice-versa. Natividade quase 

sempre se reporta aos dois, ou para adverti-los ou para tentar estabelecer um pacto 

definitivo de amizade. Aires, do mesmo modo, é com os dois que se faz acompanhar. 

 Yaqub e Omar, como disse, têm existência mais independente, embora as 

implicações da rivalidade sejam desastrosas para a vida familiar e figurem visões 

opostas de mundo. De qualquer maneira, os personagens de Dois irmãos destilam 

sentimentos grandiloquentes, paixões avassaladoras, ódios extremos. Não são, como 

quer Zola, homens simples, os quais integram obras verdadeiras, ausente todo elemento 

romanesco, “usando-se esse termo para significar (...) a tendência de deslocar o mito 

numa direção humana, e todavia, em contraste com o realismo” (FRYE, 1973, p. 139). 
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Dois irmãos se coloca entre o mito e o realismo. Com efeito, seus personagens têm mais 

carne, não a vulgar carne perecível, mas a carne bíblica do prazer e do pecado. 

 

  Machado e Milton 

 

 Escritores de ficção que teorizam sobre o romance ou exercem a crítica 

contribuem para o deslinde de suas próprias obras. Quando a análise é de seus mesmos 

textos, aquela contribuição é acrescida de um toque didático. É instrutivo entrar na 

oficina do escritor e observar como ele opera os instrumentos do romance. É certo, 

contudo, que o tal “processo criativo” é atributo pessoal, irredutível à comunicação. O 

que se retém são métodos, procedimentos, ações anteriores ou posteriores ao instante 

em si de “pensar”. Para Milton Hatoum, por exemplo, “escrever significa, antes de mais 

nada, ler, e ficar pensando o tempo todo na trama, nas personagens, no narrador.” 

(HATOUM, 2007a, p. 24). Assim, a maneira inequívoca de participar da criação é 

entrar na cabeça do autor, como naquele conto de Machado de Assis, “O cônego ou 

metafísica do estilo”, em que o narrador convida o leitor a meter-se na cabeça de um 

cônego para presenciar o casamento de um substantivo com um adjetivo. 

 Entre nós é pouco comum sistematizar em livro os segredos do ofício de 

produzir ficção. De memória só posso citar José de Alencar, talvez o pioneiro, o já 

referido Autran Dourado e o escritor pernambucano Raimundo Carrero. Os cursos de 

letras, com seus currículos pejados de teoria, relutam, a despeito de algumas exceções, 

em incorporar a criação às disciplinas acadêmicas. 

 Machado de Assis e Milton Hatoum, cada um a seu modo e de modo não 

sistemático – aquele: em crítica literária, em prefácios, nos próprios romances; este: em 

conferências, em entrevistas, em colunas de periódicos -, compuseram tópicos que, 

reunidos, formam uma súmula teórica sobre o romance. Nos interessará sobretudo 

aqueles que tenham pertinência com as respectivas obras. 

 Machado de Assis, além de maior contista, de maior romancista, foi o maior 

crítico de seu tempo. Não comungava nas ideias positivistas, nas crenças deterministas 

que impregnavam, mais ou menos, o pensamento da trindade máxima da crítica, 

composta por Araripe Junior, José Veríssimo e Silvio Romero. 
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 É precisamente a falta de comunhão com essas ideias que caracteriza seu texto 

mais polêmico: a análise de Primo Basílio. Surpreende o tom agressivo, que destoa de 

sua proverbial sutileza. A crítica, elaborada no mesmo ano da publicação do romance 

(1878), se dirige contra o realismo à Zola professado por Eça de Queirós. Censura a 

transformação dos personagens em títeres, a preocupação excessiva da “nova poética” 

com a descrição da minúcia, com a “exação de inventário” do pormenor sem relevância 

para a história: 

“Porque a nova poética é isto, e só chegará à perfeição no dia em que nos disser 
o número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um 
esfregão de cozinha.” (ASSIS, 1961, p. 137) 

 
Censura, e aí está o “defeito capital” do livro, a substituição da ocorrência principal pelo 

episódio fortuito e acessório – o roubo das cartas de Luísa por Juliana -, isto é, o fato de 

os personagens não serem definidos moralmente desloca a ação dos caracteres e 

sentimentos para um incidente casual, sem o que o romance acabaria. 

 Ao final, exortava os jovens talentos daqui e de Portugal a voltarem os olhos 

para a realidade, mas excluírem o realismo, assim não sacrificariam a verdade estética. 

 Mas desde o início de sua atividade crítica ele combate esse realismo dos fatos, a 

descrição exata do que aconteceu, como neste comentário de 1866 ao romance O culto 

do dever (1865), de Joaquim Manoel de Macedo: “Se a missão do romancista fosse 

copiar os fatos, tais quais eles se dão na vida, a arte era uma coisa inútil; a memória 

substituiria a imaginação.” (ASSIS, 1962, p. 844). No citado “Instinto de 

nacionalidade”: “Há [nos romances brasileiros] (...) um grande amor a este recurso da 

descrição, excelente, sem dúvida, mas (...) de mediano efeito, se não avultam no escritor 

outras qualidades essenciais.” (ASSIS, 1962, p. 805). E destaca, em resenha de 1899, 

não haver, no livro Cenas da vida amazônica (1882), de José Veríssimo, “descrições 

trazidas de acarreto.” (ASSIS, 1961, p. 247). 

 Quase 60 anos depois da crítica a Primo Basílio, Lukács, no ensaio “Narrar ou 

descrever” (1936), repete, no essencial, a mesma condenação ao “realismo à Zola”, o 

determinismo, o rigor científico, a descrição minuciosa dos fatos, “este completo caráter 

de inventário” (LUKÁCS, 1968a, p. 51). Narrar distingue, descrever nivela; o método 

descritivo rebaixa os homens; transforma-os em natureza morta; as particularidades 

tornam-se autônomas, as coisas sem relação com os acontecimentos humanos; 

desaparecem as conexões épicas; a descrição pretende converter a literatura em ciência. 



 35

Eis basicamente os pontos de vista de Lukács no que concerne ao método descritivo. E, 

com efeito, a definição que Zola dá desse método trai o rigor do determinismo científico 

na mesma expressão do conceito: “Definirei, portanto, a descrição: um estado do meio 

que determina e completa o homem.” (ZOLA, 1995, p. 44). 

 O vínculo entre seres e coisas distingue, para Lukács, Zola de Balzac – o cenário 

como puro elemento decorativo, no primeiro ou como integrante dos dramas humanos 

no seu movimento histórico, no segundo. Auerbach também destaca esse aspecto na 

representação da realidade em Balzac, a relação orgânica entre homem e ambiente. 

“Ele não somente localizou os seres cujo destino contava seriamente, na sua 
moldura histórica e social perfeitamente determinada (...), mas também 
considerou esta relação como necessária: todo espaço vital torna-se para ele 
uma atmosfera moral e física, cuja paisagem, habitação, móveis, acessórios, 
vestuário, corpo, caráter, trato, ideologia, atividade e destino permeiam o ser 
humano, ao mesmo tempo que a situação histórica geral aparece, novamente, 
como atmosfera que abrange todos os espaços vitais e individuais.” 
(AUERBACH, 2004, p. 423)  

 
 Descrever significa deter a história, corresponde a uma atitude conservadora; 

narrar corresponde ao ritmo do presente, ao movimento da sociedade burguesa 

(MORETTI, 2003, p. 26). 

 Em Esaú e Jacó, há tanto as considerações metalinguísticas da querela entre 

narrar e descrever quanto a aplicação, o modo de fazer de Machado. 

 A primeira consideração metalinguística se encontra no capítulo “A grande 

noite”, em que Flora tem visões estranhas, vê os fantasmas de Pedro e de Paulo, 

penetra-lhes a alma. O narrador não sabe como explicar essas sensações: 

“Crede-me, amigo meu, e tu, não menos amiga minha, crede-me que eu 
preferia contar as rendas do roupão da moça, os cabelos apanhados atrás, os fios 
do tapete, as tábuas do teto e por fim os estalinhos da lamparina que vai 
morrendo... Seria enfadonho, mas entendia-se.” (EJ, 222) 
 

Os “fios do tapete” aqui, os “fios de um lenço de cambraia” na crítica ao Primo Basílio. 

 A segunda, refere-se à passagem já mencionada, na qual se diz que a história que 

vem sendo contada é mais cuidosa da “gente que do chão”, ou seja, mais atenta aos 

acontecimentos humanos que às coisas. Para Machado, vale também o que Lukács 

afirma sobre Tolstoi: “não descreve uma ‘coisa’: narra acontecimentos humanos.” 

(LUKÁCS, 1968a, p. 49). Ou melhor, para Lukács, vale também o que Machado... 

 E como é feita a aplicação da “teoria” no romance? Creio que quatro exemplos 

serão suficientes. O primeiro logo no primeiro capítulo: 
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“Natividade e Perpétua conheciam outras partes, além de Botafogo, mas 
o morro do Castelo, por mais que ouvissem falar dele e da cabocla que lá 
reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o clube. O íngreme, o 
desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. 
Não obstante, continuaram a subir, como se fosse penitência, devagarinho, cara 
no chão, véu para baixo. A manhã trazia certo movimento; mulheres, homens, 
crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e soldados, algum empregado, 
algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que aliás 
vestiam com grande simplicidade; mas há um donaire que se não perde, e não 
era vulgar naquelas alturas. A mesma lentidão do andar, comparada à rapidez 
das outras pessoas, fazia desconfiar que era a primeira vez que ali iam. Uma 
crioula perguntou a um sargento: ‘Você quer ver que elas vão à cabocla?’. E 
ambos pararam a distância, tomados daquele invencível desejo de conhecer a 
vida alheia, que é muita vez toda a necessidade humana.” (EJ, 28)  
 

Temos aí a primeira dualidade de Esaú e Jacó, a dualidade de ambientes sociais. O 

cenário humano, o meio popular do morro do Castelo recebe duas mulheres de 

Botafogo. A “lentidão” e sobretudo o “donaire” de Natividade e Perpétua são 

denunciadores, e mesmo a simplicidade no vestir não engana a crioula do morro. 

 Natividade e Perpétua depois de saírem da consulta com a cabocla: 

“Perpétua compartia as alegrias da irmã, as pedras também, o muro do lado do 
mar, as camisas penduradas às janelas, as cascas de banana no chão.” (EJ, 68) 

 
 A gente Santos é agraciada com o título de barão, o barão de Santos, a baronesa 

de Santos: 

“Toda a casa estava alegre. Na chácara as árvores pareciam mais verdes 
que nunca, os botões do jardim explicavam as folhas, e o sol cobria a terra de 
uma claridade infinita. O céu, para colaborar com o resto, ficou azul o dia 
inteiro.” (EJ, 105)  
 

 “Manhã de 15”, Aires sai para o Passeio Público. Não sabe ainda do que se 

passou na “Noite de 14”: 

“Quando acontecia o que ficou narrado [acordar cedo] era costume de 
Aires sair cedo a espairecer. Nem sempre acertava. Desta vez foi ao Passeio 
Público. Chegou às sete horas e meia, entrou, subiu ao terraço e olhou para o 
mar. O mar estava crespo. Aires começou a passear ao longo do terraço, 
ouvindo as ondas, e chegando-se à borda, de quando em quando, para vê-las 
bater e recuar. Gostava delas assim; achava-lhes uma espécie de alma forte, que 
as movia para meter medo à terra. A água, enroscando-se em si mesma, dava-
lhe uma sensação, mais que de vida, de pessoa também, a que não faltavam 
nervos nem músculos, nem a voz que bradava as suas cóleras.” (EJ, 179, 180) 
 

 Semelhantes exemplos desmentem Gilberto Freyre, que, para engrandecer José 

de Alencar, desfavorecia Machado, por este se fechar dentro da casa, casa nobre 

geralmente, recusar a paisagem carioca, evitar as cruezas da rua, afastar-se das praças. 
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Roger Bastide mostrou, contudo, que não era bem assim, que a paisagem existe, sim, 

em Machado, só que de outro modo. Ela não é pura observação descritiva, quadro 

isolado da ação dos personagens, mas, ao contrário, está colada a eles, é parte integrante 

de sua significação, ajuda-nos a compreendê-los (BASTIDE, 2006, p. 422). 

 Lucia Miguel-Pereira repete Bastide, chamando o modo machadiano de 

“descrever” de “antropomorfização”: 

“Machado de Assis não foi indiferente às sugestões da natureza, mas a  
compreendeu em função do homem, como um cenário mutável segundo o 
estado de espírito dos atores, ao qual só o elemento humano infundia uma 
alma.” (PEREIRA, 1973, p. 85) 

 
  Milton Hatoum, num texto escrito em 1996 sobre seu primeiro romance, revela 

a preocupação que teve em evitar a descrição. E, no seu caso, a preocupação ainda 

maior de evitar o regionalismo e o exotismo da exuberante natureza amazônica. Por 

isso, ele pôs “de lado o projeto de um romance espacial, de grandes panorâmicas sobre a 

região, e fech[ou] a angular, usando uma lente de aumento para ver de perto um drama 

familiar. (...) a floresta e o espaço amazônicos aparecem sobretudo como cenários de 

reflexão das personagens.” (HATOUM, 1996, p. 11). Em outro escrito, agora de caráter 

geral, afirma que a “descrição de um lugar, ambiente ou paisagem só faz sentido se 

repercutir na vida de um personagem ou em algum lance da trama. Se for uma descrição 

solta, desgarrada do conflito, corre o risco de ser gratuito ou dispensável.” (HATOUM, 

2005, p.26). 

  Tal como em Relato, a lente está focalizada, em Dois irmãos, no drama 

familiar, e a paisagem se vincula aos personagens e à trama. 

 Logo na página de abertura, Zana vaga pela casa deserta: 

“Perto do alpendre, o cheiro das açucenas-brancas se misturava com o do filho 
caçula.” (DI, 11) 

 
 O cheiro, aliás, é um sentido deflagrador da memória, tentativa de recuperar um 

tempo que se perdeu. Lamento de Yaqub, ao voltar do Líbano, obrigado a se separar do 

“cheiro da infância”: 

“Sim, por que ele e não o Caçula, perguntava a si mesmo, e as mangueiras e 
oitizeiros sombreando a calçada, e essas nuvens imensas, inertes como uma 
pintura em fundo azulado, o cheiro da rua da infância, dos quintais, da umidade 
amazônica.” (DI, 20) 
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 Também Domingas, a cunhantã órfã que se tornou empregada da família, é 

obrigada a se separar de seu ambiente, e sente-se feliz ao voltar ao lugar da infância: 

“Sentada na proa, o rosto ao sol, parecia livre e dizia para mim [seu filho Nael]: 
‘Olha as batuíras e as jaçanãs’, apontando esses pássaros que triscavam a água 
escura ou chapinhavam sobre folhas de matupá; apontava as ciganas aninhadas 
nos galhos tortuosos dos aturiás e os jacamins, com uma gritaria estranha, 
cortando em bando o céu grandioso, pesado de nuvens. Minha mãe não se 
esquecera desses pássaros: reconhecia os sons e os nomes, e mirava, ansiosa, o 
vasto horizonte rio acima, relembrando o lugar onde nascera.” (DI, 74) 

 
 A seringueira no quintal amazônico da casa da infância produz efeitos diferentes 

na vida posterior de Yaqub e Omar, como lembrança ou presença: 

Yaqub, em São Paulo, já adaptado ao ritmo pragmático da vida paulistana: 

“De vez em quando, ao atravessar a praça da República, parava para contemplar 
a imensa seringueira. Gostou de ver a árvore amazônica no centro de São Paulo, 
mas nunca mais a mencionou.” (DI, 59,60) 

 
Omar, no último encontro com o narrador, perdido, desnorteado, “olhar à deriva”: 

“Ainda chovia, com trovoadas, quando Omar invadiu o meu refúgio. 
Aproximou-se do meu quarto devagar, um vulto. Avançou mais um pouco e 
estacou bem perto da velha seringueira, diminuído pela grandeza da árvore.” 
(DI, 265)  

 
Mas narrar para ambos não significa contar tudo, envolve a participação do 

leitor. E, na verdade, não é possível contar tudo, como afirma Henry James a respeito da 

heroína de Retrato de uma senhora: 

“A crítica óbvia que se pode fazer é que não há conclusão – não levei a heroína 
ao termo de sua situação – deixei-a en l’air. Isso é tanto verdadeiro quanto 
falso. Nunca se conta tudo de qualquer coisa; só é possível captar o que forma o 
conjunto.”(JAMES, 2003, p. 294) 
 

 Pretender contar tudo significa derrotar a curiosidade do leitor, constrangê-lo a 

adotar a interpretação do ficcionista. É o que se faz no último parágrafo de 

Ressurreição, em tudo oposto ao que preconiza Henry James. Nele o herói é 

completamente concluído, produto terminado com o rigor de uma descrição moral: 

“Dispondo de todos os meios que o podiam fazer venturoso, segundo a 
sociedade, Félix é essencialmente infeliz. A natureza o pôs nessa classe de 
homens pusilânimes e visionários, a quem cabe a reflexão do poeta: ‘perdem o 
bem pelo receio de o buscar’. Não se contentando com a felicidade exterior que 
o rodeia, quer haver essa outra das afeições íntimas, duráveis e consoladoras. 
Não a há de alcançar nunca, porque o seu coração, se ressurgiu por alguns dias, 
esqueceu na sepultura o sentimento da confiança e a memória das 
ilusões.”(ASSIS, 1969, p. 165) 
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 É que o autor ainda estava na “primeira fase” de sua vida literária, como ele 

mesmo admite na advertência de 1905 – “Este foi o meu primeiro romance, escrito aí 

vão muitos anos. (...) Como outros que vieram depois, e alguns contos e novelas de 

então, pertence à primeira fase da minha vida literária.” E é pela segunda fase que o 

termo machadiano ganhou a acepção de modo indireto ou oblíquo de dizer, de “sugerir 

as coisas mais tremendas da maneira mais cândida.”(CANDIDO, 1995, pp. 26, 27) 

 A resposta ao final moralizante de Ressurreição é dada em Esaú e Jacó, espécie 

de palinódia em forma de teoria: 

“Mas eu, amigo, eu sei como as cousas se passaram, e refiro-as tais quais. 
Quando muito, explico-as, com a condição de que tal costume não pegue. 
Explicações comem tempo e papel, demoram a ação e acabam por enfadar. O 
melhor é ler com atenção.”(EJ, 74) 
 
“O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem quatro estômagos no cérebro, 
e por eles passar e repassar os atos e os fatos, até que deduz a verdade, que 
estava ou parecia estar escondida.”(EJ, 171) 
 

 Nestas duas passagens, ademais, há uma nota que se repete em outras partes do 

romance – a preocupação em relatar a “verdade”, em referir “como as cousas se 

passaram”. No capítulo XXVII (“De uma reflexão intempestiva”), o narrador insiste que 

escreve apenas “o que sucedeu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas.”(EJ, 

116). No capítulo LXXIX (“Fusão, difusão, confusão...”), em que trata das alucinações 

de Flora, assevera que diz a verdade, não inventa, embora reconheça que o fenômeno é 

incomum: “não faltará quem absolutamente me não creia, e suponha invenção o que é 

verdade puríssima.”(EJ, 215). 

 Eis mais farpas da ironia machadiana contra a poética do realismo. O narrador se 

intromete para assegurar que diz a verdade. Na estética do realismo, ao contrário, a 

ilusão da realidade é obtida mediante o relato impessoal dos eventos. Zola ilustra tal 

estética com o exemplo de um romancista que queira escrever sobre o mundo do teatro. 

Primeiro anotará as experiências pessoais que já possui desse mundo; depois lerá os 

documentos escritos; finalmente, visitará os locais, passará alguns dias no teatro, irá aos 

camarins dos atores, se impregnará do ambiente. E pronto, reunidos todos esses dados, o 

romance “se estabelecerá por si mesmo. O romancista terá apenas que distribuir 

logicamente os fatos.”(ZOLA, 1995, p. 25). 

 Por coincidência, em Esaú e Jacó, o mesmo exemplo do teatro é empregado, no 

capítulo XLVI (“Entre um ato e outro”), para revelar por dentro o jogo cênico da ficção: 
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“Aqueles almoços repetiram-se, os meses passaram (...) 
Enquanto os meses passam, faze de conta que estás no teatro, entre um 

ato e outro, conversando. Lá dentro preparam a cena, e os artistas mudam de 
roupa. Não vás lá; deixa que a dama, no camarim, ria com seus amigos o que 
chorou cá fora com os espectadores. Quanto ao jardim que se está fazendo, não 
te exponhas a vê-lo pelas costas; é pura lona velha sem pintura, porque só a 
parte do espectador tem verdes e flores. Deixa-te estar cá fora no camarote desta 
senhora. Examina-lhe os olhos; têm ainda as lágrimas que lhe arrancou a dama 
da peça. Fala-lhe da peça e dos artistas. Que é obscura. Que não sabem os 
papéis. Ou então que é tudo sublime. Depois percorre os camarotes com o 
binóculo, distribui justiça, chama belas às belas e feias às feias, e não te 
esqueças de contar anedotas que desfeiem as belas, e virtudes que componham 
as feias. As virtudes devem ser grandes e as anedotas engraçadas. Também as 
há banais, mas a mesma banalidade na boca de um bom narrador faz-se rara e 
preciosa. E verás como as lágrimas secam inteiramente, e a realidade substitui a 
ficção. Falo por imagem; sabes que tudo aqui é verdade pura e sem choro.”(EJ, 
147) 

 
 Como disse, nesta passagem, revela-se o logro da ficção, lona velha com verdes 

e flores voltada para o espectador-leitor. Mas nada é absoluto e definitivo nos meneios 

do Mestre. No último período, retoma-se a ironia, persiste-se na afirmação da “verdade 

pura e sem choro”. No entanto, a negação da ficção ocorre dentro da mesma ficção, o 

que lhe restitui a eficácia, a faz reviver. 

 Não se diga, porém, que a realidade não esteja figurada na obra de Machado de 

Assis. Ela apenas se atualiza de outro modo. Como aconselhava aos jovens, ele rejeitava 

o realismo e ficava com a realidade. 

 José Paulo Paes, escrevendo sobre Memórias póstumas, ao afirmar a paradoxal 

retomada da ilusão ficcional pela artificialidade de um narrador intrusivo, descreve por 

tabela a forma de representação em Esaú e Jacó: 

“E é paradoxalmente através dessas repetidas violações da efabulação 
que, num ardiloso passe de mágica, se reinstala a ilusão ficcional e o leitor se 
transporta para dentro do texto. Desta vez, não para viver vicariamente as dores 
e alegrias do protagonista, como na ficção ilusionista, mas para se identificar, 
por contágio persuasivo, com a consciência digressiva do narrador.”(PAES, 
1985, p. 41) 

 
 E Maria Nazaré Lins Soares, a respeito ainda dessa questão, especifica o tipo de 

realismo presente na obra de Machado de Assis: 

“A atitude narrativa que procuramos caracterizar como aquela que 
melhor representa a ficção machadiana vai nos valer para explicar de que 
espécie é o realismo que nessa obra cabe ver configurado. Trata-se menos nela 
de criar a ilusão da realidade que de afirmar a ficção como realidade – a única 
provável que parece possuir o narrador -, realidade cujo caráter ilusório é de 
muitos modos assinalado. Temos primordialmente aqui, o que talvez se possa 
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chamar ficção da ficção. É possível, porém, que através desse jogo de espelhos, 
a ilusão de verdade quanto ao que se conta ganhe em credibilidade.”(SOARES, 
1968, p. 98)  

 
É isso, a verdade acaba ganhando em credibilidade, mas é uma verdade ambígua, 

atravessada pelo ceticismo do conselheiro. 

 Milton Hatoum, tanto nos seus textos de análise quanto nos de ficção, ressalta o 

mesmo aspecto não acabado das narrativas. Caberá ao leitor completar o que ficou por 

dizer, o que sempre ficará por dizer, o que, talvez, nem se possa dizer. 

 Em Balzac, ele colhe a estratégia narrativa que “consistia em deixar personagens 

e conflitos incompletos, dando ao leitor a curiosidade de encontrar no próximo livro o 

desfecho do anterior.”(HATOUM, 2005a, p. 26). 

 O trânsito de Relato de um certo Oriente para Dois irmãos parece lembrar algo 

parecido com tal estratégia. É certo que são livros independentes. Mas podemos fazer 

corresponder o narrador sem nome, filha adotiva da matriarca Emilie, do primeiro ao 

narrador Nael, filho bastardo de um dos gêmeos, do segundo; os filhos ferozes e 

inomináveis de Emilie não poderiam apresentar-se como os nomeados Yaqub e Omar, 

filhos de Zana?; e o marido muçulmano fervoroso e sem nome da cristã Emilie 

transformar-se-ia em Halim, o marido muçulmano bon-vivant da cristã Zana. O drama 

familiar de Relato se expande e se externa em Dois irmãos. As palavras “silêncio”, 

“mistério” e “enigma” são recorrentes no primeiro romance. 

 Não que Dois irmãos seja obra privada de segredos ou silêncios. Pelo contrário, 

nele está mais do que justificada a observação do autor de que “o leitor que se configura 

no ato da leitura pode ter a liberdade de imaginar situações, traçar relações, preencher 

lacunas e desvelar sentidos ocultos.”(HATOUM, 2005b, p. 26). A situação, por 

exemplo, não revelada dos cinco anos em que Yaqub viveu no Líbano: “ninguém, nem 

mesmo Zana, arrancou do filho esse segredo.”(DI, 39). Ou a lacuna a preencher de qual 

dos gêmeos seria o pai da Nael. Lacuna, talvez, que devesse permanecer em claro, 

sentido que precisasse ficar oculto, “coisas”, quem sabe, nas palvras do velho Halim, 

“[que] a gente não deve contar a ninguém.”(DI, 134). 

 Milton e Machado se irmanam, assim, na defesa do não dito, do oblíquo, do que 

deve continuar vazio, como atesta este comentário do primeiro sobre o segundo: 

“Esse bruxo trabalhava com uma lucidez aguçada por um senso crítico 
incomum, que não diz diretamente o que quer dizer, preferindo problematizar a 
matéria narrativa por vias oblíquas, que são os caminhos da boa literatura. Em 
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vez de explicar, o narrador de Machado insinua com ironia e às vezes com 
humor.”(Hatoum, 2006a, p. 22) 
 

 Às vezes, porém, nem sempre o que um escritor prescreve para os outros adota 

para si. Sobretudo quando é grande a diferença entre o tempo que prescreveu e o tempo 

que não adotou. Esse é o caso curioso do comentário de Machado de Assis sobre O 

culto do dever (1865), de Joaquim Manuel de Macedo. Ele escreveu o seguinte em 

janeiro de 1866, no Diário do Rio de Janeiro: 

“A primeira dúvida que se apresenta ao espírito do leitor é sobre quem 
seja o autor deste livro. O Sr. Dr. Macedo declara num preâmbulo que recebeu o 
manuscrito das mãos de um velho desconhecido, há cinco ou seis meses. Se a 
palavra de um autor é sagrada como harmonizá-la, neste caso, com o estilo da 
obra? O estilo é do autor d’O moço loiro.(...) A verdade, porém, é que o livro 
traz no rosto o nome do Sr. Dr. Macedo, como autor do romance, e esta 
interpretação parece-nos a mais aceitável.”(ASSIS, 1962, p. 843)  

 
E mais adiante: 

“Há no romance uma cena, a bordo do vapor Santa Maria, na qual o autor faz 
intervir a pessoa de Sua Alteza o Sr Conde D’Eu, companheiro de viagem de 
uma das personagens, cuja mão aperta cordialmente. Não é crível que a 
liberdade da ficção vá tão longe.”(ASSIS, 1962, p. 844)   
 

 Não, a ficção não tem limites. Preservada a coerência interna, tudo se permite à 

ficção, como ele próprio, algum tempo depois, trataria de demonstrar ao tomar a 

“liberdade” de fazer um morto contar sua história. E o “caso curioso” é que 40 anos 

mais tarde, ele abjuraria os preceitos contidos nos comentários transcritos acima. 

Negaria duas vezes em Esaú e Jacó o que receitara para O culto do dever. 

 Com efeito, no preâmbulo do livro, J. M. de Macedo diz ter recebido o 

manuscrito de O culto do dever de um desconhecido com 50 anos. E o recebeu não “há 

cinco ou seis meses”, mas há 15 dias. O desconhecido declara que não se trata de 

história inventada, de romance, mas de fatos verdadeiros. 

 Ora, na advertência a Esaú e Jacó alega-se que a narrativa que se vai ler é um 

dos cadernos manuscritos encontrados na secretária do velho conselheiro Aires. E 

dentro da narrativa, como vimos, o autor faz questão de afirmar que diz a verdade, não 

inventa. Assim, não caberiam as mesmas palavras de denúncia, desvelando a artimanha 

do manuscrito?: 

“Se a palavra de um autor é sagrada como harmonizá-la, neste caso, com o 
estilo da obra? O estilo é do autor de Quincas Borba (...) A verdade, porém, é 
que o livro traz no rosto o nome de Machado de Assis, como autor do romance, 
e esta interpretação parece-nos a mais aceitável.”(ASSIS, 2012, p.  ) 
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 A estrita lógica observada nos argumentos do jovem Machado a respeito do 

manuscrito de O culto do dever remonta aos momentos de afirmação do romance. Os 

escritores procuraram remediar a desconfiança em relação a um gênero de pouco crédito 

através do recurso ao manuscrito encontrado. Foi esse o estratagema adotado por 

romancistas ingleses do século XVIII: 

“O recurso ao truque do velho manuscrito ou das cartas que foram 
confiadas ao escritor, que se apresenta como meio editor, atravessou todo o 
século, aparecendo desde cedo, nas obras de Defoe, reaparecendo em 
Richardson, em Horace Walpole e ainda, em 1785, na advertência ao leitor de 
The Recess, de Sophia Lee. Pedidos de desculpas por erros gramaticais e falhas 
de texto também eram comuns, como forma de autenticar o relato e fazer 
parecer ao leitor que o que ele lia não era produto da imaginação mas sim fato. 
Fielding, por sua vez, embora discuta a condição do historiador, sugere, ao 
intitular as aventuras de Tom Jones de History, por um lado, distanciamento do 
maravilhoso e do elevado e, por outro, aderência à verdade da natureza 
humana.”(VASCONCELOS, 2007, p. 181)  

 
 Machado de Assis se vale do velho e já gasto artifício do manuscrito encontrado 

para contrair um peculiar pacto de verossimilhança com o leitor. A advertência é o 

primeiro ato de fingimento do romance. A partir daí, começa-se, à maneira machadiana, 

a burlesca desmontagem da ilusão de realidade dos romances realistas, pelo anúncio do 

autor/personagem (Aires) do manuscrito, que, por sua vez, dentro da narrativa, timbra 

em dizer “como as cousas se passaram”. De todo modo, encena-se alguma verdade no 

jogo teatral da ficção. 

 No que tange à segunda negação, Machado de Assis comete outro pequeno 

equívoco, que seria totalmente insignificante se não se materializasse numa obra que ele 

escreveria 40 anos depois. De fato, Sua Alteza o Sr. Conde D’Eu está no vapor Santa 

Maria, que leva os voluntários da pátria para a Guerra do Paraguai. Junto com ele no 

vapor vai Teófilo, o protagonista da história. Ambos já se tinham encontrado no paquete 

Estramadure, numa viagem que os trazia para o Brasil. Sua Alteza o viu, “reconheceu-o, 

aproximou-se dele sorrindo, e falou-lhe afavelmente.”(MACEDO, s.d., p.172). 

Nenhuma menção a aperto de mão. 

 O aperto de mão ocorrerá perto de 30 anos após esse episódio, não agora, claro, 

entre o Conde D’Eu e Teófilo, mas entre o marechal Floriano e Batista, no romance 

Esaú e Jacó (cap. LXXVIII – “Visita ao Marechal) – “- Ele [Floriano] apertou-me 

[Batista] a mão.” -, do mesmo Machado de Assis que impusera limites à “liberdade da 
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ficção”... Isto é, de um outro Machado de Assis, que confere a ela o poder inigualável 

de falsificar todas as coisas do mundo. Já adquirira e realizara uma concepção própria 

de romance. Unira o divertimento da forma à gravidade do assunto. Se, ainda na resenha 

do livro de Macedo, disse que “é a mão do poeta que levanta os acontecimentos da vida 

e os transfigura com a varinha mágica da arte”(ASSIS, 1962, p. 844) – uma quinzena de 

anos depois, o poeta se armará de renovados sortilégios, se transformará no mágico que, 

a despeito de revelar seus truques, produzirá, mesmo assim, a crença nos segredos que 

simula. 

     Por fim, é necessário conhecer a posição dos narradores. Milton Hatoum atribui a 

isso uma importância vital. Quando se encontra “a voz do narrador, é provável que [se] 

tenha encontrado a narrativa inteira. (...) Encontrar a voz, o tom e o ritmo dessa voz é 

meio caminho andado. O resto, ou seja quase tudo, vem do trabalho com a linguagem.” 

(HATOUM, 2006, p. 3). 

 Bem, mas tal questão merecerá um capítulo à parte. 
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DOS NARRADORES 

 
O leitor atento, verdadeiramente ruminante, 

tem quatro estômagos no cérebro, 
e por eles faz passar e repassar os atos e os fatos, 

até que deduz a verdade,  que estava, 
ou parecia estar escondida. 

Machado de Assis, Esaú e Jacó 
 
 

Mas as palavras parecem esperar a morte e o esquecimento;  
permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente,  

para depois, em lenta combustão, acenderem em 
nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou.   

Milton Hatoum, Dois irmãos 
 

 

 Dentro do tópico mais amplo do romance, destaco um ponto específico dos 

elementos que o compõem. Como assinalado no final do capítulo anterior, faço um 

capítulo só para tratar dos narradores. Noto nessas últimas palavras um tanto de estilo 

alheio. Provavelmente influência dos narradores intrusos à feição machadiana. É que o 

uso da leitura faz a letra própria. Nesses últimos tempos, tenho me ocupado 

diuturnamente com a obra machadiana e os romances de Milton Hatoum. É possível, 

então – advirto, já me antecipando -, que um ou outro traço estilístico do Bruxo ou do 

escritor amazonense tenham penetrado na massa do sangue e que eu os vá devolvendo 

de forma casual ao longo do texto. Mas será contingência oposta à minha intenção, pois 

uma das lições que tento aprender com o criador de Bentinho é a da busca de um jeito 

novo para exprimir velhos mitos. 

 A razão desse destaque se deve basicamente a dois fatores. Primeiro, à condição 

peculiaríssima de Esaú e Jacó, cuja narração é atribuída ao conselheiro Aires e ele 

mesmo aparece como personagem referido em terceira pessoa. Segundo, ao cotejo do 

peculiar com o mais  convencional, isto é, com o narrador-testemunha de Dois irmãos, 

representado por um agregado de família, cujo nome só conhecemos quase ao final da 

trama, que reconstitui os fatos  pelos depoimentos que colhe e pelos episódios que 

presencia. 
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 Desse cotejo, resulta o contraste entre um narrador que se intromete na história, 

apontando as limitações e contingências da criação artística, refletindo, como um 

verdadeiro teórico da literatura, sobre o próprio ato de narrar, e um outro que narra sem 

essas intromissões, sem o diálogo com um leitor virtual do primeiro. Ambos se situam a 

uma certa distância dos acontecimentos, sendo que Aires mantém-se numa posição 

olímpica em relação a eles, espectador curioso e irônico das tribulações humanas; já o 

narrador de Dois irmãos, ainda que se envolva mais emocionalmente com a trama, 

conserva a isenção possível de um observador privilegiado, que está ao mesmo tempo 

fora e dentro da família, à qual se associa como um produto espúrio. 

 Apontarei inicialmente os narradores de maneira separada, para ao final tentar 

verificar se se podem estabelecer pontos de semelhança entre, por assim dizer, duas 

espécies aparentemente distintas. 

 

 NARRADOR EM ESAÚ E JACÓ 

 

 Parece matéria já transitada em julgado no tribunal da crítica o fato de que os 

romances da chamada fase da maturidade machadiana se caracterizam, entre outras 

particularidades, pela intromissão do narrador na economia do relato. Característica que 

se mantém até para os romances contados em terceira pessoa – Quincas Borba e Esaú e 

Jacó. Se há algum consenso em relação a esse aspecto, o mesmo não se pode dizer em 

relação aos efeitos que se visa atingir ou que se produzem. 

 Para Roberto Schwarz: 

“A novidade está no narrador, humorística e agressivamente arbitrário, 
funcionando como um princípio formal, que sujeita as personagens, a 
convenção literária e o próprio leitor, sem falar na autoridade da função 
narrativa, a desplantes periódicos. As intrusões vão da impertinência ligeira à 
agressão desabrida. Muito deliberadas, as infrações não desconhecem nem 
cancelam as normas que afrontam, as quais entretanto são escarnecidas e 
designadas como inoperantes, relegadas a um estatuto de meia-vigência, que 
capta admiravelmente a posição da cultura moderna em países periféricos. 
Necessárias a essa regra de composição, as transgressões de toda sorte se 
repetem com  a regularidade de uma lei universal. A devastadora sensação de 
Nada que se forma em sua esteira merece letra maiúscula, pois é o resumo fiel 
de uma experiência, em antecipação das demais regras ainda por atropelar. 
Quanto ao clima artístico de época, este final em Nada, é uma réplica sob outro 
céu, do que faziam os pós-românticos franceses, descritos por Sartre como os 
‘cavaleiros do não-ser’.”(SCHWARZ, 2004, p. 9; grifos do autor). 
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A atitude do narrador, “princípio formal”, teria a serventia de revelar as relações de 

classe no interior de uma sociedade situada no perímetro do mundo moderno. 

 No que tange ainda a essa questão, Alfredo Bosi, a partir de colheita seletiva na 

fortuna crítica machadiana, compreendeu as estripulias do narrador em três leituras 

diferentes. Uma leitura formalizante, que remonta à tradição literária da sátira menipéia, 

e em cuja interpretação pontifica Sérgio Paulo Rouanet; uma leitura cognitiva e 

existencial, que toma as piruetas do narrador como autoanálise moral, ressumando as 

angústias do “homem subterrâneo”, cujo representante é Augusto Meyer; e uma leitura 

sociológica, que se expressa pelas considerações de Roberto Schwarz, como 

vimos.(BOSI, 2006, p. 51) 

 É certo que essas leituras, ou versões, se referem especificamente às Memórias 

póstumas de Brás Cubas, no entanto, creio que possam estender-se aos outros 

romances, uma vez que neles ficam mantidas, de maneira mais ou menos pronunciada, 

as interferências do narrador. 

  É certo também que outras leituras seriam possíveis. De resto, sempre são 

possíveis outras leituras quando o texto é Machado de Assis. Tal variedade evidencia, 

de um lado, a grandeza e, de outro, a ambiguidade de sua literatura. Há de tudo. Gente 

que diz que nele os fatos sociais não são importantes, gente que diz o contrário. Gente 

que diz que falta perfume de mulher, gente que contrapõe com “Missa do Galo”. 

Astrojildo Pereira e Luís Viana, Roberto Schwarz e Barreto Filho, Antonio Candido e 

Haroldo de Campos, Eugênio Gomes e John Gledson. Análises estruturalistas, 

marxistas, historicistas, econômicas, antropológicas, culturalistas, filosóficas, 

psicológicas, psicanalíticas, psiquiátricas, bíblicas... 

 Pois em Esaú e Jacó, a ambiguidade se amplifica, tornando-se um elemento 

estrutural. Tal ambiguidade, no entanto, vem acompanhada, ou talvez mais 

propriamente seja causa, de uma circunstância agravante: a presença de um personagem 

(Aires) que é ao mesmo tempo autor da narrativa; é, pelo menos, o que está escrito na 

advertência do livro, a qual cito na íntegra: 

“Quando o conselheiro Aires faleceu, acharam-se-lhe na secretária sete 
cadernos manuscritos, rijamente encapados em papelão. Cada um dos primeiros 
seis tinha o seu número de ordem, por algarismos romanos, I, II, III, IV, V, VI, 
escritos a tinta encarnada. O sétimo trazia este título: Último. 

“A razão desta designação especial não se compreendeu então nem 
depois. Sim, era o último dos sete cadernos, com a particularidade de ser o mais 
grosso, mas não fazia parte do Memorial, diário de lembranças que o 
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conselheiro escrevia desde muitos anos e era a matéria dos seis. Não trazia a 
mesma ordem de datas, com indicação da hora e do minuto, como usava neles. 
Era uma narrativa; e, posto figure aqui o próprio Aires, com o seu nome e título 
de conselho, e, por alusão, algumas aventuras, nem assim deixava de ser a 
narrativa estranha à matéria dos seis cadernos. Último porquê? 

“A hipótese de que o desejo do finado fosse imprimir este caderno em 
seguida aos outros, não é natural, salvo se queria obrigar a leitura dos seis, em 
que tratava de si, antes que lhe conhecessem esta outra história, escrita com um 
pensamento interior e único, através das páginas diversas. Nesse caso, era a 
vaidade do homem que falava, mas a vaidade não fazia parte dos seus defeitos. 
Quando fizesse, valia a pena satisfazê-la? Ele não representou papel eminente 
neste mundo; percorreu a carreira diplomática, e aposentou-se. Nos lazeres do 
ofício, escreveu o Memorial, que, aparado das páginas mortas ou escuras, 
apenas daria (e talvez dê) para matar o tempo da barca de Petrópolis. 

“Tal foi a razão de se publicar somente a narrativa. Quanto ao título, 
foram lembrados vários, em que o assunto se pudesse resumir, Ab ovo, por 
exemplo, apesar do latim; venceu, porém, a idéia de lhe dar estes dous nomes 
que o próprio Aires citou uma vez:  

Esaú e Jacó”(EJ, 61) 
 

 Prefácios ou advertências, via de regra, têm o objetivo de esclarecer o leitor 

sobre o livro que se vai ler. Não esta advertência. Ela não é assinada por ninguém. Ao 

final, em lugar de um nome aparece o título da obra. O narrador da “Advertência” é uma 

espécie de editor ou só alguém que teve acesso aos manuscritos do Conselheiro e o 

conheceu? As marcas de impessoalidade nada permitem afirmar: “acharam-se-lhe”, 

“não se compreendeu”, “se publicar”, “foram lembrados”, “venceu”. E, se editor, teria 

manipulado ou de alguma forma alterado o manuscrito? Nesse caso, ao menos o título – 

Esaú e Jacó – seria dele. Mas, afora essa contribuição, uma passagem do romance – 

“falha” de edição? – sugere que o romance terá sido publicado na íntegra: “Nada disso 

foi escrito como aqui vai, devagar, para que a ruim letra do autor não faça mal à sua 

prosa.”(EJ, 84; grifos meus). Por outro lado, em outra passagem: [...] “não rezam as 

notas que servem a este livro”(EJ, 116; grifo meu) 

Como se vê, estamos diante do mesmo tom vago e ambíguo que vamos 

encontrar no corpo da história. Augusto Meyer, referindo-se à “Advertência”, chama-a 

de “falso prefácio, onde há tanta ou mais ficção que no próprio texto do romance.” 

(MEYER, 1986, p. 329). 

Algo, entretanto, parece afirmado: que o “Último” caderno é uma narrativa 

escrita por Aires. Não é comum alguém falar de si em terceira pessoa. E o mesmo 

narrador tende a compartilhar da estranheza – “posto figure aqui o próprio Aires”. A 

cláusula concessiva é uma forma indireta, bem à moda machadiana, de afirmar que foi 
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Aires quem escreveu o romance. “Posto figure aqui o próprio Aires”, posto enfatize que 

a narrativa – Esaú e Jacó – é estranha ao Memorial, talvez mascare o fato relevante: a 

autoria conferida ao conselheiro, ainda que seja também um personagem da história.  

Esse tópico tem merecido as mais diversas análises. É verdade que as críticas 

iniciais não cuidaram dele. J. dos Santos (pseudônimo de Medeiros e Albuquerque), 

Mario de Alencar, Alcides Maya, Walfrido Ribeiro, Oliveira Lima, Leopoldo de Freitas 

e José Veríssimo, em artigos que vão de setembro a dezembro de 1904, não tocam nele. 

Reputariam eles tal questão irrelevante? ou ela estaria fora do “horizonte de 

expectativas” dos primeiros recebedores da obra?, para usar a expressão cunhada por 

Hans Jauss, o teórico alemão da estética da recepção e do efeito. 

Essas indagações não insinuam, bem entendido, adotar o critério de conceber a 

valorização do juízo literário como sendo um processo de acúmulo de conhecimento. 

Pelo contrário, devemos enaltecer a flexibilidade das disciplinas humanas em face do 

caráter unívoco e vetorial do discurso científico. Assim, se, por exemplo, o historiador 

Jérôme Baschet afirmar que a Idade Média não se encerra em 1453, como consignam os 

manuais, mas se prolonga até o século XVIII, nenhuma consequência funesta advirá de 

tal afirmação. No máximo, uma ou outra polêmica, mais ou menos acerba dependendo 

do temperamento dos contendores.  

Agora, se um heteróclito cientista, ávido por novidades, anunciar ao mundo a 

impressionante descoberta de que o coração e os rins exercem funções diametralmente 

opostas às que se sabem, ou seja, as de bombear e filtrar o sangue, tal descoberta terá 

como corolário uma temerária terapêutica – o cardiopata receberá o mesmo tratamento 

que se dispensava ao doente renal. 

Viva então o discurso das ciências humanas, que só produz discórdias e não 

defuntos! 

Mas a observação que fazem, por maneiras diferentes, alguns daqueles primeiros 

críticos, como Walfrido Ribeiro – [...]“desse pudor, que organiza o mais original, o mais 

homogêneo, ou, antes, o único temperamento literário do Brasil”(MACHADO, 2003, p. 

272); Oliveira Lima – “A razão da sua delicadeza parece-me antes estar em que o seu 

temperamento corresponde ao dos citados autores do século XVIII [Sterne, 

Swift]”(MACHADO, 2003, p. 275); Leopoldo de Freitas – “refere[Esaú e Jacó]cenas, 

episódios, aspectos magníficos analisados suavemente” (GUIMARÃES, 2004, p. 443) – 
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a observação, dizia, que fazem é reveladora de um modo de ser do narrador 

machadiano, cuja vigência ainda pode ser sustentada e não ultrapassada como o céu de 

Ptolomeu. 

O recato, por assim dizer, organiza a narrativa, se posso resumir em uma frase 

aquela observação. Roberto Schwarz, como vimos, ao invés de recato, vê insolência no 

narrador, um narrador “humorística e agressivamente arbitrário”, que vale como 

“princípio formal”, em consonância com o desacato às normas burguesas. Antonio 

Candido, por sua vez, como vimos no capítulo anterior, define o tom machadiano como 

uma forma “sutil de negaceio”. Concebe o que o crítico chama de “técnica de 

espectador”, que consiste em narrar casos tremendos com moderação despreocupada 

(CANDIDO, 1995, pp. 26, 27). 

O pudor e a timidez respondem pela “dúvida e hesitação” (Oliveira Lima), pelas 

reticências, pelos disfarces, pelos “possíveis”, pelo indireto, pelo oblíquo, por um modo 

de afirmar através da negação da negação, de dizer as coisas mais graves de forma 

aparentemente desinteressada e sem imputações claras de culpa. Quanto a esse último 

aspecto em Esaú e Jacó, poderia citar a narração dos atos de violência e corrupção 

praticados por Batista quando na presidência de uma província, ou a da luta que se trava 

no interior de Nóbrega, entre uma voz débil e uma voz menos débil, para justificar a 

posse da esmola grande que lhe dera Natividade. 

Porém – insisto -, quanto àquele tópico – Aires-narrador e Aires-personagem -, 

nada se disse. Se, por uma razão ou por outra, ele não mereceu, naquele momento, a 

atenção devida, por parte daqueles críticos da primeira hora, tem sido motivo, ao longo 

do tempo, de interpretações de toda ordem: o autor secundário – Aires – constitui o 

narrador (Paulo Bezerra); há dois narradores: narrador 1 – Aires -, responsável pelo 

enunciado e narrador 2 – Machado -, responsável pela enunciação (Affonso Romano de 

Sant’Anna); há dois narradores: narrador efetivo ou real – Machado e narrador-narrado 

– Aires (Luiz Costa Lima); a enunciação do Autor toma o Narrador e o insere na 

História (Alcmeno Bastos); o autor delega plenos poderes a uma personagem – Aires – 

para representá-lo (Augusto Meyer); ora Aires é o narrador, ora o narrador não é Aires, 

a consciência crítica do ato criador (Valentim Facioli); Aires funciona como o lugar 

ficcional onde as imagens do narrador e do interlocutor se encontram (Hélio de Seixas 

Guimarães); a ficção do livro impossibilita a determinação do modo como Aires 
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projetava, se projetava, o laço entre a figuração do narrador e a sua assinatura nominal 

(Abel Barros Baptista); o Conselheiro se apresenta na primeira pessoa como autor e há 

outro Aires dentro do romance, somando-se dois Conselheiros com personalidades 

bastante definidas (Wilton Cunha); estamos diante de um jogo insólito, em que narrador 

e personagem, foco narrativo e objeto enfocado, trocam alternativamente de lugar, 

desafiando o leitor a captar a verdadeira identidade de cada um (Alfredo Bosi); uma 

narrativa em 3ª pessoa, em que o “ele” é o “eu” do conselheiro (Dirce Riedel); romance 

em que é mais complexa a questão do narrador, que, sendo um narrador neutro, quase 

sempre de terceira pessoa, às vezes dá voz à personagem chamada Aires (Marta de 

Senna); the narrator of Esaú e Jacó is an omniscient author, telling all in the third 

person, although he also enters the story as a character (Helen Caldwell); jogo arbitrário 

de Machado, elemento exterior ao sentido do livro, que não deveria merecer tanta 

atenção da crítica (Alexandre Eulálio). 

Sim, é elemento exterior, mas exterior no que respeita à sua comunicação, à 

comunicação desse dado, e não no sentido, que é imanente ao livro. É preciso, então, 

relativizar o que se chama “exterior”, já que a “Advertência” possui caráter tão fictício 

quanto o corpo da narrativa. Não se esperaria que Machado de Assis a assinasse, pois 

seria misturar a pessoa do escritor com uma figura de invenção (Aires), o que destruiria 

a ilusão ficcional. E nem a “Advertência” ao Memorial de Aires – “Quem me leu Esaú e 

Jacó (...)” -, subscrita pelo escritor, desfaz o ardil, o artifício, o fingimento específico 

proposto ao leitor do Esaú e Jacó. De resto, a relação entre este romance e Memorial de 

Aires, quanto a tal aspecto, é análoga à relação entre Memórias póstumas e Quincas 

Borba, entre o “Ao leitor” de Brás Cubas e o início do capítulo IV do romance seguinte: 

“se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias póstumas de Brás Cubas”. Portanto, 

por “exterior” se entenda o que está fora da trama propriamente dita. Com efeito, só 

alguém de fora, em prefácios, prólogos ou advertências, pode participar aos leitores que 

o autor da narrativa em terceira pessoa também intervém nos eventos da trama: “posto 

figure aqui o próprio Aires”. 

Se o romance se funda num “pensamento interior e único” - a ambiguidade, a 

dúvida, o jogo de opostos, a contradição, a duplicidade -, por que, do mesmo modo, não 

se desdobrar o narrador em seu duplo, e termos o Aires-narrador ao lado do Aires-
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personagem, como os gêmeos Pedro e Paulo, Plácido e a cabocla do Castelo, a 

República e a Monarquia? 

Há várias indicações no texto que aproximam um do outro, que atestam a 

afinidade entre eles. A começar do primeiro parágrafo do primeiro capítulo, em que se 

igualam na mesma condição de se encontrarem em outros países: “Um velho inglês, que 

aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres”.(EJ, 63). 

As coincidências não param por aí. Poderia classificá-las do seguinte modo: 

Coincidências circunstanciais: 

- ambos regulam pela mesma faixa etária; os “anos longos e grisalhos” são do 

narrador e do personagem; 

- ambos estão presentes a certos acontecimentos – o enterro de Flora, por 

exemplo. 

Coincidências linguísticas ou de procedimento linguístico: 

- narrador e personagem riscam o que lhes parece errado ou inconveniente: 

“Chegou [Aires] a escrevê-la no Memorial, depois riscou-a”(EJ, 252); “Sobre 

isto escrevi agora algumas linhas, que não ficariam mal, se as acabasse, mas 

recuo a tempo, e risco-as.”(EJ, 191); 

- usam o mesmo artifício para não identificar pessoas: “Frei*** despediu-se um 

dia de Pedro”(EJ, 108); “Alguma vez as pessoas eram designadas [no Memorial] 

por um X ou ***”(EJ, 124). 

Coincidências comportamentais, filosóficas ou de pensamento: 

- ambos são irônicos, céticos, propensos a uma espécie de pessimismo fatalista: 

o “A febre amarela, por exemplo, à força de[Aires] a desmentir lá fora, 

perdeu-lhe a fé, e cá dentro, quando via publicados alguns casos, estava 

já corrompido por aquele credo que atribui todas as moléstias a uma 

variedade de nomes. Talvez porque era homem sadio”(EJ, 122); 

o “- Não é a ocasião que faz o ladrão, dizia ele [Aires] a alguém; o 

provérbio está errado. A forma exata deve ser esta: ‘A ocasião faz o 

furto; o ladrão nasce feito’”(EJ, 209); 

o “A namoradeira de ofício é a planta das esperanças, e alguma vez das 

realidades, se a vocação o impõe e a ocasião o permite”(EJ, 199); 

o “- Tudo é pior que nada.”[fala de Aires](EJ, 187); 
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o “Aires suspirou em segredo, e curvou a cabeça ao Destino. Não se luta 

contra ele, dirás tu; o melhor é deixar que nos pegue pelos cabelos e nos 

arraste até onde queira alçar-nos ou despenhar-nos.”(EJ, 166); 

o [...] “ele [Aires] ia remontando os tempos e a vida deles [gêmeos], 

recompondo as lutas, os contrastes, a aversão recíproca, apenas 

disfarçada, apenas interrompida por algum motivo mais forte, mas 

persistente no sangue, como necessidade virtual.”(EJ, 284). 

- os dois são avessos à controvérsia: 

o “Tinha [Aires] o coração disposto a aceitar tudo, não por inclinação à 

harmonia, senão já por tédio à controvérsia.”(EJ, 89); 

o “‘Quando um não quer, dois não brigam’, tal é o velho provérbio que 

ouvi em rapaz, a melhor idade para ouvir provérbios. Na idade madura 

eles já devem fazer parte da bagagem da vida, frutos da experiência 

antiga e comum. Eu cria neste; mas não foi ele que me deu a resolução 

de não brigar nunca. Foi por achá-lo em mim que lhe dei crédito.”(EJ, 

268). 

- os dois são afeitos a provérbios; 

- ambos têm aversão a Santos e Nóbrega, os personagens capitalistas da história: 

o “Aires não podia negar a si mesmo a aversão que este [Santos] lhe 

inspirava.”(EJ, 160); 

o “Quieto [Santos] não ficava mal.”(EJ, 84); 

o “Se a grande bacia, ou qualquer das outras recebeu notas que tivessem o 

destino da primeira, é o que se não sabe, mas é possível. Foi por esse 

tempo que Aires o [Nóbrega] viu de carro, quase a sair pela portinhola 

fora, cumprimentando muito, espiando tudo. Como o cocheiro e o lacaio 

(creio que eram escoceses) salvassem a dignidade pessoal da casa, Aires 

fez a observação do fim do outro capítulo, sem nenhuma intenção geral. 

[“Casos há, - escrevia o nosso Aires, - em que a impassibilidade do 

cocheiro na boléia contrasta com a agitação do dono no interior da 

carruagem, fazendo crer que é o patrão que, por desfastio, trepou à boléia 

e leva o cocheiro a passear”]”(EJ, 206). 

- ambos resistem a envelhecer: 



 54

o “Não envelheças, amiga minha, por mais que os anos te convidem a 

deixar a primavera; quando muito, aceita o estio.”(EJ, 151); 

o “Flora esqueceu um assunto por outro, e o velho pelos rapazes. Aires não 

se demorou mais que o tempo de a ver rir com eles, e sentiu em si 

alguma cousa parecida com remorsos. Remorsos de envelhecer, 

creio.”(EJ, 126); 

o “Na botoeira [do casaco de Aires] a mesma flor eterna.”(EJ, 122). 

- conclusões de Aires são conclusões do narrador: 

o “Tal foi a conclusão de Aires, segundo se lê no Memorial. Tal será a do 

leitor , se gosta de concluir. Note que aqui lhe poupei o trabalho de 

Aires, não o obriguei a achar por si o que, de outras vezes, é obrigado a 

fazer.”(EJ, 171); 

o “Não era verdade, mas não é a verdade que vence, é a convicção. 

Convence-te de uma idéia, e morrerás por ela, escreveu Aires por esse 

tempo no Memorial.”(EJ, 226). 

Essa extensa relação de coincidências não elide o fato de que há um 

distanciamento entre voz narrativa e personagem, sobretudo nas passagens em que este é 

referido de maneira elogiosa pelo narrador. Tal situação torna manifesto na percepção 

do leitor o feitio irônico dessas entidades, uma vez que já está “advertido” que narrador 

e personagem se dobram da mesma pessoa. 

Dobra que continua na figura do próprio Aires, duplo de si mesmo. Diplomata 

por formação e por natureza, tinha tédio à controvérsia. Era frio, discreto, cordato, 

cético.  

[...] “trazia o calo do ofício, o sorriso aprovador, a fala branda e cautelosa, o ar 
da ocasião, a expressão adequada, tudo tão bem distribuído que era um gosto 
ouvi-lo e vê-lo.”(EJ, 88); 
“Uma das suas qualidades era falar com mulheres, sem descair na banalidade 
nem subir às nuvens; tinha um modo particular que não sei se estava na idéia, se 
no gesto, se na palavra. Não é que falasse mal de ninguém, e aliás seria uma 
distração. Quero crer que não falasse mal por indiferença ou cautela; 
provisoriamente ponhamos caridade.”(EJ, 134)  
 

 Essa é a face voltada para a sociedade, em que prevalecem as convenções. As 

opiniões francas, menos caridosas, ele as transportava para seu diário, onde revela, 

sobre o tédio à controvérsia, “o tédio aos fracos” (Memorial), ou insípidos, ou mal-

nascidos, como registra em seu diário após uma recepção em casa da gente Santos: 
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“‘Natividade e um padre Guedes que lá estava, gordo e maduro, eram as únicas 
pessoas interessantes da noite. O resto insípido, mas insípido por necessidade, 
não podendo ser outra cousa mais que insípido. [...] Não acabo de crer como é 
que esta senhora, aliás tão fina, pode organizar noites como a de hoje. Não é que 
os outros não buscassem ser interessantes, e, se intenções valessem, nenhum 
livro os valeria, mas não o eram, por mais que tentassem. [...] Eu posso, 
truncando um verso ao meu Dante, escrever de tais insípidos: 

 
Dicho, che quando l’anima mal-nata..’.”(EJ, 90)  

 
Exatamente como Joaquim Fidélis, personagem do conto “Galeria póstuma” 

(Gazeta de Notícias, 1883; Histórias sem data, 1884). É um congênere da espécie de 

Aires, um irmão em espírito e temperamento. Como ele, era discreto, irônico e cético. 

Era lido, conversado e amado: 

“Tão amado que ele era, com os modos bonitos que tinha, sabendo conversar 
com toda a gente, instruído com os instruídos, ignorante com os ignorantes, 
rapaz com os rapazes, e até moça com as moças. E depois muito serviçal, pronto 
a escrever cartas, a falar a amigos, a concertar brigas, a emprestar 
dinheiro.”(ASSIS, 1998, pp. 82, 83) 
 

E, como Aires, alimentava um diário, nele deixando de lado as finezas e pondo as fiéis 

impressões que lhe causavam pessoas e bailes: 

“‘Em suma, baile chinfrim; uma velha gaiteira obrigou-me a dançar uma 
quadrilha; à porta um crioulo pediu-me as festas. Chinfrim!’”(ASSIS, 1998, p. 
82) 
 

Mas a que serve tal modo de realização narrativa? Dizer que se coaduna, em 

nível formal, com o tema da dualidade, o tema central desenvolvido no romance, creio 

que não seria pouco. Ademais, porém, pode-se acrescentar que, desse modo, se amplia a 

perspectiva no tratamento dos assuntos. O foco narrativo se expande pela soma de uma 

voz onisciente com outra que participa dos acontecimentos. Somam-se assim tempos 

narrativos distintos. A voz onisciente e reflexiva que conta após os fatos consumados e 

outra que narra a experiência vivida no presente. A amplitude de perspectiva propiciada 

pela presença de mais de um ponto de vista permite revelar a complexidade dos 

fenômenos; tudo é relativo; os sucessos do mundo têm no mínimo dois lados, até um 

mesmo hino – a Marselhesa – pode corresponder aos propósitos do republicano Paulo e 

do monarquista Pedro. Por fim, o aspecto múltiplo de Aires lhe confere um sentido 

simbólico importante, pois é ele que prognostica a conduta imutável dos gêmeos e 

compreende em profundidade a natureza de Flora. 
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  Essas últimas considerações muito devem às análises de Marta Peixoto, que, a 

meu ver, situam de maneira apropriada os diferentes planos e tempos da narração. 

Parece-me oportuno demonstrá-lo: 

“In Esaú e Jacó there are two levels of narration which reflect the process of 
giving verbal form to the events of the novel. These two voices seem to be two 
versions of Aires, writing in two different times and from two different 
perspectives. First, as author of the diary, he gives verbal structure to his recent 
experience, from the point of view of one who is following in the present the 
events of the plot. These diary excerpts are incorporated into a second level – 
Aires as narrator constructing his novel. The experience of Aires as character is 
now recounted in the third person. The narrator’s voice relates events from a 
perspective that is omniscient and distant in time from the episodes that form 
the plot. In addition to conveying the experience of Aires as witness and 
‘conselheiro’ , the narrator is privileged to observe e report events that could not 
be known by strictly natural means. There are inside views of every character, 
prolonged ones of Aires and Flora.” (PEIXOTO, 1980, p. 82) 
 

 Se traduzo corretamente, o sentido vário da percepção de Aires é alusivo à 

inevitável luta dos opostos como parte do destino humano, que opera em diversas 

dimensões: dentro do “eu”, nas relações humanas, na mudança histórica, na busca da 

verdade. (PEIXOTO, 1980, p. 91)  

 

 NARRADOR EM DOIS IRMÃOS 

 

Os narradores dos três romances de Milton Hatoum guardam uma inegável 

semelhança: todos três narram de uma posição a um tempo deslocada e inclusiva. A 

filha adotiva e sem nome de Relato de um certo Oriente (1989), o enjeitado Nael de 

Dois irmãos (2000) e o socialmente marginalizado Lavo de Cinzas do Norte (2005) são 

narradores que tomam parte da história como personagens secundários, que buscam 

uma identidade ou vocação, que têm acesso mais ou menos limitado aos ambientes, que 

contam de perto e de longe, que colhem os fatos através dos testemunhos de outros ou 

das observações que fazem, que pintam a cena de uma decomposição e que, 

dialeticamente, reconstroem ruínas. É evidente que existem características próprias que 

os distinguem, mas não é esse o propósito desse tópico. 

Nael é filho da criada-índia Domingas com um ou outro dos irmãos gêmeos 

(Yaqub e Omar) da família de origem libanesa e cujo nome só conhecemos quase ao 

final do livro. Um ou outro dos gêmeos porque a real paternidade permanece irrevelada 

ou irrevelável até o fim. Irrevelada ou irrevelável porque o segredo se estende também 
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ao narrador-personagem ou parece ficar defeso apenas ao leitor. Segredo também para o 

narrador ou proibido só ao leitor porque...E poderíamos continuar desfiando explicações 

de explicações, exatamente como faz Nael, ao juntar retalhos de memórias mediante o 

testemunho de outros, para contar a história de um rastro, de uma casa e da “cidade 

flutuante”, metonímias, respectivamente, para identidade, família e Manaus. 

O tom memorialístico dá sentido à narrativa. A memória é seu elemento 

primordial. Mas não a memória-hábito, na classificação de Bergson, a memória das 

ações motoras, dos atos rotinizados, do exercício cultural, e, sim, a imagem-lembrança, 

a memória do sonho e da poesia, a memória singular, fugidia, esquecível, a memória 

involuntária de Proust. Aliás, o próprio autor se declara um “proustiano até o tutano. A 

memória mais fértil para a literatura é a cena que nos vem à mente de um modo súbito e 

impreciso, que nem faísca.” (apud CHIARELLI, 2007, p. 76).  

Um exemplo desta “cena” é proporcionado pela visão de Yaqub quando volta a 

Manaus depois de uma estada forçada de cinco anos no sul do Líbano. 

“No caminho do aeroporto para casa, Yaqub reconheceu um pedaço da infância 
vivida em Manaus, se emocionou com a visão dos barcos coloridos, atracados 
às margens dos igarapés por onde ele, o irmão e o pai haviam navegado numa 
canoa coberta de palha. Yaqub olhou para o pai e apenas balbuciou sons 
atrapalhados.”(DI, 16, 17) 
 

O sentido da visão e a emoção suscitada deflagram a “memória súbita” e todo um 

passado retorna: 

“Os barcos, a correria na praia quando o rio secava, os passeios até o Careiro, 
no outro lado do rio Negro, de onde voltavam com cestas cheias de frutas e 
peixes. Ele e o irmão entravam correndo na casa (...)”.(DI, 17) 

 
Nael conta a história depois que a casa se desfez, se transformou em comércio, 

na Manaus avassalada pelo “milagre econômico”, mutilada pelo crescimento 

especulativo. No seu refúgio preservado, no quartinho do quintal da antiga construção, 

esperou o tempo passar para contá-la. O tempo é o filtro necessário para decantar os 

acontecimentos verdadeiramente relevantes. 

“Naquela época, tentei, em vão, escrever outras linhas. Mas as palavras parecem 
esperar a morte e o esquecimento; permanecem soterradas, petrificadas, em 
estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de 
contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo, que nos faz esquecer, 
também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em 
palavras mais verdadeiras, disse Halim durante uma conversa, quando usou 
muito o lenço para enxugar o suor do calor e da raiva ao ver a esposa enredada 
ao filho caçula.” (DI, 244) 
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 Ele reúne as condições ideais para contá-la. Está situado à margem da família e, 

ao mesmo tempo, é integrante dela. É um “abelhudo” que tem “sede de lembranças”. 

Dispõe do depoimento das pessoas que participaram ativamente do drama – de Zana, a 

matriarca; de Rânia, a irmã dos gêmeos; mas sobretudo de Domingas e de Halim, o 

eterno namorado da mulher (Zana). Por fim, ele busca conhecer qual é sua origem: “Eu 

não sabia nada de mim, como vim ao mundo. A origem: as origens.” (DI, 73) 

 Nael é uma testemunha privilegiada das explosivas manifestações emocionais 

que caracterizam as relações íntimas no seio daquela família e que levaram à sua 

dissolução. Certificou-se ou soube da paixão cega de Halim por Zana, atrapalhada pelo 

nascimento dos filhos; do ciúme quase incestuoso de Zana pelo filho Omar e de Rânia 

pelos irmãos; da rivalidade de proporções bíblicas entre os gêmeos; da violação de 

Domingas por Omar, o Caçula. 

“Isso Domingas me contou. Mas muita coisa do que aconteceu eu mesmo vi, 
porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às vezes 
distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas, até o 
lance final.” (DI, 29) 
“Contava [Halim] esse e aquele caso, dos gêmeos, de sua vida, de Zana e eu 
juntava os cacos dispersos, tentando recompor a tela do passado.” (DI, 134)  
 

 Ver desmoronar esse “pequeno mundo” requer uma prévia reconstrução dele. 

Para tanto, o relato deve lançar mão da memória para recriar o passado. O relato das 

lembranças é errático, não é linear, vai e volta no tempo, regride para registrar as 

peripécias da corte amorosa do tímido Halim à jovem Zana, o início de tudo, para 

revelar as circunstâncias primeiras do ódio entre os irmãos. Nesse vai e vem, há espaços 

vazios, não a justaposição perfeita das lembranças, ainda que se tenha sede delas: 

“Omissões, lacunas, esquecimento. O desejo de esquecer. Mas eu me lembro, 
sempre tive sede de lembranças, de um passado desconhecido, jogado sei lá em 
que praia de rio.”(DI, 90, 91) 
 

 Passado que não se reproduz de modo fidedigno, mas é recriado, tecido pela 

linguagem – “A memória inventa, mesmo quando quer ser fiel ao passado.”(DI, 91). 

Ou, nos termos de Benjamin: 

“O importante, para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o tecido 
de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência.”(BENJAMIN, 
1994, p. 37) 
 

De resto, a ciência demonstra o que a filosofia e a literatura concebem figurativamente: 
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“As imagens não são armazenadas sob a forma de fotografias fac-similares de 
coisas, de acontecimentos, de palavras ou de frases. (...) Todos possuímos 
provas concretas de que sempre que recordamos um dado objetivo, um rosto ou 
uma cena, não obtemos uma reprodução exata, mas antes uma interpretação, 
uma nova versão reconstruída do original. (...) a memória é essencialmente 
reconstrutiva.”(DAMÁSIO, 1996, pp. 127, 128; grifos do autor) 
 

 Revolver o passado, para o narrador, é buscar a si próprio, é um modo de dar 

sentido à vida de quem “só existia como rastro” dos filhos de Zana. Escrever é um 

poderoso instrumento de definição de personalidade, de afirmação subjetiva. Quem 

sabe, o par de botas do caipora de “Último capítulo”, a “alma exterior” de Jacobina? A 

crença na imagem/imaginação que a literatura implica é uma crença salvadora. 

 

 

 Epígrafes são peças que costumam ser obrigatórias nos escritos acadêmicos. 

Ninguém resiste a elas, por menos que falem para justificar sua presença. Eu, que 

tampouco resisto, pendurei logo dois brincos, que, se enfeitam, também cumprem certa 

função: indicam maneiras de narrar. 

 Ao “leitor ruminante” corresponde o narrador reflexivo, analítico e consciente; 

ao “desejo de contar passagens que o tempo dissipou”, a memória afetiva, pontual e 

involuntária. Podemos correlacionar a essa diferença o papel que o tempo desempenha 

nas duas narrativas, como o faz Benedito Nunes: 

“A linguagem rememorativa do narrador, filho da empregada Domingas com 
um dos gêmeos, mantém com o passado uma relação diferente, que não é a de 
Esaú e Jacó, em Machado, em cujo romance o tempo tem o mítico papel de 
velho destruidor. (...) Em Dois irmãos  estamos numa vertente rememorativa, 
proustiana, em que o tempo redescobre o real, redime e purifica a experiência 
humana.”(NUNES, 2007, p. 218) 
 

Com efeito, em Machado de Assis, o tempo é “cúmplice de atentados”, “ministro da 

morte”, “rato roedor”, nada redime, ainda em situações em que a feição proustiana da 

memória involuntária esteja presente, como neste passo de Dom Casmurro, no qual 

Bentinho é tomado por lembranças de episódios, palavras e incidentes a que não dera 

maior atenção, mas que passam a ser denunciadores quando se convence da traição de 

Capitu: 

“Lembram-me episódios vagos e remotos, encontros e incidentes, tudo em que a 
minha cegueira não pôs malícia, e a que faltou meu velho ciúme. Uma vez em 
que os fui achar sozinhos e calados, um segredo que me fez rir, uma palavra 
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dela sonhando, todas essas reminiscências vieram vindo agora, em tal atropelo 
que me atordoaram...”(ASSIS, 1992, pp.225, 226) 
 

 Mas a condição de observadores define um lugar neutro para ambos. A 

perspectiva cética de Aires o converte ao estado estético-cognitivo da ataraxia ou 

tranquilidade pirrônica. Adota aquela técnica de espectador de que fala Antonio 

Candido, e o distanciamento assim obtido faz da narração um registro mais substancioso 

de vida que a descrição minuciosa do naturalismo. O narrador em primeira pessoa de 

Dois irmãos participa da história como personagem secundário, quase anônimo, situado, 

portanto, igualmente num ângulo próprio a observar as tribulações dos personagens tão 

emocionalmente principais da história. 

 Daniel Piza assinala a “obliquidade” como ponto de semelhança entre os dois 

narradores: 

“O narrador de Dois irmãos é um agregado de uma casa libanesa, filho de uma 
cabocla que vive ali de favor. É esse ponto de vista meio assimilado, meio 
deslocado que dá a ‘obliqüidade’ machadiana do livro: por sua condição, o 
narrador é o único capaz de olhar com algum distanciamento para o passado e 
reconstruir a memória daquele conflito fraternal.”(PIZA, 2007, p. 20) 
 

 Mais do que a obliquidade, no entanto, mais do que a maneira indireta e sinuosa 

de dizer, maneira adequada à literatura, o que os une são as faltas, as lacunas, as 

ausências. “Metade da arte narrativa está em evitar explicações.”(BENJAMIN, 1994, p. 

203). O vazio deixado pela ausência de explicação amplia a possibilidade do intérprete, 

exprime a complexidade do real, recusa a divulgação do inominável. Que o “leitor 

ruminante” trate de preenchê-lo, “[e]xplicações comem tempo e papel, demoram a ação 

e acabam por enfadar (...) melhor é ler com atenção.”(EJ, 74); ou não, pois como diz 

Halim, “[c]ertas coisas a gente não deve contar a ninguém.”(DI, 134). Se a vida é 

atravessada por lacunas, silenciada por segredos que se guardam para sempre, por que 

fazer da ficção uma decifradora de enigmas?  

 De fato, o narrador de Dois irmãos parece guardar para si a notícia que a mãe, 

antes de morrer, lhe dá sobre quem é o pai dele: 

“Guardou [Domingas] até o fim aquelas palavras, mas não morreu com o 
segredo que tanto me exasperava.”(DI, 245) 
 

Porventura, não lhe agradaria ter como pai uma pessoa tresloucada, ou alguém que 

pudesse vinculá-lo ao “mundo das mercadorias, que não era o [s]eu, nunca tinha 

sido.”(DI, 262). 
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“A loucura da paixão de Omar, suas atitudes desmesuradas contra tudo e todos 
neste mundo não foram menos danosas do que os projetos de Yaqub: o perigo e 
a sordidez de sua ambição calculada.”(DI, 263, 264) 
 

 Do mesmo modo, a voz narrativa em Esaú e Jacó não pode penetrar em certos 

arcanos, não dispõe de dados, não assevera a verdade: 

“No secreto do coração, lá muito ao fundo onde não penetra olho de 
homem.”(EJ, 101); 
“Não afirmo nada a tal respeito.”(EJ, 211); 
“Era difícil atinar com a verdade.”(EJ, 208) 
 

Tais exemplos não negam a onisciência do narrador, mas indicam a complexidade da 

personalidade humana, o relativismo da perspectiva cética. Reiteram a precariedade das 

afirmações categóricas, o entendimento de que a verdade é sempre conjetural, como está 

na crônica de A Semana de 3 de março de 1895: 

“Mas que há neste mundo que se possa dizer verdadeiramente verdadeiro? Tudo 
é conjetural.”(ASSIS, 2008, p. 1153)  
 

 Outro ponto mais os liga: ambos se distanciam da prosa de cunho naturalista, ou 

hiper-realista, ou regionalista. Em Dois irmãos, “[a] narração converte a natureza numa 

experiência interior, e o estranho em sensações íntimas, pessoais e 

universais.”(VIEIRA, 2007, p. 171). Em Esaú e Jacó, seria mais cômodo para o 

narrador trocar as sensações inexplicáveis que definem Flora pelo relato assimilável, 

superficial e preciso de 

“contar as rendas do roupão da moça, os cabelos apanhados atrás, os fios do 
tapete, as tábuas do teto e por fim os estalinhos da lamparina que vai 
morrendo... Seria enfadonho, mas entendia-se.”(EJ, 222) 
 

Emprega-se aqui, como vimos, a mesma ironia da célebre crítica a Eça de Queirós e à 

“nova poética”, a qual só chegaria à perfeição quando pudesse determinar o número 

exato de fios de um “lenço de cambraia” ou de um “esfregão de cozinha”. 

  O trabalho de elaboração da linguagem é um traço comum aos dois autores. 

Enfim, não apontam com o dedo, fazem sentir. 

 Ah, sim, lembram-me agora as origens daquelas palavras iniciais. Vieram de São 

Bernardo, quando Paulo Honório declara, antes de mim, que vai fazer um capítulo só 

para tratar de Madalena.      
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RETOMADA DA NARRATIVA BÍBLICA 

 

 A “única” história de Esaú e Jacó e Dois irmãos, para retomar o conceito 

borgiano da “flor de Coleridge”, é a história da luta entre irmãos, irmãos gêmeos em 

ambos os casos. E em ambos os casos a referência fundamental é trazida da narrativa 

bíblica, mais especificamente do Livro do Gênese. 

 Pode-se dizer que o Gênese, primeiro livro do pentateuco, abriga relatos de 

conflito entre irmãos em torno, basicamente, do direito à herança política de continuar o 

clã patriarcal e à herança religiosa de granjear o pacto com Deus. Os conflitos entre 

Caim e Abel, Ismael e Isaac, Lia e Raquel, José e seus irmãos podem ser assim 

classificados. Conflitos que nos primeiros episódios se apresentam com um enredo 

simples, mas que vão se complicando pelo acréscimo de outras motivações e mediações. 

De resto, como diz Fokkelman, “o tema da fraternidade, uma metonímia para o laço que 

une a humanidade, é tratado com crescente complexidade desde o início do Gênese até 

o fim”. (FOKKELMAN, 1997, p. 68).  

 Entre essas disputas, a de Esaú e Jacó introduz uma novidade temática aos 

relatos – o fato de serem gêmeos. Tal fato radicaliza a rivalidade, acirra a carga 

dramática do embate fraterno, pois a extrema semelhança entre os irmãos desconcerta a 

escolha de um critério indiscutível, que não deixe margem a qualquer dúvida quanto a 

conceder o lugar especial que caberá a um deles. Afinal, como privilegiar um ou outro, 

se são tão parecidos, se nasceram de modo quase simultâneo, Jacó agarrado aos 

calcanhares de Esaú? 

 Como, então, é retomada a narrativa bíblica de Esaú e Jacó por Machado e 

Hatoum, como se apropriam dela, como a transfiguram? Que propósitos objetivam 

dentro do contexto específico de cada obra? Sem esquecer que Dois irmãos, por sua 

vez, contém referências explícitas ao romance de Machado de Assis. Para responder a 

semelhantes questões, convém antes apresentar um resumo da história de Esaú e Jacó na 

parte onde vai narrada no Livro do Gênese. 

 

  Esaú e Jacó no relato bíblico 
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 Para o que nos interessa, são os capítulos 25, do versículo 19 ao 34, e o 27 do 

Gênese que fornecem os elementos da trama que se articulam com os nossos romances. 

 

 Gn 25:19-34 

 

 Isaac, filho de Abraão, tomou, aos quarenta anos, Rebeca por esposa. Ela era 

estéril e Isaac orou ao Senhor para que engravidasse. Ele foi atendido e Rebeca 

concebeu. Ela sentiu que os filhos lutavam dentro dela. Se é assim por que fiquei 

grávida? perguntou-se. E foi consultar o Senhor, que lhe disse: “Duas nações há no teu 

ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o 

outro povo, e o maior servirá ao menor.” (BS, 1956, p. 18). 

 Cumpriram-se os dias de gravidez de Rebeca e ela deu à luz gêmeos. O primeiro 

saiu completamente vermelho e como que vestido com um manto de pelo, por isso foi 

chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e 

chamaram-lhe Jacó. 

 Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo. 

Jacó era homem tranquilo, simples, íntegro, que habitava as tendas. Isaac amava a Esaú 

porque comia de sua caça. Rebeca amava  Jacó. 

 Jacó cozinhava uma sopa, quando Esaú voltou do campo muito cansado. Este 

pediu ao irmão que lhe desse a sopa, pois estava totalmente exausto. Jacó, em troca, 

instou a Esaú que lhe vendesse o direito de primogenitura. Esaú respondeu que para 

nada lhe serviria a primogenitura se estava a ponto de morrer. Jacó insistiu para que ele 

jurasse. Esaú aquiesceu, jurou e vendeu seu direito. Jacó, então, lhe deu pão e a sopa de 

lentilhas. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e partiu. E eis que foi assim que ele 

desprezou a primogenitura. 

 

 Gn 27 

 

 Isaac envelheceu e seus olhos escureceram de modo que não podiam mais ver. 

Ele chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse-lhe que a morte se aproximava, não 

sabia quando. Por isso, pediu-lhe que tomasse suas armas, fosse ao campo e trouxesse 
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uma caça. Fizesse com ela um prato saboroso como gostava, para que ele o abençoasse 

diante do Senhor antes de morrer. 

 Entrementes, Rebeca ouvira as palavras de Isaac a Esaú. Ela as repetiu a Jacó e 

depois lhe pediu que fosse ao rebanho, escolhesse dois bons cabritos para que ela 

fizesse um prato saboroso que Jacó levaria ao pai, a fim de que este o abençoasse antes 

de sua morte. Ele respondeu a sua mãe que Esaú era homem peludo e ele era homem 

liso. Isaac poderia tocá-lo e a farsa seria revelada, o que traria sobre ele maldição e não 

bênção. Ela insistiu – fizesse o que lhe mandava; se maldição houvesse que recaísse 

sobre ela.  

 Rebeca fez com os cabritos um prato delicioso. Tomou as roupas de Esaú e 

vestiu com elas seu filho menor. Cobriu as mãos e o pescoço dele com o pelo dos 

cabritos. E finalmente colocou nas mãos de Jacó a comida e o pão que havia preparado. 

 Jacó foi ao pai passando-se por e dizendo-se Esaú, o filho primogênito. Que ele 

comesse da sua caça e depois o abençoasse como lhe havia prometido. Isaac, surpreso 

com a presteza do filho, pediu-lhe que se aproximasse para que pudesse tocá-lo, a fim 

de saber se era de fato Esaú. “A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú”, ele 

disse. E tornou a perguntar se ele era Esaú. Jacó mentiu pela segunda vez. 

 Depois de servido com a comida trazida pelo filho, Isaac rogou-lhe que se 

aproximasse e o beijasse. Assim se fez, e Isaac sentiu o cheiro das roupas vestidas por 

Jacó; era o cheiro do campo. Então, Isaac o abençoou: que Deus lhe desse o melhor da 

terra, abundância de trigo e mosto; que fosse senhor dos seus irmãos; que malditos 

seriam os que o maldissessem e benditos os que o bendissessem. 

 Terminada a bênção, e acabando Jacó de se retirar, voltou Esaú do campo com 

sua caça. Ele preparou também um prato de comida, que levou ao pai, dizendo-lhe que 

se levantasse, provasse de seu prato e o abençoasse. Isaac perguntou-lhe quem era ele. 

“Esaú, teu primogênito”, respondeu. Isaac foi tomado de grande estremecimento e quis 

saber quem era aquele que lhe trouxera comida antes dele, a quem abençoou e, por isso, 

era o abençoado. 

 Ao ouvir tais palavras, Esaú lançou gritos de amargura e falou a Isaac que 

abençoasse também a ele. Isaac disse-lhe que Jacó, de modo astucioso, roubara a bênção 

que lhe era devida. “Por isso seu nome é Jacó. Duas vezes me enganou: tomou minha 

primogenitura e agora rouba minha bênção”, tornou Esaú. Isaac confirmou que pusera 
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Jacó por senhor sobre ele, o provera de trigo e  mosto. O que poderia, pois, fazer por 

ele, Esaú? Este perguntou ao pai se tinha só uma bênção, que o abençoasse também a 

ele; levantou a voz e chorou. Isaac respondeu que ele viveria de sua espada e serviria a 

Jacó.  

 Esaú sentiu raiva de Jacó pela bênção que havia recebido do pai em seu lugar. 

Ele disse para si que chegariam os dias de luto de seu pai, e mataria Jacó. Rebeca 

conheceu os desejos de vingança de Esaú, seu filho maior. Mandou chamar Jacó, seu 

filho menor, e lhe falou que fugisse para a casa de Labão, irmão dela, até que passasse o 

furor de Esaú, até que ele esquecesse o que Jacó lhe fizera. 

  

 Eis aí um pequeno resumo dos capítulos mais significativos quanto à relação de 

sentido que se pode estabelecer com os romances estudados. O primeiro capítulo trata 

da venda por Esaú de seu direito à primogenitura em troca de um prato de comida; o 

segundo, da obtenção, mediante fraude, por Jacó da bênção paterna, artimanha que o 

legitima na condição de sucessor e herdeiro.  

 É evidente que o resumo não é capaz de reproduzir a profundidade do texto 

bíblico. Estudiosos da Escritura Hebraica, como J. P. Fokkelman, Robert Alter ou 

Northrop Frye, demonstraram cabalmente a complexidade da narrativa bíblica. 

Auerbach, por exemplo, comparando dois episódios de dois textos igualmente épicos e 

antigos – o reconhecimento de Ulisses por sua ama na Odisseia e o sacrifício de Isaac 

no Velho Testamento -, contrasta a representação acabada dos fenômenos, a quase 

ausência de tensão e a expressão clara dos sentimentos e pensamentos do estilo 

homérico com a fragmentação dos fenômenos, a crescente tensão dos acontecimentos à 

medida que se dirigem para seu destino e a velada manifestação de sentimentos e 

pensamentos da narrativa bíblica.(AUERBACH, 2004, p. 4 e passim) 

 Robert Alter, seguindo na toada do cotejo com os épicos gregos, confirma essa 

mesma indeterminação, essa mesma instabilidade do mundo figurado pelo relato 

bíblico, em que o homem é posto entre os desígnios divinos e as contradições da vida na 

história, entre providência e liberdade. Nesse contexto, “o conceito de personagem 

implícito na Bíblia – uma figura muitas vezes imprevisível, até certo ponto 

impenetrável, que constantemente emerge das sombras da ambiguidade e para elas 
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retorna – tem mais afinidade com certas noções modernas do que os modos de 

caracterização típicos dos poemas épicos gregos.”(ALTER, 2007, p. 196) 

 Em suma, a narrativa bíblica encerra em si traços que a aproximam da moderna 

prosa de ficção, no que esta exibe de complexo na concepção de caracteres e situações. 

E nós, então, talvez agora entendamos a admiração de Machado de Assis pelas histórias 

das Sagradas Escrituras, tão amplamente citadas por ele em sua obra, rivalizando 

apenas, em termos de número de citações, com as peças de Shakespeare. Admiração 

que, por certo, foge a qualquer sentido de adesão religiosa, mas prende-se à natureza 

delas, à sua feição ambígua e oblíqua. De todo modo, apesar das insuficiências do 

resumo, creio que será possível verificar a maneira como Machado e Hatoum atualizam 

o ancestral relato dos irmãos rivais. 

 

  Esaú e Jacó 

 

 Machado de Assis se serve da primitiva história dos gêmeos para compor 

também uma narrativa etiológica, isto é, uma narrativa das origens, cuja ideia 

dominante “é a eterna contradição humana”, para repetir a frase final do conto “A Igreja 

do Diabo”. “Serve-se”, pois ele não é, como vimos, um mero repetidor de citações, mas 

um “deturpador”, na qualificação de R. Magalhães Jr. Apropria-se delas, truncando-as, 

dessacralizando-as, para, via de regra, dar-lhes uma destinação adequada à galhofeira 

realidade nacional, no ambiente novo que passam a integrar. 

 

 Duas balizas 

 

 Para desenvolver a hipótese exposta no parágrafo acima, nada melhor do que a 

disposição de permitir que a obra fale por si mesma, do começo ao fim. Para isso, 

fixemos, de antemão, duas balizas, duas observações de Aires-personagem, também 

condutor da narrativa – uma, mais ou menos, no primeiro terço; a outra, bem ao final do 

livro:  

“Ao cabo, havia um fundo de justiça naquela manifestação dupla e 
contraditória; foi o que ele [Aires] pensou. Depois, imaginou que a grita da 
multidão protestante era filha de um velho instinto de resistência à autoridade. 
Advertiu que o homem, uma vez criado, desobedeceu logo ao criador, que aliás lhe 
dera um paraíso para viver; mas não há paraíso que valha o gosto da oposição. Que 
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o homem se acostume às leis, vá; que incline o colo à força e ao bel-prazer, vá 
também; é o que se dá com a planta, quando sopra o vento. Mas que abençoe a 
força e cumpra as leis sempre, sempre, sempre, é violar a liberdade primitiva, a 
liberdade do velho Adão. Ia assim cogitando o conselheiro Aires.”(EJ, 137) 

 

“Nada era novidade para o conselheiro, que assistira à ligação e desligação dos dous 
gêmeos. Enquanto o outro falava, ele ia remontando os tempos e a vida deles, 
recompondo as lutas, os contrastes, a aversão recíproca, apenas disfarçada, apenas 
interrompida por algum motivo mais forte, mas persistente no sangue, como 
necessidade virtual. Não lhe esqueceram os pedidos da mãe, nem a ambição desta 
em os ver grandes homens.”(EJ, 284) 
 

 A primeira está no capítulo XXXIX, “Um gatuno”, e diz respeito à manifestação 

de um grupo de pessoas em face da prisão de um homem acusado de furtar uma carteira. 

Num primeiro momento, protestam contra a prisão, mas depois de tudo resolvido, 

quando finalmente o preso é conduzido para a “estação”, escarnecem da maneira como 

negava o delito. 

 Nesse fragmento, Aires aventa as fontes da contradição: “o homem, uma vez 

criado, desobedeceu logo ao criador”. É, portanto, uma característica imutável da 

natureza humana, correspondendo ao seu original estado. E se nem o paraíso, lugar ideal 

e perfeito, derrota o “gosto da oposição” do ser criado, como pôde Flora pretender a 

perfeição no mundo, ao tentar unir Pedro e Paulo em si mesma? Mas não adiantemos o 

passo, sigamos para a segunda observação. 

 Ela encontra-se no último capítulo chamado “Último”. Aires soube por um 

amigo seu deputado que Pedro e Paulo, agora parlamentares por uma Câmara 

republicana, haviam mudado. Eles, que eram unidos quando a Câmara encerrou seus 

trabalhos em dezembro, voltaram completamente outros no início da sessão legislativa 

em maio. 

 Essa notícia provocou as reminiscências de Aires, que vira e vivera a rivalidade 

entre os gêmeos. Recordou os pedidos da mãe para que fosse uma espécie de mentor 

para eles. Recordou a consulta que ela fizera à cabocla do Castelo quando eles tinham 

um ano de idade. Note-se que pouco tempo antes juraram diante de Natividade 

moribunda que seriam amigos. Juramento que não se cumpriu, pois a rivalidade entre 

eles era invencível; que apenas interrompeu por momento, como um “motivo mais 

forte”, a aversão recíproca, esta, sim, “persistente no sangue, como necessidade virtual”. 

 Como disse, as duas observações são fixadas como balizas, como dois marcos. 

Uma vale como uma lei primeira, uma lei geral, que regula a outra, o caso específico. 
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Ambas professam princípios de um destino inelutável, a que não se pode fugir. O 

homem é por essência um ser contraditório. Pedro e Paulo representam esse princípio. 

Princípio que extravasa do ser e se espraia no mundo, nas relações sociais, na vida 

política, e desce – ou sobe – até o plano estético. Em suma, as observações sintetizam 

uma ideia fundadora. 

  

 A Advertência 

 

 Depois de firmar os alicerces, cabe reunir mais elementos probatórios que 

sustentem as bases da fundação. E tudo já começa na “Advertência”. Nela, além de 

conhecer que o “Último” dos sete cadernos manuscritos encontrados na secretária do 

conselheiro Aires, quando ele faleceu, é uma narrativa, o leitor é informado de que ela 

foi escrita com um “pensamento interior e único”, vale dizer, pensamento singular 

brotado do íntimo e de que, antes de Esaú e Jacó, outro título lembrado que pudesse 

resumir o assunto fora Ab ovo. 

 Ab ovo, apesar do sainete da expressão latina, é um indício, ao lado do título 

definitivo – Esaú e Jacó -, que acusa e antecipa a ideia de uma situação imutável 

enformada pelo “pensamento interior e único”. Antecipações, por sinal, que se repetem 

no corpo da narrativa, no diálogo retórico com o leitor. 

 Já é clássica a divisão dos romances machadianos em duas fases, começando a 

segunda por Memórias póstumas de Brás Cubas. A divisão em “romântica” e “realista” 

parece vencida pela crítica especializada mais recente. José Paulo Paes dá-lhes outra 

designação, chamando a primeira de “ilusionista” e a segunda de “poética”. Poética ou 

ilusionista conforme a ênfase recaia, respectivamente, no processo de composição ou na 

matéria de que eles tratam. Poética alude ao caráter digressivo da narração, à função 

poética da linguagem, na qual a mensagem volta-se para si mesma, na definição de 

Jacobson. Ilusionista diz respeito à narração impessoal e objetiva. 

 Faz-se igualmente uma divisão dos romances da segunda fase em dois 

conjuntos: um formado por Memórias póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro; o 

outro por Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Sinceramente não atino com as razões dessa 

outra divisão. Razões estéticas não devem ser, pois são diferentes, ainda que alguns 
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deles compartilhem personagens comuns. A menos que se adote como critério o muito 

amplo destaque dado pela crítica ao primeiro conjunto. 

 Eugênio Gomes, um dos poucos a voltar os olhos para Esaú e Jacó numa 

abordagem intrínseca e genérica, junta a este os três primeiros, formando os quatro 

romances uma espécie de tetralogia, cuja unidade exprime uma desenganada teoria do 

homem. Sobre o penúltimo romance de Machado de Assis, afirma tratar-se de seu 

testamento estético, sua última vontade literária, por assim dizer, já que “Último” era o 

título escolhido pouco antes de publicá-lo. Seria uma síntese dos outros três, fecho de 

um ciclo completando o pensamento metafísico de Schopenhauer. 

 Talvez seja exagero falar em “testamento estético”, que supõe um corpo variado 

de “vontades” e não um “pensamento interior e único”. Um “pensamento interior e 

único” que compusesse a unidade temática de um conto. Um conto como “Galeria 

póstuma”, a que já aludi. 

 Publicado na Gazeta de Notícias, em 02 de agosto de 1883, compondo a 

coletânea de Histórias sem data(1884), há lá também um homem de Estado, Joaquim 

Fidélis. Viúvo, letrado, e saquarema, era amado de todos, sempre pronto a “concertar 

brigas”. Mas mantinha um diário, em que registrava com a fidelidade pregada ao 

próprio nome, sem complacência, as impressões do dia. Chamava cruamente de 

“chinfrim” um “baile chinfrim”, de “velha gaiteira” uma senhora com quem dançara. 

Deputado conservador, abriu mão da vida política. “Há razões para crer que, de certa 

data em diante, foi um profundo cético, e nada mais.”(ASSIS, 1998, p. 83) 

 Quando morreu, acharam-lhe na secretária alguns “cadernos manuscritos, 

numerados e datados”. Além de memórias e confidências feitas a si mesmo, compunha 

neles, com isenção surpreendente, verdadeiros retratos morais de figuras políticas e 

pessoas íntimas. Enfim, um “texto primitivo e interior”, em contraste com a edição 

pública. 

 Eis aí um protótipo de Aires: a mesma duplicidade de conduta, a mesma 

incredulidade, o mesmo ceticismo, a mesma ironia. 

  

 A epígrafe 
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 É dele, de Aires, a epígrafe do livro. Epígrafe tirada de Dante – “Inferno”, canto 

V, verso 7: Dico che quando l’anima mal nata. Convém, no entanto, situar o seu 

contexto, tanto numa obra quanto na outra, para que se possa tirar vantagem do sentido 

que adquire em Esaú e Jacó. 

  Ela está no capítulo XII – “Esse Aires”. O conselheiro escreve no diário sobre 

uma noite em casa da família Santos. Trata dos insípidos que encontrou por lá, dos 

“insípido[s] por necessidade, não podendo ser outra cousa mais que insípido[s].”(EJ, 

90). E no final, à guisa de condenação, lança sobre eles a mácula irremovível:  

“O que o berço dá só a cova o tira, diz um velho adágio nosso. Eu posso, 
truncando um verso ao meu Dante, escrever de tais insípidos: 

                             Dico che quando l’anima mal nata...”(EJ, 90) 
 
 Ora, o verso de Dante não sanciona a concepção fatalista da passagem de Esaú e 

Jacó. Mais uma vez a citação é deturpada, rebaixada, ganha um sentido burlesco; não é, 

portanto, apenas mutilada em sua inteireza gramatical. Para essa comprovação, 

tomemos dois tercetos do “Inferno”, onde, no primeiro deles, o verso se situa: 

 Dico che quando l’anima mal nata 

 li[Minòs] vien dinanzi 

 e quel conoscitor de le peccata 

  

 vede qual loco d’inferno è da essa; 

 cignese com la coda tante volte 

 quantunque gradi vuol che giú sai messa 

 

Minós, o juiz das penas, postado à entrada do segundo círculo do Inferno, o círculo dos 

luxuriosos, ouve a confissão dos pecadores e os distribui ao círculo correspondente à 

culpa que incorreram mediante o número de voltas que dá em sua própria cauda. 

 Assim, nada há de fatalista na visão dantesca. A alma é condenada pelos erros 

que cometeu em sua existência terrena. O contrário do determinismo de “o que o berço 

dá só a cova o tira”, que a sombra de Dante pretende inculcar. 

 Segue nessa mesma linha semântica de ordem imutável das coisas outro adágio 

proferido por Aires. Aparece no capítulo justamente intitulado “Provérbio errado”, a 

propósito da nota surrupiada por Nóbrega quando era um pobre irmão das almas, nota 

dada por Natividade, que vinha feliz da consulta à cabocla do Castelo. Aires, alegando 
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estar incorreto, modifica o provérbio “A ocasião faz o ladrão”. “A forma exata deve ser 

esta: ‘A ocasião faz o furto; o ladrão nasce feito’”.(EJ, 209) 

 Um exemplo mais ilustra aquela linha semântica. Em casa de Batista, este pede a 

Aires que suba até o gabinete para lhe mostrar um documento de valor histórico. Na 

verdade, quer obter a aprovação do conselheiro à sua recente conversão ao partido 

liberal. 

“Aires suspirou em segredo e curvou a cabeça ao Destino. Não se luta 
contra ele, dirás tu; o melhor é deixar que nos pegue pelos cabelos e nos arraste até 
onde queira alçar-nos ou despenhar-nos.”(EJ, 166) 

 
O verso de Dante, que se aplicou a uma situação específica – anátema aos 

insípidos -, para chancelar a noção de um destino inelutável, passa a ocupar uma 

posição proeminente, erigindo-se em epígrafe. É o que vemos, com ela colocada no alto 

do primeiro capítulo, e é o que lemos, com o anúncio no capítulo XIII, “A epígrafe”. 

Equiparada a um “par de lunetas” para ajudar o leitor a penetrar o que “for menos claro 

ou totalmente escuro”, exerce a função de toda epígrafe: condensa em si a visão de 

mundo de todo o livro. 

 

Deus e o Diabo 

 

 Continuando nesse capítulo, girando ainda em torno da epígrafe, uma outra 

imagem é criada – a de uma partida de xadrez. A epígrafe formulada por Aires seria 

uma forma de as pessoas da história colaborarem com o autor na elaboração dela, uma 

“espécie de troca de serviços entre o enxadrista e seus trebelhos”. “Tudo irá como se 

realmente visses jogar a partida entre pessoa e pessoa, ou mais claramente, entre Deus e 

o Diabo.”(EJ, 91) 

Aqui estão mais uma vez combinados o tema da inexorabilidade e o tema da 

contradição. E novamente se combinam em dois capítulos seguidos. No capítulo 

XXXII, “O aposentado”, Aires volta aposentado ao Rio de Janeiro e, a despeito da 

insistência da irmã Rita para que fosse morar com ela no Andaraí, prefere ficar sozinho 

no Catete. “Talvez que em todas essas recusas houvesse também a necessidade de fugir 

à contradição, porque a irmã sabia inventar ocasiões de dissidência.”(EJ, 124). “Mas 

tudo cansa, até a solidão”, embora, para combatê-la, andasse pelas ruas do Rio, 

explorasse lugares desconhecidos e anotasse no Memorial essas experiências de 
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passeador. “Tudo isso escrevia, às noites, para se fortalecer no propósito da vida 

solitária. Mas não há propósito contra a necessidade.”(EJ, 125; capítulo XXXIII, “A 

solidão também cansa”) 

As figuras oponentes de Deus e o Diabo traduzindo um modo de ser do mundo 

tomam parte em outros lugares na obra de Machado de Assis. No conto citado, “A 

Igreja do Diabo”, este pretende afrontar Deus ao fundar uma igreja cuja doutrina, 

espertamente concebida para arrebanhar fiéis, prega que as virtudes são como mantos de 

veludo que acabam em franjas de algodão, isto é, os vícios estão na base das virtudes. 

Aliás, esse era o fundamento da terapêutica aplicada por Simão Bacamarte aos 

acometidos de perfeição moral: descobrir e ativar vícios curativos latentes no fundo de 

suas almas. 

Em Dom Casmurro, um velho tenor italiano compara a vida a uma ópera, cujo 

libreto foi escrito por Deus e a partitura composta por Satanás. Ópera produzida de um 

modo tal que se observam nela alguns desconcertos, indo o verso para a direita e a 

música para a esquerda. 

Em crônica de 04 de setembro de 1892, na Gazeta de Notícias, posteriormente 

aproveitada no livro Páginas recolhidas(1899), com o título de “O sermão do Diabo”, o 

próprio proclama do alto do Corcovado o seu evangelho, uma forma de rivalizar com o 

do Senhor. 

Já na crônica de 05 de fevereiro de 1893, um açougueiro, sempre pronto a 

embair os fregueses com “quilos mal pesados”, formula ao cronista sua teoria do 

mundo: 

“Saiba que o mundo é uma balança, em que se pesam alternadamente 
aqueles dois quilos [quilo bem pesado e quilo mal pesado], entre brados de alegria e 
de indignação. Para mim, tenho que o quilo mal pesado foi inventado por Deus, e o 
bem pesado pelo Diabo; mas meus fregueses pensam o contrário.”(ASSIS, 2008, p. 
958) 

 
Uma última proposição desse tipo está na crônica de 11 de junho de 1893, 

ausente agora Deus e o Diabo, mas presente Jesus: 

“- Certamente, este mundo é um baile de casacas alugadas. 
Meditei sobre essa idéia, e cada vez me pareceu mais verdadeira. Os 

desconcertos da vida não têm outra origem, senão o contraste dos homens e das 
casacas. Há casacas justas, bem-postas, bem-cabidas, que valem o preço do aluguel, 
mas a grande maioria delas divergem dos corpos, e porventura os afligem. A dança 
dissimula o aspecto dos homens e faz esquecer por instantes o constrangimento e o 
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tédio. Acresce que o uso tem grande influência, acabando por acomodar muitos 
homens à sua casaca. 

Condoído desse melancólico espetáculo, Jesus achou um meio de corrigir 
os desconcertos, removendo deste mundo para o outro a esperança das casacas 
justas. Bem-aventurados os mal-encasacados, porque eles serão vestidos no 
céu!.”(ASSIS, 2008, p. 991) 

 
Postulados alegóricos de um mundo antinômico são tópicos recorrentes na obra 

de Machado de Assis. Em Esaú e Jacó é tema dominante, imaginado dessa vez o mundo 

como um tabuleiro de xadrez, diante do qual se enfrentam Deus e o Diabo. 

 

 Dois oráculos 

 

 A partida se inicia, pelo menos para os lances realizados cá na Terra, com a 

consulta à cabocla do Castelo. Consultar adivinhos para conhecer o futuro dos filhos é 

prática antiga. Entre os astecas, por exemplo: 

“Quando nascia um menino ou uma menina, o pai ou pais do bebê iam 
imediatamente à casa dos astrólogos, feiticeiros ou adivinhos, que havia em 
abundância, pedindo-lhes que determinassem o destino do menino ou menina 
recém-nascida.”(apud TODOROV, 1996, p. 62)  

 
 Nos rituais divinatórios do Rio de Janeiro de 1904, a clientela e os objetos 

demandados eram quase da mesma espécie que a atendida e os empregados por Bárbara 

no morro do Castelo, como prova o testemunho vivo de João do Rio: 

“Os feiticeiros pedem retratos.” 
“A polícia visita essas casas como consultante.” 
“Eu vi senhoras de alta posição saltando às escondidas, de carros de praça, como 
nos folhetins de romance, para correr tapando a cara com véus espessos, a essas 
casas.” 
“Tive nas mãos, com susto e prazer, fios longos de cabelos de senhoras.”(RIO, 
2006, pp. 59-61)  
 

 Quando Natividade lá vai, depois de um ano de nascidos os gêmeos, levando 

retratos e cabelos, quer ouvir que eles serão gloriosos e grandiosos, como de fato ouve. 

Mas bem conforme ao falar dobrado dos oráculos, ouve, junto com a ansiada predição, a 

notícia, lateral e dubitativamente apresentada, da briga dos gêmeos no seu ventre: “E 

não foi sem grande espanto que lhe ouviu perguntar se os meninos tinham brigado antes 

de nascer.”(EJ, 66). E assim, como veremos, o acontecimento esperado cederá a vez ao 

acontecimento efetivo – a eterna e irremediável briga dos irmãos pela vida afora. 
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 Lembremos que no episódio bíblico um oráculo também fala a Rebeca (Gn 25: 

23). O vaticínio aqui não deixa igualmente de ser problemático. Depois de anunciar a 

troca de lugares na sucessão – o maior servirá ao menor -, Deus se afasta. Não obstante 

a preferência por um dos “povos”, intervém a liberdade humana no plano histórico. O 

vaticínio fixa o estágio inicial – a mudança na sucessão -, não como ele será efetuado. 

Pode-se mesmo questionar a escolha divina ao eleger Jacó para liderar o povo judeu. A 

maneira como rouba a bênção paterna faz duvidar de sua integridade moral. De todo  

modo, o grau de arbítrio com que os homens se movimentam não parece ser menor no 

episódio bíblico do que em Esaú e Jacó. 

 Em perspectiva bakhtiniana,  Paulo Bezerra atribui à palavra da cabocla o caráter 

de voz regente de um grande arranjo polifônico que se compõe em torno da briga dos 

irmãos: 

“A palavra da cabocla lança raízes, primeiro através de Natividade, depois 
de Santos, depois de Aires e do Dr. Plácido, completando-se com a voz do alto 
discurso da Bíblia e do alto saber filosófico, tudo confluindo para um ponto: a 
afirmação da voz da Cabocla, voz do submundo social, do outro, como voz 
dominante no templo espírita e no salão da alta sociedade carioca.”(BEZERRA, 
2006, p. 44)  

 
 Com efeito, Plácido confirma as predições de Bárbara. Ele é mestre espírita, o 

segundo oráculo a quem Santos consulta, como Natividade fizera com a cabocla. Aires 

está presente, mas prestes a sair. Aparentemente tentam convencê-lo a abraçar a 

doutrina espírita. Mas, como sabemos, sua incredulidade refuta abraçar qualquer 

doutrina. Santos intervém com uma questão genérica: “dous espíritos podiam tornar 

juntos a este mundo; e, se brigassem antes de nascer?”(EJ, 92). É aí que Aires, fugindo 

da controvérsia, evoca o exemplo bíblico de Esaú e Jacó, para afirmar que se o motivo 

da briga havia sido a primogenitura, esse privilégio se transformou num valor 

simbólico, impulso inato e inexorável associado a um destino. 

“O simples gosto de nascer primeiro, sem outra vantagem social e política, 
pode dar-se por instinto, principalmente se as crianças se destinarem a galgar os 
altos deste mundo.”(EJ, 92) 

 
 Ficando a sós com Plácido, Santos lhe revela que aquela hipótese formulada de 

forma genérica poderia ter acontecido com seus filhos Pedro e Paulo. Fala então da ida 

de Natividade ao morro do Castelo, da profecia de Bárbara, da notícia da briga. Após 

meditar, o mestre espírita declara que, sim, o fenômeno era possível: 
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“Já o fato de se chamarem Pedro e Paulo indicava alguma rivalidade, 
porque esses dois apóstolos brigaram também. 
(...) 
- Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido 
aquela senhora [Perpétua] para inspirar os nomes que estão no Credo; advirta que 
ela reza muitas vezes o Credo, mas foi naquela ocasião que se lembrou deles. 
(...) 

O doutor foi à estante e tirou uma Bíblia, encadernada em couro, com 
grandes fechos de metal. Abriu a Epístola de São Paulo aos Gálatas, e leu a 
passagem do capítulo II, versículo 11, em que o apóstolo conta que, indo a 
Antioquia, onde estava São Pedro, ‘resistiu-lhe na cara’. 
- Leia: ‘resisti-lhe na cara’ 
Santos leu e teve uma idéia. As idéias querem-se festejadas, quando são belas, e 
examinadas, quando novas; a dele era a um tempo nova e bela. Deslumbrado, 
ergueu a mão e deu uma palmada na folha, bradando: 
- Sem contar que este número onze do versículo, composto de dous algarismos 
iguais, 1 e 1, é um número gêmeo, não lhe parece? 
- Justamente. E mais: o capítulo é o segundo, isto é, dous, que é o próprio número 
dos irmãos gêmeos. 
(...) 
- Deixe às senhoras as suas crenças da meninice, concluiu; se elas têm fé na tal 
mulher do Castelo, e acham que é um veículo de verdade, não as desminta por ora. 
Diga-lhes que eu estou de acordo com seu oráculo. Teste David cum Sibylla.” (EJ, 
94, 95; grifos do autor)  
 

 Portanto, ao sibilismo da adivinha pagã se juntam as coincidências cabalísticas 

dos números bíblicos do Doutor Plácido para marcar o destino dos gêmeos. E se a 

coincidência numérica é um argumento formal e gaiato para fazer concordar as 

profecias de Plácido e de Bárbara, deve-se salientar que o episódio bíblico em si 

confirma a equivalência entre os apóstolos Pedro e Paulo e os gêmeos do romance. A 

discordância entre os apóstolos diz respeito à necessidade da circuncisão para professar 

o cristianismo. A posição de Pedro a favor da circuncisão era conservadora e elitista, 

pois daria superioridade aos judeus convertidos na comunidade cristã; ao passo que a 

posição de Paulo era mais igualitária, já que para ele os homens se justificavam pela fé 

em Cristo, não por atos de lei. 

 

 Pedro e Paulo + Flora 

 

 Aos sete anos, eles já manifestam os traços que os determinarão. “Paulo era mais 

agressivo, Pedro mais dissimulado.”(EJ, 98). Traços, que mais tarde, Aires tenta 

enobrecer, ao distingui-los com os atributos dos heróis homéricos, conferindo a Paulo a 

cólera de Aquiles, a Pedro a astúcia de Ulisses. Entretanto, a animosidade entre eles 
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deforma os atributos, Pedro chamando Paulo de furioso, Paulo chamando Pedro de 

velhaco. 

 Na primeira briga, os dois são advertidos por Natividade. Além de advertidos, 

ganham doce e passeio: 

“De  noite, na alcova, cada um deles concluiu para si que devia os 
obséquios daquela tarde, o doce, os beijos e o carro, à briga que tiveram, e que outra 
briga podia render tanto ou mais. Sem palavras, como um romance ao piano, 
resolveram ir à cara um do outro, na primeira ocasião. Isto que devia ser um laço 
armado à ternura da mãe, trouxe ao coração de ambos uma sensação particular, que 
não era só consolo e desforra do soco recebido naquele dia, mas também satisfação 
de um desejo íntimo, profundo, necessário.”(EJ, 100) 

 
 Assim, por princípio circunstancialmente projetadas como chantagem para obter 

privilégios, as brigas representam mais, satisfazem uma incitação profunda e necessária. 

 Paulo e Pedro crescem. As dissensões ganham outras causas. Paulo é 

republicano: “- Nasci no aniversário do dia em que Pedro I caiu do trono”; Pedro é 

monarquista: “- Nasci no aniversário do dia em que Sua Majestade subiu ao trono”(EJ, 

107).  

 Compram numa loja de vidraceiro da rua da Carioca o retrato-símbolo do 

respectivo regime de governo com que se identificam: Paulo fica com o de Robespierre, 

Pedro com o de Luís XVI. Os retratos dão motivo a outra briga, outro confronto físico, 

outra vez apartada  por Natividade, que, num momento de desânimo, desabafa: “Nunca 

mais acabaria aquela maldição de rivalidade?” 

 A educação era impotente para conter o essencial daquelas paixões embrionárias 

que sentira dentro de si. E ressoam novamente no seu espírito as palavras da cabocla. 

Contudo, recobra o ânimo, ao pesar a importância entre uma pergunta marginal sobre 

brigas e a predição luminosa a respeito da glória futura dos filhos. Bem, mas isso é um 

simples resumo. Melhor apresentar o pensamento inteiro de Natividade:  

“Natividade confiava na educação, mas a educação, por mais que ela a 
apurasse, apenas quebrava as arestas ao caráter dos pequenos, o essencial ficava; as 
paixões embrionárias trabalhavam por viver, crescer, romper tais quais ela sentira 
os dous no próprio seio, durante a gestação... E recordava a crise de então, acabando 
por maldizer da cabocla do Castelo. Realmente, a cabocla devia ter calado; o mal 
calado não se muda, mas não se sabe. Agora, pode ser que isto de não calar 
confirme a opinião de que a cabocla era mandada por Deus para dizer a verdade aos 
homens. E afinal o que é que ela disse a Natividade? Não fez mais que uma 
pergunta misteriosa; a predição é que foi luminosa e clara... E outra vez as palavras 
do Castelo ressoaram aos ouvidos da mãe, e a imaginação fez o resto. Cousas 
futuras! Ei-los grandes e sublimes. Algumas brigas em pequeno, que importa?”(EJ, 
113) 



 77

 
 Junto com o litígio político, que toma corpo à medida que se agrava a crise do 

Império, eis que surge Flora, mais um ponto de discórdia. Os gêmeos amam a mesma 

mulher, a frágil Flora, a indecisa Flora. A “esquisitona”, como lhe chama a mãe; a 

“inexplicável”, como a classifica Aires: 

“- Inexplicável é o nome que podemos dar aos artistas que pintam sem 
acabar de pintar. Botam tinta, mais tinta, outra tinta, muita tinta, pouca tinta, nova 
tinta, e nunca lhes parece que a árvore é árvore, nem a choupana choupana. Se se 
trata então de gente, adeus. Por mais que os olhos da figura falem, sempre esses 
pintores cuidam que eles não dizem nada. E retocam com tanta paciência, que 
alguns morrem entre dous olhos, outros matam-se de desespero.”(EJ, 126)  

 
 Flora pertence à categoria das personagens machadianas que buscam a perfeição, 

conforme observamos no capítulo 2. Ela, como Aires, é uma criatura fora do mundo, 

mas diferentemente dele, não consegue enfrentar a contradição: “Pensava nos dous, sem 

confessar a nenhum. Sentia a contradição, sem ousar encará-la por muito tempo.”(EJ, 

246) 

 “Sentir a contradição” é expressão apropriada para a manifestação da natureza 

conflitante dos gêmeos experimentada por Flora no estado alucinatório de que fora 

possuída, e no qual buscava a impossível fusão deles num ser único que a completasse; 

é senti-la pela ótica delirante de Flora no seu mergulho dentro da alma de cada um 

deles: 

“Inexplicável ou não, deixava-se levar pelos ímpetos do rapaz [Paulo], que 
queria trocar o mundo e o tempo por outros mais puros e felizes. Aquela cabeça, 
apenas masculina, era destinada a mudar a marcha do sol, que andava errado. A lua 
também.”(EJ, 220) 

 

“Tinham [os olhos de Pedro] a quietação de quem não queria mais sol nem 
lua que esses que andam aí, que se contenta de ambos, e, se os acha divinos, não 
cuida de os trocar por novos. Era a ordem, se queres, o acordo entre si e as cousas, 
não menos simpáticos ao coração da moça, ou por trazerem a idéia de perpétua 
ventura, ou por darem a sensação de uma alma capaz de resistir.”(EJ, 221)  

 
 Mas Flora era apenas mais um motivo eventual da discórdia. “Era mais que 

Flora, como sabem; eram as próprias pessoas inconciliáveis.”(EJ, 252). A política era 

outro, pois instalada a república, “Paulo entrou a fazer oposição ao governo, ao passo 

que Pedro moderava o tom e o sentido, e acabava aceitando o regímen republicano, 

objeto de tantas desavenças.”(EJ, 273). É isto mesmo o que Aires diz a Natividade: “A 
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senhora cuida que a política os desune; francamente, não. A política é um incidente, 

como a moça Flora foi outro...”(EJ, 277). 

 A oposição dos gêmeos não comporta explicações, não arrefece, não se prende a 

nenhum evento particular, não obedece a propósitos, como Dona Cláudia quer fazer crer 

a Natividade, julgando que era “cálculo de ambos para se não juntarem nunca”. Opinião 

que ela aceitaria, não fosse o parecer de Aires:  

“- Não, baronesa, disse ele, não creia em propósitos. 
- Mas que pode ser então? 
(...) 
- A razão parece-me ser que o espírito de inquietação reside em Paulo, e o de 
conservação em Pedro. Um já se contenta do que está, outro acha que é pouco e 
pouquíssimo, e quisera ir ao ponto a que não foram homens. Em suma, não lhes 
importam formas de governo, contanto que a sociedade fique firme ou se atire para 
diante. Se não concorda comigo, concorde com Dona Cláudia. 

Aires não tinha aquele triste pecado dos opiniáticos, não lhe importava ser ou 
não aceito. Não é a primeira vez que o digo, mas provavelmente é a última. Em 
verdade, a mãe dos gêmeos não quis outra explicação. Nem por isso a discórdia 
morreria entre eles, que apenas trocavam de armas para continuar o mesmo duelo. 
Ouvindo esta conclusão, Aires fez um gesto afirmativo, e chamou a atenção de 
Natividade para a cor do céu, que era a mesma, antes e depois da chuva. Supondo 
que havia nisto algo simbólico, ela entrou a procurá-lo, e o mesmo farias tu, leitor, 
se lá estivesses; mas não havia nada.”(EJ, 273, 274)  
 

 A mesma cor do céu antes e depois da chuva, a mesma cor azul, a mesma 

“eterna verdade vazia e perfeita”, para repetir com Fernando Pessoa/Álvaro de Campos. 

E sempre a inexorabilidade, e sempre a contradição. Nada é deliberado, tudo é fatal e 

necessário: “Ainda quando combinassem de acaso e de aparência, era para discordar 

logo e de vez, não deliberadamente, mas por não poder ser de outro modo.”(EJ, 272). 

Combinação de acaso e de aparência, por exemplo, como o pacto de amizade que 

selaram após as mortes de Flora e Natividade, mas logo desfeito por “não poder ser de 

outro modo”. 

 E assim, na conversa entre Aires e o amigo deputado sobre os gêmeos, a história 

termina – “uma história acontecida e por acontecer” -, reafirmando a ideia emoldurada 

por aquelas balizas fixadas no começo: 

“- Mudar? Não mudaram nada; são os mesmos. 
- Os mesmos? 
- Sim, são os mesmos. 
- Não é possível. 
Tinham acabado o almoço. O deputado subiu ao quarto para se compor de todo. 
Aires foi esperá-lo à porta da rua. Quando o deputado desceu, vinha com um 
achado nos olhos. 
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- Ora, espere, não será... Quem sabe se não será a herança da mãe que os mudou? 
Pode ter sido a herança, questões de inventário... 
Aires sabia que não era a herança, mas não quis repetir que eles eram os mesmos, 
desde o útero. Preferiu aceitar a hipótese, para evitar debate, e saiu apalpando a 
botoeira, onde viçava a mesma flor eterna.”(EJ, 284)  
 

 Em relação ao episódio bíblico, registre-se como digno de nota que em Esaú e 

Jacó nada se diz sobre quem nasceu primeiro, Pedro ou Paulo. Não há caçula. 

Natividade não tem preferência por nenhum deles; nem Santos. Esta é uma diferença 

significativa, e que, de resto, quadra bem à hipótese formulada de início. A menção à 

precedência de nascimento faria desnortear o sentido de uma oposição meridianamente 

simétrica encarnada nas figuras de Pedro e Paulo. 

 Portanto, segundo minha hipótese, a contradição personificada pelos gêmeos 

constitui a carne da história... Noto que a metáfora, além de acordar certos ressaibos 

bíblicos, acende a tentação de transformar a hipótese em tese, uma tese à moda 

naturalista. Atribuí-la, todavia, como propósito, a Machado de Assis seria quase um 

disparate, tão avesso que era às ideias subjacentes aos romances naturalistas e à sua 

técnica. 

 Não é isso que propõe Alexandre Eulálio, mas é algo bem próximo disso que 

advoga Augusto Meyer. Eulálio, depois de apontar o conflito dos gêmeos como base do 

romance, 

“Colocados ao centro do romance, soldando o núcleo dramático do mesmo, eles são 
também a chave alegórica que rege a narrativa. Encarnam aí o princípio da 
contradição, tese e antítese – a mesma figura desdobrada num espelho, em verso e 
reverso, certa imagem idêntica, mas oposta e avessa.”(EULÁLIO, 1992, p. 357),  
 

aventura a hipótese de uma experiência de feição simbolista: 

“Não representariam essas duas figuras nova experiência de certo simbolismo que 
agora não se desejava mais humorístico? Não significaria uma redução-a-
personagem de determinado problema, abstrato e inefável, experiência tão ao gosto 
da época? Ainda não nos é possível dizer uma palavra segura a respeito da exata 
posição do escritor, nesse particular.”(EULÁLIO, 1992, p. 357) 
 

  

E Augusto Meyer: 

“Ou será a versão machadiana de um tema característico da ficção naturalista da 
mesma época: a hereditariedade, os fatores predisponentes transmitidos pelo 
sangue, aquela hipótese graduada em tese que Émile Zola, por influência de Charles 
Letourneau e Prosper Lucas, tentou desenvolver no seu painel dos Rougon 
Macquaurt? Parece-me esta, por vários motivos, a melhor explicação.”(MEYER, 
pp. 334, 335) 
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 Como nenhum outro escritor, a fortuna crítica de Machado de Assis cobre o 

mais amplo espectro de correntes de pensamento. Para não aborrecer com enumerações 

fastidiosas, que já ficaram atrás, exemplifico com apenas um par de representantes desse 

amplo espectro, distribuídos em bandas bem afastadas: Roberto Schwarz ou Astrojildo 

Pereira de um lado e Eugênio Gomes ou Barretto Filho de outro. 

 Se é assim, é porque alguma coisa há na obra ou no estilo do autor que consente 

a pluralidade discrepante de opiniões. De muito poucos obteríamos o mesmo 

consentimento. A ambiguidade, a obliquidade, a maneira indireta de dizer, a ironia, o 

ceticismo, o salto entre Iaiá Garcia e Memórias póstumas – tudo isso, talvez, dificulte – 

ou facilite? – o juízo categórico. 

 A entrada na obra de Machado de Assis requer certa cautela. Convém não trazer 

de fora uma luz ofuscante; preferível seria permitir que a claridade natural de seus 

recantos ilumine nossa percepção, ainda que arcanos sombrios possam guardar segredos 

indevassáveis. 

 Aprendi que qualquer afirmação definitiva está arriscada a ser contraditada no 

próximo passo, que a teoria inequívoca periga levar quinau da mais recente. 

Comentadores avisados tendem a modalizar suas análises. As formulações de Eulálio e 

Meyer são relativizadas pela forma interrogativa, pelo emprego de termos ou expressões 

como “ainda não nos é possível”, “parece-me”. A expressão vaga e indefinida “versão 

machadiana”, usada por Meyer, também contribui para negar caráter absoluto à sua 

proposição. 

 De todo modo, creio que Esaú e Jacó está longe de um determinismo naturalista 

de base científica, resultante de causas biológicas ou hereditárias, condicionado por 

raça, meio e momento. Nada no livro autoriza essa compreensão graduada em tese. A 

luta infindável dos irmãos gêmeos parece configurar uma espécie de ontologia do mal, 

uma metafísica do mal, um mal das origens, das causas primeiras – “o homem, uma vez 

criado, desobedeceu logo ao criador”.  

 Outras narrativas de Machado de Assis semelham acolher essa interpretação. 

“Na arca”, conto de Papéis avulsos(1882), outra paródia de um episódio bíblico, os 

filhos de Noé, ainda sobre as águas do dilúvio, disputam por terras que só irão ocupar 

quando descerem da arca. Em “Adão e Eva”(Várias histórias – 1895), num engenho da 

Bahia, em mil setecentos e tanto, o Sr. Veloso, enquanto recebia um prato de doce da 
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senhora do engenho, D. Leonor, ia contando aos demais convivas a verdadeira história 

da criação do mundo.  

“Foi o Tinhoso que criou o mundo; mas Deus, que lhe leu no pensamento, 
deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de 
que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do 
benefício.”(ASSIS, 1998, p. 275)  

 
Assim, às trevas do Tinhoso, Deus respondia com a luz; às tempestades e furacões, com 

as brisas da tarde; aos vegetais sem fruto nem flor, com as árvores frutíferas; aos 

abismos e cavernas, com o sol e as estrelas. 

No sexto dia foram criados o homem e a mulher. Foram criados sem alma, que o 

Tinhoso não podia dar, e com ruins instintos. Deus lhes infundiu alma e bons 

sentimentos. Fez gerar um jardim de delícias, de que poderiam usufruir, com a única 

restrição de não poderem comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. 

 O Tinhoso, não conformado com a situação, convocou a serpente. Industriou-a a 

incitá-los com o fruto proibido, revelador dos segredos da vida. 

“Vai, serpe das minhas entranhas, flor do mal, e se te saíres bem, juro que 
terás a melhor parte na criação, que é a parte humana, porque terás muito calcanhar 
de Eva que morder, muito sangue de Adão em que deitar o vírus do mal...”(ASSIS, 
1998, p. 277)  

 
 Entretanto, os argumentos da serpente não conseguiram seduzi-los. Eles se 

mantiveram obedientes às palavras de Deus. Este, sabendo de tudo, mandou chamá-los 

ao paraíso celeste, que haviam merecido por repelirem as manhas do Tinhoso.  

“- Entrai, entrai. A terra que deixastes fica entregue às obras do Tinhoso, aos 
animais ferozes e maléficos, às plantas daninhas  e peçonhentas, ao ar impuro, à 
vida dos pântanos. Reinará nela a serpente que rasteja, babuja e morde, nenhuma 
criatura igual a vós porá entre tanta abominação a nota da esperança e da 
piedade.”(ASSIS, 1998, p.279)  
 

 Após a narração, todos ficaram espantados. D. Leonor entendeu que o Sr. 

Veloso lhes pregara uma peça, nada do que contou havia naturalmente acontecido. 

“- Pensando bem, creio que nada disso aconteceu; mas também, D. Leonor, se 
tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando este doce, que está, na verdade, 
uma coisa primorosa. É ainda aquela sua antiga doceira de Itapagipe?” (ASSIS, 
1998, p.279)  
 

 Além de outro enfrentamento entre Deus e o Diabo, deduz-se da história que a 

existência terrena, desde as origens, é regida segundo as ordenações do Tinhoso, vive 

sob os influxos do vício.  
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 É interessante notar que, para Augusto Meyer, essa visão desenganada do mundo 

era parte constituinte do escritor, nascia também de dentro dele, do 

“homem ferido nas fontes da própria vida(...) 
 É este seu demonismo: condenado pela vida, condena-a também, vinga-se com 
o sarcasmo implacável, do alto da sua solidão.”(MEYER. 2008, p. 68) 
 

 É certo que para essa apreciação não descartava os efeitos da doença em 

Machado de Assis; doença considerada não em sua organicidade patológica, mas como 

causa psicológica profunda, como uma espécie de instigação, de aguçamento da 

consciência da morte e da vida. Valia-se igualmente da estratégia da comparação com 

outros autores como Dostoiévski e seu “homem subterrâneo” ou Pirandello e a 

pluralidade do ser. 

 É que Augusto Meyer buscava associar o homem à obra, envolvê-los, por assim 

dizer, num sistema de compensações recíprocas. O mesmo tema da contradição é visto 

sob essa ótica: 

 “Através de alguns aspectos da obra de Machado de Assis, tentei traçar o seu 
retrato psicológico, sem espírito prevenido. Está claro, porém, que esse homem era 
uma colônia de almas contraditórias, como toda personalidade complexa: o niilista 
feroz foi um funcionário exemplar, o cético fundou a Academia de Letras, o cínico 
deliciava-se mentalmente na companhia da pérfida Capitu, porém amou a ‘meiga 
Carolina’ – e o humorista (este então, nem se fala!) era a consciência de todos esses 
contrastes, o espectador que sacode a cabeça, desenganado, sorrindo, sem esperança 
alguma de poder harmonizar a família desunida. (...) O humorista sente com viva 
ironia os caprichos volúveis do eu que se forma e se deforma, afirma e tropeça logo 
num desmentido cômico, mito em andamento, cancha de contradições.” (MEYER, 
2008, pp. 65, 66)    
 

 
No plano estético 

 
 
 Entretanto, como disse, o princípio da contradição extravasa do ser e atinge o 

plano estético. E nessa instância opera-se uma afronta às convenções da ficção realista. 

A contradição atua como instrumento de desmonte da estética realista-naturalista de 

obtenção da ilusão de realidade por meio de uma narrativa impessoal e objetiva. A 

verossimilhança alcançada por essa forma de narrar é transtornada pelas intromissões de 

um narrador que timbra em asseverar a verdade, que diz contar com testemunhas, que 

sabe como as coisas se passaram: 

“Custa-me dizer que acendeu [a cabocla] um cigarro, mas digo, porque é 
verdade, e o fumo concorda com o ofício.”(EJ, 65, 66)  
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“Um bom autor, que inventasse a sua história, ou a lógica aparente dos 
acontecimentos, levaria o casal Santos a pé ou em caleça de praça ou de aluguel; 
mas eu, amigos, eu sei como as cousas se passaram, e refiro-as tais quais.”(EJ, 74) 
 

“Suponhas que eles deveras gostem de uma só pessoa; não parecerá que eu 
conto o que a leitora me lembrou, quando a verdade é que eu apenas escrevo o que 
sucedeu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas?”(EJ, 116) 
 
“As que os viam [Pedro e Paulo] passar a cavalo, praia fora ou rio acima, ficavam 
namoradas daquela ordem perfeita de aspecto e de movimento. Os próprios cavalos 
eram iguaizinhos, quase gêmeos, batiam as patas com o mesmo ritmo, a mesma 
força e a mesma graça. Não creias que o gesto da cauda e das crinas fosse 
simultâneo nos dous animais; não é verdade e pode fazer duvidar do resto. Pois o 
resto é certo.”(EJ, 116) 
 
“E verás como as lágrimas secam inteiramente e a realidade substitui a ficção. Falo 
por imagem; sabes que tudo aqui é verdade pura e sem choro.”(EJ, 147) 
 
 “Não foi outra voz, semelhante à das feiticeiras do pai [Batista] nem às que 
falavam interiormente a Natividade, acerca dos filhos. Não, seria pôr aqui muitas 
vozes de mistério, cousas que, além do fastio da repetição, mentiria à realidade dos 
fatos.”(EJ, 155) 
 

 Mas como conciliar a ostentação da verdade com a faculdade de penetrar na 

consciência das pessoas e conhecer-lhes o pensamento, como o de Nóbrega, por 

exemplo; saber que uma voz débil e outra menos débil lutam dentro dele? O dom da 

onisciência é pertinente ao campo da ficção. O efeito de verdade pretendido é simulação 

somente. Assim, por vias tortas e contraditórias, somos relançados ao mundo do faz de 

conta, ao reino criado pela linguagem, sob a égide de uma figura característica da 

retórica machadiana, e soberana em Esaú e Jacó – a ironia. Para falar em termos de 

semiótica, há uma “oposição entre enunciação e enunciado, não porque o narrador 

assuma posições moralmente questionáveis, mas porque todo seu esforço para 

convencer é desmontado pelo enunciador, que revela o seu fazer como pura 

fabulação.”(CRUZ, 2009, p. 360). 

 E a “pura fabulação” se revela no próprio livro, a “verdade” proclamada se 

desmascara, renovando a ficção. O exemplo vem de uma passagem do capítulo LXXIII, 

“Um El-Dorado”, no qual se descrevem as mirabolantes proezas financeiras resultantes 

do encilhamento, a política de expansão do crédito e de emissão de moeda promovida 

pelo ministro da fazenda do governo provisório, Rui Barbosa, um dos recém-

convertidos à república. Ei-la: 

“Pessoas do tempo, querendo exagerar a riqueza, dizem que o dinheiro 
brotava do chão, mas não é verdade. Quando muito caía do céu.[...]  
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“O que parece ser verdade é que as nossas carruagens brotavam do 
chão.”(EJ, 205) 

 
 O leitor, já condicionado às constantes afirmações da verdade, supõe que a 

oração adversativa - “mas não é verdade” - realmente nega a oração anterior – “o 

dinheiro brotava do chão” -, estando, assim, no nível referencial da realidade próprio à 

linguagem denotativa; é surpreendido, porém, com a frase seguinte – “Quando muito, 

caía do céu” -, que o lança na dimensão conotativa e metafórica da linguagem, afim ao 

reino da ficção. E o abrigo nessa outra dimensão se reitera com o período mais à frente 

– “O que parece ser verdade é que as nossas carruagens brotavam do chão”. Tudo isso 

imantado por uma forte carga de ironia. 

 Podemos ainda flagrar o “princípio da contradição” no plano mais raso da 

expressão linguística, como na nomeação de alguns capítulos – “Melhor descer que de 

subir”, “Há contradições explicáveis”, “Desacordo no acordo”, “Não ata nem desata”, 

“Gestos opostos” -; ou em passagens do romance, como nestas duas, que se referem 

coincidentemente a Flora, o ser que hesita, duvida e acaba por sucumbir à contradição: 

“Era uma mistura de opressivo e delicioso, de turvo e claro, uma felicidade 
truncada, uma aflição consoladora, e o mais que puderes achar no capítulo das 
contradições.”(EJ, 211)  
 
“Quem morreu, morreu. Era o caso de Flora; mas que crime teria cometido aquela 
moça, além do de viver, e porventura o de amar, não se sabe a quem, mas amar? 
Perdoai estas perguntas obscuras, que se não ajustam, antes se contrariam. A razão 
é que não recordo este óbito sem pena, e ainda trago o enterro à vista...”(EJ, 263) 
 

 

 No plano histórico 

 

 A relação entre história e História, isto é, entre narrativa ficcional e os fatos do 

real acontecido que contextualizam a primeira irá em capítulo específico, tanto para 

Esaú e Jacó como para Dois irmãos. Como veremos, o realce dado em Esaú e Jacó aos 

eventos históricos serve a propósitos precisamente opostos. A ironia da perspectiva 

machadiana diminui-lhes a relevância, quando confrontados com a indiferença que 

suscitam, ou quando confrontados com o exclusivismo dos interesses particulares. 

 Por ora, mencionemos uma passagem que ilustra o “capítulo das contradições” no 

plano histórico, pois como ficou dito a contradição extravasa do ser e se espraia no 

mundo, nas relações sociais, na vida política. A passagem pertence ao capítulo 
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LXI, “Lendo Xenofonte”. Esse compõe, junto com outros treze, um conjunto de 

capítulos – do LVI, “O golpe” ao LXIX, “Ao piano” – que dizem respeito mais 

diretamente às circunstâncias em torno do advento da república. 

 Aires, ao sair à rua na manhã do dia 15 de novembro, soube das notícias ainda 

vagas e desencontradas de uma “revolução dos militares”. Notícias aumentadas com os 

boatos do cocheiro de tílburi que o levava para casa – prisão do imperador, morte de 

ministros. Aires não acreditou em tudo o que o cocheiro lhe disse, menos interessado 

em questões públicas do que em seus ganhos particulares, como o vidraceiro dos 

retratos de Robespierre e Luís XVI, como o Custódio da Confeitaria. Outros passageiros 

pagavam em dobro, em vista dos perigos que a cidade corria. Aires não, pagou pelo 

preço da tabela e desceu. Assim que entrou em casa, não acreditou também nos boatos 

de seu criado José sobre mudança de regime: 

“Reduziu tudo a um movimento que ia acabar com a simples mudança de pessoal. 
- Temos gabinete novo, disse consigo. 
Almoçou tranqüilo, lendo Xenofonte: ‘Considerava eu um dia quantas repúblicas 
têm sido derribadas por cidadãos que desejam outra espécie de governo, e quantas 
monarquias e oligarquias são destruídas pela sublevação dos povos; e de quantos 
sobem ao poder, uns são depressa derribados, outros, se duram, são admirados por 
hábeis e felizes...’ Sabes a conclusão do autor, em prol da tese de que o homem é 
difícil de governar, mas logo depois a pessoa de Ciro destrói aquela conclusão, 
mostrando um só homem que regeu milhões de outros, os quais não só o temiam, 
mas ainda lutavam por lhe fazer as vontades.”(EJ, 182) 
 

Com efeito, no prólogo da Ciropedia, Xenofonte contradiz, com a “pessoa de 

Ciro”, o juízo que vinha desenvolvendo sobre a dificuldade de governar os homens: 

“Mas depois que nos recordamos que existiu um persa chamado Ciro, que 
soube conservar sujeitos ao seu domínio muitos homens, muitas cidades, muitas 
nações, fomos obrigados a mudar de sentimentos, e a pensar que não é impossível 
nem difícil governar os homens, uma vez que para isso haja suficiente 
capacidade.”(XENOFONTE, 1967, p. 36)  

 
 Temos aí, então, duas espécies de contradição, ou uma dentro da outra, ou uma 

negando a outra. As contradições em si que os embates do ato de governar implicam; e 

as contradições de opinião, o que só faz reforçar as primeiras. Deduzimos daí que a 

conclusão de Aires é que de fato o homem é difícil de governar. 

 Conclusão não só dele e presente não apenas nesse romance. Ela parece 

pertencer ao repertório das ideias políticas do autor, ao menos, a partir de certa data em 

diante, quando se tornou “um profundo cético, e nada mais”. 
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 Em crônica de 01 de janeiro de 1894, ao se referir ao finado 1893 como ano 

aniversário de um século do Terror da revolução francesa, aproveita para falar sobre 

formas de governo. O mesmo passo da Ciropedia é lembrado, e mais evidente a 

contraditória opinião do historiador: 

“Que será o mundo contigo [1894]? Não consultemos Xenofonte, que, ao ver as 
trocas de governo nas repúblicas, monarquias e oligarquias, concluía que o homem 
era o animal mais difícil de reger, mas, ao mesmo tempo, mirando o seu herói e a 
numerosa gente que lhe obedecia, concluía que o animal de mais fácil governo era o 
homem. Se já por essa noite dos tempos fosse conhecido o anarquismo, é provável 
que a opinião do historiador fosse esta: que, embora péssimo, era um governo 
ótimo. A variedade de pareceres, a sua própria contradição, tem a vantagem de 
chamar leitores, visto que a maior parte deles só lê livros da sua opinião. É assim 
que eu explico a universalidade de Xenofonte.”(ASSIS, 2008, pp. 1035, 1036)  
 

 De formas de governo é igualmente o que trata o conto “A sereníssima 

república”, da coletânea de Papéis avulsos (1882), ou mais especificamente de 

“alternativas eleitorais”. Salvo engano, talvez seja esse o único conto de toda a sua 

produção em que Machado de Assis explicita em nota sua intervenção em assunto 

político do tempo. 

“Este escrito, publicado primeiro na Gazeta de Notícias [20/08/1882], como 
outros do livro, é o único em que há um sentido restrito: - as nossas alternativas 
eleitorais. Creio que terão entendido isso mesmo, através da forma 
alegórica.”(ASSIS, 1998, p. 534)  

 
 A lei Saraiva do ano anterior instituía mudanças no sistema eleitoral do império. 

Introduzia a eleição direta; adotava medidas para evitar fraudes, como a localização 

adequada da mesa eleitoral, a cédula fechada por todos os lados e depositada na urna, a 

assinatura do eleitor em livro de presença. Esse o contexto, agora o conto. 

 Em conferência científica, o cônego Vargas comunica a seus pares uma 

descoberta assombrosa e um feito extraordinário – além de descobrir o uso da fala em 

certas aranhas, organizou-as socialmente. O assombro da descoberta devia-se à façanha 

de ter conseguido associar a seus congêneres um bicho “solitário, apenas disposto ao 

trabalho, e dificilmente ao amor”; preso a cumprir o ciclo de fiar e morrer. 

 Era preciso, ademais, erigir uma forma de governo que consolidasse a união das 

aranhas. Tomou-se como modelo a república, à feição da que vigia na antiga Veneza – 

A Sereníssima República. Tomou-se ainda o modo eleitoral, que consistia em colocar 

bolas com os nomes dos candidatos dentro de um saco, sendo eleitos para os cargos 
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públicos os nomes extraídos dele. Dez aranhas mulheres – as mães da república – foram 

encarregadas de urdir o saco. 

 As eleições procediam-se com regularidade, até que surgiu a denúncia 

comprovada de que duas bolas com o nome do mesmo candidato haviam entrado no 

saco. A partir daí, outros abusos e adulterações passaram a ocorrer, apesar das 

constantes alterações na legislação eleitoral. Modificavam as dimensões do saco, a 

qualidade do fio, a contextura do tecido. Nada, entretanto, adiantava, sempre um vício 

novo e não previsto maculava as eleições. 

 A história acaba com o mais acatado cidadão da república, Erasmus, informando 

da mais recente norma legislativa às mulheres responsáveis por tecer o saco eleitoral. 

Por fim, 

“contou-lhes a fábula de Penélope, que fazia e desfazia a famosa teia, à espera do 
esposo Ulisses. 

- Vós sois a Penélope da nossa república, disse ele ao terminar; tendes a 
mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o 
saco, até que Ulisses, cansado de dar às pernas, venha tomar entre nós o lugar que 
lhe cabe. Ulisses é a Sapiência.”(ASSIS, 1998, p. 400)  

 
 Essa parece ser a sina das sociedades humanas, bem como das aracnídeas – ficar 

esperando Ulisses, sempre esperando Ulisses. Pelo visto, o problema não reside em 

formas de governo ou sistemas eleitorais, mas na própria existência do homem ou ... de 

aranhas falantes. 

 

Dois irmãos  

 

 A história de Omar e Yaqub, em Dois irmãos, segue mais de perto aquela de 

Esaú e Jacó, no relato bíblico. Não só a deles – a da rivalidade entre os irmãos -, mas 

também a história do par Zana e Halim corre paralelamente à de Rebeca e Isaac. Temos 

agora, claramente explicitados, um caçula, o filho preferido da mãe, e o primogênito, 

motivo de orgulho e respeito do pai; a vida errática de um filho e o pragmatismo 

insidioso do outro filho; matriarca dominadora e patriarca passivo. Há apenas o fato 

singular da inversão que ocorre em relação a Esaú e Jacó – Omar, o caçula, é que é o 

“peludinho”; e Yaqub, Jacó em árabe, é o primogênito.  

 Mas além do mito bíblico, Hatoum se vale da referência literária representada 

pelo romance de Machado de Assis. Alguns lances, poucos, de Dois irmãos remetem, 



 88

pela semelhança, a Esaú e Jacó.  Semelhanças, por si mesmas, não significam muito. 

Mas quando a elas se junta uma passagem tomada inteira de Esaú e Jacó – “assim tão 

humana e tão fora do mundo, tão etérea e tão ambiciosa ao mesmo tempo”(EJ, 178; DI, 

262) -,  que serviu para caracterizar Flora e agora serve para caracterizar Rânia, irmã 

dos gêmeos Yaqub e Omar, fica patente a dívida de Hatoum para com o romance 

machadiano. Portanto, é dupla a procedência da história contada em Dois irmãos – 

bíblica e literária; ou tripla – a procedência etnográfica -, a admitirmos a hipótese de 

Benedito Nunes sobre a figuração dos gêmeos entre os povos primitivos. 

 A credibilidade do relato nos é dada por um narrador algo distanciado dos 

acontecimentos, como aquele de Esaú e Jacó. Por sinal, traços comuns aproximam os 

dois narradores, ainda que existam outros que pareçam afastá-los. O certo é que eles 

mostram ao menos uma dupla perspectiva: são ao mesmo tempo narradores-

testemunhas e narradores-personagens, vale dizer, são observadores e participantes da 

história. Nael é um puro narrador de primeira pessoa, não tem a onisciência de Aires, 

não esconde suas opiniões num diário ou Memorial, não possui uma vida privada e uma 

vida pública, não se compraz na contemplação dos fatos, conta-os de dentro, mais de 

perto do que Aires. Afinal, ele é o filho enjeitado de um dos gêmeos com a índia 

Domingas. Presenciou e viveu os acontecimentos. É, a um tempo, marginal e partícipe 

da história; deslocado e integrante da rotina da família; estranho e íntimo aos 

movimentos da casa; pode sentar-se à mesma mesa e, a despeito da vontade do Caçula, 

comer junto com os outros, mas habita um quartinho nos fundos do quintal; tem acesso 

tanto a Domingas quanto a Halim- seu avô -, as duas fontes fundamentais de que se vale 

para contar, além, subsidiariamente, de Rânia, Yaqub e Zana.  

 

 Abertura 

 

 Já na cena de abertura, cena destacada e antecipada da história, temos indícios da 

tragédia familiar, do abandono do sobrado, das ruínas do lugar tão caro à matriarca, tão 

cheio de boas lembranças para ela. Zana volta à casa deserta e já vendida a um 

comerciante indiano. 

 Ela revê o pequeno pedaço de terra amazônica plantado no quintal, simbolizado 

pela velha seringueira, pelas palmeiras e pelo pomar. Sente a presença dos vultos do pai 
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e do marido, mortos ambos, fantasmas a andarem pelos cômodos: “Eles andam por 

aqui, meu pai e Halim vieram me visitar... eles estão nesta casa.”(DI, 11). Anseia pela 

volta do filho dileto, Omar, o Caçula. Ele sempre voltava das estroinices das noites 

manauaras para a rede vermelha do alpendre, para os cuidados de Zana e Domingas, que 

lhe mitigavam os efeitos da bebedeira e tratavam de suas feridas. Mas ele vagueava sem 

rumo, à deriva, foragido, não viu a mãe morrer. E antes de morrer ela faz a pergunta à 

laia de desejo: “Meus filhos já fizeram as pazes?”(DI, 12) 

 Lembremos que Natividade, no leito de morte, tenta promover a paz entre os 

filhos. Pedro e Paulo juram que serão amigos. Como vimos, o juramento é vão. Uma 

força superior, incoercível, visceral os desune. Uma diferença, contudo, marca os dois 

momentos de transe. Num caso, os filhos de Natividade estão presentes junto ao leito de 

morte; às instâncias da mãe moribunda, contraem um pacto de amizade, ainda que 

provisório. No outro caso, Zana morre sozinha, sem ver os filhos. Sepultou-se a 

aspiração de tê-los unidos e em paz em torno dela, como dissera uma vez a Omar: “O 

que eu mais quero é paz entre meus filhos. Quero ver vocês juntos, aqui em casa, perto 

de mim... nem que seja por um dia.”(DI, 224). 

 “O seu grande sonho era ver os filhos  reconciliados. (...) Não queria morrer 

vendo os gêmeos se odiarem como dois inimigos. Não era mãe de Caim e Abel.”(DI, 

227, 228). A referência ao primeiro conflito bíblico entre irmãos parece reiterar que a 

história descende de uma grandiosa linhagem. 

 A família está esfacelada, em frangalhos, seus membros separados por rancores 

inconciliáveis; a casa desfeita, desfigurada em seus fins de moradia, transformada em 

ponto comercial: 

 “Não chegou [Zana] a ver a reforma da casa (...). Os azulejos portugueses com a 
imagem da santa padroeira foram arrancados. E o desenho sóbrio da fachada, 
harmonia de retas e curvas, foi tapado por um ecletismo delirante. A fachada, que 
era razoável, tornou-se uma máscara de horror, e a idéia que se faz de uma casa 
desfez-se em pouco tempo.”(DI, 255) 
 

 Tudo resultado, essencialmente, da ruinosa rivalidade dos irmãos gêmeos Yaqub 

e Omar, os filhos da matriarca. São essas ruínas que a cena inicial prefigura. São elas 

que dão partida à narração por via da memória. Memória que, embora pretenda ser 

fidedigna aos fatos pretéritos, acaba por recriá-los, tendo em vista as omissões e os 

esquecimentos – “a memória inventa mesmo quando quer ser fiel ao passado.”(DI, 90). 

A História, como a memória, é também um jogo de armar sentimentos, juízos e 
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interesses, peças cujo encaixe ninguém sabe exatamente como se montou, envolvendo 

por isso um inevitável grau de arbítrio inventivo: “Há, nos mais graves acontecimentos, 

muitos pormenores que se perdem, outros que a imaginação inventa para suprir os 

perdidos, e nem por isso a história morre.”(EJ, 105) 

 Dessa confluência de História e  memória, nascem dois romances afins em 

relação aos vazios que são preenchidos pela invenção. Romances que bordam suas 

tramas sobre tecido invisível. O tema será aprofundado em outro capítulo. Por enquanto, 

assinalemos que as cenas iniciais nas duas obras resumem e encaminham o sentido 

dominante que elas tomarão: a rivalidade entre Pedro e Paulo prenunciada pela notícia 

da briga no ventre materno, em Esaú e Jacó; a rivalidade entre Yaqub e Omar 

pressuposta pela pergunta da mãe, em Dois irmãos. Sobre este último, outro indício 

revelador da cena de abertura é o silêncio de Zana em relação a Yaqub, ao passo que 

Omar é mencionado duas vezes. A ausência do nome de um filho e o desejo explícito 

pela volta do outro filho são sinais precursores que darão o norte ao drama vivido pela 

família libanesa. 

 

 Do berço 

 

 E tudo já começou com o nascimento deles: 

 “Yaqub e Omar nasceram dois anos depois da chegada de Domingas à casa. 
Halim se assustou ao ver os dois dedos da parteira anunciando gêmeos. Nasceram 
em casa, e Omar uns poucos minutos depois. O caçula. O que adoeceu muito nos 
primeiros meses de vida. E também um pouco mais escuro e cabeludo que o outro. 
Cresceu cercado por um zelo excessivo, um mimo doentio da mãe, que via na 
compleição frágil do filho a morte iminente.”(DI, 66, 67)  
 

 Em função dessa admitida “compleição frágil” do filho caçula, Zana dedicou-se 

integralmente a ele, “um zelo excessivo”, enquanto o outro filho ficava entregue aos 

cuidados da empregada Domingas. Nem mesmo as observações do marido fazem a 

esposa mudar de comportamento quanto à exclusividade de atenção dispensada ao filho 

menor, quanto às consequências que poderiam advir da preferência afetiva por um dos 

filhos. 

“Ele [Halim] advertia a esposa sobre o excesso de mimo com o Caçula, a criança 
delicada que por pouco não morrera de pneumonia. 
 ‘Meu mico preto, meu peludinho’, Zana dizia a Omar, para desespero de Halim. 
O peludinho cresceu, e aos doze anos já tinha a força e a coragem de um 
homem.”(DI, 71)  
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 É marcante, desde a infância, a diferença entre os irmãos. De um lado, a 

coragem de Omar, sua disposição em desafiar e brigar com meninos mais fortes do que 

ele, em trepar no lugar mais alto da seringueira do quintal; do outro, o retraimento e a 

timidez de Yaqub, ao mesmo tempo meio atemorizado e admirado com as façanhas 

arrojadas do irmão. 

 A primeira briga entre eles trará sequelas devastadoras. Não seria abusivo dizer 

que se constituirá na origem, no estopim da cadeia de eventos que culminarão com a 

derrocada da família. A ferida produzida por Omar no rosto de Yaqub e a cicatriz 

resultante, mais do que sinal físico no corpo de Yaqub, crescerá na alma, ferrete que 

ficará no espírito para sempre. A força simbólica da cicatriz definirá a estratégia 

vingativa de Yaqub, confirmará a preferência de Zana pelo filho caçula, consolidará a 

ascendência de Zana sobre o marido, materializará, enfim, a prisão de Omar aos desejos 

da mãe. 

 

 A cicatriz 

 

 A história da cicatriz, como boa parte do livro, deriva dos relatos repassados por 

Domingas ao narrador: 

 “Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto de Yaqub. Ela 
pensava que um ciuminho reles tivesse sido a causa da agressão. Vivia atenta aos 
movimentos dos gêmeos, escutava conversas, rondava a intimidade de todos. 
Domingas tinha essa liberdade, porque as refeições da família e o brilho da casa 
dependiam dela.”(DI, 25)  
 

Os acontecimentos preliminares decorrem num baile de carnaval, o último da infância 

de Yaqub, já que dois meses depois seguirá sozinho para o Líbano. Eles tinham treze 

anos. Presente ao baile estava Lívia, a sobrinha bonita dos Reinoso. Ela ia varar a 

matinê, continuar dançando no baile dos adultos. Yaqub queria ficar também para 

“pular abraçado com ela, sentir-se um adulto como ela”. Mas Zana ordenou-lhe que 

levasse a irmã Rânia para casa, voltasse depois que ela dormisse. Quando ele voltou, 

encontrou Lívia e Omar abraçados, enroscados, dançando num canto da sala. Era fim de 

baile para Yaqub. Ele odiou tudo, as músicas, os mascarados, como contou a Domingas. 

Naquela noite o sono não veio: 
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“Ele fingia dormir quando o irmão entrou no quarto dele naquela madrugada, 
quando o som das marchinhas carnavalescas e a gritaria dos bêbados enchiam a 
atmosfera de Manaus. De olhos fechados, sentiu o cheiro de lança-perfume e suor, o 
odor de dois corpos enlaçados, e percebeu que o irmão estava sentado no assoalho e 
olhava para ele. Yaqub permaneceu quieto, apreensivo, derrotado. Notou o irmão 
sair lentamente do quarto, o cabelo e a camisa cheios de confete e serpentina, o 
rosto sorridente e cheio de prazer.”(DI, 19, 20) 
 

 A cena remete a outra de Esaú e Jacó. Passa-se no quarto em que dormem Pedro 

e Paulo, na noite do dia em que se deu o golpe da implantação da república. Paulo 

entrou no quarto pé ante pé. Pedro já está lá, fingindo dormir. Exaltado com a vitória 

republicana, Paulo cantarola baixinho a primeira estrofe da Marselhesa, sem nenhuma 

intenção provocadora. Pedro tem a ideia de replicar cantarolando também baixinho a 

segunda parte da estrofe, que fala de tropas estrangeiras, mas retirada de seu contexto 

histórico e aplicada ao caso brasileiro seria uma acusação às tropas sediciosas de 

Deodoro. A ideia, porém, não se realiza; ele prefere responder com a simulação da 

“indiferença suprema do sono”. Paulo mete-se na cama e ambos, cada um por si, 

enquanto o sono não vinha, se põem a cogitar nos acontecimentos do dia e nos seus 

efeitos. Paulo julga que tudo foi fácil demais, quase ou nenhuma resistência foi oposta; 

que o regime não se sustentava e caiu de podre. Pedro considera que a insurgência é 

fogo de palha, na manhã seguinte D. Pedro retomará o poder, fará executar os principais 

cabeças do movimento e tudo tornará ao que era antes. 

 A diferença entre as cenas não reside propriamente no objeto da disputa entre os 

irmãos - numa a juvenil disputa amorosa e na outra a disputa política -, mas na 

atribuição de derrota que uma das narrativas impõe a um dos irmãos. 

 Na cena machadiana, a despeito da vitoriosa campanha republicana e do impulso 

de Paulo em acordar Pedro e dizer-lhe na cara que a monarquia era nada, prevalece a 

ideia do duplo, da oposição simétrica de situações, que domina o romance: a instigação 

através da Marselhesa se responde com a réplica da mesma Marselhesa; cogitações 

sobre o triunfo da república se respondem com cogitações sobre a restauração da 

monarquia. 

 Na cena de Dois irmãos, a narrativa é inequívoca quanto ao sentimento de 

derrota incorporado por Yaqub. A entrada de Omar, naquela mesma noite, no quarto do 

irmão, já é por si só a evidência de uma afronta. Recendendo ainda ao “odor de dois 

corpos enlaçados”, a presença física de Omar é uma espécie de tácito desafio ao irmão, 
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ao olhar para ele, “ao sair lentamente do quarto (...), o rosto sorridente e cheio de 

prazer”. São como que gestos de tripúdio infligidos ao outro, que permanece “quieto, 

apreensivo, derrotado”. 

 Mas se nessa circunstância o conflito era ainda latente, ele veio a furo logo 

depois do carnaval, envolvendo os mesmos personagens. No último sábado de cada 

mês, os Reinoso costumavam promover uma sessão de cinema no porão de sua casa 

para os meninos da vizinhança. Eles se arrumavam com esmero especialmente para essa 

ocasião. Yaqub e Omar são arrumados de modo gêmeo: o mesmo terno de linho, a 

mesma gravatinha-borboleta, o mesmo penteado, o mesmo perfume. Lívia sente-se 

igualmente atraída pelos dois, o que dessa vez deixa Omar enciumado. Yaqub trata de 

garantir um lugar ao lado dela, enquanto o homem do cinematógrafo cuida dos 

preparativos para a exibição do filme. Passados vinte minutos de exibição, uma pane 

interrompe a projeção e a 

“platéia viu os lábios de Lívia grudados no rosto de Yaqub. Depois, o barulho de 
cadeiras atiradas no chão e o estouro de uma garrafa estilhaçada, e a estocada 
certeira, rápida e furiosa do Caçula.”(DI, 27, 28) 
 

A viagem 

 
 

 Halim decidiu mandar os filhos para o sul do Líbano, para a aldeia de onde 

viera, mas Zana sobrepôs-se à vontade de Halim, persuadiu-o a mandar apenas Yaqub. 

Que motivos a teriam levado a convencer o marido a cometer ato de flagrante injustiça, 

desigual na esperada distribuição imparcial de penas? Yaqub não entendia por que Zana 

deixava Omar livre de punição, e “não entendeu por que ele, e não o irmão, viajou para 

o Líbano dois meses depois.”(DI, 20) 

 O apego desmedido de Zana em relação a Omar, configurando um franco 

favoritismo no caso da viagem só de Yaqub para o Líbano, não obedecia a motivações 

racionalmente explicáveis, transcendia ao simples amor materno: 

“E ela permitira por alguma razão incompreensível, por alguma coisa que parecia 

insensatez ou paixão, devoção cega e irrefreável, ou tudo isso junto, e que ela não quis 

ou nunca soube nomear.”(DI, 16)  

 Seria a inominável pulsão do desejo incestuoso? A verdade é que a decisão de 

fazer Yaqub viajar para o Líbano repercutirá ao longo do romance. Ela reaparecerá em 
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mais de uma ocasião, sob diferentes versões, confirmando sua importância para o 

desenrolar da trama. 

 Na versão de Domingas: 

“Viu os gêmeos nascerem, cuidou de Yaqub, brincaram juntinhos... Quando viajou para 

o Líbano sentiu falta dele. Era quase um menino, não queria ir embora. Seu Halim foi 

molenga com a mulher, deixou o filho viajar sozinho. ‘O Omar ficou debaixo da saia da 

mãe’, contou Domingas.”(DI, 77) 

 Na versão de Halim: 

“‘A minha maior falha foi ter mandado o Yaqub sozinho para a aldeia dos meus 

parentes’, disse com uma voz sussurrante. ‘Mas Zana quis assim... ela decidiu.’”(DI, 57) 

“‘Quis mandar os gêmeos para o Líbano, eles iam conhecer outro país, falar outra 

língua... Era o que eu mais queria... Falei isso para Zana, ela ficou doente, me disse que 

o Omar ia se perder longe dela. Não deu certo... nem para o que foi nem para o outro 

que ficou aqui.’”(DI, 180) 

 Na versão de Zana: 

“Que a perdoasse por tê-lo deixado viajar sozinho para o Líbano. Ela não deixou Omar 

ir embora, pensava que longe dela ele morreria.”(DI, 228) 

 Na versão do narrador: 

“(...) imaginei o que teria lhe acontecido durante o tempo em que viveu numa aldeia do 

sul do Líbano. Talvez nada, talvez nenhuma torpeza ou agressão tivesse sido tão 

violenta quanto a brusca separação de Yaqub do seu mundo.”(DI, 116) 

 Na versão de Yaqub: 

“Na canoa, remando para o pequeno porto, ele me disse que nunca ia se esquecer do dia 

em que saiu de Manaus e foi para o Líbano. Tinha sido horrível. ‘Fui obrigado a me 

separar de todos, de tudo... não queria.’”(DI, 115, 116) 

 Três evidências ressaltam de pronto dessas versões. A primeira é a ascendência 

de Zana sobre o marido, o poder que possuía para dispor sobre a sorte dos filhos, e a 

passividade de Halim em se submeter às imposições da mulher. A segunda é o cego 

devotamento que ela dispensava a Omar, que durante os cinco anos que Yaqub passou 

no Líbano foi tratado como filho único. A terceira é a dor irreparável provocada pelo 

afastamento forçado de Yaqub de Manaus, pelo seu desterro abrupto e inexplicável. 
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 A separação de Yaqub de Manaus e dos seus foi o “ruído de sua vida”(DI, 119); 

algo para não esquecer, assim como não se esqueceria do motivo que a ocasionara: 

“Não tinha perdoado a agressão do irmão na infância, a cicatriz... isso nunca tinha saído 

da cabeça dele. Jurou que um dia ia se vingar.”(DI, 125) 

 

 A preparação 

 

Os anos da estada de Yaqub no Líbano são um ponto escuro no romance, um 

segredo não revelado. Essa é uma característica que compõe o estilo narrativo do autor. 

Em seu primeiro livro – Relato de um certo Oriente -, há personagens não nomeados, ou 

cujas ações são sugeridas pelo silêncio, ou cujas vidas são envoltas em mistério. Samara 

Delia, como Rãnia, é perita nas artes do comércio, mas fora do trabalho sua existência 

se constitui num enigma. A paternidade do narrador de Dois irmãos permanece oculta, 

assim como a origem familiar da anônima narradora do Relato. 

Baseada no jogo entre anúncio e segredo, como a caracteriza Leyla Perrone-

Moisés, a narrativa assim elaborada contém elementos próprios a manter o leitor em 

suspenso. No contraste estabelecido por Aurebach entre a representação acabada dos 

fenômenos do estilo homérico e o discurso incompleto e fragmentário do Velho 

Testamento, é claro o vínculo narrativo de Dois irmãos ao segundo tipo. Seu comentário 

acerca do relato impreciso  da viagem de Abraão ao lugar em que Isaac seria sacrificado 

se ajusta admiravelmente às circunstâncias obscuras da viagem de Yaqub ao Líbano: 

“(...) a viagem é como um silencioso andar através do indeterminado e do 
provisório, uma contenção do fôlego, um acontecimento que não tem presente e que 
está alojado entre o que passou e o que vai acontecer, como uma duração não 
preenchida, que é, todavia, medida: três dias!”(AUERBACH, 2004, p. 7)  
 

 É certo que o comentário de Auerbach se centra no percurso da viagem de 

Abraão ao lugar do sacrifício, mas basta substituir ‘três dias” por “cinco anos” para que 

as mesmas palavras traduzam com propriedade o tempo esconso da permanência de 

Yaqub no Líbano. O sacrifício de Isaac – afinal não consumado –, e o sacrifício de 

Yaqub. 

 Não seria excessivo admitir que os anos de exílio de Yaqub teriam sido anos de 

preparação; “contenção do fôlego”, retesamento do ânimo. Não que se houvessem 
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modificado traços inatos de personalidade, inscritos no próprio corpo e presentes antes e 

depois da viagem: 

“O andar era o mesmo: passos rápidos e firmes que davam ao corpo um senso de 

equilíbrio e uma rigidez impensável no andar do outro filho, o Caçula.”(DI, 13) 

Ou traços de personalidade transferidos para o ambiente: 

“Ela [Domingas] rastreava todos os móveis do quarto, não parava de encontrar objetos, 

fotografias, brinquedos, a velha farda de guerra do Galinheiro dos Vândalos. Era 

diferente do quarto de Yaqub, vazio, sem marcas ou entulho: abrigo de um corpo, nada 

mais.”(DI, 107) 

 Os contrastes nas situações mencionadas entre equilíbrio e instabilidade ou 

espalhafato e despojamento são atributos de fundo, marcam a distinção substancial entre 

os gêmeos. 

 Quanto a Yaqub, aqueles traços inatos, durante os anos de provação no Líbano, 

teriam sofrido uma espécie de apuro, de refinamento, de sublimação. Seu retraimento e 

timidez se converteriam em serena reflexão sobre fatos antecedentes e passos futuros – 

sobre o “que passou e o que vai acontecer”-, em quietação ensimesmada, em silêncio 

medido. Aliás, o silêncio de Yaub, que acabara de voltar do Líbano, é a principal 

diferença percebida por Rânia em relação ao outro irmão: 

“Ela o observava, queria notar alguma coisa que o diferenciasse do Caçula. Olhou-o de 

perto, de muito perto, de vários ângulos; percebeu que a maior diferença estava no 

silêncio do irmão recém-chegado.”(DI, 21) 

O silêncio é arma que ele igualmente emprega para enfrentar Zana, para contrapor-se, 

com frio desdém, à condição de sentir-se filho preterido: 

“Zana lhe perguntou por que a esposa não tinha vindo a Manaus, e ele apenas olhou 

para a mãe, altaneiro, sabendo que podia irritá-la com o silêncio”(DI, 112, 113) 

 Neste ponto, cabe assinalar outra distinção entre os romances, no que toca à 

rivalidade entre os irmãos. Em Esaú e Jacó, a oposição que aparta Pedro e Paulo, como 

disse, é uma condição necessária, inerente à própria existência deles, nasceu com eles, 

independe de um fato superveniente qualquer que lhe dê causa. Em Dois irmãos, a razão 

da rivalidade, de certa forma, é uma razão contingente. É forjada não pela necessidade, 

mas por uma situação nascida do encontro de circunstâncias, como as viemos narrando 

até aqui, e relacinadas a disputas afetivas mal resolvidas no seio da família; enfim, por 
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“alguma coisa que não deu certo entre os gêmeos ou entre nós e eles”(DI, 62), nas 

palavras conformadas de Halim. 

 Sob este aspecto, a narrativa de Dois irmãos reatualiza mais proximamente o 

episódio bíblico da rivalidade de Esaú e Jacó, conquanto, neste caso, Deus intervenha 

para apontar claramente quem deve ser o condutor do povo judeu. É que após o 

vaticínio, Ele se afasta, deixando os homens livres para se entregar ao arbitrário jogo 

das ambições, das perfídias, do ludíbrio; livres para se atirar nas incertezas da vida na 

história. 

 

 Outra viagem 

 

 A ida de Yaqub para São Paulo alarga o fosso entre os irmãos. O distanciamento 

psicológico, existencial e agora também ideológico se torna manifesto. Antes, porém, de 

considerarmos essa etapa já da vida adulta de Yaqub, voltemos a dois acontecimentos 

que, de algum modo, preludiam a nova aparência com que ele se apresentará. Aparência 

tomada tanto em sua face externa quanto no modo de proceder. 

 O primeiro acontecimento refere-se à segunda briga entre Yaqub e Omar: 

“(...) quando chegou [Halim] em casa viu a mulher agarrada à cintura de Omar, 
dizendo ‘Pelo amor de Deus, filho, deixa o teu irmão em paz’, e viu Yaqub acuado, 
ajoelhado debaixo da escada, ouvindo as ameaças do irmão: que era um metido, um 
puxa-saco dos padres; que nem sabia falar português e merecia uma porrada na 
cara.”(DI, 154, 155) 
 

Os padres aqui sãos os professores e diretores do colégio em que Yaqub e Omar 

estudavam e do qual o último viria a ser expulso. A acusação de Omar – “puxa-saco de 

padres” -, para além de mais uma explosão inconsequente, traduzirá uma inclinação de 

Yaqub em frequentar rodas oficiais, em auferir vantagens por aliar-se a autoridades 

governamentais. 

 O segundo acontecimento foi o desfile em farda de gala, no dia da 

Independência. Mais do que um capricho de Yaqub ou a satisfação de uma vaidade, o 

desfile em posição de destaque, marchando sozinho à frente do cortejo, encenará a 

demonstração visível de uma afirmação pessoal, de quem se empenha em ocupar um 

espaço próprio, em separar-se do outro irmão: 

“Ele não olhou para ninguém: desfilou com um ar de filho único que não era. Yaqub, 

que pouco falava, deixou a aparência falar por ele.”(DI, 40) 
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 O desfile fora uma espécie de despedida triunfal da província. Em São Paulo, 

por esforço próprio, com afinco e aplicação, recusando ajuda financeira dos pais, 

Yaqub, o enxadrista, o matemático que reduzia as incógnitas a zero e resolvia as 

equações antes de qualquer outro aluno do colégio dos padres, ingressa na Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, forma-se engenheiro calculista, integra-se 

completamente à vida paulistana, incorporando-se à sua elite, para quem projeta e 

edifica as construções. A ida para São Paulo afigura-se uma outra viagem, uma viagem 

redentora, ao contrário da traumática e punitiva viagem para o Líbano. 

Yaqub representa o progresso, o futuro imposto, a modernização em marcha 

forçada. Um exemplo da modernização simbolizada pela ação de Yaqub está na 

transformação operada por Rânia na loja da família. Em sua primeira visita a Manaus, 

ele induzirá a irmã a promover reformas, a substituir velhas mercadorias encalhadas, a 

utilizar modernos recursos de propaganda, e “[e]m menos de seis meses a loja deu uma 

guinada, antecipando a euforia econômica que não ia tardar.”(DI, 131). 

 Enquanto isso, Omar se movimentava com aparente liberdade, uma liberdade de 

consequências destrutivas, que ao cabo se revelará uma especiosa liberdade. Sem os 

limites da autoridade paterna, ele pode destratar e até agredir professores, errar pelas 

noites de Manaus em busca dos prazeres mais intensos, envolver-se em atividades 

ilegais – encontrará sempre em Zana defesa, cuidados, compreensão. O que não pode é 

livrar-se do amor possessivo de sua mãe, que, por amar demais, quer ter controle pleno 

sobre o filho. Não pode ter uma vida independente e adulta, o que o tornará eternamente 

filho de sua mãe. 

 No fundo, Omar tem consciência de sua condição, pois sofre com a partida de 

Yaqub, reconhece a coragem dele de viver por conta própria em São Paulo. Coragem 

que duas vezes lhe faltará para romper a relação doentia com a mãe e jogar-se no mundo 

com as duas mulheres que verdadeiramente amou. Numa dessas ocasiões chegou a 

esboçar o rompimento: 

 “‘A senhora tem o outro filho, que só dá gosto e tem bom posto. Agora é a 
minha vez de viver... Eu e a minha mulher, longe da senhora...’ Ergueu a cabeça e 
gritou para o pai: ‘Longe do senhor também, longe dessa casa... de todos. Não 
venham atrás de mim, não adianta.’”(DI, 145) 
 

 Não adianta. O rompimento pueril é inócuo, impotente, débil demais para fazer 

frente ao caráter dominador da matriarca. Com pertinácia e finura, ela mobiliza todos os 
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recursos para descobrir o refúgio onde Omar se escondia, para arrancar, dessa como da 

outra vez, a rival dos braços dele, fazendo-o retornar mansamente ao aprisco materno. 

Não, a imagem bucólica não é mera figura. Numa espécie de autoflagelo, improvisou-se 

em jardineiro das terras cultivadas nos fundos do quintal. 

 

 O verdadeiro Yaqub 

 

 Ainda que Halim e Nael, o narrador, tenham sido alvo das ofensas e do 

comportamento atrabiliário de Omar, são eles que percebem, com mais acuidade e 

alguma isenção, tanto a fraqueza dele diante do amor possessivo da mãe quanto a real 

dimensão da rivalidade com Yaqub. 

 Para Halim, como previra, os filhos acabaram se transformando num estorvo, 

embaraçando o relacionamento amoroso com a esposa. Não havia tantos motivos assim 

para preferir um ou outro filho. Numa confissão em tom emocionado, repleta de 

reticências, a sugerir o embargamento da voz, ele destila toda a amargura de uma 

existência falhada: 

“‘Um fraco... deixou minha mulher sugar toda a seiva dele, a fibra... a coragem... 
sugou o coração, a alma... o desejo... Eu não queria filhos, é verdade... mas o Yaqub 
e a Rânia, bem ou mal, me deixaram viver... Quis mandar os gêmeos para o Líbano, 
eles iam conhecer outro país, falar outra língua... Era o que eu mais queria... Falei 
isso para a Zana, ela ficou doente, me disse que o Omar ia se perder longe dela. Não 
deu certo... nem para o que foi nem para o outro que ficou aqui. (...) Depois da 
morte do Galib, o Omar foi crescendo na vida dela... Vivia dizendo que o Caçula ia 
morrer... Era uma desculpa, eu sabia que não ia acontecer nada com ele... Ficou 
louca, fez tudo por ele, é capaz de morrer com ele... (...) me dava vontade de fugir 
com ela, entrar num barco e ir embora para Belém, deixar os três filhos com tua 
mãe... (...) O problema era o Omar, as paixões dele, as duas mulheres... A última foi 
um transtorno, a Zana percebeu que podia perder o filho... O frouxo! Covarde... 
Nunca vai saber... Não consigo nem olhar para ele... não quero escutar a voz dele... 
acho que nunca quis, me dá enjôo...’”(DI, 180, 181)  
 

 Apesar do ódio que dirige a Omar e do respeito que tem por Yaqub, ele 

compreende bem o que representa a face modernizadora do filho engenheiro. Os modos 

de vida de Halim não se compadecem com a visão de mundo de Yaqub. Este critica o 

comércio anacrônico do pai, mais preocupado em entreter os amigos do que com as 

atividades próprias da loja: 

 “’São pessoas que atrapalham o movimento da loja, uns urubus na carniça que 
ficam esperando o lanche da tarde. Assim vocês não vão muito longe.’ 
 (...) 
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 ‘Para que ir tão longe? E o prazer do jogo, da conversa?’ 
 ‘O comércio não se alimenta de prazeres fortuitos’, disse Yaqub, dirigindo-se à 
irmã.”(DI, 116) 
 

É Rânia que toma a si a tarefa de empreender a renovação da loja, mas cujo “impulso 

era movido pelas mãos e as palavras de Yaqub.”(DI, 132) 

 O hedonismo de Halim, o prazer de se divertir e viver bem não se coadunam 

com os objetivos práticos do filho, voltado inteiramente para os negócios. Desde os 

tempos em que era um simples teque-teque a percorrer as regiões ribeirinhas do 

Amazonas, o comércio lhe proporcionava o ensejo feliz de ao barganhar com as coisas 

relacionar-se com as pessoas. Quando a loja é modernizada e produtos de pouca 

demanda, como redes, tabaco ou iscas, são refugados, produtos que supriam as 

necessidades de pessoas do interior, Halim lamenta que isso provocasse o seu 

afastamento delas: 

“Assim, ele se distanciava das pessoas do interior, que antes vinham à sua porta, 

entravam na loja, compravam, trocavam ou simplesmente proseavam, o que para Halim 

dava quase no mesmo.”(DI, 132). 

 Com efeito, era anacrônico o comércio assim exercido, sem o caráter impessoal 

e abstrato das relações capitalistas. Halim era um homem, por assim dizer deslocado, 

atropelado pelo tempo. Impossível parar o carro do progresso que chegava a Manaus 

dirigido pelos militares. Eis aí mais um motivo para novo descompasso entre eles, a 

respeito agora do crescimento da cidade: 

 “O pai reclamava que a cidade estava inundada, que havia correria e confusão 
no centro, que a Cidade Flutuante estava cercada de militares. 
 (...) ‘Até nas árvores dos terrenos baldios a gente vê uma penca de soldados...’ 
 ‘É que os terrenos no centro pedem para ser ocupados’, sorriu Yaqub. ‘Manaus 
está pronta para crescer.’ 
 ‘Eu peço outra coisa, Yaqub... Já cresci tudo o que tinha de crescer...’”(DI, 196)  
 

 Halim compreende que a rivalidade entre os filhos não comporta uma visão 

simplista, em que se opõem dois princípios antagônicos e irredutíveis. Yaqub não é o 

polo salvífico a esconjurar as maldades diabólicas de Omar. Aos olhos de Halim, suas 

atitudes são eticamente questionáveis ou, no mínimo, suspeitas. A franqueza bruta dos 

gestos de Omar talvez não fosse mais perniciosa que o maquiavelismo silencioso de 

Yaqub: 

“Certa vez, Halim me disse que Yaqub era capaz de esconder tudo: um homem que não 

se deixa expor, revestido de uma armadura sólida. De um filho assim, disse o pai, pode-



 101

se esperar tudo. Omar, ao contrário, se expunha até as entranhas, e esse excesso era a 

maior arma de Zana.”(DI, 112) 

“Eu já desconfiava do que ele [Halim] mais temia. O engenheiro se engrandecia, 

endinheirado. E o outro gêmeo não precisava de dinheiro para ser o que era, para fazer o 

que fez.”(DI, 126) 

 Nael é o outro personagem que pode ser isento na observação da rivalidade entre 

os irmãos. Como afirmei no início, ele é a um tempo marginal à história e participante 

dela. É filho de um dos gêmeos com a empregada Domingas. Esta é uma lacuna do 

romance, deixada em aberto pelo narrador. Mistério que ficará irresolvido. Mistérios 

nunca aborrecem, pelo contrário, e os autores sabem disso. Mantêm os leitores atentos à 

obra, conservando-a para sempre na memória – Capitu traiu Bentinho? 

 No processo de buscar conhecer quem é seu pai, ele se torna observador 

consciente do jogo, franco ou dissimulado, praticado pelos filhos da matriarca, e as 

repercussões dele. 

A princípio, Yaqub lhe despertava simpatia, tanto pelo que ouvia a respeito dele 

quanto pela consideração que lhe dispensava quando vinha a Manaus, e lhe agradaria 

que ele fosse seu pai de preferência à figura abominável do irmão: 

“Tive coragem de lhe [Domingas] perguntar se Yaqub era meu pai. Eu não suportava o 

Caçula, tudo o que via e sentia, tudo o que Halim havia me contado bastava para me 

fazer detestar Omar.”(DI, 202) 

 Apesar disso, apesar dos agravos de Omar a ele:  “É o filho da minha 

empregada”(DI, 179); e à mãe, Domingas: “Ele me agarrou com força de homem”(DI, 

241) - apesar disso, seu distanciamento como narrador, ao olhar as coisas de mais longe, 

lhe permite ver sem maniqueísmos as atitudes de Omar e considerá-lo mesmo vítima 

dos excessos de Zana: 

“No fundo, Omar era cúmplice de sua própria fraqueza, de uma escolha mais poderosa 

do que ele; não podia muito contra a decisão da mãe, para quem parecia dever uma boa 

parte de sua vida e de seus sentimentos.”(DI, 178) 

E até elogiá-lo pela defesa e homenagem a Laval, o poeta “subversivo” morto pelos 

militares: reproduziu com tinta vermelha um verso do poeta no chão do coreto ainda 

manchado com o sangue dele; escreveu e leu um “Manifesto contra os golpistas”. É de 
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se destacar neste passo a diferença, por assim dizer, ideológica entre a posição 

antigolpista de Omar e a complacência, digamos assim, de Yaqub com os militares. 

 E apesar também das iniciativas generosas de Yaqub, ele consegue descortinar, 

nas disputas travadas com Omar e Zana, um lado menos nobre dele, que confina com a 

ganância e a felonia: 

“O olhar dele não me intimidou, mas não sei se eram olhos de um pai. Ele nunca 
respondeu ao meu olhar. Talvez sua ambição reiterasse a minha dúvida ou a 
ambição, enorme, desmedida, não lhe permitisse olhar para mim com 
franqueza.”(DI, 232, 233) 
 

 A nenhum deles o narrador tomaria como pai, ambos são rejeitados, assumiram 

condutas danosas, ética e socialmente falando: 

 “A loucura da paixão de Omar, suas atitudes desmesuradas contra tudo e todos 

neste mundo não foram menos danosas do que os projetos de Yaqub: o perigo e a 

sordidez de sua ambição calculada.”(DI, 263, 264) 

 Retornando ao episódio bíblico da rivalidade dos irmãos gêmeos, observamos 

que as atitudes coléricas do dionisíaco Omar e a fleuma do apolíneo Yaqub se ajustam 

às personalidades de Esaú e Jacó. Ao porra-louquismo de Omar e ao cálculo traiçoeiro 

de Yaqub correpondem comportamentos equivalentes atribuídos respectivamente a Esaú 

e Jacó, a despeito de o último ser o valido de Deus. Fato que, nas palavras de Robert 

Alter, os descredenciaria para ou, ao menos em relação a Jacó, lançaria dúvida quanto 

ao exercício da missão de serem os condutores do povo de Israel: 

“Escravo do momento e da tirania do corpo, Esaú não pode tornar-se o genitor do 
povo a quem se prometeu, num pacto divino, que terá um grande destino histórico a 
cumprir. O fato de ter vendido seu direito de primogenitura nas circunstâncias que o 
episódio descreve é por si só uma prova de que não é digno de conservar esse 
direito.”(ALTER, 2007, p. 76)  
 
“Mas essa virtude cautelosa e previdente não faz de Jacó uma personalidade 
necessariamente atraente; aliás, pode até levantar algumas dúvidas morais sobre ele. 
O contraste com o impetuoso Esaú, desgraçadamente faminto, e a atitude 
pragmática e astuta de Jacó não é de todo favorável a este. O episódio, por sinal, 
lança dúvidas sobre a ‘inocência’ que o narrador atrelara como epíteto ao gêmeo 
mais novo. Na seqüência do episódio, o subterfúgio usado por Jacó para roubar a 
bênção do pai, fingindo ser Esaú (Gênese 27), lança uma luz ainda mais ambígua 
sobre o caráter do irmão mais novo.”(ALTER, 2007, p. 77) 
 

O desfecho 
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 O golpe decisivo que acabaria por determinar a fratura da família foi dado por 

Yaqub. A casa já começara a ruir com a morte do velho patriarca. Atarantada, 

procurando aplacar o sentimento de culpa, aquietar os remorsos de mãe facciosa, Zana 

busca por todos os meios congraçar os filhos. A oportunidade surge com a chegada a 

Manaus de um magnata indiano, Rochiram chamado, disposto a aproveitar o “boom” 

especulativo patrocinado pelos militares, que sintetizavam nos grandes 

empreendimentos amazônicos a ideia de Brasil potência. 

 Sem nada dizer ao Caçula, Zana escreve a Yaqub, pedindo perdão, propondo que 

ele e Omar trabalhassem juntos na empresa do investidor indiano – a edificação de um 

hotel em Manaus. É preciso que se diga que Omar já servia a Rochiram como uma 

espécie de corretor, encarregado da localização e compra do terreno onde se ergueria o 

hotel. A resposta de Yaqub é seca, ignora o perdão e descarta Omar, mas se interessa 

pela construção do hotel. 

 Eis que se apresenta a ocasião propícia para a vingança. Ferir num só golpe a 

mãe e o irmão. Yaqub entende-se com o indiano, toma à frente sozinho dos negócios, 

executa os projetos de engenharia da construção. O revide de Omar é violento, agride 

brutalmente o irmão, na terceira e última briga entre eles, ao mesmo tempo em que 

destrói os projetos elaborados por Yaqub. O preço a pagar para a reparação dos 

prejuízos é a venda do sobrado. E a casa de família se converte na Casa Rochiram – 

comércio de importados.  

 Yaqub move perseguição implacável a Omar: 

“Aos poucos ela [Rânia] foi descobrindo que o irmão distante havia calculado o 

momento adequado para agir. Yaqub esperou a mãe morrer. Então, com truz de pantera, 

atacou.”(DI, 257) 

Omar é preso e condenado a pouco menos de três anos de reclusão, um tanto pela 

agressão a Yaqub, outro tanto pela amizade inconveniente com um poeta vermelho 

numa quadra verde-oliva. 

 O saldo para a família da encarniçada rivalidade entre os irmãos é desolador. A 

casa vendida. A mãe e o pai mortos, ambos em circunstâncias melancólicas: uma 

remoendo remorsos, o outro destilando amarguras. Os irmãos em completa ruptura, 

totalmente separados – o desatinado Omar, o ambicioso Yaqub, a ressentida Rânia em 

sua “solidão de solteirona para sempre”. Uma família estéril, sem continuidade ou 
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futuro, que não transmitiu a ninguém o legado de sua miséria. Tudo isso narrado por 

Nael, algum tempo depois – num “tempo que transforma os sentimentos em palavras 

mais verdadeiras”. 
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DUPLOS E RIVAIS 

 

 O tema do duplo em literatura parece um daqueles temas sempre atuais. Se é 

assim é porque deve capturar aspectos essenciais da vida. Começando com os gregos, 

Édipo é um duplo, ao mesmo tempo justiceiro e criminoso, um decifrador de enigmas e 

ele próprio um enigma. Prossegue tempos afora nas peças de Plauto, Shakespeare, 

Molière; nos contos de Hoffmann, Poe, Maupassant; nas novelas de Stevenson, 

Dostoiévski, Wilde. 

 Essa é uma relação de autores mais conhecidos que versaram sobre o tema. Ela 

poderia estender-se por tantos outros nomes, mas isso não vem ao caso para o objetivo 

que temos em vista. Otto Rank talvez tenha sido o pioneiro na empreitada de relacionar 

obras e autores que trataram do assunto. Sua atenção recai sobre obras e autores do 

romantismo, mais especificamente do romantismo alemão. 

 De fato, o romantismo foi o momento em que o tema do duplo mais se 

desenvolveu. A subjetividade enlouquecida flagrou dentro de si um outro eu, um 

estranho, um inimigo, um perseguidor, a consciência culpada, em suma, os demônios 

interiores lutavam por assumir o lugar de um eu que deixou de ser soberano. A 

abordagem psicanalítica de Otto Rank, um ex-discípulo de Freud, associa de modo 

direto personagens de ficção e biografia dos escritores, estados mórbidos de uns e 

outros. A respeito dos últimos, 

“They suffered – and obviously so – from psychic disturbances or neurological 
and mental illness, and during their lifetimes they demonstrated a marked 
eccentricity in behavior, wheter in the use of alcohol, of narcotics, or in sexual 
relations.”(RANK, 1971, p. 35) 

 
 E começa a desfiar as patologias mentais de que seriam portadores. Hoffmann 

assim como Maupassant eram produtos de mãe histérica. Jean Paul enfrentou graves 

traumas psíquicos em sua luta pela expressão criadora. Poe era um dependente químico, 

viciado em álcool e ópio. Dostoiévski, uma personalidade excêntrica, que sofria de 

doença histérica com acessos pseudoepilépticos. 

 A representação do duplo em Esaú e Jacó e Dois irmãos não é a do romantismo. 

Ao contrário do eu romântico, cindido e ameaçado de aniquilamento por um igual e 

inimigo que está sempre ao seu encalço, o motivo do duplo nos romances significa uma 
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abertura para o mundo, “já não significa um empobrecimento, uma nadificação do ser, 

mas uma possibilidade de enriquecimento.”(BRAVO, 2005, p. 287). O texto de Otto 

Rank, de todo modo, fixa uma espécie de característica comum às várias formas com 

que se apresenta, nas quais “the double is the rival of his prototype in anything and 

everything, but primarily in the love for woman.”(RANK, 1971, p. 75). A rivalidade no 

amor por uma mulher é uma característica presente tanto em Esaú e Jacó como em Dois 

irmãos. 

 Em Machado de Assis a ideia do duplo está associada à diversidade de pontos de 

vista. O acontecimento tem no mínimo duas faces. Para penetrar neles com mais 

acuidade é preciso colocar-se em mais de um lugar de observação. Assim, por exemplo, 

para bem avaliar-se a causa do conflito entre os partidários de Costa Matos e os 

partidários de Serafim, em Manhuaçu, Minas Gerais, um conflito a carabina e dinamite, 

que tem produzido um banho de sangue – para avaliar o conflito, como dizia, não basta 

saber que ele “nasceu de ter sido Costa Marques nomeado delegado de polícia, e, 

investido do cargo, haver mandado desarmar um empregado de Serafim.” Não, não 

basta: 

“A causa do conflito parece pequena, vista aqui da rua do Ouvidor, entre três e 
cinco horas da tarde; mas ponha-se o leitor em Manhuaçu, penetre na alma de 
Serafim, encha-se da alma de Matos, e acabará reconhecendo que as causas 
valem muito pouco, segundo a zona e as pessoas. O que não daria aqui mais que 
uma troca de mofinas, dá carabina e dinamite em outras paragens.”(ASSIS, 
2008, p. 1281)  
 

 É preciso, então, além de ocupar mais de uma “zona”, converter-se nas pessoas. 

A ideia do duplo está vinculada também à de conversibilidade. A única passagem da 

Divina comédia que Machado traduz é o canto XXV do “Inferno”, no qual homens 

transformam-se em serpentes. Outras conversões mais operam-se na obra do autor: o 

Prudêncio escravo e o Prudêncio algoz de outro escravo, em Brás Cubas; o Rubião 

herói salvador do menino Deolindo e o Rubião louco – “ó gira!” – escarnecido pelo 

menino Deolindo, em Quincas Borba.  

 O duplo não precisa concretizar-se em personagens. Pode assumir forma 

simbólica ou figurada como Deus e o Diabo no capítulo “A ópera” de D. Casmurro; a 

opinião e a realidade no conto “O segredo do bonzo”; o vício e a virtude no Brás Cubas. 

Por sinal, este último par é a síntese do código que legisla a ética machadiana, das 
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posições relativas do Bem e do Mal – “o vício é muitas vezes o estrume da 

virtude”(ASSIS, 1968, p. 123). 

 Tal código abrange em sua coleção legal a “lei da equivalência das janelas”, um 

mecanismo compensatório pelo qual a janela fechada de um ato escuso é aberta por uma 

boa ação, mantendo-se a consciência sempre moralmente arejada. 

Fundamenta um modo de perceber o mundo:  

“Eu, posto creia no bem, não sou dos que negam o mal, nem me deixo levar por 
aparências que podem ser falazes. As aparências enganam; foi a primeira 
banalidade que aprendi na vida e nunca me dei mal com ela. Daquela disposição 
nasceu em  mim esse tal ou qual espírito de contradição que alguns me acham, 
certa repugnância em execrar sem exame vícios que todos execram, como em 
adorar sem análise virtudes que todos adoram. Interrogo a uns e a outros, dispo-
os, palpo-os, e se me engano, não é por falta de diligência em buscar a verdade. 
O erro é deste mundo.”(ASSIS, 2008, pp. 1287, 1288; crônica de 14/06/1896) 
 

Pois de tão recorrente, de tão disseminado, o motivo do duplo passa também a 

ser um princípio, que alguém chamou de “princípio geral de reversibilidade, e que se 

explica na proliferação de ambivalências dramaticamente inconciliáveis e de dualidades 

tragicamente irredutíveis.”(SOUZA, 1992, p. 335) 

 “Princípio de reversibilidade”, “espírito de contradição”, “conversibilidade” – 

tudo, enfim, que acolha a mesma noção de duplo se concentra em Esaú e Jacó. 

Constitui certamente aquele “pensamento interior e único” da “Advertência”. 

 Affonso Romano de Sant’Anna elabora extensa e rica análise sobre o romance, 

cujo enfoque é a questão do duplo. Ele está presente em todos os planos, o plano da 

narração, o plano dos personagens e o plano da linguagem; e em cada plano segundo 

estágios crescentes de complexidade de acordo com o seguinte modelo esquemático: 

duplicidade ou oposição (A x B), alternância ou ambiguidade (A ou B) e integração (A 

e B). 

Para compreender o esquema e a progressão dos estágios, vamos exemplificar 

com o plano dos personagens. Pedro e Paulo estão no estágio inicial, cumprem o papel 

de opositores (A x B). Flora, figura referida aos gêmeos, num primeiro momento está 

completamente dividida em relação a eles (A x B), mais adiante se vê tomada de uma 

ambiguidade invencível (A ou B), mas sem conseguir integrá-los (A e B). Isso é o que a 

diferencia de Aires, estágio final e mais desenvolvido. “Porque se a duplicidade 

caracteriza Pedro e Paulo, se a ambiguidade dilacera Flora, Aires vai realizar mais 

plenamente a integração. [A e B]” (SANT’ANNA, 1975, p. 139). “Aires é o único que 
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alcançou as leis do sistema que pressupunha um jogo de oposições, alternâncias e 

complementaridade.”(SANT’ANNA, 1975, p. 140). 

Como se pode notar pelo emprego dos termos – modelo, função, sistema -, a 

análise de Sant’Anna é, porém, estruturalista. Por essa abordagem, os elementos do 

texto se relacionam segundo leis matemáticas; estruturas anônimas tiram aos 

personagens a liberdade de agir, ou no máximo artificializam o agir, fazem-nos agir 

como entidades abstratas; é secundária a significação histórica ou estórica da narrativa. 

É essa ótica que o faz afirmar que “interessado mais na função entre dois elementos 

A/B, Machado afasta-se do significado deles para reter-lhes a 

significação”(SANT’ANNA, 1975, p. 127); que o histórico ou estórico em Esaú e Jacó 

é suporte, “esteio exterior apenas aspectual”, dado conjuntural não estrutural, prende-se 

à área do significado não do significante; que o duplo, fator estrutural, imbrica-se ao 

jogo da escrita, é realização lúdica. 

Ocioso dizer a essa altura que as formulações aqui contidas não esposam a tese 

estruturalista. Há um substrato ideológico no qual se assenta a temática do duplo. E 

asseverar isso não é, evidentemente, desmerecer do engenho artístico que integra a 

ideia. 

O figurino estruturalista não veste a obra machadiana. De resto, tentar enquadrar 

qualquer figurino teórico à sua obra será sempre um ato de força. Ainda que aqui e ali 

algum insight interpretativo pareça-lhe cair bem, como, no caso de Esaú e Jacó, o 

estruturalismo, cuja razão argumentativa opera por meio de oposições, no fim ele se 

revelará especioso – ela escapa, não se enquadra, é refratária, surpreende a cada leitura, 

nunca se lhe descobre um centro de uma vez por todas. Daí a profusão desigual de sua 

fortuna crítica, misturando credos e ideologias de todos os tipos.  

Em Dois irmãos, como disse, o motivo do duplo também significa uma abertura 

para o mundo. Na medida em que a rivalidade entre os gêmeos representa uma 

diversidade de pontos de vista, ela concorre para uma ampliação de perspectivas. Já em 

Relato de um certo Oriente, a história de outra família de ascendência libanesa é 

contada sob diferentes perspectivas, depoimentos diversos são consolidados por uma só 

voz narrativa. Em Cinzas do Norte, Lavo e Mundo figuram respectivamente a imagem 

da permanência ao lugar de origem e da fuga libertadora em demanda da vocação 

artística. O empresário Jano é o elo entre dois mundos; como o deus bifronte, é o 
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homem de dupla face: uma volta-se para a exploração dos produtos amazônicos, a outra 

remete-os para o exterior; é uma espécie de Yaqub mais rude e mais rústico. 

O duplo tem sido tema constante em sua obra, constructo de elaboração 

consciente: 

“- Um tema primordial para mim é a alteridade, o olhar sobre o outro, que pode 
ser o estrangeiro, mas também o outro de nossa própria identidade, o nosso 
duplo (...). O duplo é um tema existente desde o romantismo, mas é 
extremamente contemporâneo. Em qualquer sondagem sobre identidade você 
vai se deparar com a sua própria face num espelho quebrado e embaçado.”(apud 
KRAPP, 2009, p. 3)  
 

Se os dois livros tratam do duplo, se um deles se reporta ao outro de modo 

explícito mediante uma frase comum a Rânia e a Flora – “assim tão humana e tão fora 

do mundo, tão etérea e tão ambiciosa ao mesmo tempo” -, proveitoso seria se 

pudéssemos estabelecer entre ambos um cruzamento de personagens e situações. Era 

uma forma de conjugá-los num diálogo vivo. Mas a par desse diálogo assim 

proporcionado, naturalmente duplos existem num mesmo romance, e que também é 

preciso considerar, como por exemplo Plácido e a cabocla do Castelo ou Domingas e 

Zana. 

Foi feita alusão acima à possibilidade de confronto não só de personagens como 

igualmente de situações. Talvez se acuse de impróprio o paralelo, uma vez que 

situações via de regra envolvem personagens e a carga significativa delas é dada pela 

ação dos personagens. Mas é que as ações combinadas, o modo como eles interagem, 

acabam por compor um quadro que ultrapassa a ação particular de cada um deles, se 

impõe por si mesmo. 

Já fizemos um cotejo entre situações dessas, em que um dos gêmeos – Pedro e 

Yaqub – finge dormir enquanto o outro – Paulo e Omar – saboreia intimamente a vitória 

sobre o rival. Há ainda mais duas, pelo menos, que prestam-se à comparação. A de Esaú 

e Jacó trata da primeira briga dos gêmeos aos sete anos. Terminam por se reconciliar ao 

preço de doces, beijos da mãe e passeio no carro do pai. Mas Natividade não deixa de 

adverti-los, instando para que não briguem. “Estão entendendo?”: 

“Pedro respondeu que sim; Paulo esperou que a mãe repetisse a 
pergunta, e deu igual resposta. Enfim, porque esta mandasse, abraçaram-se, mas 
foi um abraço sem gosto, sem força, quase sem braços; encostaram-se um ao 
outro, estenderam as mãos às costas do irmão, e deixaram-nas cair. 

“De noite, na alcova, cada um deles concluiu para si que devia os 
obséquios daquela tarde, o doce, os beijos e o carro, à briga que tiveram, e que 



 110

outra briga podia render tanto ou mais. Sem palavras, como um romance ao 
piano, resolveram ir à cara um do outro, na primeira ocasião. Isto que devia ser 
um laço armado à ternura da mãe, trouxe ao coração de ambos uma sensação 
particular, que não era só consolo e desforra do soco recebido naquele dia, mas 
também satisfação de um desejo íntimo, profundo, necessário.”(EJ, 100)  

 
Agora a cena de Dois irmãos. Após cinco anos, Yaqub volta do Líbano. Tem 18 

anos. A família prepara uma pequena recepção festiva para comemorar a sua volta. 

Omar não está presente, chega depois: 

“‘Obrigado pela festa’, disse ele, com um quê de cinismo na voz. 
‘Sobrou comida para mim?’  

‘Meu Omar é brincalhão’, Zana tentou corrigir, beijando os olhos do 
filho. ‘Yaqub, vem cá, vem abraçar o teu irmão.’ 

“Os dois se olharam. Yaqub tomou a iniciativa: levantou, sorriu sem 
vontade e na face esquerda a cicatriz alterou-lhe a expressão. Não se abraçaram. 
Do cabelo cacheado de Yaqub despontava uma pequena mecha cinzenta, marca 
de nascença, mas o que realmente os distinguia era a cicatriz pálida e em meia-
lua na face esquerda de Yaqub. Os dois irmãos se encararam. Yaqub avançou 
um passo, Halim disfarçou, falou do cansaço da viagem, dos anos de separação, 
mas de agora em diante a vida ia melhorar. Tudo melhora depois de uma guerra. 

“Talib concordou, Sultana e Estelita propuseram um brinde ao fim da 
guerra e à chegada de Yaqub. Nenhum dos dois brindou: os cristais tilintando e 
uma euforia contida não animaram os gêmeos. Yaqub apenas estendeu a mão 
direita e cumprimentou o irmão. Pouco falaram, e isso era tanto mais estranho 
porque, juntos, pareciam a mesma pessoa.”(DI, 24, 25)  

 
As duas cenas retratam o caráter irreconciliável da rivalidade entre os irmãos. As 

mães tentam harmonizá-los, instando para que se abracem. Mas Pedro e Paulo se 

abraçam “quase sem braços”; Omar e Yaqub trocam um frio e protocolar aperto de 

mãos. Até aqui as semelhanças. 

A cena de Dois irmãos é mais densa, mais carregada de tensão, maior nela o 

peso do constrangimento. Podemos pensar em algumas razões para isso. Primeiro, a 

ainda ingenuidade infantil dos sete anos de Pedro e Paulo; e a consciência mais 

amadurecida dos 18 anos de Omar e Yaqub. Segundo, o ambiente íntimo, puramente 

doméstico, envolvendo apenas mãe e filhos, num caso; e no outro, a presença de 

pessoas estranhas ao meio familiar. Por fim, a ausência de um narrador onisciente que 

descreva os sentimentos de Omar e Yaqub enquanto eles se encaram, cabendo ao leitor 

deduzir por trás dos gestos esquivos a sobranceria e o ressentimento. 

Outra diferença está no comportamento das mães em relação aos filhos. 

Natividade age de maneira equilibrada, dirigindo-se aos dois, concitando-os 

imparcialmente ao abraço. Já Zana é assimétrica no modo de agir, desculpa a 
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inconveniência de Omar, beija-o nos olhos, atribui a Yaqub a responsabilidade do 

abraço, iniciativa que se esperaria do outro, pois a Yaqub, como centro da recepção, é 

que seriam devidos os cumprimentos. 

A terceira e derradeira diferença tem relação com o caráter da rivalidade entre os 

irmãos. A rivalidade que desune Pedro e Paulo, se num primeiro momento parece ser 

resultado de cálculo, “laço armado à ternura da mãe”, revela em seguida sua feição 

verdadeira – “satisfação de um desejo íntimo, profundo, necessário”. Não é cálculo, é 

fatalidade. É de ordem, por assim dizer, ontológica. Constitui a natureza do ser, não está 

presa a determinações secundárias. É condição originária, não deriva de um propósito. 

A rivalidade que opõe Omar e Yaqub é marcada, literalmente marcada, se 

mostra à superfície. Note-se que a pequena mecha cinzenta no cabelo de Yaqub – 

“marca de nascença” – seria perfeitamente bastante para distingui-los, “mas o que 

realmente os distinguia era a cicatriz”. Não é um traço de nascença que separa os 

irmãos, é um sinal físico artificial, feito de fora. A preferência materna pelo Caçula, a 

primeira agressão de Omar, a viagem forçada de Yaqub para o Líbano, seus atos 

calculados de vingança, a última agressão de Omar – são todos acontecimentos que 

giram em torno da cicatriz. A cicatriz é fruto de acontecimentos e geradora de 

acontecimentos, risco na face que se imprime no espírito. 

Vamos agora à outra situação. A de Esaú e Jacó está no capítulo XLVI (“Entre 

um ato e outro”) e corresponde a uma das várias digressões do texto. Já a mencionamos 

no capítulo “Dos romances” para caracterizar o jogo cênico da ficção. Enquanto a 

história dá um salto no tempo, o narrador aconselha o leitor a manter-se como no teatro, 

conversando entre um ato e outro, sem ir aos bastidores: 

“Enquanto os meses passam, faze de conta que estás no teatro, entre um 
ato e outro, conversando. Lá dentro preparam a cena, e os artistas mudam de 
roupa. Não vás lá; deixa que a dama, no camarim, ria com os seus amigos o que 
chorou cá fora com os espectadores. Quanto ao jardim que se está fazendo, não 
te exponhas a vê-lo pelas costas; é pura lona velha sem pintura, porque só a 
parte do espectador é que tem verdes e flores. Deixa-te estar cá fora no 
camarote desta senhora. Examina-lhe os olhos; têm ainda as lágrimas que lhe 
arrancou a dama da peça. Fala-lhe da peça e seus artistas. Que é obscura. Que 
não sabem os papéis. Ou então que é tudo sublime. Depois percorre os 
camarotes com o binóculo, distribui justiça, chama belas às belas e feias às 
feias, e não te esqueças de contar anedotas que desfeiem as belas, e virtudes que 
componham as feias. As virtudes devem ser grandes e as anedotas engraçadas. 
Também as há banais, mas a mesma banalidade na boca de um bom narrador 
faz-se rara e preciosa. E verás como as lágrimas secam inteiramente, e a 
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realidade substitui a ficção. Falo por imagem; sabes que tudo aqui é verdade 
pura e sem choro.”(EJ, 146, 147) 

 
 A cena de Dois irmãos é perto do fim do livro. A casa está vendida, a família 

desfeita e Rânia trata de providenciar a mudança para seu bangalô, a que Zana resiste 

até quando pode: 

“Poucos dias depois, um caminhão estacionou em frente da casa e os 
carregadores fizeram a mudança para o bangalô de Rânia. Zana passou a chave 
na porta do quarto, e do balcão ela viu a lona verde que cobria os móveis de sua 
intimidade. Viu o altar e a santa de suas noites devotas, e viu todos os objetos de 
sua vida, antes e depois do casamento com Halim. Nada restou na cozinha nem 
na sala. Quando ela desceu, a casa parecia um abismo. Caminhou pela sala 
vazia e pendurou a fotografia de Galib na parede marcada pela forma do altar. 
Nas paredes nuas, manchas claras assinalavam as coisas ausentes.”(DI, 252) 

 
 Nas duas passagens temos um objeto comum – a lona – a encobrir ou descobrir a 

realidade. Nos dois casos, a forma como se dá o vínculo entre lona e realidade diz muito 

da natureza dos romances.  

 Em Esaú e Jacó, a lona é um objeto ambivalente: tem uma face que se volta para 

o espectador e outra que se vê por trás da cena; de um lado jardim verde e florido, de 

outro lado lona velha; de uma parte ilusão ficcional, de outra parte armação de cenário. 

Todo o capítulo XLVI é digressivo, uma das digressões metalinguísticas  do livro, em 

que o narrador reflete sobre a arte de compor e ler romances. Ele exorta o espectador-

leitor a manter-se dentro da expectativa da ficção, a ficar aquém do espaço de 

representação, nada além da linda ilusão do jardim. Suporíamos, então, a só defesa de 

uma visão ou leitura ingênua se no interior da mesma exortação não se advertisse sobre 

a lona velha atrás do proscênio. Isso é feito mediante o recurso da preterição, figura 

retórica própria à manifestação da ambiguidade, que consiste em tratar de um assunto ao 

mesmo tempo que se afirma que ele será evitado: “Lá dentro preparam a cena (...). Não 

vás lá. (...) Quanto ao jardim que se está fazendo, não te exponhas a vê-lo pelas costas.” 

 Talvez não seja exagero dizer que estão aqui reunidos, em outros termos e 

condições, a galhofa e a melancolia – jardim florido e lona velha; leitura ingênua e 

sentimental; arte espontânea e refletida. 

 Em Dois irmãos, a lona não encobre a pungente realidade de um mundo que se 

esboroou, sem nenhuma circunstância de permeio, sem contemporizações, sem 

atenuantes, sem nada para entreter a total desolação. Zana vê os objetos de estimação 

serem retirados de seu ambiente, agora esvaziado das lembranças neles impregnadas. 
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Sua vida está na lona. Nada restou na casa depois da mudança senão o “abismo”, o 

“vazio”, “coisas ausentes”, “paredes nuas”, que busca guarnecer de novas-velhas 

memórias. 

 

 

 Aires e seus duplos 

 

 Aires é o personagem que mais se presta a comparações com outros 

personagens, tal sua capacidade de se acomodar aos ambientes e às pessoas. Ele 

personifica, ao lado de Flora, a própria ambiguidade. As razões de ser assim acaso 

devam ser procuradas na profissão e na atitude existencial. A diplomacia, com seus 

meneios e negaças, com seus movimentos de recuar e avançar, de encobrir e descobrir – “Toda 

diplomacia está nestes dous verbos parentes”(EJ, 248) -, encontrou em Aires um 

vocacionado. E a vocação se ajusta como uma luva ao ceticismo, ao desencanto com as 

coisas de seu meio e do mundo, e, por isso mesmo, “não tinha aquele triste pecado dos 

opiniáticos”(EJ, 248), fugia de verdades irrestritas, desviava-se de princípios 

indiscutíveis. 

 O primeiro duplo de Aires é o que se desdobra dele mesmo. Como vimos no 

capítulo 3 (“Dos narradores), temos um Aires-narrador e um Aires-personagem. Tal 

desdobramento permite que se tenha uma ampliação de perspectiva dos fatos contados. 

O foco narrativo sofre variações, o que torna possível eles serem vistos de dentro ou de 

fora, de perto ou de longe, próximos ou afastados no tempo. Assim, o narrador Aires é 

onisciente e conta a história depois de ela ter acontecido, sua visão é distanciada no 

tempo e no espaço. O personagem Aires vive os fatos no momento em que ocorrem. 

 Essa dupla perspectiva, que Alfredo Bosi chama de técnica bifocal, está presente 

em Memórias póstumas de Brás Cubas, que inaugura os romances da maturidade, e em 

que predominam as narrativas em primeira pessoa. Nas Memórias temos o relato 

autoacusatório e autojustificador do defunto autor e as peripécias vividas por Brás 

Cubas. O duplo ponto de vista de D. Casmurro e Bentinho corresponde também, de 

certa forma, a essa técnica narrativa. 

 Técnica narrativa que se complica em Esaú e Jacó, pois o condutor da história 

fala do personagem Aires – ele mesmo – como uma terceira pessoa, isto é, o narrador 
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Aires quando menciona o personagem Aires o faz tratando-o na terceira pessoa e não na 

primeira como se esperaria. A complicação não para aí. É que há mais uma outra 

perspectiva, um terceiro ângulo de abordagem dos fatos – o Aires que escreve o 

Memorial, o registro das impressões dos sucessos de cada dia. Teríamos, então, para 

continuar com a nomenclatura de Bosi, uma técnica trifocal. Enquanto o diplomata 

Aires precisa atender às convenções da vida em sociedade, deve ministrar as pequenas 

mentiras sociais, obriga-se a fingir prazer quando não há prazer nenhum, o Aires do 

Memorial é verdadeiro em suas confissões : ali ele pode chamar de insípidos os 

insípidos, descobrir as razões reais da consulta da família Santos à cabocla do Castelo e 

ao espírita Plácido, ou emitir sentença à compostura de Nóbrega. 

Ainda no capítulo 3, fez-se um paralelo entre Aires e Nael tendo em conta sua 

condição de narradores. Há um outro aspecto a considerar em relação a esse paralelo. 

Aires é um personagem à procura de filhos, Nael um personagem à procura de um pai. 

Quer dizer, Aires pondera sobre a hipótese, alimenta a fantasia de que os gêmeos ou 

Flora pudessem ter sido seus filhos. Quanto aos primeiros, porventura somente a ideia 

de um pai espiritual lhe bastasse: “Quem sabe se a idéia de pai espiritual dos gêmeos, 

pai de desejo somente, pai que não foi, que teria sido, não lhe dava uma afeição 

particular e dever mais alto que o de um simples amigo?”(EJ, 145). 

Aires aceitara o pedido que Natividade lhe fizera para que tentasse conciliar os 

filhos e é no cumprimento desse ofício que ocorre a hipótese de “que se os gêmeos 

tivessem nascido dele talvez não divergissem tanto nem nada, graças ao equilíbrio de 

seu espírito”(EJ, 140). Tanto mais que “Aires era amado dos dous.”(EJ, 145). 

Quanto a Flora, no fundo da alma de Aires também se descobriria “uma flor 

descorada e tardia de paternidade”(EJ, 229). Neste caso, o desejo de paternidade está 

ligado à angústia da moça, que não consegue se decidir por um ou outro dos irmãos. 

Além disso, Flora ter nascido de Aires seria algo natural ou presumido, visto que, como 

veremos daqui a pouco, eles são seres afins. 

O anseio de Nael em conhecer seu pai é um tema constante a percorrer todo o 

livro – “Eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. A 

origem: as origens.”(DI, 73). Os indícios de paternidade vão se alternando ao longo do 

romance. Uma vez, parece que Yaqub é o pai, e a intimidade entre ele e Domingas 

consente a hipótese. Outra vez, o leitor se convence de que Omar é o pai, e o fato de ele 
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ter violentado Domingas lhe permite o convencimento. Ora um, ora outro parece ser o 

pai do narrador, questão em aberto, um dos segredos da história. História que conta para 

dar sentido à sua existência. 

É verdade que, por um momento, ele demonstra querer que Yaqub seja seu pai: 

“tive coragem de lhe perguntar [a Domingas] se Yaqub era o meu pai. Eu não suportava 

o Caçula.”(DI, 202). Mas ao revelar-se o verdadeiro caráter do engenheiro calculista, 

sua “ambição desmedida”, ele recusa a paternidade. 

A conformidade das biografias de Aires e Nael nesse ponto compreende uma 

dupla orfandade. A orfandade filial do conselheiro dá causa aos devaneios de um 

solitário, que diante do desconcerto do mundo imagina ao menos harmonizar as relações 

de parentesco. A orfandade paterna de Nael o condena à busca incessante das origens: 

“À semelhança de Aires, Nael se constitui como narrador que fantasia a respeito 
das relações familiares: para o Conselheiro, as coisas tomariam outro rumo caso 
fosse pai dos gêmeos, ou de Flora, e, para Nael, a condição bastarda e a 
ignorância em relação ao nome do pai definem seu modo de estar no mundo, e, 
por conseqüência, de narrar a história.”(CHIARELLI, 2008, p. 5) 
 

 Aires e Flora são seres afins. Como Aires, Flora não pertence ao mundo em que 

está imersa, o mundo em que se movem os pais políticos Batista e Dona Cláudia, com 

suas transições e transações. Como Aires, ela se refugia na arte – no caso dela na música 

– para escapar a esse mundo – “A música tinha para ela a vantagem de não ser presente, 

passado ou futuro; era uma cousa fora do tempo e do espaço, uma idealidade pura.”(EJ, 

197); no caso dele, na literatura – “Aires meteu-se na cama, rezou uma ode do seu 

Horácio e fechou os olhos. Nem por isso dormiu. Tentou então uma página de seu 

Cervantes, outra do seu Erasmo”(EJ, 179). Incita os gêmeos a citar Homero: “- Em 

grego, meninos, em grego e em verso, que é melhor que a nossa língua e a prosa do 

nosso tempo.”(EJ, 146). Como Aires, era possuída de um “espírito de conciliação”. 

 Essas afinidades seriam suficientes para fazer de Flora uma plausível criatura 

nascida de Aires. Há uma diferença, entretanto, que os distancia: Flora é dogmática, 

Aires é cético. O próprio “espírito de conciliação” numa e noutro se ressente dessa 

diferença. Flora age de modo afirmativo, defendendo a parte ausente, o que produz uma 

“contradição benigna” – “Não diga isso. São patriotas também... Convém desculpar 

algum excesso...”(EJ, 227). Aires, por tédio à controvérsia, tende sempre a concordar 

com o interlocutor. 



 116

 Essa diferença é que sela o destino de ambos: o destino funesto de Flora, a 

isenção de Aires. “Tão etérea e tão ambiciosa ao mesmo tempo”, ambição feita da 

atitude sistemática de obtenção da verdade certa e da coisa perfeita, Flora falece da 

angústia de decidir. Espectador compreensivo das contradições e precariedades do 

mundo, condição conquistada pela tranquilidade cética, Aires livra-se desse estado 

obsessivo. 

 Aires e Halim são outro par de personagens passíveis de um paralelo. Aires e 

Halim alcançaram um estágio em suas vidas que lhes permitiram ficar de fora do jogo 

bruto que se desenrola a volta deles. Situação que corresponde à forma de ser de ambos. 

Ambos são, de certa maneira, observadores distantes dos acontecimentos. Aires é um 

curioso da vida alheia, quase um voyeur. Tem prazer em descobrir os lances da disputa 

dos gêmeos pelo amor de Flora. Escreve no Memorial “as descobertas, observações, 

reflexões, críticas e anedotas”(EJ, 90): sobre recepções insossas e convidados insípidos, 

sobre a consulta à cabocla e a Plácido, sobre a inexplicabilidade de Flora – tudo, enfim, 

que significasse “matéria nova para as páginas nuas do seu Memorial.”(EJ, 145). Era 

um passeador das ruas da cidade, por quem tinha “particular amor”: “Metia-se por 

bairros excêntricos, trepava os morros, ia às igrejas velhas, às ruas novas, à Copacabana 

e à Tijuca.”(EJ, 125). 

 Halim ia passear na Cidade Flutuante, onde entrava nas palafitas para conversar 

com os compadres conhecidos, com os caboclos do interior; caminhava até o porto. A 

vocação hedonista de Halim se exercia nesses passeios por uma Manaus que desejava 

provinciana, nos encontros com os amigos, no comércio que praticava como pretexto 

para o convívio, até que a “sanha empreendedora” de Rânia levasse tudo de roldão. Mas 

se exercia sobretudo nos prazeres do corpo, no desfrute do amor de Zana: 

“Halim: um ingênuo fingido, cultor do amor e seus transes; um boa-vida no mar 
de miudezas da província. E um despreocupado: qualquer açúcar, grosso ou 
fino, adoça seu café. Mas nas coisas do amor, com Zana, sempre queria 
mais.”(DI, 148, 149) 
 
“Um guloso de amor carnal: fez da vidinha na província uma festa de 
prazeres.”(DI, 169) 
 

 O diplomata Aires igualmente não se exime das incursões por esse campo, como 

o prova o affaire com a comediante Cármen em Caracas. Sua estratégia, porém, era 



 117

marcada pela prudência, ajustava-se bem à sua personalidade. Só recolhia o que era 

possível recolher, só incursionava por onde lhe davam acesso: 

“Gostava assaz de mulheres e inda mais se eram bonitas. A questão para ele é 
que nem as queria à força, nem curava de as persuadir. Não era general de 
escala à vista, nem para assédios demorados; contentava-se de simples passeios 
militares, - longos ou breves, conforme o tempo fosse claro ou turvo. Em suma, 
extremamente cordato.”(EJ, 88, 89) 
 

 Aires e Halim são, portanto, naturezas que se aproximam em muitos pontos. 

Contudo, a trajetória final de suas histórias é divergente: Halim afunda-se na 

melancolia, Aires esconde-se no ceticismo. 

 Uma das cenas mais tocantes de Dois irmãos, acaso a mais tocante, é a confissão 

do velho Halim ao narrador, no depósito da loja, olhando para as águas pretas do rio 

Negro. Confissão profundamente sentida, travada de emoção, pontuada de reticências, 

abrigo de toda a amargura, engasgo de uma vida falhada, perdida: 

“Ninguém queria aceitar... ninguém acreditava que um mascateiro pudesse 
atrair a filha do Galib. Ela foi corajosa, decidiu. E eu acreditei... Só pensava 
nela, só queria ela... Depois a vida foi dando voltas, foi me cercando, me 
acuando... A vida vai andando em linha reta, de repente dá uma cambalhota, a 
linha dá um nó sem ponta. Foi assim...” (DI, 180)   
 

A fruição de prazeres com Zana é estorvada pelos filhos, “a grande batalha de sua 

vida.”(DI, 156): 

“De manhãzinha, íamos tomar café no quiosque do mercado, andávamos 
descalços pela praia... me dava vontade de fugir com ela, entrar num barco e ir 
embora para Belém, deixar os três filhos com tua mãe... Pensava nisso, pensei 
em tudo... até em fugir sozinho... Mas não ia conseguir, ela ia reaparecer inteira 
na minha imaginação...” (DI, 181)  
 

Num momento de máxima exaltação, Rânia, preocupada com o movimento da loja, 

sobe para ver o que estava acontecendo: ‘“Baba, o senhor está melhor? Fique calmo, a 

loja está cheia de fregueses’. Ele olhou para a filha: ‘Todos à merda’, disse.”(DI, 181, 

182)  

 O desengano de Aires não comporta esses derramamentos, o fervor, a violência 

de sentimentos. Sua atitude cética, a descrença quanto à finalidade dos atos humanos, de 

certa forma, o imunizam da melancolia, ao menos da melancolia de cores pretas, pois 

algum travo de amargor sempre fica da ironia, da redução ao ridículo de tudo. 

 

 Pedro e Yaqub 
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 Pedro e Yaqub são o polo oposto na relação com os irmãos respectivos Paulo e 

Omar. São os tímidos em oposição aos impulsivos. Pedro, “esse astuto [que] era 

também tímido.”(EJ, 161). Yaqub “era um tímido, e talvez por isso passasse por 

covarde”(DI, 30); “um tímido que sabia galantear”(DI, 30). 

 Astúcia talvez seja a palavra que melhor os define. Aires cita para Pedro o 

começo da Odisseia,comparando-o a Ulisses: “- Musa, canta aquele herói astuto, que 

errou por tantos tempos, depois de destruída a santa Ílion...”(EJ, 146). Em Yaqub, a 

astúcia está ligada à ideia de equilíbrio, cálculo, preparação. Astúcia que começa no 

equilíbrio do corpo como traço biológico – “passos rápidos e firmes que davam ao 

corpo um senso de equilíbrio e uma rigidez impensável no andar do outro filho, o 

Caçula.”(DI, 13). Continua no ardil calculista de enredar o oponente – “O matemático, e 

também o rapaz altivo e circunspecto que não dava bola para ninguém; o enxadrista que 

no sexto lance decidia a partida.”(DI, 31). Prossegue na formação profissional de 

engenheiro, de calculista de estruturas. Consuma-se na preparação para o cometimento 

do ato de vingança contra a mãe e o irmão. 

 Pedro e Yaqub situam-se na ponta conservadora do espectro político em 

contraste com os irmãos. Conformam-se a aceitar o status quo. Em Pedro, segundo 

Aires, reside o “espírito de conservação”, “já se contenta do que está”(EJ, 274). Quando 

adere à república, “restringia alguma cousa às pessoas e ao sistema, mas aceitava o 

princípio”(EJ, 273). Yaqub é o engenheiro das construções dos ricos de São Paulo, 

defensor do crescimento sem limites de Manaus, simpático às políticas dos militares. 

 As divergências entre os dois dizem respeito ao papel desempenhado em cada 

romance e ao modo como se relacionam com os outros personagens, principalmente 

com a mãe e o irmão rival. Divergências válidas igualmente para a dupla Paulo e Omar. 

 Pedro é um personagem mais simbólico, e o fato de representar um “espírito” e 

aceitar um “princípio” é uma prova disso. Como parcela do tema da contradição, 

fundamental no romance, sua figura é fortemente dependente da presença ou da alusão 

ao irmão rival. Um carece do outro, são como irmãos siameses. A oposição simétrica 

que se estabelece entre eles é rigorosamente estrita. Não se faz menção a precedência de 

nascimento, nenhum sinal físico os diferencia. A correspondência exata e contrária de 

gestos ou palavras pode ser ilustrada, entre outros, com os exemplos da declaração do 
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ano de nascimento : “Nasci [Pedro] no dia em que Sua Majestade subiu ao trono”, 

“Nasci [Paulo] no dia em que Pedro I caiu do trono” – aqui a correspondência é exata, 

contrária e simultânea; e da cena em que Pedro e Paulo, cada um por sua vez, levam 

flores à sepultura de Flora por ocasião da passagem do primeiro mês de sua morte. 

 Se a simetria tem validade universal, é lícito esperar o mesmo no relacionamento 

com a mãe, que é justa em distribuir castigos ou desejar grandezas, conquanto seja 

partidária da monarquia como Pedro. 

 Apesar da curiosa inversão em que Yaqub (Jacó em árabe) é o primogênito e 

Omar, o peludinho, é o caçula, por ser Dois irmãos uma narrativa mais rente ao relato bíblico 

da rivalidade entre Esaú e Jacó, Yaqub e Omar são personagens cuja figuração no 

romance é mais livre de condicionamentos simbólicos. Levam vidas mais 

independentes, suas ações são ditadas por motivações isoladas. São menos metafóricos. 

E Zana, a mãe dos gêmeos, elege um filho favorito a quem dedica o melhor de seus 

cuidados. 

 

 Paulo e Omar 

 

 Paulo e Omar são o outro polo da relação. São os impulsivos. “Paulo era mais 

agressivo”(EJ, 98). Para ele Aires cita os primeiros versos da Ilíada: “- Musa, canta a 

cólera de Aquiles, filho de Peleu, cólera funesta aos gregos, que precipitou à estância de 

Plutão tantas almas válidas de heróis, entregue os corpos às aves e aos cães...”(EJ, 146). 

Omar “tinha asas, era impulsivo”(DI, 145), “transgressor dos pés ao gogó”(DI, 32). 

 Paulo e Omar situam-se na banda mais liberal do espectro político. Paulo é 

republicano. Na definição de Aires, representa o “espírito de inquietação”, acha o que 

está “pouco e pouquíssimo, e quisera ir ao ponto a que não foram homens.”(EJ, 274). 

Na visão de Flora, Paulo possuía uma qualidade que não lhe desagradava – a “nota 

aventurosa do caráter”; ele “queria trocar o mundo e o tempo por outros mais puros e 

felizes. Aquela cabeça, apenas masculina, era destinada a mudar a marcha do sol, que 

andava errado. A lua também. A lua pedia um contato mais frequente  com os homens, 

menos quartos, não descendo o minguante de metade.”(EJ, 220). A república 

implantada não corresponde aos seus sonhos, e começou a fazer oposição. “A oposição 

de Paulo não era ao princípio, mas à execução.”(EJ, 273). 



 120

 Mas, como se disse em relação ao par anterior, a diferença entre eles se prende 

ao relacionamento com o irmão rival e, no caso de Omar, especialmente com a mãe. 

 Omar “adoeceu muito nos primeiros meses de vida. (...) Cresceu cercado por um 

zelo excessivo, um mimo doentio da mãe, que via na compleição frágil do filho a morte 

iminente.”(DI, 66, 67). Cresceu Omar, cresceu o zelo, que se tornou plural, que se 

tornou ciumento. E o Caçula, “transgressor dos pés ao gogó”, que tinha liberdade plena 

de meter-se em todas as farras, cair na mais grossa esbórnia, paradoxalmente, ficou 

prisioneiro do amor de Zana. Amor clamoroso, obsessivo, doentio, de tendências 

incestuosas. Amor tirânico, pois se Omar podia envolver-se com mulheres de uma noite, 

não podia apaixonar-se.  

Por duas vezes, com Dália e Pau-Mulato, teve a oportunidade de se libertar, mas 

foi vencido pela força de Zana. Com a primeira, valeu um simples suborno; e antes de 

resgatá-lo dos braços da segunda rival, enfeitou-se e perfumou-se, provocando ciúmes 

em Halim. O Caçula pagava um preço para ter o amor de Zana: era obrigado a renunciar 

à paixão. Ele “era cúmplice de sua própria fraqueza, de uma escolha mais poderosa do 

que ele; não podia muito contra a decisão da mãe, para quem parecia dever uma boa 

parte de sua vida e de seus sentimentos.”(DI, 178). E nas amargas e reticenciosas 

confissões de Halim: “Um fraco... deixou minha mulher sugar toda a força dele, a 

fibra... a coragem... sugou o coração, a alma... o desejo...”(DI, 180). 

Omar e Yaqub receberam tratamento desigual por parte da mãe deles, que 

manifestou acintosa preferência afetiva pelo primeiro. Ficaram ambos assolados e 

assoladores, prisioneiros de sentimentos mortíferos. “Foram diferentes como filhos, e 

iguais como irmãos.”(BOSCO, 2010, p. 37) 

 

Natividade e Zana 

 

Natividade e Zana instalam em seus respectivos territórios um verdadeiro 

governo do matriarcado. São soberanas, mandam na casa e na família. A ascendência 

sobre os maridos é patente. Natividade aborta as pretensões de Santos de tornar-se 

deputado: “- Não, Agostinho, concluiu a baronesa com um gesto definitivo.”(EJ, 153). 

O domínio de Zana era ainda maior, pois contava com a integral submissão amorosa do 

marido:  
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“mandava e desmandava na casa, na empregada, nos filhos. Ele, paciência só, 
um Jó apaixonado e ardente, aceitava, engolia cobras e lagartos, sempre fazendo 
as vontades dela, e, mesmo na velhice, mimando-a, ‘tocando o alaúde só para 
ela’, como costumava dizer.”(DI, 54) 
 

E nas palavras de Rânia: “ela era mais forte, enfeitiçou meu pai até o fim.”(DI, 207). 

 São dotadas de uma força interior, atributo de personalidade. Zana “era possuída 

por uma teimosia silenciosa, matutada, uma insistência em fogo brando; depois, armada 

por uma convicção poderosa, golpeava ferinamente e decidia tudo, deixando o outro 

estatelado.”(DI, 53). Natividade trazia uma “alma azul”, isto é, um modo seguro, 

confiante e otimista de encarar a vida, traço herdado do pai e do avô. À herança vinham 

juntar-se, para reforçar o sentimento da cor azul, a riqueza e a isenção, ou seja, “ter 

atravessado a vida intacta e pura”, ter suportado o assédio do obscuro João de Melo e do 

conselheiro Aires. 

 Mas não só esses sentimentos alvissareiros e benfazejos lhe conformam a alma. 

Seria estranhável para os padrões machadianos essa feição de um caráter inteiriço. Ao 

perceber-se grávida, a primeira sensação que teve, o “primeiro ímpeto foi esmagar o 

gérmen.”(EJ, 76). Era a vaidade da mulher que falava mais alto. A gravidez ia deformá-

la, fazê-la “adoecer dos dentes”, sua intensa vida social ia ser afetada. Que justiça então 

poderia haver para este nome – Natividade? Mas foi só a primeira sensação. 

 “A segunda sensação foi melhor. A maternidade chegando ao meio dia era como 

uma aurora nova e fresca. Natividade viu a figura do filho ou filha brincando na relva da 

chácara ou no regaço da aia, com três anos de idade, e este quadro daria aos trinta e 

quatro que teria então um aspecto de vinte e poucos...”(EJ, 76). 

 Apesar da segunda sensação, era ainda a vaidade que comandava seus 

sentimentos a respeito da gravidez. 

 Zana, ao contrário, queria filhos. Seriam uma espécie de compensação afetiva 

pela morte recente do pai. Halim opunha-se, pois antevia nos filhos um estorvo para a 

vida de prazeres que desejava desfrutar com a mulher: ‘“Um filho é um desmancha-

prazer’, dizia ele, sério.”(DI, 66). Oposição inútil, teve de ceder ao tom imperativo da 

esposa: “‘Quer dizer que vamos passar a vida sozinhos neste casarão? Quanto egoísmo, 

Halim!’”(DI, 66). 
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 Ambas vieram de estratos inferiores da sociedade. Zana veio do Líbano com seis 

anos de idade, e desde jovem ajudava o pai no restaurante de comida simples no térreo 

da casa. 

 Natividade, como Santos, era pobre, não tinha dinheiro. “A Fortuna os abençoou 

com a riqueza.”(EJ, 73). Na exuberante galeria de personagens femininas dispostas nos 

romances a partir de Memórias póstumas – Virgília, Sofia, Capitu, Fidélia -, Natividade 

assemelha-se à segunda. As duas eram pobres, e na escalada da ascensão social vão 

desfazendo-se de velhas e incômodas amizades para ganhar “relações novas e distintas”. 

Natividade se integra à perfeição às etiquetas e aos protocolos dos modos de viver da 

“boa sociedade”: 

“Natividade andava já na alta roda do tempo; acabou por entrar por ela, com tal 
arte que parecia haver ali nascido. Carteava-se com grandes damas, era familiar 
de muitas, tuteava algumas.(...) Era nomeada nas gazetas, pertencia àquela dúzia 
de nomes planetários que figuram no meio da plebe de estrelas.”(EJ, 76)  
 

 Pronto. Encerram-se aí as aproximações entre Natividade e Zana. É no 

relacionamento com os filhos que as duas se distanciam. Natividade, como vimos, não 

tem preferências, deseja para ambos a mesma grandeza, a grandeza da predição da 

cabocla: “todos os regimes valiam pela glória dos filhos.”(EJ, 273). Natividade, uma 

criatura afeiçoada ao berço monárquico em que fora gerada e nutrida, aceita, como 

Pedro, a forma de governo republicana, tendo em vista somente os fins da glória dos 

filhos. Esforça-se para mantê-los unidos. Apela para as habilidades conciliatórias do 

conselheiro Aires. Antes de morrer, logra obter um pacto de paz entre eles, que se 

revelará uma interrupção provisória das hostilidades. 

 Zana até que faz tenção sincera de harmonizar os filhos – “O que eu mais quero 

é paz entre os meus filhos.”(DI, 224) -, mas um desejo invencível destrói o propósito, e, 

como ensinava o velho Aires, não há propósito contra a necessidade. Tal uma Rebeca 

rediviva, talvez mais facciosa e aficionada, ela se apaixona pelo “que adoeceu muito nos 

primeiros meses de vida (...) cresceu cercado por um zelo excessivo, um mimo doentio 

da mãe, que via na compleição frágil  do filho a morte iminente.”(DI, 67). E enquanto se 

agarrava ao filho frágil, o outro era entregue aos cuidados de Domingas. 

 Quando Halim quis mandar os gêmeos para o Líbano, após a briga que causou a 

cicatriz no rosto de Yaqub, forma de esmorecer a rivalidade entre eles, Zana opôs-se – 
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‘“me disse que o Omar ia se perder longe dela. Não deu certo... nem para o que foi nem 

para o outro que ficou aqui’”(DI, 180). 

 Coração frio para Yaqub, sentimentos possessivos para o Caçula. Origem e 

causa da ruína familiar. Ela fez de Omar um cativo de sua paixão. “Era possuída por um 

ciúme excessivo”(DI, 127), sentia um “ciúme louco” do Caçula(DI, 163). Nas duas 

vezes em que Omar se apaixonou e parecia vislumbrar-se a libertação, a ação 

dominadora de Zana sobre ele se revelou por inteiro; sobre ele e sobre as mulheres. 

“Zana era mais forte, mais poderosa”(DI, 100). O suborno num caso, a perseguição 

implacável no outro decidiram da sorte de Omar como um ser para sempre subjugado, 

desde sempre à espera da mãe. 

 Talvez tenha faltado ao narrador assinalar que tão danosas quanto as ações dos 

gêmeos foram as de Zana. O fervor e a parcialidade de suas preferências contribuíram 

de modo decisivo para a perdição da casa e a dissolução da família. 

 Enquanto Natividade morria com a ilusão da paz entre os filhos, o fim de Zana 

era a certeza amarga de uma fratura. O narrador não a ouviu “pronunciar o nome de 

Yaqub. O filho distante, que abraçara um destino glorioso, fora banido de sua fala.”(DI, 

253). Afinal, ela mesma dizia – “A esperança e a amargura... são parecidas.”(DI, 35). 

 

 Bárbara e Plácido 

 

 Bárbara e Plácido são os adivinhos a quem Natividade e Santos respectivamente 

consultam para saber do destino dos filhos. São duplos opostos e iguais ao mesmo 

tempo: opostos na condição sócio-cultural e iguais na predição. 

 Bárbara é a feiticeira popular que do alto do morro do Castelo descobre as coisas 

perdidas e anuncia as futuras. Achava joias e escravos, antecipava nomeações, como a 

de um juiz municipal. Portanto, era visitada por pessoas da sociedade. Até a polícia 

recorria a seus préstimos para “apanhar um criminoso”. Muita gente não viajava sem 

antes subir ao morro. Parecia “que era mandada de Deus.”(EJ, 81). Sibila, 

etimologicamente, é a “mensageira da vontade divina”. 

 Plácido é o chefe espírita que morava no caminho Velho de Botafogo, hoje e ao 

tempo em que o romance foi escrito, rua Senador Vergueiro. Não tinha a fama da 

cabocla, ou pelo menos não se referem dons divinatórios estupendos como os dela, 
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apesar de “Doutor em matérias escuras e complicadas.”(DI, 217). Era pessoa respeitada 

por Santos, que o consulta, após a ida de Natividade ao morro do Castelo, para conhecer 

a opinião dele a respeito das previsões ali colhidas sobre a glória futura dos filhos e da 

notícia da briga no ventre materno. 

 Bárbara e Plácido são nomes bem alusivos a suas práticas e condições, como de 

resto é rica e expressiva a onomástica machadiana. Tendo em vista essa observação, é 

curioso notar o paralelismo com que são descritos suas figuras e rituais de que se valem 

para realizar suas profecias. 

 Figuras: 

“Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se lhe podia 

negar um corpo airoso. Os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita 

enxovalhada, faziam-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprida por um raminho de 

arruda. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa.”(EJ, 63). 

 

“Era um velho de grandes barbas, olho azul e brilhante, enfiado em larga camisola de 

seda. Põe-lhe uma vara na mão, e fica um mágico.”(EJ, 87). 

 

 Rituais: 

“Enquanto o fumo do cigarro ia subindo, a cara da adivinha mudava de expressão, 

radiante ou sombria, ora interrogativa, ora explicativa. Bárbara inclinava-se aos retratos, 

apertava uma madeixa de cabelos em cada mão, e fitava-as, e cheirava-as, e escutava-as, 

sem a afetação que porventura aches nesta linha. Tais gestos não se poderiam contar 

naturalmente.”(EJ, 66). 

 

“Mistério engendra mistério. Havia mais de um elo íntimo, substancial, escondido, que 

ligava tudo. Briga, Pedro e Paulo, irmãos gêmeos, tudo eram águas de mistério que eles 

[Plácido e Santos] agora rasgavam, nadando e bracejando com força.”(EJ, 95). 

 

 São descrições que roçam o risível, tangenciam a caricatura, se é que algumas 

expressões não ferem frontalmente o remoque de figuras e rituais. É certo que a última 

citação não caracteriza exatamente um ritual espírita, configura mais uma atitude, uma 

exegese esotérica aplicada a desvendar o mistério da briga uterina dos filhos de 
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Natividade. E aí reside a concordância entre o profeta cristão e a feiticeira popular – 

Teste David cum Sibylla: a briga dos gêmeos antes de nascer. 

 Note-se que esse não era o objeto central da profecia, e nem se poderia 

propriamente considerar-se como tal. Era apenas uma pergunta formulada com o bom 

senso de quem já sabia que a gestação havia sido de gêmeos, e feita com o intuito 

provável de ganhar a credibilidade da consulente. Para, depois de tudo e apesar da briga, 

afirmar-se a preeminência dos filhos. “Brigaram no ventre de sua mãe, que tem? Cá fora 

também se briga. Seus filhos serão gloriosos.”(EJ, 67). 

 Plácido confirma a briga. Só que o faz com conhecimento de causa. Fala com a 

Bíblia na mão. A razão encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo II, 

versículo 11: “E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era 

repreensível”: 

“tinha razão a cabocla, sem saber o que dizia (...) 
- Deixe às senhoras as suas crenças da meninice. (...) Diga-lhes que eu estou de 
acordo com o seu oráculo. Teste David cum Sibylla.”(EJ, 95)  
 

Santos, que não perdia a oportunidade de uma frase retórica e sonora, não podia deixar 

escapar aquela, ainda por cima latina: “- Digo, digo! escreva a frase.”(EJ, 95). 

 Na verdade, não se trata de uma frase, mas de um verso. Um verso de um hino 

religioso da igreja católica sobre o dia do juízo, atribuído a Tomas de Celano (século 

XIII) e inserido no ritual da missa de finados: 

 Dies irae, dies illa, 

 Soluet saeclum in fauilla; 

 Teste David cum Sibylla 

 

 Aquele dia, dia da ira,   

 Desmanchará o mundo em quentes cinzas; 

 Assim predisseram Davi e a Sibila 

  

 “Todos os oráculos têm o falar dobrado, mas entendem-se.”(EJ, 68). Os oráculos 

dobrados, e dobrando-se, entenderam-se em relação a um estado que acompanhará a 

vida dos gêmeos, e será o tema forte do romance. 

 

 Domingas e Zana 



 126

 

 O que poderia haver em comum entre a empregada e a patroa? entre uma patroa 

tão dominadora quanto Zana e uma empregada tão submissa quanto Domingas – “a 

escrava fiel”, “a sombra servil”?. Mas há. Ambas são pessoas deslocadas de seus 

lugares de nascimento. Zana é a emigrante que sai do Líbano ainda criança. Após a 

perda dos pais, Domingas é retirada de sua aldeia no interior do Amazonas pelas 

religiosas das missões, levada para um orfanato em Manaus e depois oferecida para 

trabalhar na casa de Halim e Zana. ‘“As duas rezavam juntas as orações que uma 

aprendeu em Biblos e a outra no orfanato das freiras, aqui em Manaus.’ Halim sorriu ao 

comentar a aproximação da esposa com a índia.”(DI, 64, 65). As duas enredam-se 

completamente e de modo emocionalmente intenso à vida dos gêmeos. Zana é toda 

cuidados com o frágil Omar, enquanto Domingas é a “mãe postiça” de Yaqub. 

 Domingas parece seguir um padrão das cunhantãs recolhidas por irmandades 

religiosas, batizadas e alfabetizadas, e postas a trabalhar em casas de família: 

“Domingas, a cunhantã mirrada, meio escrava, meio ama, ‘louca para ser livre’, 
como ela me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, 
não muito diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas, 
educadas pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, 
muito perto da cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de 
liberdade.”(DI, 67) 
 

 É, portanto, dividido o coração de Domingas: sente-se a um tempo escravizada e 

enfeitiçada pela família. Dividido também em relação aos gêmeos. Inicialmente uma 

espécie de mãe vicária para Yaqub, torna-se depois amante dele, dupla condição 

assumida sucessivamente. Quando voltou do Líbano, “‘só ele entrava no meu quarto, só 

ele dizia que queria ouvir minha história’”(DI, 195); “gostava tanto de Yaqub... (...) 

Omar ficava enciumado quando via os dois juntos, no quarto, logo que o irmão voltou 

do Líbano.”(DI, 241). Numa de suas visitas a Manaus, o grau de intimidade entre eles 

chama a atenção do narrador:  

“Notei que alguma coisa nele havia mudado, pois na outra visita não ficara tão 
perto de Domingas. Agora os dois pareciam mais íntimos, confabulavam à 
vontade. Quando a rede se aproximava de minha mãe, Yaqub passava-lhe a mão 
no cabelo, na nuca.”(DI, 194) 
 

 E embora tenha sido violentada por Omar, sentia falta dele, desde que fugira 

com a Pau-Mulato. “Minha mãe parecia sedenta do corpo do Caçula, já não escondia 

mais a ânsia pelo regresso dele.”(DI, 148). O corpo que ela e Zana lavavam das feridas 
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e do álcool, depois que ele retornava de suas estroinices noturnas. Agora as duas 

rezavam pela volta dele: 

“As duas, juntas, ainda disputavam a beleza de outros tempos. A índia e a 
levantina, lado a lado: a expressão solene dos rostos, o fervor que cruzara 
oceanos e rios para palpitar ali naquela sala – tanta devoção para que ele 
voltasse.”(DI, 148)  
 

 A ambiguidade do envolvimento com os gêmeos fica evidente no ato mesmo de 

limpar o quarto deles. Tal como Félicité, personagem do conto “Um coração simples” 

(1877), de Flaubert, na qual é explicitamente inspirada, que vive os sentimentos das 

pessoas a quem se liga afetivamente, Domingas absorve as emoções que os gêmeos lhe 

infundem, as quais, por sua vez, correspondem à disposição das coisas nos respectivos 

quartos: 

“O fato é que todos os dias, de bom ou mau humor, ela entrava em cada quarto 
e se demorava antes de começar a limpeza. E se o remo e as tralhas do Caçula 
lhe exaltavam o ânimo, o despojamento do espaço de Yaqub lhe esfriava a 
cabeça. Talvez minha mãe gostasse desse contraste.”(DI, 107)  
 

 A relação entre Domingas e Zana também obedece a um contraste – “a 

empregada e cozinheira de muitos anos, a cúmplice no momento das orações”(DI, 251). 

 

 Flora e Rânia 

 

 Muito a respeito do par Flora-Rânia foi dito no capítulo 1, cuja epígrafe serve de 

motivo para uma primeira aproximação entre Esaú e Jacó e Dois irmãos. Foi dito 

sobretudo um aspecto essencial do cotejo entre Flora e Rânia, que traduz uma 

característica distinta entre os romances: entre o mais “simbólico” de um e o mais 

“empírico” do outro. 

 Mas de tudo sempre resta algo a dizer. Resta a dizer, por exemplo, que as duas 

fantasiam modelos de homens idealmente perfeitos às suas necessidades amorosas, que, 

todavia, não poderão ser materializados: no caso de Flora, a fusão de Pedro e Paulo; no 

caso de Rânia, a mistura de Yaqub e Omar.  

 Flora em suas alucinações, nas quais funde as almas dos gêmeos, supõe ver a 

aparição de uma pessoa, e “esta única pessoa solitária parecia completá-la 

interiormente, melhor que nenhuma das outras em separado.”(EJ, 222). 
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 Rânia sublima no comércio – uma “águia nos negócios” – uma antiga frustração 

amorosa, e passa a recusar com desdém todos os pretendentes que surgem diante dela: 

“Talvez Rânia quisesse pegar um daqueles pamonhas e dizer-lhe: Observa o 
meu irmão Omar; agora olha bem para a fotografia do meu querido Yaqub. 
Mistura os dois, e da mistura sairá o meu noivo.”(DI, 98)  
 

 Entretanto, assim como Flora não conseguiu fundir os gêmeos, Rânia “nunca 

encontrou essa mistura.”(DI, 98). 

 Nas experiências que as duas formulam desses seres idealmente perfeitos, julgo 

haver, no entanto, uma distinção fundamental. A receita de Rânia parece conter 

ingredientes carnais ou sexuais. Enquanto Flora funde almas, Rânia mistura corpos. E se 

os corpos a “misturar” são os dos irmãos, a conotação incestuosa se impõe. 

Subentendem-se mais do que insinuações incestuosas na sua admiração “visceral e 

quase simétrica”(DI, 98) por ambos – “como ela se tornava sensual na presença de um 

irmão! Com esse [Yaqub] ou com o outro, formava um par promissor.”(DI, 117): 

Com esse: 

“Ela mimava os gêmeos e se deixava acariciar por eles, como naquela manhã 
em que Yaqub a recebeu no colo. As pernas dela, morenas e rijas, roçavam as 
do irmão; ela acariciava-lhe o rosto com a ponta dos dedos, e Yaqub, 
embevecido, ficava menos sisudo (...) 

Ainda chovia muito quando a vi subir a escada de mãos dadas com 
Yaqub; entraram no quarto dela, alguém fechou a porta e nesse momento minha 
imaginação correu solta.”(DI, 117) 

 
Com o outro: 

“Sorria [Omar], fazia-lhe cócegas nos quadris, nas nádegas, uma das mãos 
tateava-lhe o vão das pernas. Rânia suava, se eriçava e se afastava do irmão, 
chispando para o quarto.”(DI, 93, 94) 
 
“Enlaçava-a, carregava-a no colo, olhando para ela como um conquistador cheio 
de desejo. As palavras que adoraria ouvir de um homem ela ouviu de 
Omar.”(DI, 178) 
 

 Se em relação a Flora a morte representou a impossibilidade fatal da aliança, a 

impossibilidade em relação a Rânia resultou das circunstâncias que se armaram para 

separar os irmãos. 

 

 Nóbrega e Yaqub 
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 A dupla Nóbrega e Yaqub é como que complementar à dupla anterior. 

Complementar no sentido de que a partir da confrontação dos pares de personagens é 

possível extrair a natureza própria a cada romance. A partir deles conhece-se com mais 

nitidez mundos distintos, momentos distintos, problemas distintos, e o encaminhamento 

que se dá a esses problemas segundo o ponto de vista do respectivo foco narrativo. 

 Nóbrega e Yaqub são filhos do dinheiro, mas pertencem a sociedades distintas. 

A trajetória de Nóbrega e seu comportamento traduzem um estilo de vida em que 

praticamente se completou o predomínio da classe sobre o estamento. Diferentemente 

de Santos, outro representante da sociedade de classes, mas que cortejava a “boa 

sociedade”, e é aquinhoado com a baronia, Nóbrega não tem essas aspirações, até 

mesmo por falta de lustre pessoal ou de tempo para adquiri-lo. Santos enriqueceu com a 

“febre das ações” de 1855, a fortuna de Nóbrega cresceu de modo exponencial com o 

encilhamento (1890-1891). 

 Quando, em 1871, roubou a nota de dois mil réis que Natividade lhe dera, ele 

ainda não tinha nome. Era um humilde membro de uma irmandade que saía a pedir 

esmolas pelo repouso das almas do purgatório. As irmandades eram associações 

religiosas que vinham dos tempos coloniais e cujo papel era o de “protectoras da vida 

espiritual dos irmãos, e também de reguladoras do seu comportamento na comunidade a 

que pertenciam.”(SILVA, 1996, p. 286). Dentro delas, o “andador” ocupava o lugar 

mais baixo em sua hierarquia. “As irmandades tinham composição semelhante: havia o 

capelão, o juiz, o escrivão, o tesoureiro, o procurador, os mesários e um ‘andador’ que 

se encarregava dos peditórios.”(SILVA, 1996, p. 287). 

 Mas ele reaparece no capítulo LXXIV (”A alusão do texto”) já com o nome de 

batismo: “Chamava-se então Nóbrega; outrora não se chamava nada, era aquele simples 

andador das almas”(EJ, 206). A aquisição do nome é correlata à riqueza que amealhou. 

Presentemente, possuía carruagem com lacaio e cocheiro, era dono de palacete com 

móveis feitos na Europa, aparelhos de Sèvres, tapetes de Smirna... Não, “amealhar” não 

é o termo correto. Sua riqueza não foi gerada pelo trabalho contínuo de poupar mealhas. 

Produziu-se a golpes de fortuna, que a “[d]obrou, redobrou e tresdobrou.”(EJ, 206). 

Com a “quadra do encilhamento”, ela se avolumou de forma vertiginosa. 

De Yaqub não temos notícia ou descrição de opulência tão especificada e 

graúda. Sabe-se apenas do temor de Halim quanto ao engenheiro que “se engrandecia 
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endinheirado”(DI, 126). Para Yaqub vale mais o prestígio social de engenheiro 

renomado. Posição alcançada mediante a concentração aturada nos estudos, com 

abnegação e sacrifício dos prazeres proporcionados pela vida noturna manauara, e mais 

tarde continuada na fria e solitária São Paulo, até obter ingresso na USP. 

 Ao tempo de Yaqub, estamos em plena e aberta sociedade de mercado. O surto 

industrializante nos anos 50 é vigoroso. A industrialização prossegue em passo 

acelerado com os militares, patrocinada e projetada pelo Estado por intermédio de seus 

Planos de Desenvolvimento. São iniciativas modernizantes e conservadoras, 

concentradoras de renda. Yaqub aprova e aproveita essas iniciativas sem opor 

questionamentos. 

 Nóbrega e Yaqub são filhos do dinheiro, repetimos. Nóbrega se espanta com a 

recusa de Flora ao pedido de casamento que lhe fizera, pois não admite que o dinheiro 

não compre tudo. Mas ela recusara, 

“uma recusa atrevida, porque enfim quem era ela, apesar da beleza? uma 
criatura sem vintém, modestamente vestida, sem brincos, nunca lhe vira brincos 
às orelhas, duas perolazinhas que fossem. E porque é que lhe furaram as 
orelhas, se não tinham brincos que lhe dar. Considerou que às mais pobres 
meninas furam as orelhas para os brincos que lhe possam cair do céu. E vem 
esta, e recusa os mais ricos brincos que o céu ia chover sobre ela...”(EJ, 257)  
 

 Yaqub é o representante do “mundo das mercadorias”; do mundo das coisas, 

com “o poder de feitiço que cada coisa tem.”(DI, 139). Yaqub é o agente da reificação, 

processo consequente à produção voltada para o mercado, no qual o valor de uso dos 

objetos se transforma em valor de troca; os objetos são privados de suas qualidades 

sensíveis para serem considerados os aspectos quantitativos, tomam a “forma de um 

atributo de coisas mortas: o preço”(GOLDMANN, 1975, p. 122). O fenômeno da 

reificação aos poucos contamina as relações humanas, obstrui o entendimento dos 

elementos qualitativos e sensíveis, tende a “substituir no conjunto da vida humana, o 

qualitativo pelo quantitativo.”(GOLDMANN, 1975, p. 125). Foi, quem sabe, a 

expressão corrompida por sua ação reificadora que impedia Yaqub de se dirigir a Nael 

de coração puro, que fazia a ambição das coisas matar possíveis sentimentos paternos: 

“O olhar dele não me intimidou, mas não sei se eram olhos de um pai. Ele 
nunca respondeu ao meu olhar. Talvez sua ambição reiterasse a minha dúvida, 
ou a ambição, enorme, desmedida, não lhe permitisse olhar para mim com 
franqueza.”(DI, 232, 233) 
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 As coisas também se ligam a Nóbrega, não, contudo, com o mesmo sentido que 

se empresta a seu par. Aqui está ausente a reificação. É um procedimento literário 

comum a Machado de Assis, em que as coisas são projeções da alma humana. 

Raimundo Faoro chama o procedimento de “técnica do apólogo”(FAORO, 1974, p. 41), 

a fábula moral na qual as coisas falam. Por certo, ele tem em mente o conto do mesmo 

nome em que se estabelece uma dialética entre agulha e linha. Já Lucia Miguel Pereira 

faz do procedimento uma demonstração de que Machado de Assis “não foi indiferente 

às sugestões da natureza, mas a compreendeu em função do homem, como um cenário 

mutável segundo o estado de espírito dos atores, ao qual só o elemento humano infundia 

uma alma.”(PEREIRA, 1973, p. 85). Mas é o mesmo Aires que resume tudo em frase 

lapidar: “A alma da gente dá vida às cousas externas, amarga ou doce, conforme ela for 

ou estiver”(ASSIS, 1967, p. 160). 

 Assim, para nos limitarmos a Esaú e Jacó, quando Natividade desce do morro 

do Castelo com a notícia da predição da cabocla: “Perpétua compartia das alegrias da 

irmã, as pedras também, o muro do lado do mar, as camisas penduradas às janelas, as 

cascas de banana no chão.”(EJ, 68). Quando Santos sabe da gravidez da mulher: “A 

estatueta de Narciso, no meio do jardim, sorriu à entrada deles, a areia fez-se relva, duas 

andorinhas cruzaram por cima do repuxo, figurando no ar a alegria de ambos.”(EJ, 76). 

Quando recebe o título de barão: “Toda a casa estava alegre.”(EJ, 105). 

 Quanto ao nosso Nóbrega, em duas ocasiões ele se associa às coisas. Na 

primeira, é ainda um incógnito irmão das almas, cujo cansaço do sapato contrasta com a 

alegria de Natividade: “Os mesmos sapatos de um irmão das almas, que ia a dobrar a 

esquina da rua da Misericórdia para a de São José, pareciam rir de alegria, quando 

realmente gemiam de cansaço.”(EJ, 68). Na outra, próspero e nomeado, ele volta aos 

mesmos bairros para onde saía a pedir esmolas. Quer que tudo celebre a carreira 

apoteótica de um vencedor: 

“Só as casas eram as mesmas, pareciam reconhecê-lo, e algumas vezes quase 
lhe falavam. Não é poesia. O ex-andador sentia necessidade de ser conhecido 
das pedras, contar-lhes a vida, obrigá-las a comparar o modesto de outrora com 
o garrido de hoje, e escutar-lhe as palavras mudas: ‘Vejam manas, é ele 
mesmo’. Passava por elas, fitava-as, interrogava-as, quase ria, quase as tocava 
para sacudi-las com força: ‘Falem, diabos, falem!’ 
(...) a tudo quisera dar olhos, ouvidos e boca, uma boca que só ele escutasse, e 
que proclamasse a prosperidade daquele velho andador.”(EJ, 207) 
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 Mas só às coisas quisera infundir sentidos, pois não “confiaria de homem” o 

passado, um passado pouco edificante. Procura, por isso mesmo, nessa ocasião, 

compensar a falta de ter ficado com a nota de dois mil réis que recebera de Natividade. 

Exatamente no mesmo lugar em que metera a nota na algibeira retira agora da algibeira 

uma nota de dois mil réis e a dá a uma mendiga. Eis aí a duplicidade do gesto de 

Nóbrega participando daquela lei de reversibilidade moral exposta no início do capítulo: 

o Nóbrega ladrão da nota e o Nóbrega doador da nota. 

 E o que pensa Aires do endinheirado Nóbrega? Pelo visto até aqui, ao velho 

Aires, que tem horror à vulgaridade, não agradam as maneiras de Nóbrega, sua “pouca 

ortografia” e “nenhuma sintaxe”, sua conduta nada virtuosa, seu estilo menos curial, sua 

devoção ao dinheiro. A propósito, o dinheiro bem poderia ser mais uma das “obsessões 

fundamentais” de Machado de Assis listadas por Antonio Candido. Ele aparece nos 

contos “A igreja do Diabo”, “Conto de escola”, “Anedota pecuniária”, “O empréstimo”, 

“O lapso”, “Entre Santos”. 

 E sempre de modo pejorativo, como instrumento da venalidade dos atos 

humanos, como agente corruptor da gratuidade das ações. Em Quincas Borba, ao salvar 

o menino Deolindo de ser atropelado por um carro, Rubião deixara cair o chapéu. Um 

rapazinho o restituiu, sem querer nada em troca, todavia 

“Rubião deu-lhe uns cobres em recompensa, cousa em que o rapazinho não 
cuidara, ao ir apanhar o chapéu. Não o apanhou senão para ter uma parte na 
glória e nos serviços. Entretanto, aceitou os cobres, com prazer; foi talvez a 
primeira idéia que lhe deram da venalidade das ações.”(ASSIS, 1968, pp. 80, 
81).   
 

 No conto “A igreja do Diabo”, com o intuito de seduzir adeptos para a igreja que 

tencionava fundar, o Diabo propunha nova e atrativa doutrina: 

“A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um 
casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A 
venalidade, disse o Diabo, era o exercício de um direito superior a todos os 
direitos.”(ASSIS, 1998, p.16) 
 

Em “Conto de escola”, Raimundo, na sala de aula, oferece a Pilar uma “moeda 

de prata do tempo do rei”, mas com a condição de que este lhe ensine pontos de sintaxe. 

Curvelo, que os observava, os denuncia ao severo professor Policarpo, e eles são 

castigados. Pilar concluiu à guisa de lição moral: “E contudo a pratinha era bonita e 

foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da 

corrupção, outro da delação.”(ASSIS, 1998, p. 232). 



 133

E nesta crônica de 02 de agosto de 1896 parece estarmos ouvindo uma subida 

voz a comandar os gestos de Nóbrega em pleno ato de “fazer a operação da nota de dois 

mil réis”:  

“Desde então [tempos de Otelo], já antes, e até agora é com ele [dinheiro] que 
se alcançam grandes e pequenas coisas, públicas e secretas. Mete dinheiro na 
bolsa, ou no bolso, diremos hoje, e anda, vai para diante, firme, confiança na 
alma, ainda que tenhas feito algum negócio escuro. Não há escuridão quando há 
fósforos. Mete dinheiro no bolso. Vende-te bem, não compres mal os outros, 
corrompe e sê corrompido, mas não te esqueças do dinheiro, que é com que se 
compram os melões. Mete dinheiro no bolso.”(ASSIS, 2008, p. 1304) 
 

 Não que não haja legitimidade em ter ambição, em querer ascender socialmente, 

como o fazem Guiomar (A mão e a luva) e Iaiá Garcia, mas desde que não vinguem a 

falta de compostura, o arrivismo, a ilicitude, procedimentos de Procópio Dias, Cotrim, 

Palha, Santos e Nóbrega – estando este último situado na parte mais extrema na escala 

desses homens de grossas maneiras. 

 Nael, o narrador de Dois irmãos, ao revelar-se-lhe toda a ambição de Yaqub, 

afasta-se dele e do que ele representa, “o perigo e a sordidez de sua ambição 

calculada”(DI, 264). “Me distanciei do mundo das mercadorias, que não era o meu”(DI, 

262). “Queria distância de todos esses cálculos, da engenharia e do progresso 

ambicionado por Yaqub.”(DI, 263). 

 Mas, e aqui temos a diferença de pontos de vista, enquanto a rejeição ao mundo 

de Yaqub – e ao de Omar - por parte de Nael significa apenas isso, ou seja, a exclusão 

das alternativas, e não a negação de tudo; o ceticismo de Aires, seu desengano e talvez 

algum saudosismo parecem enxergar que o século que se abre, não importa que regimes 

de governo vigorem, trará homens como Nóbrega e seus valores – “o mundo que se 

despede e o mundo que chega. Os valores de um não são os valores de outro, as regras 

de conduta se partem, vazias para quem olha para trás.”(FAORO, 1974, p. 3).  

 Essa análise continua nos dois capítulos a seguir. 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

(...) but history will catch you at end. 
Because history is not the background – history 

is the stage!(Indignation, Philip Roth) 
 

 Os acontecimentos históricos em Esaú e Jacó e Dois irmãos não são apenas uma 

tela estática sobre a qual se desenvolve a ação, paisagem ou ambiente distantes em 

relação às figuras representadas em destaque. Não, a História não é o pano de fundo, a 

História é o palco. É certo que a intensidade trágica do romance Indignação, a qual a 

epígrafe ressuma, não se repete em Esaú e Jacó e Dois irmãos. De todo modo, em cada 

obra e à sua maneira, a História encerra um mundo ambíguo em que os personagens 

serão capturados pela indiferença ou pela ação. 

 O termo História é tomado em dois sentidos. O sentido mais corriqueiro de 

movimento dos fatos que se sucedem ao longo do tempo; e o mais especulativo de 

reflexão crítica acerca desse movimento. A primeira acepção quer referir-se à disciplina 

das ciências humanas que estuda os eventos relevantes do passado. Diz respeito à 

História como matéria historiográfica. 

 A quantidade de referências explícitas a esses eventos em Esaú e Jacó – Lei do 

Ventre Livre, Questão Militar, Abolição, Proclamação da República, Encilhamento, 

Revolta Federalista, Revolta da Armada; sem falar em eventos colaterais, como o baile 

da ilha Fiscal, a dissolução do congresso por Deodoro e o estado de sítio decretado por 

Floriano Peixoto –, a quantidade desses eventos, como dizíamos, poderia levar-nos a 

acreditar tratar-se de um romance histórico; ainda mais se, além dos eventos, participam 

nele figuras notórias como a princesa Isabel e o marechal Floriano Peixoto. 

 Pedro e Paulo são os personagens que adotam posições políticas divergentes. No 

reinado de Pedro II, Pedro é monarquista e Paulo é republicano. Após 1889, Pedro adere 

ao republicanismo, Paulo, entrementes, se transforma num jacobino. 

 Em Dois irmãos, não há propriamente fatos históricos específicos a destacar, 

mas uma linha contínua que abarca, mais ou menos, o período que vai do pós-guerra até 

quase o fim do regime militar. São aproximadamente 35 anos, os anos do nacional-

desenvolvimentismo, da modernização conservadora e excludente. Nos primeiros 

tempos, o otimismo com a construção e inauguração de Brasília não chegava ao norte, 
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ou chegava como um “sopro amornado”. Com os militares, a ideologia do Brasil país do 

futuro tem na Amazônia a sede dos grandes projetos e desafios. 

 Yaqub é a figura vinculada ao Brasil moderno. Ambos, Yaqub e o Brasil, 

“pareciam ter um futuro promissor”. Num primeiro momento, ele é o arauto desse 

futuro, o portador das novidades que transfere do sul para o norte. Depois, ele mesmo é 

o engenheiro do desenvolvimento, a soldo de investidores atraídos por espaços que 

“pedem para ser ocupados”, por cidades “prontas para crescer”, como Manaus. Omar é 

a contraparte de Yaqub. Ele é crítico e vítima da ditadura. Mas isso não significa 

designá-lo como a parte boa da nação. Seus gestos tresloucados e inconsequentes não 

apontam para nenhum rumo. 

 A segunda acepção do termo História diz respeito ao seu caráter, por assim 

dizer, filosófico. Envolve uma reconstituição reflexiva do movimento da História. 

Implica uma concepção sobre a passagem do tempo, passagem do tempo que se 

consubstancia com uma forma narrativa correspondente. 

 Creio que os dois romances formulam filosofias da História. Em Esaú e Jacó, o 

monótono andamento da narrativa reflete a disputa interminável entre dois polos: Pedro 

ou Paulo, origem e epítome de outras disputas – Robespierre ou Luís XVI, liberal ou 

conservador, monarquia ou república. O próprio narrador reconhece ser enfadonho 

repetir controvérsia que “não ata nem desata”. 

 As disputas permanecem sem resolução, caminham para o nada, o tempo é um 

“rato roedor”, “tecido invisível”. Não há salvação no plano da História. A mudança 

histórica não traz redenção. Cada indivíduo que trate, então, de consultar apenas seus 

interesses imediatos. O vidraceiro que vende retratos não faz caso dos destinos 

ideológicos da revolução francesa, do que representaram Robespierre e Luís XVI – 

importa-lhe vender os retratos deles pelo melhor preço. O conservador Batista, apesar 

de algum constrangimento, converte-se em liberal, numa das trocas de guarda de 

Gabinete; e depois em republicano, na troca de regime – aproveita-lhe voltar a ocupar 

postos de mando. A Custódio, dono da Confeitaria do Império, pouco se lhe dá defender 

a monarquia – interessa-lhe somente proteger seus negócios contra eventuais vândalos 

da república. É uma visão cética, desencantada do mundo, história sem utopia. 

 Em Dois irmãos, os gêmeos Yaqub e Omar simbolizam também um impasse: a 

ambição desmedida ou a ação tresloucada. Impasse consignado pela ótica do narrador, 
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que rechaça as alternativas postas em ato. Impasse que, por outro lado, se amplia, 

ultrapassando o comportamento individual, para configurar a nação e dimensionar 

projetos históricos de desenvolvimento. A recusa tanto de um progresso impróprio por 

injusto quanto de uma alternativa falsamente libertária não acarreta a mesma visão 

desenganada do conselheiro Aires, a cujo ponto de vista Esaú e Jacó se subordina. O 

tempo dos fatos narrados em Dois irmãos, além disso, não é o tempo progressivo ou 

linear, mas o tempo da rememoração, que se detém em certos pontos do passado, 

intensivos em memória, e, portanto, constituídos pela linguagem. Em outras palavras, 

na medida em que ao longo da rememoração não se logra reproduzir estritamente a vida 

– “a memória inventa, mesmo quando quer ser fiel ao passado” –, ela se torna parte da 

linguagem, invenção da linguagem. 

 Tudo isso são hipóteses que procurarei demonstrar neste capítulo. Para essa 

demonstração serão abertos dois tópicos: a História como matéria historiográfica e a 

História como matéria filosófica. É certo que há uma íntima relação entre eles, a 

separação servindo só para tornar mais clara a exposição. Não é importante, de outra 

parte, conhecer se os autores formularam de modo consciente ou involuntário uma certa 

concepção de História; o que vale é registrar o fato e descrever como ele ocorre.  

   

  ESAÚ E JACÓ 

 

 A História como matéria historiográfica 

 

 Machadinho  

 

 É antiga a querela a respeito da participação ou não de Machado de Assis nas 

questões de seu tempo. Como tudo no autor de D. Casmurro, este ponto não comporta 

uma resposta simples do tipo sim ou não. De resto, sim ou não respondem muito mal 

aos quesitos literários, mormente, repito, aos ligados a ele. Assim, faz-se necessário 

estabelecer alguns critérios para avaliar - se houve -  o grau dessa participação, a forma 

dessa participação, a uniformidade dessa participação. 

 A máxima, aberta e convicta interferência na vida pública ocorreu em sua 

juventude. O moço Machado, o Machadinho dito, foi um combativo cronista liberal. 
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Convidado por Quintino Bocaiúva, no início da década de 1860, ele passou a escrever 

no Diário do Rio de Janeiro, jornal dirigido por Saldanha Marinho. Ambos, Saldanha 

Marinho e Quintino Bocaiúva, eram então liberais, como o corpo de redatores do jornal. 

 Na seção “Comentários da Semana”, Machado de Assis fustigava os gabinetes 

conservadores. Assim começa a crônica de 1 de novembro de 1861: 

“O que há de política? É a pergunta que naturalmente ocorre a todos, e a 
que me fará o meu leitor, se não é ministro. O silêncio é a resposta. Não há 
nada, absolutamente nada. A tela da atualidade política é uma paisagem 
uniforme; nada a perturba, nada a modifica. Dissera-se um país onde o povo só 
sabe que existe politicamente quando ouve o fisco bater-lhe à porta. 

“O que dá razão a este marasmo? Causas gerais e causas especiais. Foi 
sempre princípio do nosso governo aquele fatalismo que entrega os povos 
orientais de mãos atadas às eventualidades do destino. O que há de vir, há de 
vir, dizem muitos ministros, que, além de acharem o sistema cômodo, por amor 
da indolência própria, querem também pôr a culpa dos maus acontecimentos 
nas costas da entidade invisível e misteriosa, a que atribuem tudo.”(ASSIS, 
2008, p. 20)  

 
A entidade invisível e misteriosa é o Imperador. 

 A crônica de 24 de março de 1862 acusa o governo, com o fito de granjear a 

confiança de Pedro II, de propagar o boato de uma revolução que seria deflagrada pelos 

liberais: 

“É amanhã a inauguração da memória do Rocio. É também amanhã o 
aniversário da proclamação da nossa carta política. Por último, na opinião do 
Ministério, é amanhã a realização de uma revolta popular, preparada pelos 
chefes liberais a bem de se apossarem do governo. 
(...) 

“Devo investigar se o Ministério com estas precauções que toma, e com 
estes boatos que assoalha, tende à parvoíce ou à esperteza. É difícil o problema. 
Existem ambos os elementos no gabinete e decidir qual deles prepondera na 
questão, é um trabalho de minuciosa análise.”(ASSIS, 2008, pp. 65, 66)  

 
25 de março seria o dia da “inauguração da memória do Rocio”, isto é, da inauguração 

da estátua equestre de Pedro I na atual praça Tiradentes; do aniversário da constituição 

de 1824 e da forjada revolução dos liberais. 

 Os artigos dos “Comentários da semana” eram de ordem predominantemente 

política. Acompanhavam a linha editorial do Diário do Rio de Janeiro de oposição 

liberal aos governos conservadores. Segundo Jean-Michel Massa, “davam a tendência 

do jornal”: 

“Como o título o mostra, os Comentários da semana eram uma revista 
geral de atualidades em que o redator escolhia livremente os seus temas. Como 
por diversas vezes os Comentários de Machado de Assis – que assinou Gil, 
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depois M. A. – substituíram o editorial, parece claramente que estas crônicas 
davam a tendência do jornal. Nestas crônicas, as novidades teatrais ou literárias 
ocupavam um espaço reduzido, por haver outras rubricas consagradas a esses 
assuntos. Pela primeira vez a política absorveu o essencial da atividade do 
jornalista em que se transformou o jovem escritor Machado de Assis. Entre 
1861 e 1862, não se pode de maneira alguma falar de absenteísmo. Era 
exatamente o contrário.”(MASSA, 1971, p. 292)  

 
 Em relação à Guerra do Paraguai, Machado de Assis não hesita em defender os 

motivos do Brasil e saudar a ida dos voluntários da pátria para o “campo de batalha”. 

Na seção “Ao acaso”, do Diário do Rio de Janeiro de 7 de março de 1865, assim se 

manifesta: 

“Ainda no domingo lá se foi para o Sul um contingente de voluntários. 
(...) Aqueles bravos marcham para o campo de batalha como para uma festa. 
Eles sentem que obedecem à lei da honra, não os inspira uma vaidade pueril ou 
uma ambição mal provada. É a imagem da pátria que os atrai e os 
move.”(ASSIS, 2008, p. 264)  

 
 Mais adiante, ao refutar informações falsas e apreciações inexatas de certas 

folhas internacionais sobre o conflito, não tergiversa em chamar de tiranete a Solano 

López: 

“A narração dos atos de pirataria praticados pelo governo paraguaio, é feita com 
as cores próprias a tornar o tiranete digno da admiração universal. Conta, por 
exemplo, a apreensão dos fundos que levava o vapor Olinda, mas não 
acrescenta o procedimento que em seguida teve o sr. Francisco Solano. O 
presidente do Paraguai, pensa o correspondente, é a providência do Rio da 
Prata.”(ASSIS, 2008, p. 265) 
 

 Na crônica de 25 de abril do mesmo ano, também não se esquiva, é direto em 

querer para Tiradentes um lugar no panteão dos heróis nacionais. Para certos críticos, 

que gostam de ver em todo escrito do autor carioca uma intenção cifrada, tal 

reivindicação seria uma expressão precoce de sentimento republicano. Mas ele é claro 

em seu desejo de que se reconheça em Tiradentes apenas um precursor malogrado do 

movimento de independência, finalmente vitorioso 30 anos depois pelas mãos de Pedro 

I e José Bonifácio: 

“Ora, o crime de Tiradentes foi simplesmente o crime de Pedro I e José  
Bonifácio. Ele apenas queria apressar o relógio do tempo; queria que o século 
XVIII, data de tantas liberdades, não caísse nos abismos do nada, sem deixar de 
pé a liberdade brasileira.”(ASSIS, 2008, p. 288, 289)  
 

 Na ausência de iniciativa do povo, tanto conservadores quanto liberais poderiam 

tomar a si a tarefa de propor a reparação da injustiça histórica, mas talvez coubesse aos 
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últimos, como o “partido dos impulsos generosos”, a primazia da bela ação. Em último 

caso, recorria ao sábio imperador do Brasil, que teria como vencer a resistência dos 

aduladores: 

“Os aduladores hão de ter-lhe lembrado que Tiradentes queria a 
república; mas o imperador é um homem ilustrado, e há de ver como se 
distancia dos aduladores o heróico alferes de Minas. Se os ânimos recuam 
diante de uma idéia que julgam ofensiva à monarquia, cabe ao príncipe sufocar 
os escrúpulos, tomando ele próprio a iniciativa de um ato que seria uma das 
mais belas páginas do seu reinado. Um príncipe esclarecido e patriota não podia 
fazer uma ação mais nobre, nem dar uma lição mais severa.”(ASSIS, 2008, p. 
289)  

 
 É de se ressaltar na pretensão do jovem Machado a disposição exaltada de um 

liberalismo em pleno domínio saquarema. Compreender as implicações do gesto 

extremo significa reconhecer a profundidade da mudança operada no velho Machado – 

a baixa de guarda, o recuo do embate explícito, o distanciamento cético de quem vê de 

fora e de cima os lances da luta. 

 O empenho em erigir Tiradentes a símbolo da independência importaria colocá-

lo lado a lado com o fundadores do Império do Brasil, como os citados José Bonifácio, 

D. Pedro I e outros componentes da “boa sociedade”. Inadmissível pretender colocar, 

naquela altura, início da década de 1860, no fastígio do segundo reinado, em pé de 

igualdade com ricos senhores responsáveis pelo governo do império um homem livre de 

baixa extração, representante do “mundo da desordem”, na expressão de Antonio 

Candido, em “Dialética da malandragem”. 

 Creio não forçar a comparação ao estabelecer uma correspondência entre a 

proposição formulada na crônica e uma passagem de Esaú e Jacó. É aquela em que, por 

ocasião da emancipação dos escravos, Paulo, estudante de Direito, conclui, em 20 de 

maio de 1888,  em São Paulo, um discurso com a seguinte frase: “A abolição é a aurora 

da liberdade; esperemos o sol; emancipado o preto, resta emancipar o branco.” 

 Natividade preocupa-se com o discurso, que toma por subversivo e com a frase, 

que julga uma “ameaça ao imperador e ao império”. Ela teme pela carreira do filho, 

teme que, por causa de suas opiniões políticas o vaticínio da cabocla de tornar-se um 

grande homem, de ter uma vida gloriosa não se realize. 

 Santos, porém, acha o discurso “excelente” e quer transcrevê-lo nos jornais. O 

“excelente” de Santos não é, naturalmente, pelo sentido do discurso, pelas ideias 

contidas nele, mas pelo aspecto formal, pelo estilo, pela pompa da retórica. A essa altura 
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do romance, já sabemos que ele é incapaz de avaliar argumentos articulados num 

discurso. “Dotado de perfeita inópia mental”, simplesmente repete as opiniões ouvidas 

de outrem, como um autêntico “medalhão”. 

 No entanto, Natividade insiste no risco à carreira do filho que o discurso e, 

sobretudo, a frase acarretariam: 

“- Pois você não vê, Agostinho, estas palavras têm sentido republicano, explicou ela 

relendo a frase que a afligira.” 

Que ao menos se suprimisse a frase; do contrário, o discurso não deveria ser transcrito. 

“- Ah! isso não! O discurso é magnífico, e não há de morrer em São Paulo; é preciso 

que a Corte o leia, e as províncias também, e até não se me daria fazê-lo traduzir em 

francês. Em francês, pode ser que fique ainda melhor.” 

 Pedro, assistindo ao debate entre os pais, intervém para aplacar os receios da 

mãe, ao dizer que a frase não era tão subversiva assim, que poderia ser assinada por um 

liberal de 1848. 

“- Um monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho, concluiu ele depois de 

reler as palavras do irmão.”(EJ, 141, 142) 

 Frise-se, mais uma vez, que a associação do republicanismo de Paulo ao 

liberalismo de 1848 não deve insinuar qualquer adesão do jovem Machado a ideias 

republicanas. A declaração de Pedro, ao revés, confirma as convicções monárquicas até 

mesmo dos liberais exaltados, dos que participaram dos movimentos de 1842 e 1848. 

Com efeito, mesmo os liberais exaltados “se empenharam tanto em marcar sua 

diferença com relação aos Regressistas, quanto em dissociar o princípio democrático do 

conteúdo republicano.”(MATTOS, 1994,  p. 132)  

 No que toca aos assuntos da Igreja e de seus representantes, segue na mesma 

tônica da palavra franca, sem rodeios. O jovem Machado tem posições assumidamente 

anticlericais. É crítico contumaz do jornal católico Cruz, da prelazia da Candelária. Na 

crônica, por exemplo, de 1 de março de 1863, da seção “O Futuro”, ainda do Diário do 

Rio de Janeiro, ataca o “fausto profano”, o “ridículo aparato” das manifestações 

religiosas, responsáveis por produzir no povo a “morte da fé”. Quanto ao clero: “Sem 

exageração, o nosso clero é tacanho e mesquinho; nada enxerga para fora das paredes da 

sacristia, metade por ignorância, metade por sistema.”(ASSIS, 2008, p. 96). 
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 Semelhantes exemplos demonstram sobejamente o grau de intervenção do 

escritor nos assuntos da esfera pública: afirmação de uma preferência partidária; reforço 

ideológico dessa preferência ao desejar entronizar um novo símbolo, um símbolo por 

assim dizer mais agônico, para representar nossa emancipação política; defesa e 

incentivo de uma atitude belicosa e patriótica em relação à Guerra do Paraguai; 

posicionamento incisivamente anticlerical.  

 

 O cético 

 

 Mas apesar da evidência dos exemplos, por que se difunde que Machado de 

Assis permaneceu alheio à realidade política e social de seu tempo? Isso vale tanto para 

admiradores quanto detratores, que veem aí, no primeiro caso, o mérito de um autor de 

visada universal; no segundo caso, a mácula de um autor pouco brasileiro. 

 A resposta provável para a questão acima talvez resida no fato de a impressão 

subsistente ser a do último Machado, do Machado maduro, do Machado cético. O grau 

de intervenção nos assuntos públicos não se manteve de modo uniforme. O ativismo 

propositivo e interpelador das primeiras crônicas está ausente nas crônicas finais, 

sobretudo as de “A Semana”, da Gazeta de Notícias. É dada ênfase às crônicas, ressalte-

se, porque nelas tende-se a revelar de maneira mais nítida os pontos de vista de quem as 

escreve, sua face, digamos assim, civil. 

 É verdade que aquelas crônicas finais exigem do leitor um escrutínio mais 

apurado em extrair a opinião de dentro da matéria simulada. Lucia Miguel Pereira, 

numa de suas bem achadas intuições, imputa ao velho Aires as crônicas de “A Semana” 

– “Em 1892, quem escreve os folhetins da Semana, sob o pseudônimo de Machado de 

Assis, é o velho Aires”(PEREIRA, 1988, pp. 244, 245); Brito Broca chama-as de 

“crônicas maliciosas”. 

 Lucia Miguel Pereira também faz uma distinção entre dois momentos de 

Machado de Assis, no que se refere ao nível de sua intervenção nos assuntos públicos 

ou “escritos críticos”: 

“Machado, moço, não teve aquele medo de opinar, aquela prudência que todos 
tomam por um dos seus traços característicos sem se lembrar que, dos seus 
escritos críticos, conhecem sobretudo os da maturidade e da 
velhice.”(PEREIRA, 1988, p. 77)  
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Distinção que Brito Broca resume numa sentença: “Na mocidade combatia; na 

maturidade passou a sorrir com descrença.”(BROCA, 1983, p. 30) 

 Por isso, temas tão candentes como a campanha abolicionista e a implantação da 

república não mereceram o mesmo tratamento dispensado aos eventos anteriores. Foram 

movimentos iniciados e ocorridos quando já estava concluída a reviravolta machadiana. 

A mesma Lucia Miguel Pereira, que falara do Machado moço, assinala a diferença, 

reconhece a reviravolta: 

“Os grandes movimentos da sua época, a Abolição e a República, que 
se processaram num ambiente de fé, fé na liberdade e igualdade humana, fé nas 
instituições, o deixaram, senão indiferente, pelo menos frio.”(PEREIRA, 1988, 
p. 84) 

 
 Outros parecem não reconhecer a diferença, como Affonso Romano de 

Sant’Anna, que, fazendo um passeio pela produção jornalística do criador de Rubião, 

estranha o seu quase silêncio em relação à Abolição e à República em face da maneira 

calorosa com que tratou de outros assuntos como a Igreja e a Guerra do Paraguai. Tal 

estranhamento é, como disse, uma demonstração de que não se leva em conta a 

transformação verificada no Machado maduro, quando ocorreram aqueles episódios e 

quando “tudo indica que Machado não acreditava nem esperava nada (ou quase nada) 

nem da Política nem da História.”(BOSI, 2006, p. 53). 

 Os que recusam a radical transformação entre os dois Machados tomam por 

evolução natural o que convém configurar como ruptura. Referindo-se especialmente à 

campanha abolicionista, justificam o silêncio por uma intenção pragmática. Ao mulato, 

querendo ascender e ser aceito, não seria prudente tocar em tema tão espinhoso, que 

despertaria em ambientes por onde deveria obrigatoriamente circular a percepção de 

uma tez estranha ao meio. Difícil comprovar intenções. São concebidas no secreto da 

alma, “lá muito ao fundo, onde não penetra olho de homem”. Registre-se, contudo, que 

não haveria tanto custo social assim para um escritor já consagrado acompanhar a onda 

abolicionista, deslanchada a partir da década de 1880 e contando com o assenso de parte 

considerável da “boa” opinião pública e, se não com o beneplácito, ao menos sem o 

antagonismo da Coroa. 

 De todo modo, para atestar concretamente a mudança, há que cotejar textos, e 

para provar a ação do homem, há que verificar sua atuação nas lides públicas. Sobre 

este último aspecto, pouco se sabe a respeito da participação do homem Machado de 
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Assis nas questões de que ora tratamos, ou seja, nas questões atinentes à Abolição e à 

República. São apenas duas ou três situações, sendo que numa delas não há uma fonte 

para comprovar sua veracidade, como a que relata Lucia Miguel Pereira:  

“Entre o Brás Cubas e o Quincas Borba, a vida nacional passara pelas 
profundas modificações da Abolição e da República. 
- Que pensa de tudo isso Machado de Assis? indagava Eça de Queirós. 

   Machado de Assis não pensava nada. 
O pensador andava às voltas com o Rubião, com a evolução da loucura; 

e o burocrata mantinha intangível o seu respeito às leis, aos ofícios, à papelada 
oficial, só permitindo a retirada da sua Diretoria do retrato do imperador 
mediante uma portaria. 
‘- Entrou aqui por uma portaria, só sairá por outra portaria’, declarou aos 
republicanos da primeira hora, atônitos com esse acatamento ao ato de um 
regime findo.”(PEREIRA, 1988, p. 208) 

 

 A seguir, Lucia indaga sobre as razões possíveis para a reação de Machado. 

Apego formal às leis por parte do burocrata ou simpatia pela figura do imperador? 

Antes de prosseguir, é preciso que se diga que R. Magalhães Júnior nega o fato: 

“Tem sido veiculado por alguns biógrafos um episódio fantasioso segundo o 
qual, quando os republicanos resolveram retirar de sua diretoria, no Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, o retrato do imperador, Machado 
teria dito, numa demonstração de formalismo burocrático: ‘Entrou aqui por uma 
portaria, só sairá por outra portaria.’ Trata-se visivelmente de um epigrama 
forjado contra Machado. Nem retratos do imperador eram entronizados nas 
repartições com portarias, nem Machado era homem para se desmandar em 
atitudes tão intransigentes e quixotescas.”(MAGALHÃES JÚNIOR, 1981, p. 
147)  
 

 A expressão “alguns biógrafos” esconde naturalmente o ataque frontal a Lucia 

Miguel Pereira. Mas ele afirma as tendências monarquistas de Machado e suas 

simpatias pela figura do imperador. Assim, a ser autêntico o episódio – verossímil 

parece ser, a despeito da versão em contrário de R. Magalhães Júnior -, responderia 

àquelas hipotéticas razões formuladas por Lucia Miguel Pereira com a mesma retórica 

da conciliação praticada por Aires: “uma coisa não tolhe a outra, e ambas podem ser 

verdadeiras”. Machado de Assis padeceria de uma certa nostalgia imperial, nascida do 

hábito do praxista que segue os mesmos e conhecidos usos e costumes do regime; ou, 

em termos mais prosaicos, do hábito de alguém que acomodou muito bem o pé no 

sapato velho e teme as dores do amaciamento do calçado novo. 

 Em crônica de 27 de novembro de 1892, manifesta-se a saudade das velhas 

práticas  parlamentares: “Oh! as minhas belas apresentações de ministérios! Era um 
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regalo ver a Câmara cheia, agitada, febril, esperando o novo gabinete.”(ASSIS, 2008, p. 

939). 

 Outras saudades imperiais, chamadas de “visões imperiais”, encontram-se na 

crônica de 18 de novembro de 1894, em que se compara a posse de Prudente de Morais 

no Senado da República com as recepções solenes a Pedro II no Senado do Império: 

“Quando isto se deu [a invasão dos convidados no espaço reservado aos 
congressistas], tive uma visão do passado, uma daquelas visões chamadas 
imperiais (duas por ano), em que o regimento nunca perdia os seus direitos. 
Tudo era medido, regrado e solitário. Faltava agora tudo, até a figura do 
porteiro, que nesses dias solenes calçava as meias pretas e os sapatos de fivela, 
enfiava os calções, e punha aos ombros a capa. Os senadores, como tinham 
farda especial, vinham todos com ela, exceto algum padre que trazia a farda da 
Igreja. O barão de São Lourenço, se ali ressuscitasse, compreenderia, ao aspecto 
da sala, que as instituições eram outras, tão outras como provavelmente a sua 
cadeira. Aquela gente numerosa, rumorosa e mesclada esperava alguém, que 
não era o imperador.”(ASSIS, 2008, pp. 1120, 1121)  

 
 O episódio narrado por Lucia Miguel Pereira lembra ainda uma passagem de 

Esaú e Jacó na qual Aires, nos momentos incertos e tensos da chegada da república, 

procurando aquietar Santos, preocupado com os possíveis prejuízos que os incidentes 

políticos poderiam causar aos seus negócios, conta-lhe uma história ouvida a um amigo; 

uma história reveladora da “índole branda do povo”; ei-la: 

“Era no tempo da Regência. O imperador fora ao teatro de São Pedro de 
Alcântara. No fim do espetáculo, o amigo, então moço, ouviu grande rumor do 
lado da igreja de São Francisco, correu a saber o que era. Falou a um homem, 
que bradava indignado, soube dele que o cocheiro do imperador não tirara o 
chapéu no momento em que este chegara à porta para entrar no coche; o homem 
acrescentou: ‘Eu sou ré’... Naquele tempo os republicanos por brevidade eram 
assim chamados. ‘Eu sou ré, mas não consinto que faltem ao respeito a este 
menino!’”(EJ, 189)  
 

 Quanto à Abolição, a crônica de 14 de maio de 1893 relembra os acontecimentos 

de cinco anos atrás, nos quais o cronista tomou parte, desfilando em carruagem aberta 

nas comemorações da lei sancionada pela regente: 

“Houve sol, e grande sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado 
votou a lei, que a regente sancionou, e todos saímos à rua. Sim, também eu saí à 
rua, eu o mais encolhido dos caramujos, também eu entrei no préstito, em 
carruagem aberta, se me fazem favor, hóspede de um gordo amigo ausente; 
todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia 
de delírio público que me lembra ter visto.”(ASSIS, 2008, p. 983) 

 
 Curiosamente, o conselheiro Aires, talvez o mais acabado alter ego do escritor 

carioca, na anotação de 13 de maio de 1888 de seu diário, registra o mesmo episódio, 
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mas, diferentemente do cronista, ele recusa o convite para participar do cortejo em 

homenagem à Regente: 

“Enfim, lei. Nunca fui, nem o cargo me consentia ser propagandista da 
abolição, mas confesso que senti grande prazer quando soube da votação final 
do Senado e da sanção da Regente. Estava na Rua do Ouvidor, onde a agitação 
era grande e a alegria geral. 

“Um conhecido meu, homem de imprensa, achando-me ali, ofereceu-
me lugar no seu carro, que estava na Rua Nova, e ia enfileirar no cortejo 
organizado para rodear o paço da cidade, e fazer ovação à Regente. Estive 
quase, quase a aceitar, tal era o meu atordoamento, mas os meus hábitos 
quietos, os costumes diplomáticos, a própria índole e a idade me retiveram 
melhor que as rédeas do cocheiro aos cavalos do carro, e recusei.”(ASSIS, 
1967, p. 51) 

 
 O homem Machado de Assis tomou parte nos festejos da Abolição, o 

personagem Aires, porém, não tomou parte. Seria abusivo supor, como tantas vezes, que 

a ficção corrige a realidade, emendando o que deveria ter sido, passados quase 20 anos, 

ao revelar com mais honestidade a verdade de uma vida interior? 

 O “mais encolhido dos caramujos”, como se apresenta o primeiro, e os “hábitos 

quietos” e a “índole” do segundo, por indicarem traços semelhantes de personalidade, 

talvez induzissem a uma mesma inclinação – não tomar parte nos festejos. No entanto, 

só Aires não o fez. Alegou para isso as injunções do cargo, embora conste que já 

estivesse aposentado nessa ocasião. Portanto, teriam confluído para um mesmo fim o 

pretexto e o desejo, ou por outra, o pretexto seria a racionalização do desejo. Um 

processo mental, de resto, descrito pelo próprio Aires, que consiste em atrair os desejos 

mais íntimos cá para fora “como um favor ou concessão da pessoa”.  

 Mas e o homem, o “caramujo” que desfilou em carro aberto? Acaso, também ele 

estivesse sujeito a injunções, injunções agora de outra ordem. Embaraçoso para um 

escritor de nomeada, figura pública de destaque, furtar-se ao convite de seus pares a 

participar de um acontecimento daquela magnitude. Necessidade obrigava, imposição 

de sociedade. Como a situação em que outra vez o mesmo Aires se viu enredado, ao 

responder com o “maior prazer” ao pedido de Flora para acompanhá-la à casa dela, 

ocasião em que lhe solicitaria o favor de persuadir o pai Batista a não aceitar a 

presidência de província para a qual havia sido designado. Resposta retificada logo a 

seguir: “Entenda-se que não. Não era com prazer maior ou menor. Era imposição de 

sociedade, desde que Flora o pedira, não sei se discretamente.”(EJ, 165). 
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 Ainda como homem público, Machado de Assis empenhou sua pena de 

funcionário do império do Brasil para livrar escravos do cativeiro. O caso se deu quando 

ele era chefe interino da 2ª seção da Diretora de Agricultura do Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e seu parecer, datado de 21 de julho de 1876, 

foi decisivo. 

 Para que se entenda o caso, é preciso ter ciência de que a lei de 28 de setembro 

de 1871, a chamada lei do Ventre Livre, estabelecia que todos os escravos deveriam ser 

registrados mediante matrícula. Para isso, era estipulado um prazo para que a matrícula 

fosse efetuada, findo o qual e à falta dela, os escravos seriam considerados libertos. 

 O episódio específico envolvia um proprietário de escravos de Resende. A 

questão suscitara polêmica, as opiniões se dividiram entre os funcionários da Diretoria 

de Agricultura, a minoria favorável à causa dos escravos, a maioria à do proprietário. O 

parecer de Machado de Assis foi determinante para a promoção da liberdade, orientando 

o pronunciamento do Conselho de Estado, instância final de resolução. Reproduz-se 

uma parte do parecer, parte mais geral e abstrata, reveladora do sentido político que a 

interpretação dava à lei, ampliando seu alcance: 

“Outrossim, convém não esquecer o espírito da lei. Cautelosa, equitativa, 
correta, em relação à propriedade dos senhores, ela é, não obstante, uma lei de 
liberdade, cujo interesse ampara em todas as suas partes e disposições. É ocioso 
apontar o que está no ânimo de quantos a têm folheado; desde o direito e 
facilidades de alforria até à sua disposição máxima, sua alma e fundamento, a 
Lei de 28 de setembro quis, primeiro que tudo, proclamar, promover e 
resguardar o interesse da liberdade.”(apud MAGALHÃES JÚNIOR, 1970, p. 
20; cf também CHALHOUB, 2003, pp. 203-227)  
 

 Não há como duvidar da simpatia de Machado pela causa da emancipação dos 

escravos. Por essa época, em crônica de 1 de outubro de 1876, na seção “Histórias de 

quinze dias”, da Ilustração brasileira, sob o pseudônimo de Manassés, saúda os cinco 

anos de aprovação da lei de 28 de setembro: 

“A lei de 28 de setembro fez agora cinco anos. Deus lhe dê vida e saúde! Esta 
lei foi um grande passo na nossa vida. Se tivesse vindo uns trinta anos antes, 
estávamos em outras condições. Mas há 30 anos, não veio a lei, mas vinham 
ainda escravos, por contrabando, e vendiam-se às escâncaras no Valongo. Além 
da venda, havia calabouço. Um homem do meu conhecimento suspira pelo 
azorrague. 
- Hoje os escravos estão altanados, costuma ele dizer. Se a gente dá uma sova 
num, há logo quem intervenha e até chame a polícia. Bons tempos os que lá 
vão! Eu ainda me lembro, quando a gente via passar um preto escorrendo em 
sangue, e dizia: Anda, diabo, não estás assim pelo que eu fiz! Hoje... 
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E o homem solta um suspiro, tão de dentro, tão do coração... que faz cortar o 
dito. Le pauvre homme!”(ASSIS, 2008, pp. 325, 326) 
 

 Não há como evitar aqui a evocação do “verdadeiro Cotrim”. E não há como 

deixar de ponderar que não seria preciso querer que a lei de 28 de setembro tivesse 

“vindo uns trinta anos antes” se a lei de 1831 de proibição do tráfico, “para inglês ver”, 

houvesse sido efetivamente cumprida. 

 Mas se o texto é irrecusavelmente claro – e a partir de agora sai a ação do 

homem e entra o cotejo de textos -, se é claro na defesa da emancipação, sem 

contradições, sem relativismos, sem matizes de espécie alguma, o mesmo não ocorre 

nas crônicas em torno da magna data da abolição, de 11, 19 e 20-21 de maio de 1888. 

Compondo a seção “Boas Noites!”, as duas primeiras saíram na Gazeta de Notícias, a 

última na edição única da Imprensa Fluminense, comemorativa da Abolição. 

 Na de 11, o cronista paira entre o princípio da liberdade e o princípio da 

propriedade: “Lá que gosto da liberdade é certo; mas o princípio da propriedade não é 

menos legítimo. Qual deles escolheria?”(ASSIS, 2008, p. 810). Na de 19, a alforria 

concedida ao escravo Pancrácio pelo seu senhor não é garantia de uma vida melhor 

como homem livre, com salários miseráveis e os mesmos maus tratos. E, finalmente, na 

de 20-21, o cronista, em forma de paródia do relato bíblico, forma empregada mais de 

uma vez por Machado de Assis em seus escritos, narra a queda do gabinete do barão de 

Cotegipe, antiabolicionista, e a assunção do gabinete de João Alfredo, responsável por 

levar a termo a aprovação da lei de 13 de maio. No “versículo” 17, a abolição parece 

assumir a condição de mal menor: “no ponto em que estavam as coisas, melhor era 

cortar a perna que lavar a úlcera, pois a úlcera ia corrompendo o sangue.”(ASSIS, 2008, 

p. 814). No “versículo” 27, conta-se que em Bacabal, Maranhão, os proprietários 

ignoraram o 13 de maio, continuando a manter os cativos escravos, ao que se segue a 

conclusão do “evangelho machadiano” no “versículo” final: 

“Ah! Se estivessem no Maranhão alguns escravos daqui, que depois de livres 
compraram também escravos, quão menor seria a melancolia desses que são 
agora duas coisas ao mesmo tempo, ex-escravos e ex-senhores. Bem diz o 
Eclesiastes: Algumas vezes tem o homem domínio sobre outro homem para 
desgraça sua. O melhor de tudo, acrescento eu, é possuir-se a gente a si 
mesmo.”(ASSIS, 2008, p. 814)   
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 Não era o caso de Prudêncio, que podia desfrutar ainda da situação de ex-

escravo e senhor, e ir descontando no seu escravo, com “alto juro”, o que padecera nas 

mãos do pequeno Brás? 

 Para uma edição comemorativa da abolição, em que se esperariam artigos 

retumbantes de apoio incondicional, o que se produz é um texto que, pela forma e pelo 

conteúdo, levantava ressalvas, tecia reparos. Era pôr água na fervura, era anuviar a festa. 

É inequívoca a atitude condenatória em relação à escravidão, a abordagem, no entanto, é 

mais ampla, refere-se a toda e qualquer servidão humana, não se restringindo a uma 

militância afrodescendente, com o perdão do termo anacrônico. 

 Outro cotejo refere-se à tendência partidária de Machado de Assis. Ao final do 

“Comentário da Semana” de 24 de março de 1862, já citado, o cronista anuncia a 

próxima fundação do Jornal do Povo, 

“um jornal consagrado a doutrinar o povo e a pugnar pelos interesses dele. 
Sendo assim o Jornal do Povo será logicamente conduzido a pôr-se do 

lado liberal que corresponde imediatamente às aspirações populares.”(ASSIS, 
2008, p. 68)  

 
Já tínhamos visto que, na crônica de 25 de abril de 1865, a bela ação de reivindicar para 

Tiradentes o lugar de relevo como símbolo da pátria talvez coubesse aos liberais, “o 

partido dos impulsos generosos”. 

 Contudo, no folhetim de “Bons dias!” de 22 de agosto de 1889, conta-se a 

anedota de um deputado que, estreando na assembleia provincial do Rio de Janeiro, era 

aparteado por dois outros parlamentares que tentavam adivinhar-lhe a cor partidária à 

medida que ia apresentando suas ideias: 

“O orador, que era novo, expunha as suas idéias políticas. Dizia que 
opinava por isso ou por aquilo. Um dos apartistas acudia: é liberal. Redargüia o 
outro: é conservador. Tinha o orador mais este e aquele propósito. É 
conservador, dizia o segundo; é liberal, teimava o primeiro. Em tais condições, 
prosseguia o novato, é meu intuito seguir este caminho. Redargüia o liberal: é 
liberal; e o conservador: é conservador.”(ASSIS, 2008, p. 876) 

 
 E a crônica de “A Semana” de 2 de junho de 1895, que rende homenagem a 

Saldanha Marinho, morto recentemente, começa assim: 

“Quando me deram notícia da morte de Saldanha Marinho, veio-me à 
lembrança aquele dia de julho de 1868, em que a Câmara liberal viu entrar pela 
porta o Partido Conservador. Há vinte e sete anos; mas os acontecimentos foram 
tais e tantos, depois disso, que parece muito mais. 
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“Os liberais voltaram mais tarde, tornaram a cair e a voltar, até que se 
foram de vez, como os conservadores, e com uns e outros o Império.”(ASSIS, 
2008, p. 1177) 

 
 Nessas duas crônicas, liberais e conservadores são embrulhados com o mesmo 

papel furta-cor de reflexos cambiantes. Na última, dentro da sucessão vertical de quedas 

e ascensões ao longo do tempo até a extinção de ambos com o fim do Império. Na 

primeira, dentro da sucessão horizontal das ideias intercambiáveis. A graça num caso, o 

desencanto no outro exprimem o mesmo desprendimento das querelas envolvendo os 

velhos partidos monárquicos, longe da afirmação peremptória de uma predileção como 

naquelas primeiras crônicas da mocidade. 

 A propósito da menção a Tiradentes feita logo acima, observamos outro 

exemplo de mudança. Vimos que ele era o “heróico alferes de Minas” na crônica de 

1865. Solene antonomásia empregada para recuperar a memória do “mártir” e colocá-lo 

no “panteão dos heróis”. Machado de Assis, de certa forma, punha-se ao lado de liberais 

como seu amigo Pedro Luís  e o liberal radical Teófilo Otoni, os quais, em 1862, por 

ocasião da inauguração da estátua de Pedro I no Rocio, o mesmo Rocio que vira o 

enforcamento de Tiradentes, acirravam a disputa simbólica pela figura representativa da 

nação, reclamando para o último o posto de “mártir primeiro”. 

 Todavia, em 1892, instalada a república, declarado o 21 de abril, já desde 1890, 

feriado nacional, duas crônicas de “A Semana”, uma de 24 de abril, outra de 22 de 

maio, esmaecem a solenidade do símbolo. Na de 24 de abril implica-se com a alcunha 

de Tiradentes, que podia ferir a dignidade do herói. A de 22 de maio acolhe trechos de 

um artigo em que o articulista contesta a excessiva importância conferida a Tiradentes, 

pelo fato de ter morrido logo, em detrimento dos outros inconfidentes que passaram por 

morte lenta e sofrida, desterrados nas costas da África. E ainda argumenta que não fora 

a indiscrição do alferes talvez a conjuração tivesse êxito. O que leva o cronista a dizer 

com espírito que daí a tomá-lo como espião seria apenas um passo. E a inventar uma 

fábula na qual o próprio Tiradentes não teria morrido. Em vez dele uma outra pessoa 

teria sido enforcada. Tudo astúcias  da coroa portuguesa, “um plano maquiavélico para 

desmoralizar a conjuração”(ASSIS, 2008, p. 889). 

 A mudança operada entre os dois momentos é basicamente uma mudança de 

estilo: entre o discurso do herói sem falha e o discurso do herói ainda, mas agora 

abrigando a voz dissonante entortando o sentido linear. É o dente da ironia mordendo os 
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lances sérios da política. A ironia interroga, transporta a duvida, é “cheia de mistérios”, 

como dizia o pai de Janjão, aconselhando o filho a evitá-la, “feição dos céticos e 

desabusados”. 

 A mudança de estilo não representa pouca coisa. Ela está condicionada a uma 

outra visão de mundo, ela compõe o quadro de uma grande transformação. Nas palavras 

de Bosi: 

“As várias hipóteses sobre a gênese do Machado maduro, cético e ‘clássico’, 
embora plausíveis, não dão conta da profundidade da mudança, que foi 
estrutural: ideológica, estilística e, em sentido lato, existencial.”(BOSI, 2006, p. 
80)  
 

 Chamar alguém de “tiranete”, assim, sem mais, de forma chapada, como o 

vimos dizer de Solano López, é uma possibilidade rara no “Machado maduro”. Não que 

não seja possível, por exemplo, chegar-se à conclusão de que alguém é um “asno”, mas 

sem aplicar a palavra jamais e, sim, aludir a ela por meio de perífrases. É o que fazem 

Santos e Perpétua em relação a João de Melo, o pobre, obscuro e rejeitado pretendente 

ao amor de Natividade: 

“Depois falaram do parente morto e concordaram piamente que era um asno; - 
não disseram este nome, mas a totalidade das apreciações vinha a dar nele, 
acrescentado de honesto e honestíssimo.”(EJ, 77, 78)  
 

 Parece penoso chamar Nóbrega de ladrão, afirmar simplesmente que ele roubou 

a nota de dois mil réis que Natividade lhe dera para as almas do purgatório. Prefere-se, 

em vez disso, o eufemismo “fez a operação da nota de dous mil réis”. É preciso esperar 

o capítulo seguinte – LXXV (“Provérbio errado”) - para que o termo apareça, mas, 

ainda assim, temperado com as “razões pias do gesto”, como no caso acima se abrandou 

“asno” com “honesto e honestíssimo”; e escondido atrás da sentença impessoal de um 

provérbio adulterado ad hoc – “A ocasião faz o furto; o ladrão nasce feito.” 

 “Mentiroso” não é o qualificativo empregado para acusar Gouveia, o terceiro 

aspirante ao coração de Flora, ao se atribuir falsas virtudes de funcionário exemplar 

como oficial de secretaria, diante do pai da moça, para impressioná-lo. Em lugar dele 

vem a litotes, a suavização retórica: “Não seria tudo exato; ele o cria assim, ao menos, e, 

se não cria tudo, não desmentiu nada.”(EJ, 244) 

 Antecipo-me logo a qualquer objeção, declarando que o termo “mentiroso” 

aparece no romance, mas referido pelo narrador a si mesmo, ou melhor, ao relato, que 

cometeria uma ação “fácil e reles, além de mentirosa”, se fizesse Natividade escapar à 
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morte, uma vez que já havia sido desenganada pelos médicos. Creio que não haja 

dificuldade em compreender a diferença entre as duas situações. A primeira dispõe-se 

no escopo dos atributos morais próprios aos atos humanos. A segunda está fora desse 

escopo, não visa à proposição de valores, é parte da expressão metalinguística que 

assumem os narradores machadianos a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas. 

 Essa retórica do cozimento em banho-maria em vez da palavra crua é o novo 

tratamento dispensado à língua como expressão da segunda maneira machadiana, em 

que “o tom de suas observações foi baixando e a ironia substituiu a franca acusação à 

medida que o cronista [e o romancista] descria de toda política, nacional ou 

estrangeira.”(BOSI, 2006, p. 79). 

 De tudo se conclui que, a despeito da mudança de perspectiva do segundo 

Machado, de sua visão cética, ele não se manteve alheado dos temas políticos, dos 

assuntos brasileiros, como se costuma acusá-lo. Silvio Romero dizia que seu humor era 

importado. Como registramos no capítulo 2, Gilberto Freire elevava José de Alencar em 

desfavor de Machado por este se fechar dentro da casa, casa nobre geralmente, recusar a 

paisagem carioca. Para os modernistas, o “infeliz” e “amargo” Machado era o oposto da 

exuberância brasílica que eles buscavam reviver criticamente, “não pôde ser um 

protótipo do homem brasileiro”(ANDRADE, 1974, p. 107). A acusação independe de 

cores ideológicas. Para Octavio Brandão, o prócer ortodoxo do Partidão, “Machado de 

Assis não foi um verdadeiro patriota.” Ele “não amou a terra, a história, as tradições e a 

natureza do Brasil.” Na sua obra “não encontramos os nossos problemas básicos, sociais 

e nacionais.”(BRANDÃO, 1958, pp. 96, 98). 

 Sabemos que não, “nossos problemas básicos” estão lá. Bastaria para prová-lo 

mencionar os inúmeros artigos, estudos e teses que saem não dos departamentos de 

letras, e sim dos departamentos de história de nossas universidades. Mas estão lá não 

como esconderijo de enigmas historiográficos que demandam decifração. Não como 

realismo duro de escola literária. Não como exposição factual dos grandes episódios 

nacionais. 

 Estão transfigurados num realismo profundo, associados à realidade espessa das 

relações humanas, impregnados do sentido do tempo, saturados daquele “sentimento 

íntimo” subsumido no “instinto de nacionalidade”. Lembre-se que na célebre crítica a O 

primo Basílio ele conclamava os jovens talentos a rejeitar o realismo e acolher a 
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realidade – “voltemos os olhos à realidade, mas excluamos o realismo, assim não 

sacrificaremos a verdade estética.” 

 Esse modo de figurar “os nossos problemas” foi sentido tanto por 

contemporâneos quanto pelos pósteros. José Veríssimo assim o percebe: “Sem o 

parecer, foi ele quem deu da alma brasileira a notação mais exata e mais 

profunda.”(VERÍSSIMO, 1977, p. 106). E Brito Broca: “Tudo nos seus romances e 

contos está ligado a uma realidade concreta, às flutuações do meio fluminense, aos usos 

e costumes da época, sob o signo das instituições que nos regiam.”(BROCA, 1983, p. 

29). Cito, por fim, Astrojildo Pereira, situado no mesmo campo ideológico de Octavio 

Brandão, ilustração eloquente da multiplicidade interpretativa que a obra de Machado 

de Assis tolera. Foi ele que cunhou a expressão “romancista do segundo reinado”, 

porque se poderia justamente 

“acompanhar, através da sua obra de ficcionista (a qual, sendo obra de criação, 
melhor exprime as reações mais íntimas suscitadas pelo meio ambiente na 
sensibilidade de escritor), as modificações operadas na mentalidade reinante em 
seu tempo, paralelamente ao desenvolvimento econômico, político e social do 
País.”(PEREIRA, 1959, p. 22) 
 

 

 Esaú e Jacó – romance histórico? 

 

 

 Esaú e Jacó, no entanto, parece aparentemente contrariar esse modo de 

apresentar “nossos problemas”. Os eventos históricos aparecem de maneira ostensiva, 

atiram-se, e pulam, e pululam à frente do palco como a se mostrar, como a dizer que 

estão ali por algum bom motivo. 

 Seria o motivo a elaboração de um romance histórico? Mas para isso 

precisaríamos de um narrador sóbrio na forma de contar e afirmativo na exposição dos 

dados históricos, e não um narrador intrometido e errático como o de Esaú Jacó. Ele é 

falho em precisar acontecimentos – “não me ficou o dia”; “não juro que assim fosse”; 

“não achou o ministro, parece”. Às vezes, intencionalmente falho – “não ponho o 

número”[da cova de Flora]. A narração não se completa por si mesma, requer a ajuda de 

um “leitor verdadeiramente ruminante”. Precisaríamos ainda, para um romance 

histórico, acomodar o drama da narrativa à forma da História, e não moldar a História às 

necessidades dele. Eis aí, a meu ver, o motivo da ostentação dos fatos históricos – 
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moldar a História ao drama da narrativa -; para a partir dessa moldagem, ensaiar uma 

tese, esboçar uma ideologia, ideologia tomada aqui não tanto no sentido de ocultação, 

distorção, mas no de visão de mundo, concepção do homem e da História. 

 Dirce Cortes Riedel, em prefácio a Esaú e Jacó, a respeito da relação entre 

História e romance, escreveu o seguinte: 

“A ambiência histórica não é mero décor, é condição da existência dos 
personagens, vivida pela visão de cada um e penetrada pela condição de 
observador complacente de um deles[Aires].”(RIEDEL, 1977, p. 6) 
 

 A essa valiosa observação aduziria pequenas cláusulas. A ambiência histórica é 

também condicionada pela existência dos personagens; ela não é apenas vivida pela 

visão de cada um, mas sofrida e aproveitada no sentido da satisfação dos desejos 

individuais segundo o cumprimento do ofício de cada um. As coisas públicas se 

subordinam às coisas particulares, embora a “boa moral” peça o contrário. O velho 

Aires dizia no Memorial que “não há alegria pública que valha uma boa alegria 

particular.”(ASSIS, 1967, p. 52). Ao velho Aires de Esaú e Jacó, recordando os tempos 

de adido de legação em Caracas, lhe mereciam mais as carícias da sevilhana Cármen do 

que ponderar sobre a instabilidade política das repúblicas latino-americanas: 

“A ascensão de um governo, - de um regímen que fosse, - com as suas idéias 
novas, os seus homens frescos, leis e aclamações, valia menos para ele que o 
riso da jovem comediante.”(EJ, 138, 139)  
 

 A História é o palco de cenas desencontradas, produto da contradição humana. 

Em Memórias póstumas, essa metáfora teatral é claramente referida quando Brás Cubas, 

se antecipando ao temor de uma “alma sensível” pela sorte de Eugênia, a “flor da 

moita”, responde que foi homem, e ser homem é ser contraditório: 

“Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem; meu cérebro foi um 
tablado em que se deram peças de todo gênero, o drama sacro, o austero, o 
piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um 
pandemônio, alma sensível.”(ASSIS, 1968, p. 79)  
 
“O homem varia do homem.”(EJ, 75); “Todos os contrastes estão no 
homem.”(EJ, 127); “Como pode um só teto cobrir tão diversos pensamentos? 
Assim é também este céu claro ou brusco, - outro teto vastíssimo que os cobre 
com o mesmo zelo da galinha aos seus pintos... Nem esqueça o próprio crânio 
do homem, que os cobre igualmente, não só diversos, senão opostos.”(EJ, 241) 
 

É de se indagar por que essa “variação”, esses “contrastes” e esses “pensamentos 

opostos” – de tópicos que são em outras obras, se transformam em tema fundamental 

em Esaú e Jacó. Creio, talvez, achar uma possível resposta na própria “ambiência 
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histórica” em que foi concebido o romance. Os primeiros dez anos da república são 

conhecidos como a “década do caos” - “Os anos de Floriano lembram muito o terror 

supremo do Segundo Reinado: as convulsões da Regência.”(ALONSO, 2002, pp. 322, 

323). A Revolta Federalista no sul (1893 – 1895), foi a  

“Guerra Civil considerada um dos mais mortíferos conflitos desse tipo havidos 
no Brasil – algumas estimativas referem que deixou algo em torno de 10 mil 
mortos.” 
“As memórias, os depoimentos e mesmo a historiografia costumam salientar 
sua crueldade, seu barbarismo, o morticínio patrocinado por lideranças de tipo 
caudilhesco.(...) É a revolução da degola.”(GRIJÓ, 2010, pp. 159, 161) 
 

A Revolta Federalista foi assunto constante das crônicas de “A Semana”. 

 O mesmo encilhamento, o movimento especulativo dos anos 1890-1891, não 

deixou de ser a seu modo uma exacerbação do conflito econômico com enriquecimentos 

instantâneos e falências súbitas. Foi assunto obsessivo nas crônicas de 1892 de “A 

Semana”, e ainda duas crônicas de 1895 referem-se àquela quadra como “ano terrível”. 

A de 30 de junho fala das “riquezas [que] se fizeram e desfizeram no ano 

terrível.”(ASSIS, 2008, p. 1187); a de 1 de setembro associa um caso verdadeiro de 

canibalismo ocorrido em Minas ao encilhamento, uma espécie igualmente de 

“antropofagia econômica”: “Hão de lembrar-se que esse foi o ano terrível (1890-1891) 

em que se perdeu e ganhou tanto dinheiro que não pude ler mais nada. Comiam-se aqui 

também uns aos outros”(ASSIS, 2008, p. 1204). Em Esaú e Jacó, a voracidade e a 

ubiquidade do dinheiro estão esplendidamente figuradas, mediante a repetição 

superlativa de numerais, no capítulo LXXIII (“Um El-Dorado”), todo ele dedicado a um 

único assunto, o encilhamento: 

“Certo, não lhe esqueceste o nome, encilhamento, a grande quadra das empresas 
e companhias de toda espécie. Quem não viu aquilo não viu nada. Cascatas de 
idéias, de invenções, de concessões rolavam todos os dias, sonoras e vistosas 
para se fazerem contos de réis, centenas de contos, milhares, milhares de 
milhares, milhares de milhares de milhares de contos de réis.”(EJ, 204)  
 

 Aires, retornando para a Corte, depois de anos de serviço no exterior, viu 

“violência e contenda na cidade”, como vira Davi ao retornar da luta contra os filisteus. 

É o que está escrito, e ele deve ter lido, no salmo 54:10, vizinho do 54:8, que ele 

empregara como sua divisa, na forma estilizada do padre Bernardes, para manter-se em 

solidão – “Alonguei-me fugindo e morei na soedade.” 
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 Essa ambiência histórica, pois, teria vindo dar potência a um princípio que 

estatui que 

“Todas as situações dramáticas da narrativa machadiana coincidem na 
encenação de pares de contrários em luta contínua, em permanente 
disputa.”(SOUZA, 1992, p. 335)    
 

 Aires teria se fortalecido na convicção de que “não há paraíso que valha o gosto 

da oposição” e de que nenhum regime governa o homem. Um fragmento de crônica de 

1892 (19/06) reúne essas duas sentenças. Nele, Deus medita sobre a espécie “destinada 

a viver num eterno paraíso”, não fossem as impaciências de Eva: 

“- Como esta espécie corresponde já à sua índole! diria Deus consigo. Há de ser 
assim sempre, impaciente, incapaz de esperar a hora própria. Nunca os relógios, 
que ela há de inventar, andarão todos certos. Por um exato, contar-se-ão milhões 
divergentes, e a casa em que dois marcarem o mesmo minuto, não apresentará 
igual fenômeno vinte e quatro horas depois. Espécie inquieta, que formará 
reinos para devorá-los, repúblicas para dissolvê-las, democracias, aristocracias, 
oligarquias, plutocracias, autocracias, para acabar com elas, à procura do ótimo, 
que não achará nunca.”(ASSIS, 2008, p. 898)  
 

 É assim, quase nesses termos, que Aires, na sexta-feira, 15 de novembro, sem 

“nenhuma notícia clara nem completa”, e ainda não acreditando na queda do regime, 

mas em simples mudança de gabinete – “- Temos gabinete novo, disse consigo” -, 

ocupa-se na leitura da Ciropedia: 

“‘Considerava eu um dia quantas repúblicas têm sido derribadas”’(...)(EJ, 182) 
“Refletimos um dia no grande número de estados populares que sucumbem ao 
poder dos partidos, no grande número de partidos, no grande número de 
monarquias e oligarquias que sucumbem ao poder de partidos democráticos, e 
também no grande número de reis, que, tendo usurpado o cetro, foram uns 
imediatamente privados dele; outros, enquanto o empunharam, foram sempre 
objeto de admiração por sua sabedoria e felicidade.”(XENOFONTE, 1967, 
p.35) 
 

Para concluir com o autor “em prol da tese de que o homem é difícil de governar”(EJ, 

182), que “mais facilidade tem o homem em governar os animais do que os próprios 

homens.”(XENOFONTE, 1967, p. 36) 

 A reflexão de Aires parte do homem, da “índole da espécie”, para deduzir da 

inutilidade de regimes. Império ou República, nada se modificará, os homens 

continuarão lutando: Pedro acabará aceitando a república, Paulo a considerará 

insatisfatória e incompleta. A perspectiva cética de Aires, com seu indiferentismo, 

traduz um impasse político. Não há saída para a nação brasileira se ambos os regimes 

são igualmente vãos, se ainda por cima os sucessos ocorreram sob os olhares espantados 
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do povo. Portanto, “nada se mudaria; o regímen, sim, era possível, mas também se 

muda de roupa sem trocar de pele.”(EJ, 188). 

 O indiferentismo político de Aires acerca da transição do império à república é 

esposada por certa opinião nostálgica do império, que se vale mesmo do romance para 

defendê-la: 

“Em seu penúltimo romance, Esaú e Jacó, a crítica sutil aos ingredientes 
ideológicos e morais da vida política nacional, e, especificamente, a 
minimização do significado da emergência da República enquanto signo de 
mudança política profunda estão presentes.”(SALLES, 1996, p. 22) 
 

 É preciso considerar primeiro que, a meu ver, a visão de Aires, ainda que presa 

de alguma nostalgia, não comporta uma crítica ideológica empenhada, que queira 

alcançar qualquer fim. Nada há para colocar no lugar de repúblicas ou impérios, os 

regimes todos são ineficazes. Como um cético, ele suspende o juízo para alcançar a 

ataraxia, o estado de imperturbável serenidade. É o que o distingue de Flora, que, 

ambiciosa de perfeição, está “à procura do ótimo, que não achará nunca.” 

 É preciso considerar também que talvez não seja bem assim, que, de fato, houve 

mudanças na passagem do império à república, sendo esta o término de um movimento 

iniciado em 1870, a partir da crise do segundo reinado, ano de nascimento dos gêmeos. 

 

 Partidos – o caso Batista 

 

 Mas não adiantemos o passo. Vamos recuar na história, na história do Brasil e na 

história do romance; voltemos ao capítulo XLVII (“São Mateus, IV, 1-10”). Ali 

encontramos outra dualidade: liberal – conservador, outra dicotomia: interesse privado – 

interesse público. Dualidade e dicotomia de grande rendimento para o romance, 

fundamentos de sua realização. 

 Neste capítulo, transcorre a primeira etapa da jornada de conversão de Batista às 

ideias liberais, sob as instigações diabólicas de Dona Cláudia. É mesmo de se admirar a 

infernal força persuasiva dela com sua retórica progressiva. Ela começa por afirmar por 

meio da negação da posição política contrária: “Batista, você nunca foi conservador!”. 

Depois afirma simplesmente: “Você é liberal”. Para culminar a afirmação com o reforço 

gramatical da desinência somado ao advérbio do irrevogável: “Um liberalão, nunca foi 

outra cousa.” 
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 Batista, sob os influxos das palavras da mulher, reflete sobre sua situação 

política. E assim como Aires lia Xenofonte para garantir-se na desvalia de regimes de 

governo, Batista medita na célebre sentença do visconde de Albuquerque sobre a 

semelhança dos partidos do império para fortalecer-se no ânimo de passar às hostes 

liberais. 

“Cláudia podia ter razão. Que é que havia nele propriamente 
conservador, a não ser esse instinto de toda criatura, que a ajuda a levar este 
mundo? Viu-se conservador em política, porque o pai o era, o tio, os amigos da 
casa, o vigário da paróquia, e ele começou na escola a execrar os liberais. E 
depois não era propriamente conservador, mas saquarema, como os liberais 
eram luzias. Batista agarrava-se agora a estas designações obsoletas e 
deprimentes que mudavam o estilo aos partidos; donde vinha que hoje não havia 
entre eles o grande abismo de 1842 e 1848. E lembrava-se do visconde de 
Albuquerque ou de outro senador que dizia em discurso não haver nada mais 
parecido com um conservador que um liberal, e vice-versa.”(EJ, 150) 

 
 O dito é realmente do visconde de Albuquerque, mas ele não foi formulado 

assim. Assim como está, a indiferenciação entre os partidos adquire feição quase 

absoluta. Serve aos propósitos do romance e de Batista, mas não atende à verdade 

histórica. Diga-se, aliás, que a sentença do visconde de Albuquerque repercute até hoje 

– mudando-se o que deve ser mudado -, proferida quase sempre pela boca de 

conservadores, que certamente desconhecem sua autoria, mas emprestam a ela o mesmo 

sentido latente das cogitações de Batista: de deslegitimar a atuação dos partidos 

políticos, de justificar a vigência de governos autoritários e/ou reacionários. 

 A sentença correta é esta: “Não há nada mais parecido com um Saquarema do 

que um Luzia no poder.”(apud NABUCO, 1997, p. 172). Não há “vice-versa” e partidos 

conservador e liberal são apresentados como saquarema e luzia, aquelas “designações 

obsoletas e deprimentes” a que alude Batista. Há mais, porém, há o mais importante - a 

expressão “no poder”, “luzia no poder”. Na sentença lembrada por Batista, em sua 

própria construção lógica, os termos “conservador” e “liberal” são comutáveis entre si. 

Agora, dizer “luzia no poder”, ou, mais cabalmente, “nada mais parecido com um 

saquarema do que um luzia no poder”, pressupõe uma primazia, uma direção, uma 

ordem, pressupõe que a condição natural do saquarema é estar no poder. E quando um 

luzia, eventualmente, ocupa o lugar, ele se subordina às normas instituídas pelo 

saquarema. 

 As bases institucionais do segundo reinado são, de fato, obra dos saquaremas, 

tanto no plano material quanto no das ideias: domínio estamental da política, afirmação 
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das relações de produção escravistas, indianismo romântico, catolicismo como religião 

de Estado. A reação dos conservadores, na segunda metade dos anos 1830, às agitações 

“democráticas” da regência impôs uma derrota aos liberais e conformou o “tempo 

saquarema”: 

“Por meio de uma conceituação distinta de Liberdade, os Saquaremas fizeram 
com que as pretensões dos Liberais se esvaíssem, sublinharam as contradições 
de suas propostas e impuseram-lhes uma direção. Assim à ‘Representação 
Nacional’ opuseram a ‘Soberania’; a ‘Vontade Nacional’ submeteram à 
‘Ordem’; ao ‘Princípio Democrático’ contrapuseram o ‘Princípio Monárquico’ 
– sempre vitoriosamente.”(MATTOS, 1994, p.143)  
 

 A vitória da reação conservadora se consolidou de tal forma que mesmo um 

“luzia no poder” não tinha senão que continuar a obra saquarema, como assinalava 

Justiniano José da Rocha ainda em 1855 no conhecido panfleto “Ação; Reação; 

Transação”: 

“No longo e importantíssimo período histórico[reação monárquica] que vamos 
repassar, nem sempre estiveram no governo os homens da opinião 
conservadora, por muitos anos o poder foi dado aos seus adversários, aos 
liberais: e entretanto a obra da reação monárquica continuou, por eles próprios 
servida ou auxiliada.”(ROCHA, 1956, p. 200) 
 

E a própria Coroa, assimilada à vitória saquarema, era incumbida de “tornar cada um 

dos Luzias parecido com todos os Saquaremas.”(MATTOS, 1994, p. 169). 

 É nesse ambiente que se movem os personagens de Esaú e Jacó. As escravas da 

Casa Santos regozijam-se com o baronato concedido à família. Perpétua, rezando à 

missa, “descobre” o nome dos gêmeos nos apóstolos Pedro e Paulo. As recordações de 

Caracas dos encontros entre Aires e Cármen sugerem a instabilidade das repúblicas 

latino-americanas face à solidez da monarquia brasileira – entre rumores e aclamações 

de governos que caíam e subiam, apesar de Aires descurar dessas turbulências para só 

ficar com o “riso da jovem comediante”. Alguma crítica tem visto nisso a genial 

antevisão do Mestre em relação aos golpes de Estado que têm proliferado nos países da 

América Latina, sobretudo a partir do último quartel do século XX. Seria incorrer em 

anacronismo transportar para hoje valores de outro tempo. Ainda na época mesma do 

segundo reinado, a tradição imperial, ciosa de sua suposta estabilidade, votava 

“desprezo às ‘republiquetas’ da América Latina”(ALONSO, 2002, p. 199); o Império do 

Brasil era “diferente das repúblicas surgidas na América espanhola, caracterizadas pelo 

caudilhismo.”(MATTOS, 1994, p. 272). 
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 E o mesmo Machado de Assis é um divulgador dos constantes pronunciamentos 

nas repúblicas da América espanhola. Pelo menos, o Machado de Assis de 1872, que 

numa apreciação crítica do poeta chileno Guilherme Malta, tece a seguinte digressão: 

“A anarquia moral e material é também em alguns de seus países 
elemento adverso aos progressos literários; mas a dolorosa lição do tempo e das 
rebeliões meramente pessoais que tantas vezes lhes perturbam a existência, não 
tardará que lhes aponte o caminho da liberdade, arrancando-os às ditaduras 
periódicas e estéreis. Causas históricas e constantes têm perpetuado o estado 
convulso daquelas sociedades, cuja emancipação foi uma escassa aurora entre 
duas noites de nepotismo.”(ASSIS, 2008a, p. 1197)   

 
 Mas a decantada estabilidade política da monarquia brasileira acaso não passe de 

mais um arranco de nostalgia imperial, mais mito que realidade efetiva. As frequentes 

mudanças de gabinete, ao sabor, muitas vezes, das conveniências pessoais de um 

imperador que reinava e governava, eram algo equivalente ao “estado convulso 

daquelas sociedades”. Nessas mudanças, as modificações operadas no aparelho de 

Estado eram de tal monta que produziam tremores de certa forma comparáveis às 

sedições observadas nas “republiquetas” tão aviltadas pela supremacia imperial, como 

afirma Sergio Buarque de Holanda, dirigindo-se também àqueles nostálgicos:  

“A capacidade de formação de um núcleo relativamente estável de poder, apto a 
garantir aquele mínimo de continuidade na ação administrativa, esgrimida por 
alguns nostálgicos como virtude indelével das monarquias, foi sempre de 
extrema deficiência no Império do Brasil. Já se disse dos abalos então 
produzidos no mesmo Império pela rotação caprichosa dos gabinetes, com seu 
infalível cortejo de demissões e substituições dos empregados públicos, as 
célebres ‘derrubadas’, que podem comparar-se aos motins políticos que 
sacodem de modo mais ou menos endêmico tantas repúblicas de fala castelhana, 
vizinhas nossas.”(HOLANDA, 2010, p. 159) 
 

 Essas “derrubadas” não se limitavam ao pessoal administrativo, atingiam do 

mesmo modo autoridades policiais e principalmente os cargos políticos, com a 

substituição dos presidentes de província, que, nomeados pelo gabinete recém-

empossado, iriam comandar as eleições com o fim de forjar maiorias para sustentar a 

nova situação, cumprindo assim o famoso sorites formulado por Nabuco de Araújo: 

“O Poder Moderador pode chamar a quem quiser para organizar ministérios; 
esta pessoa faz a eleição, porque há de fazê-la; esta eleição faz a maioria. Eis aí 
está o sistema representativo do nosso país!”(apud NABUCO, 1997, p. 766) 
 

 Temos aí, portanto, a distorção do sistema representativo, pois não são as 

eleições que constituem o poder, legitimando-o, mas é a pessoa chamada para organizar 

o ministério que “faz a eleição”. Entenda-se por “fazer a eleição” toda sorte de fraudes e 
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violências cometidas pelos agentes locais e os mandados da Corte,  que tratavam de 

agenciar as pessoas adequadas para executar seu mister: 

“Os presidentes mandados da Corte só ficavam geralmente o tempo preciso para 
garantir o predomínio da orientação partidária do ministério no poder. A esses 
presidentes impunham-se a escolha dos chefes políticos reputados hábeis para 
decidir o resultado dos pleitos nos colégios eleitorais, manobrar a seu jeito os 
postos da Guarda Nacional, conseguir graças ao recrutamento forçado, o 
afastamento dos elementos contrários ou suspeitos à situação dominante, 
nomear autoridades policiais escolhidas a dedo para as diferentes localidades, 
dispensando outros, atender à pretensão das pessoas que pudessem cooperar 
com o bom êxito de sua missão. Terminada esta, tratavam de deixar o cargo aos 
substitutos, quase sempre naturais ou habitantes da mesma 
província.”(HOLANDA, 1972, p. 9) 
 

 O conservador Batista, presidente de província, procede segundo essas normas: 

“- Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais, dizia Batista, falando do 
Ministro. Cerquei igrejas, nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse; 
processei talvez umas vinte pessoas, outras foram para a cadeia sem processo. 
Havia de enforcar gente? Ainda assim houve duas mortes no Ribeirão das 
Moças.”(EJ, 118) 
 

 No entanto, apesar das medidas tomadas, não conseguiu “fazer as eleições”, 

falha imperdoável, e por isso foi exonerado do cargo. É certo que ainda pesa sobre ele 

uma suspeita de corrupção, envolvendo um “negócio de águas”. E o narrador parece 

fazer recair sobre este último fato, e não sobre a perda das eleições, a destituição de 

Batista. É preciso convir que a realidade histórica não poderia deixar de atribuir maior 

relevância à composição de maiorias na Assembleia Geral, missão específica do 

delegado da Corte, para cuja consecução lhe era permitido valer-se de todo tipo de 

fraude e violência eleitoral, tais como as admitidas por Batista. A superveniência de 

mais um ato de corrupção não seria motivo de afastamento do titular da província, uma 

vez que ele obtivesse êxito em sua incumbência precípua. 

 Mas como dissemos, Esaú e Jacó não é romance histórico, não cede à 

factualidade da História, ao contrário, molda-a à sua conveniência. O objetivo é agravar 

a figura de Batista, homem público sem ideias, como Santos, para quem a “política era 

menos uma opinião que uma sarna; precisava coçar-se a miúdo e com força.”(EJ, 120), 

isto é, esfregar-se no poder. Ele veste, como Santos, o figurino do verdadeiro medalhão, 

tal como o desenha o pai de Janjão: “Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou 

conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma 

idéia especial a esses vocábulos.”(ASSIS, 1998a, p. 336) 
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 Mas suas chances haviam diminuído muito com a queda do gabinete 

conservador. Para continuar a coçar-se era forçoso bandear-se para as hostes liberais. 

Após alguma luta entre espírito e coração, entre consciência e desejo, entre uma voz 

débil e outra menos débil, afora a voz poderosa de Dona Cláudia, a conversão de Batista 

consuma-se no capítulo LIII (“De confidências”). 

 Ainda assim, sua vontade frouxa, dependente da aprovação pelo outro, à falta de 

espelho interior, carece do endosso de uma personalidade socialmente acatada como 

Aires. Ele lhe comunica a troca de posição partidária e a oferta de uma presidência de 

província, obtendo a pronta e viva abonação do conselheiro: “Aceite, aceite”. Antes 

disso, porém, quando Batista desenvolve os argumentos para justificar a troca e a 

aceitação da oferta, com o fim de ganhar a cumplicidade e a sanção de seu interlocutor, 

aventa a hipótese de o caso se dar com ele, Aires. A resposta é mais uma explícita 

manifestação de ativo indiferentismo político, agora sob o pretexto do cargo 

diplomático: 

“- Comigo não poderia ser. Sabe que eu já não sou deste mundo, e politicamente 
nunca figurei em nada. A diplomacia tem este efeito que separa os funcionários 
dos partidos e o deixa tão alheio a eles, que fica impossível de opinar com 
verdade, ou, quando menos, com certeza.”(E J, 169) 
 
 
Coisas públicas, coisas privadas 
 
 

 Por indiferentismo ativo não se entenda ausência de interesse pelo debate das 

questões públicas. Afinal, a própria existência da narrativa achada na secretária de Aires 

é uma prova do interesse, tão repleta ela está de acontecimentos histórico-políticos, de 

comentários a respeito deles e de implicações que geram na vida das pessoas da 

narração. 

 Por indiferentismo ativo – ou niilismo feroz, nos termos de Augusto Meyer -, 

tome-se a expressão de uma visão ideológica que considera todo partido ou  qualquer 

regime inaptos para bem governar os povos, que assiste à prevalência das razões 

individuais sobre as razões da História, já que esta “se subordina ao ponto de vista dos 

indivíduos e estes estão preocupados com seu próprio interesse.”(MURICY, 1988, p. 

104). Mas tal indiferentismo não seria possível sem que antes não houvesse a defesa de 

um princípio, o empenho em perfilhar uma causa como os inúmeros exemplos atrás 

mencionados mostram e que servem justamente para pôr em relevo essa nova visão 
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ideológica. Mal comparando, é como uma pessoa que, conseguindo livrar-se de um 

vício, torna-se o propagandista ativo e quase sempre importuno de seus males.  

 Os personagens de Esaú e Jacó, tanto os principais quanto os secundários, fazem 

questão de assinalar a precedência de seus cuidados particulares sobre os públicos. Já 

vimos que mesmo para o diplomata Aires ascensões e quedas de governo lhe mereciam 

menos que o riso de Cármen. A Santos, “no próprio dia em que o regime caíra ou ia 

cair” - o regime que lhe concedera o título de barão –, não lhe “era bonito” divertir-se; 

mas não resiste ao apelo dos amigos e das cartas e entrega o espírito à sua recreação 

favorita, o voltarete do costume: “Enfim, o basto e a espadilha fizeram naquela noite o 

seu ofício, como as mariposas e os ratos, os ventos e as ondas, o lume das estrelas e o 

sono dos cidadãos.”(EJ, 193 ).  

Todos esses “ofícios” confinam com a indiferença. A inconsequente recreação 

do jogo é a pedra de toque, o parâmetro das comparações, a primeira estação na rota do 

descaso, que segue com o automatismo biológico dos animais; o dinamismo imutável 

dos fenômenos da natureza; a distância insensível do lume das estrelas, “assaz alto para 

não discernir os risos e as lágrimas dos homens”, como está na última sentença do 

Quincas Borba; e a indiferença do sono dos cidadãos, a “indiferença suprema do sono” 

como está no capítulo seguinte, em que Pedro simula dormir à euforia de Paulo, que 

extravasa no cantarolar da “Marselhesa”. 

 Mais do que a simples desatenção aos fatos públicos, tira-se proveito deles, das 

vicissitudes da História ou do momento político. Assim, o vidraceiro que vende retratos 

se vale, para além da lógica comercial da relação custo e lucro, da admiração pessoal do 

comprador por um determinado personagem histórico; ou sobreleva a importância dele, 

para obter maiores ganhos. O cocheiro, nas primeiras e incertas horas de transição do 

regime, inventa distúrbios para cobrar mais pela corrida. Aires, comentando no 

Memorial o dilema insuperável de Flora em relação aos gêmeos, considera providencial 

a presidência de província confiada a Batista: 

“A nossa organização política é útil; a presidência de província, arredando Flora 
daqui, por algum tempo, tira esta moça da situação em que se acha, como a asna 
de Buridan. Quando voltar, a água estará bebida e a cevada comida. Um decreto 
ajudará a natureza.”(EJ, 179)  
 

 A demonstração, no entanto, cabal e definitiva da prevalência dos interesses 

individuais se exibe no capítulo LXIII (“Tabuleta nova”), o caso da tabuleta do 
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Custódio. O advento recente da república trouxe um sério problema para o dono da 

“Confeitaria do Império”. A contragosto ele mandara confeccionar uma tabuleta nova. 

Obra feita e pintada, ela reproduz os mesmos dizeres antigos – “Confeitaria do 

Império”. Nesse meio tempo, porém, irrompe a república e ele teme que os aderentes da 

nova situação lhe depredem a loja. 

 Atordoado, atônito, inconsolável com a despesa inevitável que terá com a 

alteração do título da tabuleta – “afinal que tinha ele com política?” -, como tantos 

outros, submete a questão às sábias considerações do conselheiro Aires. Este lhe oferece 

cinco propostas de título – Confeitaria da República, Confeitaria do Governo, 

Confeitaria do Império: fundada em 1860, Confeitaria do Império das Leis, Confeitaria 

do Catete -, mas a todas elas Custódio opõe objeções. Aires lhe faz uma última 

proposta, “definitiva e imparcial”: seu próprio nome – Confeitaria do Custódio, 

aduzindo este comentário: 

“Um nome, o próprio nome do dono, não tinha significação política ou 
figuração histórica, ódio nem amor, nada que chamasse a atenção dos dois 
regimes, e conseguintemente que pusesse em perigo os seus pastéis de Santa 
Clara, menos ainda a vida do proprietário e dos empregados.”(EJ, 187) 
 

  O nome é a palavra por excelência para designar o indivíduo. É a afirmação 

inequívoca do indivíduo sobre qualquer “significação política ou figuração histórica”. 

 

 Crise do segundo reinado – Flora e o Brasil 

 

 O episódio das tabuletas, de inegável sentido alegórico, simbolizando a 

passagem do império à república na substituição da tabuleta velha pela tabuleta nova, 

constitui o fecho da crise do segundo reinado. Compõe, junto com outros capítulos, o 

que chamo de núcleo da transição, que vai do capítulo LVI ao LXIX, alguns com títulos 

bem sugestivos como “O golpe”, “Noite de 14”, “Manhã de 15”. 

 Lembremos de novo que o romance se inicia em 1871. Natividade sobe o morro 

do Castelo para conhecer o destino dos filhos mediante as  manigâncias da adivinha 

Bárbara. Enquanto isso, ao mesmo tempo, o banqueiro Santos, marido de Natividade, 

vai para o escritório metido entre a preocupação com o futuro de seus filhos e com o 

futuro dos filhos dos escravos: 

“Ia pensando nela [Natividade] e nos negócios da praça, nos meninos e na lei 
Rio Branco, então discutida na Câmara dos deputados; o banco era credor da 
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lavoura. Também pensava na cabocla do Castelo e no que teria dito à 
mulher...”(EJ, 83)  
 

 Outra vez o embate entre as querelas privadas e as questões públicas, o que 

parece ser uma das marcas desse romance. No caso, a questão pública – a lei Rio 

Branco ou do Ventre Livre – poderia afetar os negócios particulares do banqueiro – “o 

banco era credor da lavoura”. De fato, o “financiamento da grande lavoura [estava] 

assentado na garantia hipotecária da mercadoria negra”(MATTOS, 1994, p. 80). 

 Mas na verdade, a lei aprovada produziu escassos efeitos no sentido de oferecer 

um horizonte mais imediato de liberdade aos escravos. Os senhores ainda poderiam 

continuar a utilizar seus serviços até a idade de 21 anos. Era uma meia reforma. 

 De qualquer maneira, a partir de 1870, ano de nascimento dos gêmeos, começa a 

ruir a ordem saquarema. A ascensão do gabinete do visconde do Rio Branco, com as 

medidas de modernização conservadora incompleta que promove, as meias reformas 

como a “lei dos ingênuos”, que aprova, acabam por selar o início do fim do regime 

imperial: 

“Não foram avante as reformas eleitorais; não se efetivou a secularização do 
Estado; não se alteraram os mecanismos de centralização política, nem de 
representação das províncias. O sistema político permaneceu restritivo(...)” 
 
“Não se completando, o projeto modernizador redundou na convivência entre os 
traços dominantes da ordem tradicional e as inovações que anunciavam seu 
esboroamento: entre trabalho escravo e trabalho livre, entre citadinos educados 
ambicionando a carreira pública  e a patronagem, entre o crescente apelo à 
lisura eleitoral e o veto à participação. O resultado do processo foi uma 
modernização descompassada que acentuou a feição híbrida da sociedade.” 
 
 “As transformações dos anos 1870 fincaram uma cunha na história 
política do Segundo Reinado. A modernização do país e a decadência das 
instituições centrais do Império feriram o coração da obra saquarema, abrindo 
uma crise concluída com a queda do regime.”(ALONSO, 2002, pp 93-95) 
 

Em Esaú e Jacó, os pródromos da queda e a queda do regime estão basicamente 

encenados em dois capítulos. O primeiro – “Terpsícore” -, através de fulgurações 

fantasmáticas; o outro – “Manhã de 15” -, através de feições mais realistas. 

 “Terpsícore” põe no palco o baile da ilha Fiscal, “que se realizou em novembro 

[9 e 10] para honrar os oficiais chilenos.”(EJ, 151). É uma composição notável do tema 

da festa que preludia o fim de uma época. Os personagens principais são ali postos – a 

família Santos, a família Batista e Aires -, exceto Paulo, naturalmente, já que aquela era 

uma comemoração monárquica. Todos, alienados da situação presente, alimentam 
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grandiosas fantasias em relação a um terceiro reinado por vir – “um sonho veneziano; 

toda aquela sociedade viveu algumas horas suntuosas, novas para uns, saudosas para 

outros, e de futuro para todos.”(EJ, 154). 

 A ilha é o cenário erigido justamente sob o signo das “futurações”, futurações de 

poder, bem entendido. Santos tem a “fantasia de ser deputado”, seguir o exemplo do 

barão de Mauá, fundir política e negócios. Natividade considera sobre o destino dos 

filhos – “Pedro bem podia inaugurar, como ministro, o século XX e o terceiro reinado.” 

Dona Cláudia vislumbra a oportunidade de o marido obter alguma presidência de 

província. Batista ouve as feiticeiras de Macbeth, convertidas em “feiticeiras cariocas” – 

“Salve, Batista, próximo presidente de província!” 

 Construídos no tempo hipotético do futuro do pretérito, todos os sonhos se 

esboroam na realidade presente da proclamação da república. Ocioso dizer, a esta altura, 

que Aires prescinde dessas futurações. Também Flora; ou, por outra, sua futuração de 

poder é livrar-se do poder, “fugir ao brilho e ao mando”: 

“Invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, com o absoluto 
poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes, e ficar só, no mais 
recôndito do paço, fartando-se de contemplação e de música.”(EJ, 155)  
 

Como para lhe dar força, Aires dissera-lhe a frase-lema: “Toda alma livre é 

imperatriz!”. Penosa divisa a ser empunhada por uma alma presa de dilemas 

insuperáveis. 

 A propósito, cabe agora, por oportuno, estabelecer um vínculo entre Flora e o 

país. Repetiria aqui em relação a ela o título de um artigo de Roberto Schwarz 

referindo-se a outro personagem - “Quem me diz que este personagem não seja o 

Brasil?”. Há pelo menos cinco indícios no romance que nos autorizam a estabelecer esse 

vínculo. 

 Dona Cláudia liga passagens da vida de Flora à investidura de determinados 

gabinetes: “- Flora nasceu no ministério Rio Branco [1871], e foi sempre tão fácil de 

aprender, que já no ministério Sinimbu [1878] sabia ler e escrever correntemente.”(EJ, 

121). O capítulo LVI, que se denomina “O golpe” e é o primeiro a integrar o que 

chamei de núcleo da transição, faz naturalmente uma alusão tácita ao golpe de Estado 

que para muitos representou o advento da república; mas a referência explícita é ao 

golpe sofrido por Flora ao saber que o pai iria ser designado para uma presidência de 

província longe da Corte, obrigando-a a separar-se de Pedro e Paulo. No capítulo 
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LXXXV (“Três constituições”), estamos no contexto da promulgação da primeira 

constituição republicana (24 de fevereiro de 1891), alvo, como tudo mais, da disputa 

entre Pedro e Paulo. Mas o amor de Flora – a terceira constituição -, motivo particular, 

merecia-lhes mais atenção que a coisa pública: “eles iam chegando ao ponto em que 

dariam as duas constituições, a republicana e a imperial, pelo amor exclusivo da moça, 

se tanto fosse exigido.”(EJ, 226).  No capítulo XC, Aires, instando os gêmeos a 

ajustarem algo para desatar o caso Flora, acrescenta que “a moça não era como a 

República, que um podia defender e outro atacar.”(EJ, 231). Por fim, no capítulo CVII 

(“Estado de sítio”), o enterro de Flora decorre durante estado de sítio decretado por 

Floriano Peixoto; o liame entre os fatos prende-se à cessação da liberdade que os 

envolve: uma cessação da liberdade, a do estado de sítio, é provisória; a outra, de Flora, 

é permanente – cessação da liberdade de viver. Lembre-se, ademais, que a república era 

representada por uma figura feminina como estampavam as páginas da Revista 

Ilustrada,  de Ângelo Agostini. 

 O capítulo LX - “Manhã de 15” - é o registro mais ou menos realista sobre a 

maneira como a população recebeu a irrupção da república. Aires, acordando cedo foi 

ao Passeio Público. “O mar estava crespo”. Viu um grupo de pessoas conversando. 

“Ouviu umas palavras soltas, Deodoro, batalhões, campo, ministério etc”. Aires 

começou a suspeitar de alguma coisa. Dirigiu-se ao largo da Carioca. “Poucas palavras 

e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam caminho, mas 

nenhuma notícia clara nem completa. Na rua do Ouvidor, soube que os militares tinham 

feito uma revolução, ouviu descrições da marcha e das pessoas, e notícias 

desencontradas.”(EJ, 180). Tomou um tílburi para voltar ao Catete. O cocheiro falou de 

revolução, de gente presa e morta. Tentou tirar proveito da situação para cobrar mais 

pela corrida, como vimos. 

 O capítulo realmente reproduz os primeiros momentos da proclamação da 

república como a historiografia os tem retratado. “Como episódio, a passagem do 

Império para a República foi quase um passeio”(FAUSTO, 2007, p. 245). As pessoas 

foram pegas de surpresa; “nenhuma notícia clara nem completa”, “caras espantadas”. 

Espanto é a palavra que sintetiza a reação ao episódio. É já célebre a expressão – 

bestializados – com que Aristides Lobo definiu o comportamento do povo naquelas 
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horas iniciais: “O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o 

que significava.” 

 Paulo e Pedro admiram-se dos acontecimentos, “ambos espantados de como 

foram fáceis e rápidos”(EJ, 195). Custódio, “em meio ao espanto”, esqueceu-se da 

tabuleta. Santos, voltando da casa de Aires, de dentro do carro, 

“Via gente à porta das lojas. No largo do Machado viu outra que ria, alguma 
calada, havia espanto, mas não havia propriamente susto.”(EJ, 190) 
 
 
Mudança de regime 
 
 

 Espanto sem susto. As palavras ouvidas um pouco antes ao conselheiro talvez 

fossem acertadas. O povo, com sua “índole branda”, “mudaria de governo sem tocar nas 

pessoas”. Entretanto, não seria exatamente o povo que mudaria de governo. Como nas 

ocasiões, anteriores e posteriores, de encruzilhada histórica, potencialmente geradoras 

de conflito, o que houve foi uma solução de compromisso, em que frações da elite 

ausentes do poder se concertaram com a situação dominante. 

“A mudança de regime não foi um movimento de massas, mas fruto da 
articulação de facções de vários grupos contestadores e deles com o status quo. 

“A mudança de regime não se consumou pela força do movimento 
reformista. O status quo saquarema tinha esgotado a característica estrutural que 
lhe dera longevidade: a capacidade de resistência. Não que tenha desistido de 
manter a ordem estamental e seu regime político. Os conservadores emperrados 
combateram a demanda por reformas ao longo de toda  década de 1880 nas 
instituições vitalícias, no parlamento.”(ALONSO, 2002, pp. 319, 320)  

 
 Assim, revolução, palavra que aparece cinco ou seis vezes no romance, não é 

termo que sirva para caracterizar aquele período. E isso a despeito de ser a República, 

de fato, a forma de governo instituída nas transformações radicais operadas nas 

sociedades que passaram por revoluções. É o caso da revolução inglesa no século XVII, 

das revoluções americana e francesa no século XVIII e da revolução russa no início do 

século XX. Como ressalva Hannah Arendt, idealmente a República, na comparação com 

a Monarquia, é a forma de governo que concede ao homem a condição mais ampla de 

ser livre. Por condição mais ampla se entenda a conjugação da libertação, ou seja, a 

ausência de restrições à livre movimentação das pessoas, que podia ser assegurada pela 

Monarquia; e da liberdade, ou seja, a “participação nos assuntos públicos ou admissão 

na esfera pública”, só possível com a República: 
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“O desejo de estar livre da opressão [desejo de libertação] podia ser atendido 
sob um governo monárquico – mas não sob a tirania e muito menos sob o 
despotismo -, ao passo que o segundo [desejo de liberdade] demandava a 
instauração de uma forma de governo que fosse nova ou, pelo menos, 
redescoberta; ela exigia a constituição de uma república. Com efeito, não existe 
nada mais verdadeiro, mais claramente corroborado pelos fatos – que, 
infelizmente, têm sido totalmente negligenciados pelos historiadores das 
revoluções -, do que a afirmativa de ‘que as disputas daquela época [época das 
revoluções americana e francesa] foram disputas de princípio, entre os 
defensores do governo republicano e os defensores do governo monárquico’ 
[Thomas Jefferson]”(ARENDT, 2011, p. 61)  
 

 Somente onde existe a ideia de liberdade se pode falar em revolução. Santos chega a 

aludir à revolução francesa na conversa com Aires, menciona o “Terror”, se sobressalta 

com a possibilidade do fuzilamento do imperador e das pessoas de sociedade. Aires o 

tranquiliza, dizendo-lhe que “as ocasiões fazem as revoluções”, isto é, nossas ocasiões 

fazem revoluções próprias, a índole branda do povo etc, etc.  

 De todo modo, apesar de certa historiografia ver a passagem do império à 

república como um golpe de Estado ou uma sedição palaciana; e apesar do ceticismo de 

Aires, que duvida da eficácia dos dois regimes, que os iguala em sua inoperância e 

ausência de futuro – a mudança não foi inócua, produziu efeitos ou já era em si mesma 

consequência de outras causas, enfim, não foi uma “mera quartelada”, como assinala 

Fernando Henrique Cardoso: 

“Nem a República foi mera quartelada, nem se tratou ‘apenas’ – como se estas 
não importassem... – de uma mudança ao nível das instituições, que de 
monárquicas passaram a republicanas, mas houve, de fato, uma mudança nas 
bases e nas forças sociais que articularam o sistema de dominação no 
Brasil.”(CARDOSO, s.d., p. 16)  
 

 A parte final do discurso de Paulo por ocasião da emancipação dos escravos – 

“A abolição é a aurora da liberdade; esperemos o sol; emancipado o preto, resta 

emancipar o branco”(EJ, 130) – não era simples frase retórica, que era como Santos a 

percebia, ele que só podia alcançar das frases o pomposo da forma – “Em francês, pode 

ser que fique melhor.”(EJ, 141); também Aires a tomava como um recurso de estilo – 

“Era nova, era expressiva.”(EJ, 131). 

 Mas não era vazia de conteúdo. Como Natividade advertira, eram palavras de 

“sentido republicano”. Ela decretava o fim de uma etapa e o anúncio de outra no 

processo de transformação burguesa do Estado: 

“O processo de transformação burguesa do Estado se fez por etapas: extinção 
legal da escravidão (1888), reorganização do aparelho de Estado (Proclamação 
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da República em 1889, Assembléia Constituinte em 1890/1891). (SAES. 1985, 
p. 346)  
 

 Somente com a Abolição se podia estimular a imigração europeia, que temia ser 

contaminada pelas relações de produção escravistas. Era o “branco emancipado”. 

Lembre-se, além disso, que Santos e Nóbrega constituíam-se, por assim dizer, em 

cunhas burguesas na ordem estamental. Santos era a cunha mais rombuda, menos 

penetrante. Havia enriquecido ainda em 1855, “por ocasião da febre das ações”, a 

especulação com os capitais que sobejaram com o fim do tráfico negreiro; por outro 

lado, a concessão da baronia demonstrava que era algo assimilado à “alta roda do 

tempo”, à “boa sociedade”, à comunidade estamental. Já Nóbrega era o rematado 

representante da nova situação social que se desenhava no fim do segundo reinado: 

“O Nóbrega, opulentado pelo encilhamento, sem lições de ortografia e sintaxe, 
exprimia o fim do Império, a sociedade de predomínio das classes. Tem a 
ingênua convicção dos novos ricos de que o dinheiro tudo compra e a todos 
seduz.”(FAORO, 1974, p. 18)  
 

 Aires, saudosista dos velhos tempos, aristocrata por instinto, que desprezava 

multidões e vulgaridades, nutre uma confessada aversão por essas duas figuras pouco 

decorosas aos olhos dele. Apesar do lustre da nobiliarquia, “Santos conservava alguns 

gestos e modos de dizer dos primeiros anos, tais que o leitor não chamaria propriamente 

familiares.”(EJ, 77). Em Nóbrega, a falta de compostura era grosseira; portava-se no 

interior da carruagem como se fosse o cocheiro e não o patrão, conforme escreveu Aires 

no Memorial: 

“‘Casos há, - escrevia o nosso Aires – em que a impassibilidade do 
cocheiro na boléia contrasta com a agitação do dono no interior da carruagem, 
fazendo crer que é o patrão que, por desfastio, trepou à boléia e leva o cocheiro 
a passear.”’(EJ, 206) 

 
 

 Agora, se os “novos ricos”, a burguesia cafeeira e mercantil, conquistada a 

hegemonia política, transformaram a Primeira República numa república oligárquica, 

isso é assunto que não poderia deixar de estar fora de Esaú e Jacó, como de fato está. 

Não existiriam ainda os elementos da vida social com que alimentar o imaginário do 

romance. Em suma, é matéria para outra História, cabe a outros romances, quem sabe os 

de 30.  
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 História como matéria filosófica 

 

 Ruína sem História 

 

 As experiências de leitura de Esaú e Jacó sempre produziram em mim o efeito 

de um relato que se esgota antes de seu final. Para que continuar repetindo à saciedade 

os eventos simétricos e opostos envolvendo os gêmeos? Para que continuar renovando à 

exaustão os lances alternos da hesitação de Flora, se inclinando ora para Pedro, ora para 

Paulo, sem nunca decidir-se por nenhum deles? 

 O que podia parecer uma simples impressão subjetiva revelou-se depois uma 

experiência sentida por outros leitores, se não vejamos: 

 

Lucia Miguel Pereira: “Livro repisado, livro de velho, o Esaú e Jacó”(PEREIRA, 1988, 

p. 247); 

 

Eugênio Gomes: “A frenética oposição desses caracteres [Pedro e Paulo] criando a 

perturbadora situação de Flora, indecisa entre os dois gêmeos, vista por um lado parece 

apenas um divertimento retórico, derivando às vezes para a tautologia.”(GOMES, 1958, 

p.181); 

 

John Gledson: “O enredo peculiarmente tedioso e desenxabido pretende destacar seu 

próprio absurdo.”(GLEDSON, 1986, p. 162); 

 

José Luiz Passos: “A impressão de enfado que ouvi de muitos alunos e leitores amigos 

tem uma explicação simples [o foco narrativo nos romances anteriores é restrito, “em 

Esaú e Jacó o foco narrativo é muito mais dúbio”](PASSOS, 2007, p. 238). 

 

 Mas não somos os leitores apenas que padecemos dessa impressão. O próprio 

narrador parece ter consciência disso, de que a narrativa tem o potencial de produzi-la, e 

ele mesmo se encarrega de registrar essa possibilidade na nomeação de um título como 

“Não ata nem desata”, ou no correr da ação: 
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“Já estou cansada de saber que os rapazes não se dão ou se dão mal; é a segunda ou 

terceira vez que assisto às blandícias da mãe ou aos seus ralhos amigos.” [reflexão 

provável de uma provável leitora] (EJ, 115, 116); 

“Se não fora o que aconteceu e se contará por essas páginas adiante, haveria matéria 

para não acabar mais o livro; era só dizer que sim e que não, e o que eles pensaram e 

sentiram, e o que ela pensou e sentiu, até que o editor dissesse: basta! Seria um livro de 

moral e de verdade, mas a história começada ficaria sem fim. Não, não, não... Força é 

continuá-la e acabá-la.”(EJ, 229); 

“Certamente, já lhe havia pedido [Flora a uma imagem de Cristo] que a livrasse daquela 

complicação de sentimentos, que não acabavam de ceder um ao outro, daquela hesitação 

cansativa, daquele empuxar para ambos os lados.”(EJ, 246); 

“Sei, sei, três vezes sei que há muitas visões dessas nas páginas que lá ficam. Ulisses 

confessa a Alcínoos que lhe é enfadonho contar as mesmas cousas. Também a mim. 

Sou porém obrigado a elas, porque sem elas a nossa Flora seria menos Flora, seria outra 

pessoa que não conheci. Conheci esta, com as suas obsessões ou como quer que lhes 

chames.”(EJ, 253, 254). 

 Se as observações dos leitores e os exemplos do texto concorrem para uma 

mesma consideração, é sinal de que ela perdeu seu caráter impressionista e tornou-se 

um dado concreto. Ademais, se o próprio narrador tem consciência disso, isto é, do 

fastio da repetição, da “hesitação cansativa”, do “enfadonho de contar as mesmas 

cousas”, é porque o resultado obtido não é um efeito fortuito. Seria algo equivalente ao 

comentário de Mário de Andrade sobre o romance Angústia, de Graciliano Ramos, ao 

observar que a obra é uma das mais difíceis de ser lidas. Não por ser defeituosa, mas por 

suas qualidades. A angústia de Luís da Silva é a angústia da leitura e do leitor. 

 Além disso, a recorrência de maneiras e temas, essa história circular, sobrepõe 

ao primeiro efeito, como uma espécie de consequência imediata, um efeito secundário 

de vacuidade, aquela “devastadora sensação de Nada”, que lemos na citação de Schwarz 

em capítulo anterior, e que reitera com novas palavras em outro lugar:  “O dualismo é 

artificioso e tem certa esterilidade enjoativa, que não vai a lugar nenhum”(SCHWARZ, 

2006, p. 73). 

 O texto, como sempre, atesta essa concepção de uma História sem substância, 

elaborada através da imaginação, feita de nada ou de ruínas. No capítulo XXII (“Agora 
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um salto”), o narrador, depois de informar que vai avançar o relato para o ano de 1886, 

escreve: 

“O salto é grande, mas o tempo é um tecido invisível em que se pode bordar 
tudo, uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. Também se 
pode bordar nada. Nada em cima de invisível é a mais sutil obra deste mundo, e 
acaso do outro.”(EJ, 106) 
 

 Na fábula do burro maltratado pelo dono, no capítulo XLI (“Caso do burro”), 

Aires atribui ao animal uma reflexão; lê nos olhos do burro uma ironia que são, ironia e 

reflexão, dele próprio: “A própria ironia estaria acaso na retina dele. O olho do homem 

serve de fotografia ao invisível, como o ouvido serve de eco ao silêncio.”(EJ, 140). Uma 

criação no vazio, um artifício da imaginação. 

 Flora, recordemos, no baile da ilha Fiscal, invejava a futura imperatriz não pelo 

brilho do mando, mas pelo contrário, pelo poder que teria de livrar-se de pessoas e de 

trâmites, “e ficar só, no mais recôndito do paço, fartando-se de contemplação e de 

música.”(EJ, 155). Era isso que pretendia da ação de governar, a própria negação de 

governo para perder-se no tempo sem tempo da arte. Aliás, enquanto o casal Batista 

sofria, desolado, a perda da presidência de província com a queda do império, Flora 

refugiava-se no piano: 

“Escolheu não sei que sonata. Tanto bastou para lhe tirar o presente. A música 
tinha para ela a vantagem de não ser presente, passado ou futuro; era uma cousa 
fora do tempo e do espaço, uma idealidade pura.”(EJ, 197) 
 

 E ainda uma última vez Flora ilustra aquela concepção de História presente no 

romance. Estando em casa de Dona Rita, numa espécie de exílio para tentar curar-se de 

suas visões alucinatórias, ela elabora desenhos. Entre estes, encontra-se um, o único 

com título - “Princípio de casa”-, que é assim descrito: “Era uma dessas casas, que 

alguém começou muitos anos antes, e ninguém acabou, ficando só duas ou três paredes, 

ruína sem história.”(EJ, 250). 

 “Ruína sem história”, é esta a noção que se depreende de Esaú e Jacó. É o nada 

seguido do seu futuro. As “cousas futuras” grandiosas vaticinadas pela cabocla Bárbara 

para os filhos de Natividade não se cumpriram, ao menos para o tipo de grandeza 

almejado por ela. “‘Quando cumpririam eles o seu destino?’”, teve ideia de perguntar, 

quando passando de carruagem perto do morro do Castelo, lembrou-se das predições da 

adivinha – “serão grandes! cousas futuras!” -, e teve vontade de lá subir e avistar-se com 

ela. “Cousas futuras” são vozes de ilusão, vãs futurações de um baile feérico, sons que 
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Natividade imagina ouvir, sonhos esmagados sob as patas dos cavalos da carruagem: 

“Agora mesmo parece-lhe que a [a cabocla] ouve, mas é tudo ilusão. Quando muito, são 

as rodas do carro que vão rolando e as patas dos cavalos que batem: Cousas futuras! 

cousas futuras!”(EJ, 280). 

 Estamos longe de um conceito moderno de História com a ênfase posta na 

História como processo, num fluxo irresistível de movimento tal como a concebe a 

dialética hegeliana. O curso da ação é frequentemente interrompido por capítulos 

digressivos, em virtude da feição ensaística do relato – “é retardado o tempo da sua 

narrativa, porque se trata de romances-ensaios.”(RIEDEL, 1959, p. 51). A História pode 

assumir um caráter incidental, pode ser decidida por lances de acaso ou  fatos   fortuitos: 

“O imprevisto é uma espécie de Deus avulso, ao qual é preciso dar algumas ações de 

graças; pode ter voto decisivo na assembléia dos acontecimentos.”(EJ, 274); 

“Um amanuense basta para trocar as mãos à História.”(EJ, 274) 

 Sobressai em Esaú e Jacó, por paradoxal que isso pareça, um personagem 

impalpável, incorpóreo, etéreo como Flora, que percorre o romance de ponta a ponta, 

até o último período, até a última locução, conduzido pela “flor eterna” de Aires – o 

tempo. Ele atende também pelos apelidos de morte – “enfim a morte chega, por muito 

que se demore, e arranca a pessoa ao pranto ou ao silêncio”(EJ, 282) -, e ruína, como 

vimos. Tempo, morte e ruína pertencem ao mesmo campo semântico neste romance. 

Eles estão, como não poderia deixar de ser, inextricavelmente associados à noção de 

História, afinal a História é a ciência do tempo. 

 Assim, “o tempo é um rato roedor das cousas, que as diminui ou altera no 

sentido de lhes dar outro aspecto.”(EJ, 105). E vai caminhando esse personagem ao 

longo da narrativa, assumindo formas diversas, sempre munido de sua índole 

destruidora, modificando ambientes, dando-lhes “outro aspecto”: “um velho café da rua 

Uruguaiana, trocado depois em teatro, agora em nada.”(EJ, 230). Ele veste a clássica 

alegoria do velho de barbas brancas: “Eu, em criança, sempre o vi pintado como um 

velho de barbas brancas e foice na mão, que me metia medo.”(EJ, 267). Transforma-se 

num dragão, o tempo-dragão: “Conheceis este dragão; toda a gente lhe tem dado os 

mais fundos golpes que pode, ele esperneia, expira e renasce.”(EJ, 230). É o vilão por 

trás do conselho do conselheiro: “Deixa lá dizerem filósofos que a velhice é um estado 

útil pela experiência e outras vantagens. Não envelheças, amiga minha, por mais que os 
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anos te convidem a deixar a primavera; quando muito aceita o estio.”(EJ, 151). Ele pinta 

na barba de um frade e de um mendigo, que querem capturá-lo: “Este desejo de capturar 

o tempo é uma necessidade da alma e dos queixos; mas ao tempo dá Deus habeas-

corpus.”(EJ, 109). Caminha sem parar: “Umas cousas nascem de outras, enroscam-se, 

desatam-se, confundem-se, perdem-se, e o tempo vai andando sem se perder a si.”(EJ, 

153). 

 

 Dupla dimensão do tempo 

 

 Mas essa dimensão linear e inexorável do tempo, do tempo como “ofício de 

relógio”, não é única em Esaú e Jacó. A ela se engasta uma outra dimensão, a dimensão 

de um tempo cíclico, que a abrange. Ambas se consorciam para compor um conjunto 

harmônico, uma espécie de dispositivo em que a mudança se move no âmbito da 

permanência. Talvez não tenha ficado clara a descrição do funcionamento desse 

dispositivo. Um exemplo, acaso, tornará compreensível o que se quer dizer. Um 

exemplo que por coincidência contém um “dispositivo”. Ele nos é dado por uma crônica 

de 4 de novembro de 1897, na qual o cronista destaca, entre os assuntos da semana, a 

morte de João, o sineiro da igreja da Glória. Ex-escravo, desde 1853, e durante quase 

meio século, registrou, por meio de dobres ou repiques, conforme fossem tristes ou 

alegres, os acontecimentos grandes ou miúdos, públicos ou privados que atravessaram 

sua existência: 

“Noivos casavam, ele repicava às bodas; crianças nasciam, ele repicava ao 
batizado; pais e mães morriam, ele dobrava aos funerais. Acompanhou a 
história da cidade. Veio a febre amarela, o cólera-mórbus, e João dobrando. Os 
partidos subiam ou caíam, João dobrava ou repicava, sem saber deles. Um dia 
começou a guerra do Paraguai, e durou cinco anos; João repicava e dobrava, 
dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o Ventre 
Livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, 
quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a República, João repicou por ela, 
e repicaria pelo Império, se o Império tornasse. 

“Não lhe atribuas inconsistência de opiniões; era o ofício.”(ASSIS, 
1962, pp. 770, 771)  

 
 Esse trecho de crônica resume de forma admirável o ponto de vista final 

machadiano sobre o decorrer dos acontecimentos políticos e suas repercussões no 

homem comum. O sineiro João registra de modo impassível os acontecimentos. Não há 
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inconsistência de opinião em repicar tanto para a república quanto o faria para o império 

se tornasse – era o seu ofício. 

 É de se notar em especial a concepção de tempo inerente à passagem dos 

acontecimentos. Há um tempo linear, tempo “ministro da morte”, tempo “rato roedor”, 

tempo do desaparecimento do indivíduo, tempo de vida de João, inscrito num tempo 

cíclico, tempo dos fatos recorrentes, tempo da espécie – homens nascem e morrem, 

partidos sobem e descem, regimes de governo são reversíveis entre si.  

No capítulo “O delírio” de Memórias póstumas, Brás Cubas é levado ao alto de 

uma montanha para contemplar o desfile dos séculos, o voltear dos sucessos com sua 

“regularidade de calendário”. No conto “Viver!”, o errante Ahasverus experimentou o 

transcorrer imutável dos dias, “a dança alternada da natureza”. O herói imortal do conto 

homônimo cansa-se da vida eterna, de ouvir “os mesmos sentimentos, as mesmas 

paixões”, de trilhar “a repetição, a monotonia, sem esperanças, sem nada”. 

 A concepção é de uma imobilidade universal circunscrevendo a finitude 

humana. O suceder de gerações não produz fato novo. Tudo incide na curva do tempo 

cíclico, sem ideia de progresso. Isso se reproduz no plano da linguagem, com a 

reiteração dos verbos “dobrar” e “repicar”, 14 vezes citados, ciclicamente citados  - 

“repicava e dobrava, dobrava e repicava”. 

 Eis aí, nesse trecho de crônica, em ponto menor, a tradução do sentido 

fundamental do penúltimo romance de Machado de Assis. Aqui e lá, fatos históricos 

presos na corrente circular do tempo, sem que essa sucessão seja percebida como 

progresso, como advento de fatos novos. Aqui e lá, personagens presos ao tempo 

inexorável de seus dias, que, atentos a seu ofício, observam impassíveis a passagem dos 

fatos, são indiferentes a eles, se aproveitam deles, enfim, de uma maneira ou de outra, se 

atêm ou visam estritamente aos seus interesses. Aqui e lá, a linguagem presa a replicar o 

ordenamento periódico dos eventos. 

 A simples sequência de pessoas que se substituem ininterruptamente, de crianças 

que nascem, e mães e pais que morrem – “César ou João Fernandes, tudo é viver, 

assegurar a dinastia e sair do mundo o mais tarde que puder.”(EJ, 75) -, encerra uma 

concepção antiga de História, uma História que começou por ser uma cadeia sem 

significados, “esse tempo ao longo do qual os que morrem dão lugar aos que nascem e 

lhes sucedem”(Santo Agostinho apud LE GOFF, 2003, p. 79). 
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 Essa noção de um tempo circular, presente em Esaú e Jacó, implica uma visão 

regressista da História. A morte não deixa o caminho livre para acontecimentos novos, 

ao contrário, é o recomeço da perpétua renovação do mesmo: 

“Os assuntos humanos mudavam constantemente, mas nunca criavam 
nada inteiramente novo; se existia algo de novo sob o sol, eram apenas os 
próprios homens, pelo fato de virem ao mundo. (...) todos haviam nascido ao 
longo dos séculos para presenciar um espetáculo natural ou histórico que, 
essencialmente, era sempre o mesmo.”(ARENDT, 2011, p. 56) 

 
 Veja-se esta passagem em que o “espetáculo” natural e o histórico se imbricam, 

em que a querela da república ou do império se cinge ao tempo cíclico da natureza: 

“Os sucessos vieram vindo, à medida que as flores iam nascendo. 
Destas houve que serviram ao ultimo baile do ano. Outras morreram na véspera. 
Poetas de um e outro regime tiraram imagem do fato para cantarem a alegria e a 
melancolia do mundo. A diferença é que a segunda abafava os seus suspiros, 
enquanto a primeira levava longe os seus tripúdios. O metal das trompas dava 
outro som que o das harpas. 

As flores é que continuavam a nascer e morrer, igual e 
regularmente.”(EJ, 197, 198) 

 
 A palavra “revolução” que, como afirmamos, aparece uma meia dúzia de vezes 

não deve ser tomada no sentido de progresso como tomou a partir das revoluções 

setecentistas; mas deve ser considerada, dentro do ponto de vista assumido pelo 

romance, em sua acepção original de termo astronômico, “designando o movimento 

regular e necessário dos astros em suas órbitas”(ARENDT, 2011, p. 73), “um 

movimento de retorno a algum ponto preestabelecido e, por extensão, de volta a uma 

ordem predeterminada.”(IDEM, p.73). 

 As mudanças são eventos sem relevância, “ruína sem história”, são incidentes 

que giram na órbita da permanência. Lembremos mais uma vez a explicação de Aires 

para o conflito dos gêmeos: 

 

“A senhora [Natividade] cuida que a política os desune; francamente, não. A política é 

um incidente, como a moça Flora foi outro...”(EJ, 277) 

 

“Nem por isso a discórdia morreria entre eles, que apenas trocavam de armas para 

continuar o mesmo duelo. Ouvindo esta conclusão, Aires fez um gesto afirmativo, e 

chamou a atenção de Natividade para a cor do céu, que era a mesma, antes e depois da 

chuva.”(EJ, 275)  
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 O incidente é a mudança, a chuva, a troca de armas, a política, a moça Flora. A 

permanência é a cor do céu, o mesmo duelo. Se isso vale para o embate entre pessoas, 

vale igualmente para a disputa política: “Nada se mudaria; o regime, sim, era possível, 

mas também se muda de roupa sem trocar de pele.”(EJ, 188). São palavras 

tranquilizadoras que Aires dirige a Santos. 

 Num caso e no outro, a situação de conflito é o fator de mudança numa História 

imutável. Esta maneira de considerar a sequência dos acontecimentos configura uma 

concepção antiga dos primeiros historiadores. Afirma Le Goff: “A história seria (...) 

imóvel, eterna, ou melhor, ofereceria a possibilidade de ser o recomeço eterno do 

mesmo modelo de mudança. Este modelo de mudança é a guerra.”(LE GOFF, 2003, p. 

77). 

 Note-se que Aires, instado por Santos e Plácido a falar sobre crianças que 

brigam antes de nascer, cita a frase de Heráclito, que equivocadamente atribuiu a 

Empédocles: “a guerra é a mãe de todas as cousas”(EJ, 93). E numa crônica de 1895 

alude-se à guerra como o móvel que faz girar o mundo:  

“Não, devota amiga da  minha alma, o asilo que buscarei, quando a vida for tão 
agitada como a desta semana, não é o céu, é o Hospício dos Alienados. Não 
nego que o dever comum é padecer comumente, e atacarem-se uns aos outros, 
para dar razão ao bom Renan, que pôs esta sentença na boca de um latino: ‘O 
mundo não anda senão pelo ódio de dois irmãos inimigos’”.(ASSIS, 2008, p. 
1211) 
 

 De resto, em várias crônicas desse período esse mesmo motivo – guerras, 

atrocidades, conflitos – é mencionado: 

 

“Bem sei que a guerra também é humana, por mais desumana que nos pareça; nem nós 

estamos aqui só para cortar, entre amigos, o pão da cordialidade. Para isso não era 

preciso sair do Éden. Não percamos de vista que dos dois primeiros irmãos um matou o 

outro, e tinham todo este mundo por seu. Se algum dia a paz governar universalmente 

este mundo, começará então a guerra dos mundos entre si, e o infinito ficará juncado de 

planetas mortos. Vingará por último o sol, até que o Senhor apague essa última vela, 

para melhor se agasalhar e dormir. Sonhará ele conosco?”(ASSIS, 2008, p. 1201; 

25/08/1895); 
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“Talvez a terra esteja grávida. Que animal se move no útero desta imensa bolinha de 

barro, em que nos despedaçamos uns aos outros? Não sei; pode ser uma grande guerra 

social, nacional, política ou religiosa, uma deslocação de classes ou de raças, um 

enxame de idéias novas, uma invasão de bárbaros, uma nova moral, a queda dos 

suspensórios, o aparecimento dos autos.”(ASSIS, 2008, p. 1215; 06/10/1895); 

 

“Reflete como os homens divergem, como as línguas se opõem umas às outras, como 

este mundo é um campo de batalha.”(ASSIS, 2008, p. 1227; 17/11/1895); 

 

“Dançar é viver. A guerra, que também é vida, é um grande bailado, em que os pares se 

perdem comumente na noite dos tempos, fartos de saracotear.”(ASSIS, 2008, p. 1229; 

24/11/1895); 

 

“Parece que há neste fim de século um concerto universal de atrocidades.”(ASSIS, 

2008, p. 1256; 23/02/1896). 

 

 A essa dupla dimensão do tempo corresponde o binômio local-universal. O 

tempo linear compreende os fatos locais, que se encaixam ao tempo cíclico da matéria 

universal. 

 

 Fuga para frente  

 

 Mas se o futuro é “ruína sem história”, o passado é refúgio precário, pois o 

tempo é rato roedor, é dragão, é um velho de barbas brancas com uma foice na mão. 

Lucia Miguel Pereira, em outra de suas agudas intuições, observava que em Machado 

de Assis o passado não voltava no sentido proustiano de sua recuperação. E é com o 

autor francês que ela estabelece o cotejo: “Proust, que encontrou o passado sem o 

buscar, e que o recompôs gratuitamente, nele se readquiriu a si mesmo; dos heróis de 

Machado de Assis (...) que o queriam como refúgio, [ele] nada conseguiu.”(PEREIRA, 

2005, p. 25).  

 Ela dá como exemplo o conto “Papéis velhos”. Nele, Brotero, despeitado por 

não ter sido indicado ao cargo de ministro, preterido por um rival na política e nos 
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amores, escreve uma carta ao novo presidente do Conselho informando que renunciará à 

cadeira de deputado. Sem poder conciliar o sono, põe-se a ler papéis velhos, cartas 

antigas. Entre estas, um maço de cartas registrava as relações amorosas conturbadas 

com L...a. Foi recompondo mentalmente os lances daquele episódio pretérito. Na última 

carta ele falava de suicídio. Por um mero experimento, se deu ao esforço de tentar 

“reaver a sensação perdida”. Nada conseguiu, a sensação estava extinta, o passado 

perdera todo valor. O que sentiu foi “uma coisa indefinível; chamemos-lhe o ‘calafrio 

do ridículo evitado’”.(ASSIS, 2008b, p. 578). Prudentemente, Brotero não mais enviou 

a carta ao presidente do Conselho. 

 A este exemplo, eu somaria um outro, que julgo semelhante ou análogo. Ele 

encontra-se no capítulo CXI (“O muro”) de Memórias póstumas. Brás Cubas encontra 

um bilhete de Virgília, dizendo que o esperava à noite na chácara, sem falta, 

concluindo: “O muro é baixo do lado do beco.” Brás fez um gesto de desagrado. “A 

carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula.”(ASSIS, 

1968, p.158). É importante dizer antes de prosseguir que o affaire Brás – Virgília está 

perto do fim, ela está prestes a embarcar para uma província para a qual Lobo Neves 

fora nomeado presidente. Brás se dá conta depois que se tratava de um bilhete antigo, 

recebido no começo do relacionamento amoroso, que o levara de fato a saltar o muro, 

“um muro baixo e discreto. Guardei o papel e... Tive uma sensação esquisita.”(ASSIS, 

1968, p. 159). 

 Em ambos os casos a ação do tempo é corrosiva, “rato roedor das cousas, que as 

diminui ou altera no sentido de lhes dar outro aspecto.”(EJ, 105). Se o tempo é 

destruidor, se do passado só ficam, quando ficam, sensações ridículas ou esquisitas, ele 

não pode naturalmente servir de experiência para iluminar o caminho a quem fosse dada 

a oportunidade de viver uma segunda vida. É o caso do conto homônimo – “ A segunda 

vida” – em que José Maria, depois de morto, recebe o direito de cumprir uma segunda 

vida, com a condição de nascer experiente. É o que conta ao espantado e incrédulo 

Monsenhor Caldas. Mas essa experiência, mais do que inócua, torna-se nociva, pois a 

preocupação em evitar os males da primeira vida faz da nova uma existência tediosa. 

Ele vivia às apalpadelas, “um pássaro, batendo as asas e amarrado pelos pés”, “uma 

mocidade expansiva e impetuosa, enfreada por uma experiência virtual e 

tradicional.”(ASSIS, 2008b, p. 415). 
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 O único tempo, por assim dizer, redentor é o tempo sem tempo da fruição da 

arte, o que Flora experimenta ao piano, a alma toda entregue à sua sonata salvífica e 

edênica. De todo  modo, se o passado é refúgio ou consolo precário e o futuro é ruína, 

subsiste apenas a alternativa de fugir para frente, “sair da vida o mais tarde que puder”, 

possuir os dias que restam por viver. Pois é esse princípio de vida que encerra os dois 

últimos romances de Machado de Assis, simbolizado num pela flor eterna na botoeira, 

ao evitar Aires mais um debate sobre a dissidência dos gêmeos: “Preferiu aceitar a 

hipótese, para evitar debate, e saiu apalpando a botoeira, onde viçava a mesma flor 

eterna.”(EJ, 284); e no outro pela rua – é para a rua que Aires se volta ao deparar com a 

melancolia mortal do casal Aguiar, “abandonados” pelos filhos postiços Fidélia e 

Tristão: “Ao transpor a porta para a rua, vi-lhes no rosto e na atitude uma expressão a 

que não acho nome certo ou claro; digo o que me pareceu. Queriam ser risonhos e mal 

se podiam consolar. Consolava-os a saudade de si mesmos.”(ASSIS, 1968, p. 168). 

 “Sair apalpando a botoeira” e “transpor a porta para a rua” são duas ações que 

significam avançar, seguir para diante, apesar de tudo, apesar da aporia e da melancolia. 

 

  DOIS IRMÃOS 

 

 História como matéria historiográfica 

 

 Manaus – paisagem e personagem 

 

 O contexto histórico abrangido por Dois irmãos (2000) ocupa um período de 

tempo que vai aproximadamente do pós-guerra ao fim dos anos setenta. São cerca de 35 

anos. Se esse é o núcleo forte da narrativa, não se pode desconsiderar os lances em 

retrospectiva, esse tempo sinuoso, em ziguezague, guiado basicamente pela memória, 

que recua para relatar acontecimentos importantes. Acontecimentos do início do século 

XX, quando o teque-teque Halim conhece a filha de Galib no restaurante Biblos e se 

apaixona por ela; as primeiras escaramuças da rivalidade entre os irmãos Yaqub e Omar 

até culminar na briga e na cicatriz riscada no rosto e na alma do primeiro. São 

fragmentos esparsos de passado, de cuja montagem vai-se compondo o quadro 

explicativo das situações que se desdobram à medida que a narrativa avança... e recua. 
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 Mas há igualmente outro período de tempo que não se pode desconsiderar. Um 

tempo mudo, sem peripécia, o intervalo entre o tempo do discurso e o tempo da história, 

o tempo da decantação da verdade. Só o tempo é capaz de dar a dimensão exata dos 

nossos sentimentos. “Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras mais 

verdadeiras.”(DI, 244, 245). O próprio autor, em texto não ficcional, destaca a 

importância, entre outros elementos da narrativa, desse intervalo para se produzir certa 

sensação de verdade:  

“Esse poder de fingir, de passar a impressão de verdade tem a ver com muitas 
coisas: a relação do tempo do discurso com o tempo da história, a construção 
das personagens, a organização do enredo, com seus saltos temporais, 
digressões, etc.”(HATOUM, 1996, p. 8) 
 

 Ele tece, aliás, comentários críticos acerca da ausência de perspectiva histórica 

em alguns romances contemporâneos, o que faz deles obras de valor mais documental 

que estético:  

“Uma das vertentes do romance contemporâneo recupera traços da narrativa 
mais convencional (enredo, personagem, andamento), ao mesmo tempo que 
introduz técnicas do cinema ou da televisão, trabalhando com uma linguagem 
mais ágil(...) geralmente com uma perspectiva histórica rala ou nem 
isso.”(HATOUM, 2007b, p. 50) 
 

 O contexto histórico em Dois irmãos não é também mero pano de fundo diante 

do qual se movimentam os personagens. Manaus, pode-se dizer, é mais um personagem, 

um ser vivo que vai modificando-se ao longo do romance, assumindo aspectos diversos, 

mas sempre criticáveis, sempre problemáticos, do ponto de vista do narrador e de 

Halim, porém nem tanto do de Yaqub, para quem, segundo seus projetos ambiciosos, 

“Manaus está pronta para crescer.”(DI, 196). 

 Há diferentes Manaus: a Manaus dos anos da Segunda Guerra, a Manaus do pós-

Guerra, a Manaus dos anos posteriores ao golpe.  

 A Manaus dos anos da Guerra sofria as restrições impostas por esse momento: 

“Manaus às escuras, seus moradores acotovelando-se diante dos açougues e empórios, 

disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal ou café. Havia 

racionamento de energia, e um ovo valia ouro.”(DI, 22, 23). 

 Essas restrições, no entanto, não cessaram com o fim da Guerra. Extinto o fausto 

proporcionado pela economia da borracha entre o final do século XIX e inícios do XX, 

Manaus voltava à condição que na verdade nunca perdera, a de uma cidade provinciana, 

“ao mesmo tempo tribunal e teatro”(HAOUM, 1996, p. 9), onde tudo se sabe e tudo se 
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julga, em que as coisas secretas não são tão secretas e podem ser devassadas pelos olhos 

de um observador bisbilhoteiro. Era essa uma das tarefas determinadas ao narrador, que 

a executava com prazer: “Quando as casas da rua explodiam de gritos, Zana me 

mandava zarelhar tudo, roía os ossos apodrecidos dos vizinhos.”(DI, 86). 

 E em meio a essas e outras tarefas, ele observava um lado oculto e invisível de 

Manaus, onde se escondiam os refugos humanos: 

“Via um outro mundo naqueles recantos, a cidade que não vemos, ou não 
queremos ver. Um mundo, escondido, ocultado, cheio de seres que 
improvisavam tudo para sobreviver, alguns vegetando, feito a cachorrada 
esquálida que rondava os pilares das palafitas. Via mulheres cujos rostos e 
gestos lembravam os de minha mãe, via crianças que um dia seriam levadas 
para o orfanato que Domingas odiava.”(DI, 80, 81) 
 

 Era a gênese da cidade flutuante, onde também viviam ou “vegetavam” os ex-

seringueiros vindos dos pontos mais distantes da Amazônia: 

“O labirinto de casas erguidas sobre troncos fervilhava: um enxame de canoas 
navegava ao redor das casas flutuantes, os moradores chegavam do trabalho, 
caminhavam em fila sobre as tábuas estreitas, que formam uma teia de 
circulação.”(DI, 120)  
 

 Esse aspecto mutante de Manaus não se basta a si mesmo. Precisa, para melhor 

se caracterizar, do contraste com o outro lado do Brasil. Somos tentados a considerar 

que a locação paulista de Dois irmãos está a serviço de estabelecer o confronto entre a 

estagnação e a decadência do Norte e o crescimento econômico do Sul, confronto 

igualmente assimilado na figura dos gêmeos, como veremos, pois é rala a vida 

romanesca em São Paulo, para onde Yaqub se muda. 

 Estamos nos anos 50, anos de euforia, de desenvolvimentismo, de Programa de 

Metas, de 50 anos em 5, de aceleração da economia – isso no centro-sul, onde se 

concentrava o surto de industrialização, ao passo que em outra parte: 

“Noites de blecaute no norte, enquanto a nova capital do país estava sendo 
inaugurada. A euforia, que vinha de um Brasil tão distante, chegava a Manaus 
como um sopro amornado. E o futuro, ou a idéia de um futuro promissor, 
dissolvia-se no mormaço amazônico. Estávamos longe da era industrial e mais 
longe ainda do nosso passado grandioso.”(DI, 128) 
 

 Uma era industrial elitista e excludente, um “tipo de conciliação ao mesmo 

tempo modernizante e conservadora”(BENEVIDES, 1991, p. 16). Mas a tendência 

elitista de modernização, a chamada “via prussiana” de transformação de cima para 

baixo, atingiu seu ponto mais alto com o golpe de abril e o regime militar. O próprio 
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ditador da ocasião dizia que o país ia bem mas o povo ia mal. Dessa vez, a Amazônia 

foi incorporada aos esforços do regime de projetar um pais futuroso, uma grande 

potência. Em 1972/1973, de 12 documentários sobre o Brasil produzidos por agências 

de propaganda do governo, 4 tiveram como tema a Amazônia: “O homem da 

Amazônia”; “A estrada e o rio”[sobre a transamazônica]; “Amazônia, o grande 

desafio”; “Sentinelas da Amazônia”(FICO, 1997, pp. 51, 52). 

 A cidade-ser de Dois irmãos sofre com o golpe, sofre com a truculência 

superveniente ao golpe; é ocupada, a cidade flutuante é cercada pelos militares e logo 

derruída; um “tempo de medo em dia de aguaceiro”(DI, 191), tempo de pesadelo; o 

pesadelo do narrador, revivendo, em registro fantástico, o assassínio do poeta Antenor 

Laval. Aliás, o autor anunciava, alguns anos antes, ser esse o modo mais adequado, no 

campo da ficção, de tratar um “momento brutal” de nossa história: “seria mais plausível, 

talvez mais verossímil tentar escrever uma narrativa fantástica, povoada de 

pesadelos.”(HATOUM, 1996, p. 13). 

  A brutalidade do regime é simbolizada pela imolação do intelectual Antenor 

Laval. É bem verdade que ele não compõe a figura do intelectual engajado, o típico 

intelectual orgânico, que fala pelo povo, responsável por sua conscientização política. 

Rumores sobre sua vida, certos acontecimentos obscuros do passado transformam o 

militante combativo num ser desencantado, pessimista, atormentado. De qualquer 

maneira, seu histórico de militante vermelho, a vida boêmia e excêntrica, a ironia e a 

irrisão dirigidas aos políticos da província faziam dele um inimigo a ser sacrificado. 

 Imolação do militante e mutilação da cidade. A desfiguração de Manaus que se 

seguiu à industrialização selvagem dos anos posteriores, incluindo a implantação da 

Zona Franca, atraiu investidores estrangeiros e habitantes do interior. São os lados 

opostos e complementares, centro e periferia da acumulação primitiva, o capitalista e o 

esmoler: “‘Manaus está cheia de estrangeiros, mama.’” – Omar ia contando a Zana as 

transformações da cidade – “‘Indianos, coreanos, chineses... O centro virou um 

formigueiro de gente do interior... Tudo está mudando em Manaus.’”(DI, 223). 

 O indiano Rochiram é o mais lídimo representante desses investidores. “Olhos 

ávidos”, “sorriso maquinal”, “gestos ensaiados”, provoca a desconfiança da nativa 

Domingas. Figura sinistra e insinuante, por onde passa vai “deixando um rastro de lama 

no chão.” Acaba por apropriar-se da casa de Zana, e as alterações que promove nela, 
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desfigurando-a para transformá-la na Casa Rochiram mimetizam as transformações na 

própria cidade:  

“A fachada que era razoável, tornou-se uma máscara de horror, e a idéia que se 
faz de uma casa desfez-se em pouco tempo. 

Na noite de inauguração da Casa Rochiram, um carnaval de 
quinquilharias importadas de Miami e do Panamá encheu as vitrines. Foi uma 
festa de estrondo, e na rua uma fila de carros pretos despejava políticos e 
militares de alta patente. Diz que veio gente importante de Brasília e de outras 
cidades, íntimos de Rochiram. Só não vi gente da nossa rua, nem os Reinoso. 
Do lado de fora, a multidão boquiaberta admirava as silhuetas brindando nas 
salas fosforecentes. Muitos permaneceram no sereno, esperaram o amanhecer e 
abocanharam as sobras da festança. Manaus crescia muito e aquela noite foi um 
dos marcos do fausto que se anunciava.”(DI, 255, 256)   

 
 A imagem derradeira de Manaus é a de um aleijão, um ser disforme, a “cidade 

que se mutilava e crescia ao mesmo tempo”(DI, 264), fazendo par com o dilaceramento 

final da família. Cinco membros decepados do tronco comum, que se arrojam por 

diferentes direções, não se produzindo no trajeto senão fúria, insânia e esterilidade: a 

loucura de Zana, o profundo desencanto de Halim e a completa e definitiva 

inconciliação dos filhos que ficam. Podia mencionar Domingas, duplamente violentada, 

no corpo e na submissão a uma aculturação forçada. 

 O espaço social por onde transitam os personagens, portanto, não é um quadro 

isolado, há uma íntima relação entre eles. A paisagem reflete os pensamentos e emoções 

dos personagens. Paisagem e personagens formam um só corpo inteiriço, imbricam-se 

numa transição inconsútil. Os protagonistas Yaqub e Omar, mais do que reflexos do 

ambiente no qual se situam, são eles mesmos ativos criadores do contexto e espaço 

social em que vão desempenhar suas ações e em que vão afinal despenhar-se – abismo 

que cavaram com seus pés. 

 

 Yaqub e Omar e as ideias de Brasil 

 

 Yaqub e Omar, embora sejam criaturas supridas de carne e osso, distantes dos 

menos palpáveis Pedro e Paulo, incorporam como eles algo mais amplo. Representam 

ideias, valores, concepções culturais, políticas, históricas. Desde o começo, Yaqub se 

vincula ao Brasil. Sua volta do Líbano coincide com a volta dos pracinhas da Itália. 

Mais tarde, aluno destacado no colégio dos padres, recebe do mestre Bolislau, o mesmo 

que fora agredido por Omar causando-lhe a expulsão do colégio, o conselho de sair de 
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Manaus: “‘Vai embora de Manaus’, dissera o professor de matemática. ‘Se ficares aqui, 

serás derrotado pela província e devorado pelo teu irmão.’”(DI, 40, 41). Os outros 

professores também “sabiam que o ex-aluno tinha futuro; naquela época [anos 50], 

Yaqub e o Brasil inteiro pareciam ter um futuro promissor.”(DI, 41). 

 Yaqub decide partir. A província é território restrito para quem “urdia um futuro 

triunfante.”(DI, 32). Desde então, ele estará sempre associado a e ao mesmo tempo será 

o promotor de uma forma de progresso em marcha forçada, a todo custo, de base 

estritamente material, elitista, sem face humana. 

 Em São Paulo, ele se dedica estoicamente a uma vida austera. Recusa a ajuda 

dos pais, suporta sem lastimar-se solidão e frio, ingressa na Universidade de São Paulo, 

torna-se engenheiro calculista. O fascínio pela metrópole parece tê-lo feito desgarrar-se 

da paisagem amazônica. Numa das cartas que envia de São Paulo, faz referência a uma 

seringueira que contemplava ao atravessar a praça da República: “Gostou de ver a 

árvore amazônica no centro de São Paulo, mas nunca mais a mencionou.”(DI, 59, 60). 

 Era o “filho paulista” de Zana. Era um outro Yaqub: “Um outro Yaqub, usando a 

máscara do que havia de mais moderno no outro lado do Brasil. Ele se sofisticava, 

preparando-se para dar o bote: minhoca que se quer serpente, algo assim. Conseguiu. 

Deslizou em silêncio sob a folhagem.”(DI, 61) 

 Na verdade, os sentimentos de Yaqub são ambíguos. Se a ida para São Paulo 

representa um ato de romper com o passado, uma superação pessoal, a visão da 

seringueira é o retorno desse passado, a lembrança da origem. É a origem na ruptura, a 

seringueira em São Paulo. O rompimento com o passado parece não se completar 

porque ele é prisioneiro de sua vingança, e a origem não se retoma por causa do choque 

do exílio forçado: “Seu entusiasmo para redescobrir certas pessoas, paisagens, cheiros e 

sabores era logo sufocado pela lembrança da ruptura.”(DI, 116). São lembranças 

suscitadas durante uma de suas visitas a Manaus; lembranças azedadas pelo trauma da 

separação. Mas sempre a seringueira como ponto de referência. 

 Por ocasião dessa mesma visita, se promove uma pequena recepção a Yaqub. 

Estão presentes a família e vizinhos também originários do Líbano. Enquanto tomam 

café sob a seringueira do quintal, a conversa envereda para os anos que ele passou 

naquele país, o que provoca embaraço e constrangimento, e Yaqub se exalta: 
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“‘Me mandaram para uma aldeia no sul, e o tempo que passei lá esqueci. É isso 
mesmo, já esqueci quase tudo: a aldeia, as pessoas, o nome da aldeia e o nome 
dos parentes. Só não esqueci a língua...’ 
‘Talib, não vamos falar...’ 
‘Não pude esquecer outra coisa’, Yaqub interrompeu o pai, exaltado. ‘Não pude 
esquecer...’, ele repetiu, reticente, e se calou.”(DI, 119)  
 

 A reunião se desfaz, todos se retiram. “Só Yaqub permaneceu debaixo da 

seringueira.”(DI, 119). Eis o contraste entre o esquecível lugar do exílio e o sólido lugar 

da origem. 

 Não se pense, no entanto, que a referência da seringueira acompanhe apenas  

Yaqub. Na primeira cena, na primeira página, no primeiro parágrafo do romance, lá está 

ela junto de Zana, como uma espécie de sombra guardiã e protetora, no mesmo contexto 

e compondo o quadro de um lugar quase tão importante quanto sua cidade natal no 

Líbano: 

“Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua em 
declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase 
tão vital quanto a Biblos de sua infância: a pequena cidade no Líbano que ela 
recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no 
quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar 
cultivados por mais de meio século.”(DI, 11)  

 
A cidade e a casa são origens perdidas. Biblos estava longe e sem seu parente mais 

querido, a casa tinha sido vendida, por onde anda agora sem rumo, convivendo com os 

fantasmas do pai e do marido, desejando a volta do filho tão loucamente amado e  tão 

perdido quanto tudo mais. 

 E na última cena, de novo a seringueira, dessa vez ao lado justamente de Omar, 

figura envelhecida, “olhar à deriva”, na derradeira e inesperada visita que faz a Nael: 

“Aproximou-se do meu quarto devagar, um vulto. Avançou mais um pouco e estacou 

bem perto da velha seringueira, diminuído pela grandeza da árvore.”(DI, 265). A 

seringueira é o contraponto estável e imponente a uma vida errática e enfezada. 

 Entretanto o mesmo Omar, numa das poucas vezes em que proclama palavras 

ponderadas e sentidas, fala apoiado na seringueira: 

“Ainda cedo, clareando, antes de eu abrir a janela do quarto, Omar resmungava 
apoiado ao tronco da seringueira: ‘O que ela quer? Paz entre os filhos? Nunca! 
Não existe paz nesse mundo...’ falava sozinho, e não sei em quem pensava 
quando disse: ‘devias ter fugido... o orgulho, a honra, a esperança, o país... tudo 
enterrado....’”(DI, 224)  
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 De igual modo, Halim olha para a seringueira como uma espécie de ente 

abonador para o que diz sobre a rivalidade dos filhos: “‘Duelo? Melhor chamar de 

rivalidade, alguma coisa que não deu certo entre os gêmeos ou entre nós e eles’, 

revelou-me Halim, mirando a seringueira centenária do quintal.”(DI, 62). 

 O mesmo se passa com Domingas, depois de ter sonhado com a última agressão 

do Caçula ao irmão: “Encostada no tronco da seringueira em que o Caçula havia 

trepado, dizia: ‘Os dois nasceram perdidos.’”(DI, 237). 

 A seringueira é o ambiente das primeiras brincadeiras entre eles, em que se 

revela a coragem de Omar em subir mais alto e o temor de Yaqub, mais abaixo, de 

perder o equilíbrio, agarrado ao galho mais grosso. 

 A velha árvore amazônica, ou como contraste, ou como apoio, ou como 

ambiente é uma referência histórica, lugar das origens. A origem é o objetivo 

reivindicado pelo imigrante distante de sua terra, por alguém obrigado a abandonar sua 

região, ou pelo ignorante dela. Galib “[s]onhava com os Cedros, seu lugar.”(DI, 55). 

Domingas fala do “meu lugar”(DI, 74), quando visita a aldeia onde nasceu, avistando os 

pássaros da infância. O narrador busca igualmente suas origens: “Eu não sabia nada de 

mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. A origem: as origens.”(DI, 73). 

A origem: as origens. A dimensão do sentido dessa busca não é única – é 

biológica, é existencial, é histórica: “pensar nas origens é pensar na sua perda, e assim 

tentar reatar um nexo com as origens, uma ponte não incompatível com a 

História.”(HATOUM, 1996, p. 9). 

 Só Galib obteve êxito na busca, ao retornar para o Líbano, para o “seu lugar”. A 

Domingas, escrava e ao mesmo tempo “entregue ao feitiço da família”, só restou 

esculpir em madeira os pássaros da infância. Para Nael, o desconhecimento das origens 

é razão para narrar a História. “Escrever é desde o princípio uma meditação sobre a 

origem ou o início de um lugar e tempo anteriores.”(VIEIRA, 2007, p. 174).            

 Mas era de Yaqub que falávamos. Sua relação envenenada com o passado, cuja 

tentativa de redescoberta é sufocada pela “lembrança da ruptura”, não lhe permite 

“reatar um nexo com as origens”. “A dor dele parecia mais forte que a emoção do 

reencontro com o mundo da infância.”(DI, 116). Ele é o engenheiro famoso, 

“reverenciado no círculo que freqüentava em São Paulo”(DI, 195), que projeta os 

edifícios para os paulistas endinheirados. O oficialismo de suas posições sempre adere 
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ao poder. É simpático aos militares e à sua visão de progresso – “‘Manaus está pronta 

para crescer’”. A pequena loja da família administrada por Rânia é uma espécie de 

indício abreviado dos novos tempos, epítome de um Brasil grandioso. É Yaqub que a 

abastece de mercadorias e ideias: “Desconfiei da sanha empreendedora de Rânia e 

percebi que o seu impulso era movido pelas mãos e as palavras de Yaqub. Em menos de 

seis meses a loja deu uma guinada, antecipando a euforia econômica que não ia 

tardar.”(DI, 130, 131). 

 As mercadorias modernas afastam Halim do convívio com os conhecidos do 

interior, as quais não possuíam para eles nenhuma aplicação útil. As ideias comunicam 

a Rânia o etos ambicioso do irmão, a “sanha empreendedora” – “tão etérea e tão 

ambiciosa”; põem fim ao comércio anacrônico do pai, que o dispunha para o prazer do 

encontro e da conversa com as pessoas, mas o “‘comércio não se alimenta de prazeres 

fortuitos’, disse Yaqub, dirigindo-se à irmã.”(DI, 116). 

 Se Yaqub se preparou com disciplina ascética, renunciando aos gozos da 

juventude, para ser o que foi e agir como agiu, Omar se pauta por outro gênero de vida, 

representa outra visão de mundo. O que marca o filho preferido de Zana é a irreflexão, a 

insensatez, o tresloucado dos gestos. Ao contrário do equilíbrio apolíneo do outro, da 

persistência em traçar uma diretriz e segui-la, da pertinácia em fixar objetivos e alcançá-

los, Omar não tem energia para dar continuidade aos seus projetos; aliás, seria mais 

correto dizer que ele não tem projetos. Vive de expedientes, às vezes pouco lícitos, 

como o contrabando ou o furto do dinheiro do irmão, que usa para viajar aos Estados 

Unidos. 

 Mas é democrático nas escolhas, despido de preconceitos, crítico aos valores 

elitistas sustentados por Yaqub. O Liceu Rui Barbosa, para onde vai depois de expulso 

do colégio de padres, que atende pelo apelido pouco virtuoso de Galinheiro dos 

Vândalos, parece feito sob medida para Omar: “No Liceu (...) reinava a liberdade de 

gestos ousados, a liberdade que faz estremecer convenções e normas.”(DI, 35); “não 

havia nenhuma exigência; os mestres não faziam chamada; uma reprovação era uma 

façanha para poucos. Uma calça verde (um verde qualquer) e uma camisa branca 

compunham a farda.”(DI, 37). A negligência quanto a fardas, tão ajustada à natureza de 

Omar, destoa do compromisso por assim dizer institucional de Yaqub em compor sua 
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figura com elas: a farda estudantil de espadachim e a farda de oficial da reserva do 

exército. 

 A atitude “democrática” se expressa na escolha das namoradas, que são de todas 

as cores, credos ou condição social: “Ele não escolhia, não se empolgava com a cor dos 

olhos ou cabelos. Namorava as anônimas, mulheres que ninguém da família ou da 

vizinhança podia dizer: é filha, neta, sobrinha de fulano ou beltrano.”(DI, 99); ou no 

juízo que faz dos pretendentes ao coração de Rânia: “Omar os chamava de lesos, 

pamonhas, empertigados, escravos da aparência e ocos de alma.”(DI, 98). 

 As atitudes e juízos de Omar formam um conjunto de valores bem distintos dos 

ostentados por Yaqub. São concepções antagônicas. Omar se posiciona abertamente 

contra os militares. Escreve um “Manifesto contra os golpistas”. Participa das 

homenagens ao poeta Laval, único momento em que mereceu a consideração do 

narrador, que sentira tanto quanto ele a morte do mestre. 

 Num cartão postal provocativo que Omar envia dos Estados Unidos para o irmão 

e a cunhada, ele trata de apontar as diferenças: 

“Queridos mano e cunhada, Lousiana é a América em estado bruto e mesmo 
brutal, e o Mississipi é o Amazonas desta paragem. Por que não dão uma 
voltinha por aqui? Mesmo selvagem Lousiana é mais civilizada que vocês dois 
juntos. Se vierem, tratem de pintar o cabelo de loiro, assim vão ser superiores 
em tudo. Mano, a tua mulher, que já foi bonita, pode rejuvenescer com o cabelo 
dourado. E tu podes enriquecer muito, aqui na América. Abraços do mano e 
cunhado Omar.”(DI, 122, 123) 
 

   Portanto, a despeito do comportamento irresponsável, desregrado e impudente, 

as ideias do Caçula vão além dele próprio, são também ideias de Brasil. Numa espécie 

de desabafo ele mistura sua situação com a do país: “Falava sozinho, e não sei em quem 

pensava quando disse: ‘Devias ter fugido... o orgulho, a honra, a esperança, o país... 

tudo enterrado.’”(DI, 224). 

A dicotomia que se estabelece entre as ideias de Yaqub e Omar não é uma 

dicotomia maniqueísta, não há um lado “bom” e um lado “mau”. Ambos são agentes da 

ruína. A rivalidade irremissível entre eles produziu a destruição da Casa junto com sua 

vista do mundo. 

Poderíamos especular sobre o  modelo de sociedade que as figuras de Yaqub e 

Omar encarnam. De uma parte, talvez, uma sociedade fundada num progressismo de 

tendência estritamente economicista, autoritária, excludente; de outra parte, talvez, um 
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tipo de sociedade mais igualitária, embora não menos autoritária, regida sob princípios 

de um populismo inconsequente, em suma, um cesarismo populista. 

De qualquer maneira,  válidas ou não essas especulações, as práticas, os 

procedimentos e as perspectivas de Yaqub e Omar são rejeitados por Nael, o narrador: 

“A loucura da paixão de Omar, suas atitudes desmesuradas contra tudo e todos neste 

mundo não foram menos danosas do que os projetos de Yaqub: o perigo e a sordidez de 

sua ambição calculada.”(DI, 263, 264). 

Eis aí novamente o impasse, quase 100 anos depois de Esaú e Jacó, sobre que 

rumos seguir, que futuro alcançar. Seria a continuação do mesmo impasse ou teria 

mudado de natureza? É certo que o panorama que se descortina em Dois irmãos, 

desenhado pelas palavras do narrador, não dá margem a sentimentos esperançosos. Pelo 

contrário, há muita desconfiança quanto a um horizonte auspicioso – “O futuro, essa 

falácia que persiste.”(DI, 263); uma das divisas do tempo dos militares era “Brasil, o 

país do futuro”, como no livro de Zweig. Mas diferentemente de Esaú e Jacó, em que o 

ceticismo anula todo futuro, agora parece haver algum vislumbre de saída. O narrador 

ganha nome, torna-se professor, livra-se da condição de “rastro” dos filhos de Zana, põe 

fim a um passado de submissão, a um “tempo que morria” dentro dele, um tempo que 

havia gerado aquelas alternativas – “atitudes desmesuradas” ou “ambição calculada” -, 

das quais ele se distanciará. 

 

História como matéria filosófica 

 

Tempo intensivo em memória 

 

Dois irmãos, como Relato de um certo Oriente, é um romance tecido pela 

memória. O fio do tempo tramado pela memória, como disse, segue um curso sinuoso, 

em ziguezague, recua no tempo para se concentrar em acontecimentos importantes, por 

vezes decisivos: a infância dos gêmeos, a traumática partida de Yaqub para o Líbano, a 

volta de Domingas ao lugar de nascimento, a corte amorosa de Halim e a união com 

Zana – tudo conduzido pelo narrador, cujo empenho pessoal em realizar essas 

regressões no tempo visa também à busca de suas origens – “A origem: as origens. (...) 
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Minha infância, sem nenhum sinal da origem.”(DI, 73); ele era o fruto espúrio da 

família, filho da empregada Domingas com um dos gêmeos. 

São paradas intensivas em memória, que retardam a ação. Fazem explodir o 

contínuo da história. São saltos no passado saturados de “agoras”, um passado 

inacabado, que contém, explica e salva o presente. Creio que reproduzi a essência de 

uma das teses de Benjamin que compõem sua filosofia da história. É a tese XIV, que 

começa assim: “A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo 

homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras.’”(BENJAMIN, 1994, p. 229). 

A relação do tempo com o objeto da memória é uma “relação intensiva do objeto com o 

tempo, do tempo no objeto, e não extensiva do objeto no tempo.”(GAGNEBIN, 1994, p. 

13). 

Já mostramos um exemplo dessa memória intensiva que explode o contínuo da 

história: a visão emocionada de Yaqub da paisagem amazônica quando volta do Líbano 

deflagra todo um movimento de retorno às cenas da infância. 

A experiência mais acabada, no entanto, desse tipo de memória é a vivida por 

Halim. Ao velho Halim, completamente derrotado pelos filhos, a vida amorosa 

inteiramente arruinada, ele, “cego de amor” por Zana – só restava um último prazer: 

“para um velho como eu, o melhor é recordar outras coisas, tudo que me faz viver mais 

um pouco.”(DI, 71). Metido no cubículo da loja, observando a paisagem à sua frente, 

deixava-se render pelo divertido “jogo de lembranças e esquecimentos”: 

“Nos últimos anos de vida, Halim conviveu com essa paisagem sozinho 
no pequeno depósito de coisas velhas, entregue aos meandros da memória, 
porque sorria e gesticulava, ficava sério e tornava a sorrir, afirmando ou 
negando algo indecifrável ou tentando reter uma lembrança que estalava na 
mente, uma cena qualquer que se desdobrava em muitas outras, como um filme 
que começa na metade da história e cujas cenas embaralhadas e confusas 
pinoteiam no tempo e no espaço.”(DI, 183) 

 
 A paisagem em Dois irmãos é um ativador da memória, responsável pelo “efeito 

proustiano”. Por paisagem chamo o mundo constituído por uma árvore, uma ave 

esculpida, um rio, uma pessoa conhecida que passa, um objeto e seu cheiro, um corpo e 

seu cheiro – “‘sentia [Halim] o cheiro dela [Zana], me lembrava das nossas noites mais 

assanhadas.’”(DI, 181); o odor emanado por Hindié Conceição em Relato de um certo 

Oriente opera no mesmo sentido de ser um agente de lembranças –, tudo, enfim, que, 

interagindo com os personagens, lhes seja significativo e suscite sua emoção. 
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 Os avanços em neurociência, como afirmei atrás, vêm decifrando aos poucos os 

mecanismos da memória. O especialista parece roubar à arte o conhecimento intuitivo 

para explicar com o rigor da ciência um fenômeno muito humano. Recorro ao mesmo 

autor, à sua obra mais recente; ele mesmo estabelece o vínculo entre arte e ciência, 

reflete sobre as possibilidades de aproveitar do plano estético um saber feito positivo: 

“Se uma cena tiver algum valor, se o momento encerrar emoção suficiente, o 
cérebro fará registros multimídia de visões, sons, sensações táteis, odores, e 
percepções afins e os representará no momento certo. Com o tempo, a evocação 
poderá perder intensidade. Com o tempo e a imaginação de um fabulista, o 
material poderá ser enfeitado, cortado em pedaços e recombinado em um 
romance ou roteiro de cinema. Passo a passo, o que começou como imagens 
fílmicas não verbais pode até se transformar em um relato verbal fragmentário, 
lembrado tanto pelas palavras da história como pelos elementos visuais e 
auditivos,”(DAMÁSIO, 2011, p. 167) 
  
 
Reificação e memórias de resistência 
 
 

 O tempo em Dois irmãos não é retido apenas pela forma sinuosa de narrar, 

refreado pelos rasgos evocadores da memória. Decorre também do fato de ser uma 

história contada por um vencido. Nael é um vencido social, cultural e político. Ele é 

filho de uma empregada, a índia Domingas; faz as vezes de empregado; é amigo de 

Laval, o poeta assassinado pelos militares; padece as medidas de repressão impostas 

pelo golpe de Estado. 

 A história lenta de Nael é “uma forma de oposição, de resistência à história 

rápida dos vencedores.”(LE GOFF, 2003, p. 70). Contar a volta de Domingas ao seu 

lugar de origem é não ceder ao tempo linear, veloz e progressivo representado por 

Yaqub – “A outra extremidade do Brasil crescia vertiginosamente, como Yaqub 

queria.”(DI, 105). Ao relembrar a natureza do lugar de origem, Domingas torna-se 

“dona de sua voz e do seu corpo”(DI, 74); um lugar no qual “ela não era subordinada  a 

uma família que não era a sua, onde ela era, em sua plenitude, membro de uma unidade 

social.”(ARCE, 2007, p. 231). É por assim dizer uma memória de resistência, um modo 

de fazer face com a tradição à violência de ter sido obrigada a se separar de seu 

ambiente; uma “reação a um traumatismo político ou cultural”(LE GOFF, 2003, p.70). 

Tradição que se materializa nos pássaros que Domingas esculpe em madeira, e 

conservados por Nael quando ela morre: “Trouxera para perto de mim o bestiário 

esculpido por minha mãe. Era tudo o que restara dela, do trabalho que lhe dava prazer: 
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os únicos gestos que lhe devolviam durante a noite a dignidade que ela perdia durante o 

dia.”(DI, 264). 

 O tempo da História de Nael também resiste ao giro veloz das mercadorias; 

mercadorias tecnologicamente aguçadas e globalmente produzidas que começavam a 

chegar a Manaus: 

Chocolate suíço, roupas e caramelos ingleses, máquinas fotográficas japonesas, 
canetas, tênis americanos. Tudo o que naquela época não se via em nenhuma 
cidade brasileira: a forma, a cor, a etiqueta, a embalagem e o cheiro 
estrangeiros. Wyckham percebeu isso. Intuiu a sede de novidade, de consumo, o 
poder de feitiço que cada coisa tem.”(DI, 139)  
 

 “O poder de feitiço que cada coisa tem” – eis aí o fetiche da mercadoria ou 

reificação, processo inerente à produção mercantil em que o valor de uso dos objetos se 

transforma em valor de troca. Nessa transformação perde-se a qualidade sensível dos 

objetos; “o valor de troca faz abstração de qualquer qualidade sensível – e comum a 

todas as mercadorias – só levando em conta diferenças de quantidade. Todo elemento 

qualitativo é eliminado radicalmente.”(GOLDMANN, 1979, p. 121). 

 Coisas e homens acabam por igualar-se, convergindo para um mesmo atributo 

nivelador no mercado de compra e venda baseado puramente no fator quantitativo: o 

preço passa a ser a medida de coisas e homens – quando as coisas chegam ao preço, 

vende-se; quando os homens chegam ao preço, compra-se. O processo de reificação, 

assim, “se estende e penetra no âmago de todos os setores não econômicos do 

pensamento e da afetividade.”(GOLDMANN, 1979, p. 111); as relações humanas são 

substituídas pela propriedade quantitativa e precificada das coisas. 

 Yaqub, tal um Paulo Honório refinado e polido, é o promotor da reificação da 

vida, e da quantificação de todos os valores. Preconiza o crescimento a todo pano de 

Manaus – “Manaus está pronta para crescer”. Critica o “comércio anacrônico” do pai, o 

desperdício de tempo com os amigos com quem Halim se entretinha no jogo e na 

conversa, “pessoas que atrapalham o movimento da loja, uns urubus na carniça”(DI, 

116) (aqui, como o faz também Paulo Honório, homens tornam-se bichos). A 

manifestação mais acabada, no entanto, da perda de sensibilidade aos valores humanos 

que o fenômeno da reificação implica está no olhar que dirige a Nael: 

“O olhar dele não me intimidou, mas não sei se eram olhos de um pai. Ele 
nunca respondeu ao meu olhar. Talvez sua ambição reiterasse a minha dúvida, 
ou a ambição, enorme, desmedida, não lhe permitisse olhar para mim com 
franqueza.”(DI, 232, 233) 
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 Halim e Nael – e por que não? ao seu modo trêfego também Omar – fazem 

frente ao tempo reificado encarnado na figura de Yaqub. Halim, apesar do orgulho que 

demonstra pelo filho engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, tem 

consciência do que se tornou: “Eu já desconfiava do que ele [Halim] mais temia. O 

engenheiro se engrandecia, endinheirado.”(DI, 126). 

 O tempo de Halim é o tempo lasso do hedonismo, do desfrute do prazer, o prazer 

da convivência com os amigos e o prazer do amor sensual. “Ele era assim: não tinha 

pressa para nada, nem para falar.”(DI, 56). A generosidade inscrita na etimologia do 

nome – Halim – era uma prática efetiva: “Até um pouco antes de morrer, foi discreto 

em roda de amigos, incapaz de rir sem gana, generoso sem pensar três vezes.”(DI, 151). 

O móvel da vida de Halim não era o dinheiro, era o amor por Zana. “Um guloso de 

amor carnal”(DI, 169); “um romântico tardio, um tanto deslocado ou anacrônico, alheio 

às aparências poderosas que o ouro e o roubo propiciam.”(DI, 52); “como poderia 

enriquecer? Nunca poupou um vintém, esbanjava na comida, nos presentes para 

Zana”(DI, 56). 

 A narrativa de Nael está impregnada das memórias de Halim – “‘Me dá raiva 

comentar certos episódios. E, para um velho como eu, o melhor é recordar outras coisas, 

tudo o que me deu prazer.”’(DI, 71); segue basicamente ao ritmo delas. 

 Domingas e Halim são as balizas que guarnecem a história contada por Nael. 

Guardam os valores mais significativos. São as únicas pessoas, os únicos mortos a quem 

Nael tributa seus “sentimentos de perda”(DI, 264). São seres marginais, são por assim 

dizer memórias de resistência interpostas ao mundo de Yaqub, que “fechou 

progressivamente a compreensão dos homens aos elementos qualitativos e 

sensíveis”(GOLDMANN, 1979, p. 121). Um mundo do qual Nael se afastou: 

 “Me distanciei do mundo das mercadorias, que não era o meu, nunca tinha sido.”(DI, 

262). 

 
“Queria distância de todos esses cálculos, da engenharia e do progresso ambicionado 

por Yaqub.”(DI, 263). 

 
 Nesse ponto, retomamos a concepção de História de Benjamin, a crítica à uma 

ideia de um progresso puramente técnico e economicista: 
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“A idéia de um progresso da humanidade na história é inseparável da idéia de 
sua marcha no interior de um tempo vazio e homogêneo. A crítica da idéia do 
progresso tem como pressuposto a crítica da idéia dessa marcha.”(BENJAMIN, 
1994, p. 229; Tese XIII) 
 

 Outra vez o impasse, o descarte de uma temporalidade homogênea e vazia; mas 

outra vez o vislumbre de alternativa, presumido na concepção de um tempo qualitativo, 

propiciador de um novo início, ainda que não se saiba o que este possa exatamente vir a 

ser. 
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CONCLUSÃO 

Um homem pega em si, mete-se no  
cantinho do gabinete, entre seus livros, 
e elimina o resto. Não é egoísmo, nem  
indiferença; muitos sabem em segredo 

o que lhes dói do mal político; mas, enfim,  
não é seu ofício curá-lo. De todas as  

coisas humanas, dizia alguém com outro  
sentido e por diverso objeto, a única que tem seu  

fim em si mesma é a arte. 
 

Me distanciei do mundo das  
mercadorias, que não era o meu,  

nunca tinha sido. 
 

 Entre a introdução e a conclusão medeia um espaço de tempo que não 

corresponde ao movimento sucessivo e diário do ato de escrever. O tempo que escoa 

não é o tempo medido mecanicamente. É que, no intervalo, opera-se uma profunda 

transformação entre as ideias com que chegamos e os resultados obtidos. É um tempo 

pejado de reflexões. Os juízos que antes concebíamos, seguros e estáveis, sofrem sérios 

abalos. A leitura repetida e repetida dos autores em conjunção com a dos textos críticos 

nos leva a considerar outros ângulos, nos obriga honestamente a recuar de formulações 

cristalizadas. 

 Tudo isso é ainda mais verdadeiro quando temos diante de nós um romance 

como o de Milton Hatoum e, sobretudo, um autor como Machado de Assis, um autor 

surpreendente, fugidio e oblíquo como Machado de Assis. O historiador Luiz Felipe de 

Alencastro, em resenha de dois livros sobre o padre Antonio Vieira, conta que uma 

pesquisadora procurou o crítico português Antônio José Saraiva para dizer que iria se 

dedicar à obra do jesuíta; ao que ele lhe teria prevenido – olhe que Vieira é para a vida 

inteira! Alguma dúvida em afirmar que o mesmo vale para o nosso Machado? 

 O grande diálogo entre Esaú e Jacó e Dois irmãos consiste no impasse 

proveniente da rivalidade entre o par de gêmeos de cada romance. Pedro e Paulo, Yaqub 

e Omar são personagens que transcendem a condição de seres individuais para 

exprimirem Políticas. A letra capital denuncia que tomamos a palavra em seu sentido 

original e amplo de constituir a cidade, de conviver nela, de organizá-la, de conferir a 

ela, enfim, um senso de comunidade, que se decide, no processo de interação social, em 

função das concepções e interesses dominantes. 
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 Nos dois romances, as disputas de concepções representadas pelos gêmeos não 

se resolvem, permanecem suspensas, uma concepção não supera a outra. O “espírito de 

conservação” de Pedro aceita a república, depois de anos de defesa da monarquia; o 

“espírito de inquietação” de Paulo faz oposição àquela república, depois de anos de 

combate à monarquia. O “progresso ambicionado” por Yaqub é tão deletério quanto a 

loucura de Omar, “suas atitudes desmesuradas”. 

 A ruína resultante da rivalidade dos gêmeos Pedro e Paulo é surda, feita de nada, 

“ruína sem história”. A consequência, simbolizada na personagem Flora, é uma 

hesitação paralisante e perene. Já a ruína da rivalidade dos gêmeos Yaqub e Omar é 

roaz, produz escombros. E o ato mesmo de narrar corresponde a uma espécie de limpeza 

de terreno, ainda que não se saiba exatamente que construção erguer nele. Se, num 

primeiro momento, Nael parece demonstrar certa preferência por um deles, sua reação 

final é uma decidida rejeição aos valores que ambos representam. 

 Após cem anos entre um romance e outro, as formas de sociabilidade persistem, 

um modo de ser da vida política continua. Leyla Perrone-Moisés, sobre os romances, 

faz o registro: “a incerteza de uma harmonia final permanece, já que os gêmeos, depois, 

voltam a se desentender [em Esaú e Jacó]. No Brasil moderno de Dois irmãos, a síntese 

não ocorre.”(MOISÉS, 2007, p. 287). 

 Parece, de fato, ser essa a configuração política que nos caracteriza. Nosso 

estado constitucional afigura-se um estado perplexo, irresoluto, indeciso. Nos 

momentos decisivos de nossa existência histórica, em que se esperaria o golpe 

definitivo que liquidasse com as contas do passado, saca-se a solução de compromisso 

que acomoda as partes em conflito. Sobram sempre restos a saldar, tempos arcaicos 

sobrevivem, fantasmas do passado voltam para assombrar. 

 A Academia tem assinalado essa característica. Em relação ao sentido político 

assumido pela Independência, Falcon e Mattos apoiam-se nas palavras de Vasconcelos 

de Drummond, um ativo participante dela, para quem, “‘a Independência do Brasil 

respeitou todos os direitos, mal ou bem adquiridos. Não há exemplo que em nenhum 

outro país acontecesse outro tanto no meio de uma revolução.’”(apud FALCON E 

MATTOS, 1986, p. 339). 

 Equivalente reflexão de Fernando Henrique Cardoso vale em relação ao advento 

da República: 
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“A passagem do Império à República e a formação de um sistema de 
poder capaz de articular os interesses dos novos donos da situação no Brasil 
republicano parece ter obedecido antes à dinâmica de uma história pouco 
‘precipitada’, se se quiser fazer uma alusão ao comportamento dos elementos 
químicos e simultaneamente às regras de astúcia e compromisso características 
da cultura política brasileira, do que ao espetaculoso corte de nós górdios que 
caracterizam os grandes momentos da passagem do antigo regime à era 
burguesa na França ou, ainda mais drasticamente, do capitalismo ao 
socialismo.”(CARDOSO, s.d., p. 15)   

 
 Carlos Nelson Coutinho resume o sentido desses momentos de transformação 

política, acrescentando a eles a assim chamada Revolução de 1930: 

“quem proclamou nossa Independência política foi um príncipe português, 
numa típica manobra ‘pelo alto’; (...) quem terminou capitalizando os resultados 
da proclamação da República (também ela proclamada ‘pelo alto’) foi a velha 
oligarquia agrária; a Revolução de 1930, apesar de tudo, não passou de uma 
‘rearrumação’ do velho bloco de poder, que cooptou (...) alguns setores mais 
radicais das camadas médias urbanas.”(COUTINHO, 1979, p. 41) 
 

 Essa peculiar feição de ser não foi objeto apenas de consideração da Academia. 

Estrangeiros que nos visitam e permanecem algum tempo entre nós podem perceber 

isso. Fina observadora, a poeta norte-americana Elizabeth Bishop elogiava a “política 

pacífica” do Brasil: “como uma forma portuguesa de tourada na qual não há abate, as 

revoluções ou golpes brasileiros às vezes parecem ser pouco mais que manobras 

políticas e retóricas.”(apud MOSER, 2011, p. 3). E uma de nossas boas atrizes 

simplesmente constata a consequência de tal “política pacífica”: 

“O Brasil, ao contrário da Argentina, tem dificuldade de filmar dramas 
burgueses. Parece que não há tragédia digna de ser contada sobre brasileiros que 
comem mais de uma vez por dia. A classe média é motivo de riso e perversão 
por aqui.”(TORRES, 2011, p. 4)  

 
 Nossos dramas burgueses são ralos, são farsescos, efeito de uma “história pouco 

precipitada”, de “manobras retóricas”, transações pelo alto – tourada sem abate. Não se 

poderia assim exigir de Batista a rigidez polarizada de uma direção em seus passeios 

pelos partidos do Império, ou do leviano Santos a suspensão do voltarete costumeiro no 

dia mesmo da queda da monarquia. “Na ausência de radicalismo político no plano 

histórico real, seria irreal o radicalismo político no plano dos discursos, das vozes, dos 

diálogos.”(BEZERRA, 2006, p. 47). 

 Paul Dixon, a respeito de Esaú e Jacó, fala de um padrão repetido, um 

“insistente padrão formal”, que se apresenta como uma “dicotomia mediada. Consiste 
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em dois elementos numa relação de marcado contraste, e também num terceiro 

elemento, que exerce uma função conciliadora entre os outros”(DIXON, 1998, p. 8).  

E o grande conciliador é o velho Aires. Para ficarmos com as duas dicotomias 

principais do livro, é ele que assiste a Batista em sua transição para o partido liberal, e, 

por delegação expressa de Natividade, é o contemporizador da rivalidade entre o 

monarquista Pedro e o republicano Paulo; o artífice do ajuste entre eles na disputa do 

amor de Flora. Aires é o médico da opinião média – “tinha que nas controvérsias uma 

opinião dúbia ou média pode trazer a oportunidade de uma pílula, e compunha as suas 

de tal jeito, que o enfermo, se não sarava, não morria, e é o mais que fazem pílulas.”(EJ, 

89, 90). A pílula da opinião média não mata, mas não cura. Cala o mal, e “o mal calado 

não se muda.” 

Os impasses verificados nos dois romances têm, a meu ver, sentidos diversos. O 

encaminhamento dado a eles se expressa em boa medida nas epígrafes. A primeira é 

retirada de uma crônica de 29 de setembro de 1895. Retrata bem o espírito de Esaú e 

Jacó, em sua forma de lidar com o impasse. Conhece-se do “mal político”, mas não 

cabe curá-lo. Talvez porque se apresente como uma condição necessária e fatal: os 

irmãos estão “destinados à inimizade”(EJ, 179), e sabe-se como é o Destino, “não se 

luta contra ele”(EJ, 166); “tudo são instrumentos nas mãos da Vida”(EJ, 173) – “a 

mesma Flora, o seu gesto, a sua fala, e porventura a sua fatalidade”(EJ, 165); as lutas e 

os contrastes são “persistentes no sangue”(EJ, 284). O ceticismo aporético de Aires 

obstrui todos os caminhos. 

O remédio e refúgio são o tempo sem tempo da música de Flora e da literatura 

de Aires. Mas se a epígrafe não fosse bastante para refletir o espírito do romance e me 

ocorresse outra, escolheria esta passagem da crônica de 24 de abril de 1896: 

“Guerras africanas, rebeliões asiáticas, (...) agitação política, o socialismo, a 
anarquia, a crise européia (...), que me importa tudo isso? (...) 
Um dia, quando já não houver Império Britânico nem República Norte-
americana, haverá Shakespeare; quando se não falar inglês, falar-se-á 
Shakespeare. Que valerão então todas as atuais discórdias?”(ASSIS, 2008, pp. 
1273, 1274; grifos meus) 
 

 Nos anos finais de vida, era o velho e doente Machado de Assis quem animava o 

enfermiço e algo desfibrado Mário de Alencar a escrever obra sobre Prometeu: “Veja se 

exclui todo o presente, passado e futuro, e fixe um só tempo que compreenda os três: 
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Prometeu. A arte é remédio e o melhor deles.”(ASSIS, 2009, p. 87; carta de 23 de 

fevereiro de 1908). 

 O mundo da arte é uma pátria superior, para além de tempo, de espaço, de 

regimes de governo e de diversidade linguística.  

 Nael – é dele a outra epígrafe -, apesar de todo o pessimismo que vaza de sua 

história, ao rejeitar os passos de Omar: sua loucura e atitudes desmesuradas; e os 

projetos de Yaqub: “o perigo e a sordidez de sua ambição calculada” – dispõe-se a um 

rumo, aflora uma tênue possibilidade de futuro, semelha apontar uma saída para o 

impasse. “Nesse processo de rejeição ele se constitui como sujeito, criando a 

possibilidade de um futuro.”(ARCE, 2007, p. 235). Com efeito, no próprio ato de contar 

a história, compilando os escritos de Laval, anotando as memórias de Halim, Nael, 

agora professor do colégio onde havia estudado, purga-se daquele mundo, livra-se de 

um tempo morto para ele.  

 Machado de Assis talvez tenha formulado a química social que nos constitui na 

mistura da galhofa com a melancolia – o riso e a perversão da nossa atriz?  Num 

comentário a um livro de Magalhães de Azeredo, ele nos deu porventura uma análise de 

seus componentes. Nota nele uma “feição mesclada de ingenuidade e melancolia. A 

melancolia corrige a ingenuidade, dando-lhe a intuição do mal mundano; a ingenuidade 

tempera a melancolia, tirando-lhe o que possa haver nela triste ou pesado.”(ASSIS, 

2008, pp. 1202, 1203; crônica de 25 de agosto de 1895). Creio que não se perde muito 

em substituir galhofa por ingenuidade. 

 As contradições brasileiras parecem sofrer de paralisia, não se movimentam, não 

se chega às últimas consequências para superá-las. Se a prática conciliadora contém a 

violência no plano político, ela escapa para a vida social. O que se transige em cima 

alheia o que está embaixo. 

 Semelhante feição não poderia deixar de manifestar-se no âmbito da cultura, nas 

artes ou no ensaio acadêmico. O romance, como gênero maior da literatura, obriga-se 

igualmente a intrometer-se no debate. Todo romance, todo bom romance, 

inevitavelmente é romance social, no sentido de que, no exercício de transfigurar o real, 

de transformar sua função de mentira em confissão de verdade, reflete ou deve refletir 

de alguma maneira esse estado de coisas, o mundo das ideias, valores e sentimentos que 
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tem diante de si. Por uma simples questão de preferência mais me apetece conhecê-lo 

através do romance. É que é mais bela a verdade envolvida pela ficção.       
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