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RESUMO 

Neste trabalho procuramos analisar os fatores que dão unidade conceitual ao livro de contos 

Papéis avulsos, de Machado de Assis. Conforme relatado pelo autor na Advertência desta 

coletânea, referente ao critério de reunião dos 12 contos, estabelecemos como hipótese para a 

seleção destes os seguintes elementos: a problematização do gênero conto, uma vez que reúne 

tipos distintos de narrativas sob essa rubrica, e a relação da vida pública e familiar burguesa do 

século XIX como um espetáculo de representações, de modo que o homem passa a interagir na 

sociedade assumindo papéis que oscilam entre as causas públicas e os interesses particulares. 

Consideramos que essas representações no conto machadiano dão continuidade ao caráter 

experimental da literatura do escritor no período em questão, iniciado com a publicação do 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Deste modo, Machado acentua a ironia e o humor 

a respeito de questões importantes que permeavam a mentalidade de sua época, como: a crença 

exacerbada no cientificismo, nos sistemas políticos e, de certo modo, na religiosidade, acabando 

por gerar frustrações pessoais, problemas oriundos desta nova sociedade transformada pelo 

capitalismo-industrial e pelo secularismo.  

 

Palavras-chave:  Machado de Assis; conto; Papéis avulsos; representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

In this work we try to analyze the factors that give conceptual unity to Machado de Assis' book 

of short stories. As reported by the author in the Warning of this collection, referring to the 

criterion of meeting of the 12 contos, we establish as hypothesis for the selection of these the 

following elements: the problematization of the genre short story, since it gathers different types 

of narratives under this rubric, and the relation of bourgeois public and family life of the 

nineteenth century as a spectacle of representations, so that man begins to interact in society 

assuming roles that oscillate between public causes and private interests. We consider that these 

representations in the Machadian tale give continuity to the experimental character of the 

literature of the writer in the period in question, initiated with the publication of the novel 

Posthumous Memories of Brás Cubas. In this way, Machado emphasizes irony and humor about 

important issues that permeated the mentality of his time, such as: the belief exacerbated in 

scientism, political systems and, in a way, religiosity, ending with generate personal 

frustrations, problems arising from this new society transformed by industrial capitalism and 

secularism. 

 

Keywords: Machado de Assis; tale; Loose papers; representation. 
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Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o livro de contos Papéis avulsos, de Machado de 

Assis, propondo uma leitura que destaque os aspectos que compõem a unidade conceitual do 

livro. Tomaremos por base a informação dada pelo escritor em sua Advertência. Nesse texto, 

Machado de Assis propõe uma chave de leitura da obra: 

Este título de Papéis avulsos parece negar ao livro uma certa unidade; faz crer que o 

autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade 

é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como 

passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só 

família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa.  

Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do 

leitor. Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos, e outras que 

não o são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar 

nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me com S. João e Diderot. O 

evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava (XVII, 9): “E aqui 

há sentido, que tem sabedoria”. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. 

Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos, e alguns deliciosos, 

mas até aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do 

enciclopedista: é que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-

se, e o conto da vida acaba sem a gente dar por isso. 

Deste modo, venha donde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a absolvição. 

(ASSIS, 2011, p. 37)  

 

Esses “papéis avulsos”, mesmo diferentes no contexto dos gêneros e assuntos, 

participam de uma comum proposta, conforme relatada na Advertência, que é serem lançados 

juntos em livro. O título dialogaria, segundo propomos, tanto com as diferentes formas 

narrativas e discursivas dessas produções quanto com os seus conteúdos. Deste modo, a nossa 

hipótese de estudo procurará se direcionar para alguns aspectos que demonstram a unidade 

conceitual dos contos selecionados por Machado para compor o livro.  

Numa análise inicial, tentaremos fazer uma breve abordagem sobre o contexto de 

produção e recepção de Papéis avulsos, mostrando, por meio da própria crítica da época, o 

impacto deste livro de contos, especialmente após a boa acolhida das Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, que incentivaram o escritor a continuar investindo em novos recursos que 

rompessem com a estrutura tradicional da narrativa. Em seguida, entraremos mais detidamente 

nos contos, propondo um caminho de reflexão que reforçaria a ideia da unidade relatada na 

Advertência. Assim, analisaremos os contos estabelecendo os seguintes tópicos: 1)  a 

construção dos personagens a partir do contraste entre o papel individual (avulso) e o papel 

público (social) que o homem desempenha na sociedade, entre interesses públicos e privados 

que o constituem; 2) a representação narrativa da vida como um palco de ilusões, na qual o 

homem se reveza entre espetáculo e espectador. 
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Consideramos que esses tópicos acima dialogariam com a proposta relatada na 

Advertência para problematizar questões mais caras ao escritor naquele início de 1880 e, 

simultaneamente, experimentar outras formas narrativas e discursivas para fazê-lo. A ilustração 

de diferentes formas narrativas e temáticas nos contos, segundo propomos, seria apresentada 

sob um viés crítico de pelo menos quatro importantes questões encontradas no livro: o 

cientificismo, a religiosidade, a política e os interesses individuais do homem em sociedade. 

Esses temas, conforme procuraremos abordar ao longo desse estudo, seriam 

desenvolvidos pelo escritor de modo a expor a natureza humana naquilo que ela tem de dúbio 

e complexo, visto que vamos perceber nos contos o embate entre vícios e virtudes, mais 

interesses do que alteridade, mais questionamentos do que respostas para os males humanos. 

Em razão disso, podemos destacar os seguintes casos: 1) a dualidade entre razão e loucura (O 

alienista); 2) a (des)construção irônica dos “figurões” sociais (“Teoria do Medalhão”); 3) o 

contraponto parodístico de doutrinas filosóficas e científicas  sobre a alma humana (“O 

espelho”) e sobre o sistema político (“A sereníssima república”); 4) o charlatanismo como 

doutrina filosófica (“O segredo do Bonzo”); 5) a exposição do patológico (“Verba 

Testamentária”); 6) a procura de status social através do sucesso de uma ideia ou de um 

casamento (“D. Benedita”); 7) a doutrina religiosa e a natureza imperfeita e inconclusa do ser 

humano (“Na arca”).   

Todas essas questões são retratadas de forma cômica, irônica e pessimista por Machado, 

que, deste modo, parece não falar apenas de um contexto brasileiro, mas universalista, ou seja, 

problematizando o próprio ser humano. Há também no livro a ideia da vida como um drama 

(“A chinela turca”), um espetáculo das aparências e interesses, onde ora atuamos, ora 

assistimos, sabendo que “o tempo escoa-se, e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso.” 

(ASSIS, 2011, p. 37). 

A representação dessas questões nos contos é configurada estilisticamente pelo uso da 

paródia, da sátira, da ironia e do humor. O aspecto mais formal dos contos parece mostrar que 

Machado também direciona sua experimentação a alguns gêneros que não teriam, a princípio, 

um uso no plano literário, no campo de leitura estritamente ficcional. Por isso, consideramos 

que os “papéis avulsos” seriam também a incursão dos diferentes modelos de texto encontrados 

no livro, como: paródias bíblicas, relatos de viagens, cartas, anedotas, diálogos filosóficos, 

tratados científicos, dentre outros. A apropriação dessas diferentes fontes textuais e o aspecto 

crítico abordado no enredo realçariam a criação de vários modelos narrativos que, a partir das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, tornaram o trabalho do escritor mais ousado e crítico com 
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relação aos aspectos tradicionais do romance e do conto que o escritor produzira nos trabalhos 

anteriores. 

Relembrando a citação do evangelho de João (XVII, 9) que aparece na Advertência do 

livro machadiano em tom enigmático, afirmando que “E aqui há sentido, que tem sabedoria. 

Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra.” (ASSIS, 2011, p. 37). Consideramos que o 

“sentido” envolvendo os doze contos reunidos neste livro está relacionado à abordagem 

machadiana que, na composição desses contos, concede particular atenção aos diferentes 

sistemas humanos de crenças, desde os religiosos, aos científicos e políticos. 

O aspecto apocalíptico da Advertência teria uma função crítica, na medida em que traz 

revelações não quanto ao futuro, mas quanto ao passado e ao próprio presente da sociedade, 

desnudando os sistemas humanos sob o ponto de vista do humor e da ironia. Para 

compreendermos como esse processo se organiza no livro, refletimos sobre quais seriam os 

cenários destacados pelo autor: 1) cenários que parecem estar no plano do simbólico e do 

mítico, distanciados da realidade do autor; 2) cenários descritos num tom de intangibilidade ou 

imprecisão pelo narrador; 3) cenários construídos em dois planos, com uma espécie de 

imbricação, em que ambos parecem se fundir.  

No primeiro caso, relacionado ao plano simbólico e mítico, esses cenários são 

encontrados nos relatos das crônicas de Itaguaí sobre o médico Simão Bacamarte (“O 

alienista”); no Japão do século XVI do viajante Diogo Meireles (“O segredo do Bonzo”); no 

contexto bíblico da arca de Noé (“Na arca”), e na visita de um político do passado, Alcibíades, 

para tratar sobre questões mais modernas (“Uma visita de Alcebíades”).  

No segundo caso, podemos destacar o conto O espelho, uma vez que o narrador procura 

não determinar com precisão os dados do relato, como, por exemplo, sobre quantas pessoas 

estavam conversando a respeito da natureza da alma humana, que será o tema abordado no 

conto: “Quatro ou cinco cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta 

transcendência.” (ASSIS, 2011, p. 208). Do mesmo modo, em “D. Benedita”, as imprecisões 

marcam tanto a descrição da protagonista quanto a indefinição do narrador a respeito dos fatos: 

“A coisa mais árdua do mundo, depois do ofício de governar, seria dizer a idade exata de D. 

Benedita.” (ASSIS. 2011, p. 134).  

No terceiro caso, destacamos o conto “A chinela turca”, em que há uma narrativa dentro 

da outra, no momento em que a peça teatral lida pelo major Lopo Alves ao bacharel Duarte 

rompe o plano narrativo em dois e parece ocorrer de fato. O conto termina por nos deixar essa 

sensação dúbia de uma história espelhada dentro de uma outra história. 



12 
 

 

Essas questões ajudariam, de um certo modo, a estabelecer um artifício crítico e, 

também, estético na construção literária de Machado. Propomos, assim, que esse caráter 

apocalíptico seria um modo de apresentar uma nova linguagem para a literatura machadiana. 

Dessa forma, o escritor poderia também ampliar o caráter reflexivo e analítico dos temas 

apresentados, pondo em discussão justamente assuntos e conflitos que circundariam a 

sociedade carioca no início dos anos de 1880. 

No caso da “sabedoria”, mesmo minimizando-a na Advertência, certamente é um 

elemento importante de investigação, não podendo passar despercebida.  Sob o nosso ponto de 

vista, entendemos que se, na coletividade, os papéis sociais se apresentam de uma forma, ao 

serem analisados separados do todo (avulsos), servem apenas às particularidades, aos desejos 

individuais do homem. Conforme encontramos nas Memórias Póstumas: “Quem não sabe que 

ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras 

modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes 

lhe sobrevivem?” (ASSIS, 1975, p. 104).   

Portanto, as bandeiras públicas da moral, da ciência, da religião, da política e das 

ideologias estariam, segundo propomos, a serviço das bandeiras particulares (avulsas, separadas 

do todo) do homem. Cada qual avaliaria a realidade pelo contexto da própria opinião, que, por 

si só, põe-se como avulsa àquela: só se crê no que é conveniente para si. A “sabedoria”, neste 

caso, estaria no modo como são retratados estes assuntos, mesclando diferentes formas 

narrativas e contextos para construir histórias irônicas e, ao mesmo tempo, mostrando um lado 

mais pessimista das ações humanas. Nesse aspecto, percebemos que a natureza tragicômica da 

obra machadiana retratada em Papéis avulsos equilibra as situações da vida com um humor que 

nos instiga, mas que também ajuda a desmascarar as relações de interesses existentes na 

sociedade.  

Assim, tanto o aspecto particular quanto o público acabariam convergindo para o caráter 

universalista das histórias abordadas por Machado. Esse universalismo seria o fator que 

aproximaria as situações retratadas de modo a acentuar sua crítica às questões do campo 

político, social, científico e familiar. Por isso, nos deparamos com narrativas tão díspares como 

“O segredo do Bonzo” (narrativa de viagens do século XVI) e “Na arca” (paródia bíblica), que 

reforçam uma atemporalidade dos conflitos e interesses humanos, e outras situadas no contexto 

próximo do escritor, como: “D. Benedita”, “A Chinela turca”, “Teoria do medalhão” e “O 

espelho”, dentre outras do livro. O caráter apocalíptico de tais histórias, assim, consistiria ainda 

no tom de revelação profética e figurativa que, conforme no livro bíblico, são utilizados 

simbolicamente para ilustrar contextos reais que podem ou poderão acontecer. 
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Outro ponto característico desta unidade que propomos analisar em Papéis avulsos seria 

a relação do espetáculo e do espectador. Podemos percebê-la de duas perspectivas: direta e 

indireta. Na primeira, seria na utilização dessas palavras para enfatizar os acontecimentos, 

conforme aparecem em alguns contos, como “O segredo do Bonzo”, “D. Benedita”, “A chinela 

turca” e em “O anel de Polícrates”; já da segunda forma, podemos interpretar como um modo 

figurativo de retratar as situações que Machado aborda. Dessa forma, cada história procuraria 

destacar através de uma relação teatralizante que a vida seria um teatro das aparências, 

mostrando que o melhor drama estaria sendo encenado fora do palco, no cenário da vida 

humana: theatrum mundi. 

Uma outra característica pertinente em Papéis avulsos seria a ilustração das doutrinas 

filosóficas e científicas, representadas com muito humor e ironia por Machado. É recorrente 

nos contos o uso do termo “doutrina” e, também, “teoria”. Encontramos essa abordagem em: 

“O alienista”, “Teoria do medalhão”, “O segredo do Bonzo” e “O espelho”. No conto “A 

sereníssima república” o termo muda para “descoberta”, “verificação” e “experiências”, que 

mantém o aspecto cientificista da abordagem dos contos. Já no conto bíblico “Na arca”, nos 

deparamos com uma abordagem analítica do comportamento humano. Desta forma, sugerimos 

que esses contos apresentariam uma caraterística comum de defender ou provar uma ideia, mas 

de modo irônico, fomentando, assim, uma reflexão sobre tais temas.  

Podemos incluir ainda no campo cientificista a questão da patologia que envolve a 

narrativa de “Verba testamentária”, que retrata a vida de Nicolau B. de C., personagem que 

apresenta desde pequeno um estranho comportamento social. Diz o narrador: “Sim, leitor 

amado, vamos entrar em plena patologia.”, reforçando o caráter analítico da história do 

personagem, visto que “há nele algum vício interior, alguma falha orgânica.” (ASSIS, 2011, p. 

234). Seria uma forma caricata de relato de caso, relacionado à Medicina, para ironizar as 

narrativas naturalistas da época, que expunham casos clínicos de histeria e de outras doenças 

nervosas em voga nos “romances de tese”. No caso de Nicolau, Machado não procurou tratar 

de uma patologia clínica, mas de uma patologia puramente humana: a inveja. 

Outro caso de “patologia” encontra-se delineado também em outros contos que 

destacam a capacidade humana de mentir e enganar. Neste caso, uma tentativa de recompor um 

outro alvo da ciência da época, que seria a anatomia do caráter humano, em busca de patologias 

no campo da psicologia. Encontramos, assim, a figura do charlatão, representada em dois contos 

machadianos da coletânea: “O empréstimo” e “O segredo do Bonzo”, que tanto pode se 

constituir como pedinte parasita ou como filósofo ilustrado de uma teoria transcendental, dois 
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perfis que se encontravam fundidos no ilustre filósofo Quincas Borba, personagem das 

Memórias Póstumas e do romance homônimo.  

Assim, a nossa hipótese de trabalho seria demonstrar que esses aspectos apresentados 

acima formariam no conjunto dos contos em Papéis avulsos uma unidade, pois de modo 

“apocalíptico”, nos revelaria ou desvelaria as mais variadas facetas do homem através dos 

papéis que ele assume, seja no interesse individual, seja no coletivo. As bandeiras que cada um 

carrega, como a do cientista, a do medalhão ou a do político, seriam, neste caso, sempre para 

atender às próprias vaidades e ambições.  

A crítica ao cientificismo exacerbado, que por meio do racionalismo poderia conseguir 

curar os males da alma e do corpo, mostraria, ao contrário, que os problemas humanos são mais 

profundos e complexos, não havendo, para muitos casos, solução ou remédio que os curasse. 

Ao mesmo tempo, nos deparamos com o retrato da vida como um espetáculo tragicômico em 

que ora somos atores, ora espectadores. Nele encontramos, como nos mostra Machado, figuras 

mentirosas, charlatãs e até mesmo, sem sorte na vida, caso do caiporismo de Xavier no conto 

“O anel de Polícrates”, tentando ser reconhecido pelas ideias que tem, mas que fogem dele, em 

busca de uma outra paternidade.  

Essas representações em Papéis avulsos, segundo propomos, formariam assim uma 

unidade conceitual de crítica dos valores humanos e da sociedade de modo universalista e 

atemporal. Sobre essas questões, gostaríamos de nos aprofundar ao longo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1: Contexto de produção e recepção dos Papéis avulsos  

 

Publicado logo após o sucesso das Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro de contos 

Papéis avulsos (1882), só fez corroborar, desta vez no âmbito da prosa curta, o novo momento 

da carreira literária de Machado de Assis.  

Alguns ensaios da época sobre a coletânea destacam uma mudança no estilo narrativo 

do escritor. Gama Rosa 1 num artigo publicado na Gazeta da Tarde (Rio de Janeiro), dia 02 de 

novembro de 1882, destaca que Papéis avulsos possui o “mesmo maneirismo, o mesmo 

pessimismo, o mesmo ar sarcástico, cético, desiludido de tudo e de todos, as mesmas revelações 

apocalípticas”, apresentando também “o mesmo humorismo doentio” que as Memórias 

Póstumas. E observa, sobretudo, a nova configuração da prosa do escritor, tratando-se “não de 

uma mudança momentânea, um movimento acidental, mas de uma impressão perturbadora, de 

um novo modo de ser adquirido pela individualidade do escritor.” (MACHADO, 2003, p. 140). 

 Outro comentário significativo é o de Xavier de Carvalho, correspondente da Gazeta 

de Notícias em Paris, a respeito dos contos já terem sido publicados, mas que, reunidos, 

“ganham uma certa unidade e que a série que o autor chama tão modestamente de Papéis 

avulsos merecia mais ter como um título Um colar de pérolas.” (MACHADO, 2003, p. 139).  

É muito significativo observar que os contos da coletânea surpreendem o público, da 

mesma forma que a recepção crítica tende a comparar esta obra com o romance do ano anterior. 

Em vista dessa relevância de Papéis avulsos, convém analisarmos primeiramente um pouco 

desse percurso que leva até a publicação desta obra, a sua consolidação pela crítica 

contemporânea e o critério de seleção dos contos utilizado pelo autor para a composição da 

coletânea. 

 O caminho feito por Machado no conto teve seu início em 1858, a partir da sua primeira 

publicação na revista A Marmota, intitulada: “Três tesouros perdidos”. Apesar de o escritor ser 

mais conhecido como poeta nesse período inicial do seu trabalho literário, percebe-se 

simultaneamente um direcionamento para o campo da prosa. Outras revistas como O Espelho, 

O Futuro e, principalmente, o Jornal das Famílias, a partir de 1864, serviram como um 

laboratório para que Machado iniciasse e desenvolvesse o seu trabalho ficcional.  

Ubiratan Machado, destaca esse aprimoramento do prosador ao longo dos anos: “A cada 

trabalho, Machado aprimorava a técnica do conto e aumentava a sua ambição em relação à 

                                                             
1 Francisco Luís da Gama Rosa (Uruguaiana [RS], 1852 – Rio de Janeiro, 1918), médico, jornalista, político, 

presidente da província de Santa Catarina (1881-1884), foi o primeiro a divulgar no Brasil o movimento simbolista 

francês. 
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prosa de ficção.” (MACHADO, 2003, p. 13). Sabemos, ainda, que os romances eram publicados 

em jornais antes de ganharem o formato em livro. Logo, o processo que se revelou maduro e 

inovador no início da década de 80, era oriundo de um trabalho de mais de 20 anos de exercício 

literário. 

 A primeira coletânea do autor, Contos fluminenses, foi publicada em 1870. Devido a 

boa recepção do público do Jornal das Famílias, Machado reuniu sete contos para fazer parte 

deste primeiro livro. De acordo com Ubiratan Machado, o livro “saiu no mesmo ano das 

Falenas e a repercussão foi morna. Apenas ligeiras referências, sem interesse, reflexo provável 

da concepção da época de ser o conto um gênero secundário em relação à poesia e até mesmo 

ao romance.” (MACHADO, 2003, p. 13). Ainda comenta o crítico que Histórias da meia-noite 

(1873) também tiveram uma discreta repercussão, porém, já sinalizavam a sua incursão nas 

narrativas curtas, além da poesia, teatro e romance, este último gênero iniciado em 1872, com 

Ressurreição. 

 Após o lançamento de Histórias da meia-noite, Machado dedica-se à produção de 

contos para jornais e revistas, publicando uma coletânea apenas em 1882. Nesse intervalo, o 

seu trabalho é constante no universo ficcional. Para John Gledson, os mais importantes 

trabalhos do Machado contista encontram-se em duas revistas e um jornal, que perpassam os 

respectivos períodos: de 1864 a 1878, no Jornal das Famílias, com setenta contos; de 1879 e 

1898, n'A Estação, com trinta e sete contos; e na Gazeta de Notícias, entre 1881 e 1897, com 

cinquenta e seis contos publicados. (GLEDSON, 2006, p. 37). Esta observação foge da 

cronologia das publicações em livro, contudo, nos ajuda a pensar na vasta produção de Machado 

como contista durante quase toda carreira literária. Sua rica atividade, a princípio discreta, vai 

se consolidar, definitivamente, no início da década de 1880 com a publicação de Papéis avulsos, 

em 1882. 

 O impacto foi imediato para a crítica da época, assim como fora um ano antes as 

Memórias Póstumas e, sem dúvida, trouxe a atenção para o trabalho dos contos. Conforme 

destaca Ubiratan Machado, os críticos inevitavelmente insistiram por definir a obra do escritor 

brasileiro em duas fases diferentes, “como se o escritor tivesse se partido magicamente em 

dois.” (MACHADO, 2003, p. 20).  A observação, no caso, valia tanto para o romance quanto o 

livro de contos. Reconhecia-se no trabalho ficcional do escritor uma “originalidade e 

independência de espírito”, somada a uma “concepção personalíssima de realismo”, seguida de 

uma “inquietação e certo melindre com o pessimismo, o sarcasmo doloroso, o ceticismo, a 

desilusão de tudo e todos, o humorismo doentio.” (MACHADO, 2003, p. 20). Tais aspectos, de 

acordo com o Ubiratan, pareciam se acentuar em Papéis Avulsos.  
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Para John Gledson, essa coletânea figura como “a mais original e radical,” mesmo não 

considerando que todas as histórias sejam “igualmente boas, ou mesmo que estejam entre as 

melhores.” (GLEDSON, 2006, p. 45). Além desses destaques, o que vai chamar atenção do 

livro é o caráter de unidade descrito por Machado: “São pessoas de uma só família, que a 

obrigação do pai fez sentar-se à mesma mesa”. Esse é um dos fatores que temos por proposta 

analisar em Papéis avulsos. 

 Por meio das publicações em jornais e revistas, sobretudo por pseudônimo, Machado 

podia perceber a relação do público e da crítica, e ao mesmo tempo se preservar enquanto 

escritor na esfera do gênero conto. Outra hipótese que podemos considerar é que, ao não assinar 

o próprio nome, o escritor conseguiria atingir uma grande variedade de público, visto que a 

publicação de muitos desses contos ocorreu em jornais destinados ao público feminino, como 

o já referido Jornal das Famílias e, também, A Estação.  

No período entre 1860 e 70, não sendo ainda consagrado como contista, a utilização de 

pseudônimos em vários contos ajudava o escritor a recolher de modo mais isento a resposta do 

público diante das suas narrativas mais ousadas, tanto em relação à estrutura, quanto à 

problematização de temas mais polêmicos. Ubiratan Machado informa que, ao descobrir talento 

para o gênero conto, Machado de Assis intensificou a sua produção, “chegando a publicar três 

contos em um mesmo número.” (MACHADO, 2008, p. 128). Vamos encontrar então no Jornal 

das Famílias alguns desses pseudônimos e assinaturas: M.*, A.*, F.*, S.*, M.A.*, Max*, 

Máximo*, J.J.*, Lara*, Job*, J.*, Victor de Paula*, Marco Aurélio*, Otto*, J.B.*, X.*, O.O.*, 

B.B.*, Camilo da Anunciação* etc. (MACHADO, 2008, p. 128). Talvez pelo fato de ter tido 

duas recepções discretas dos seus dois primeiros livros de contos, Machado tenha demorado a 

publicar um terceiro, no intuito de se aperfeiçoar, ousando mais neste tipo de narrativa, como 

acontecera no romance. 

 Antes de serem reunidos em livros, observamos que a maioria dos 12 contos de Papéis 

avulsos figura do período de 1881 e 1882. Num levantamento sobre suas publicações, 

constatamos que três foram publicados na década de 70, sendo “A chinela turca” n'A Época, em 

14 de novembro de 1875; “Uma visita de Alcibíades” no Jornal das Famílias, em outubro de 

1876, e “Na arca”, na revista O Cruzeiro, em 14 de maio de 1878. O restante foi publicado na 

década de oitenta pela Gazeta de Notícias, a partir do ano de 1881, com a exceção do conto “O 

alienista”, publicado n'A Estação, em 1882.  

Um fato curioso é que, dos contos supracitados, aqueles publicados na década de 70 

chegaram ao público com pseudônimos. Para os três, temos respectivamente os nomes de 

Manassés, Victor de Paula e Eleazar. O interessante na escolha desses contos para compor a 
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coletânea de Papéis avulsos é por figurarem antes do novo momento do escritor. Isso nos faz 

pensar que o processo de mudança ocorrido no início da década de 80 não é de todo alheio (no 

conto, pelo menos) ao que ele vinha produzindo a partir da segunda metade da década de 1870. 

No entanto, para compor melhor o perfil do livro, Machado fez algumas modificações 

nestes três contos. Como o nosso objetivo não é fazer um estudo comparativo das publicações 

em jornais com o livro, destacaremos apenas algumas mudanças mais perceptíveis desses 

contos quando tiveram a sua publicação conjunta na coletânea de Papéis avulsos. 

A publicação de “Uma visita de Alcibíades” em Papéis avulsos é consideravelmente 

distinta da primeira versão publicada no Jornal das Famílias. Na introdução do livro Papéis 

avulsos Gledson observa que: “na revista, tinha um preâmbulo no qual o desembargador que 

‘evoca’ Alcibíades apresenta sua história aos ‘rapazes e moças’ que bem poderiam formar o 

público da revista.” (ASSIS, 2011, p. 15). Esse fato não aparece no conto publicado 

posteriormente.  

Outra mudança feita seria a questão da tradução de Amyot, a qual o desembargador se 

utiliza para ler Plutarco. A referência ao tradutor francês do século XVI e admirado por 

Montaigne, de acordo com o crítico, não aparece na segunda versão, pois em Papéis avulsos “o 

nosso desembargador não precisa de intermediário”, visto que “fala um perfeito grego antigo!” 

(ASSIS, 2011, p. 16). 

Além disso, relata que no conto “Na arca”, as diferenças entre sua publicação n'O 

Cruzeiro e no livro se encontram no “preâmbulo cômico no qual a ‘descoberta’ dos capítulos 

apócrifos do Gênesis é atribuída a um frade capuchino, que os encontrou ‘nos alicerces da casa 

de Caifás’, enviando-os para serem traduzidos no Brasil.” (ASSIS, 2011, p. 11, 12). Informa 

ainda de outros trechos, como o que o capuchino diz ao ‘tradutor’ que fizera o trabalho em 35 

minutos: “Com que saudades me lembro do seu Brasil! Creia que se alguma vez deixar a terra 

santa, é lá que irei acabar os meus dias.” (ASSIS, 2011, p. 12). Esses trechos não se encontram 

na edição em livro. Para o crítico inglês, o motivo deste aspecto voltado mais para o ‘absurdo’, 

mesmo Machado usando o pseudônimo de Eleazar, seria uma visão cética do escritor brasileiro 

sobre o Brasil.  

Com relação ao conto “A chinela turca” não há praticamente distinção entre a publicação 

da revista Época e a do livro, mas há um acréscimo que Machado faz na segunda versão que, 

na visão de Gledson, é importante para a inseri-lo de forma coerente no livro. Seria o trecho: 

“o melhor drama está no espectador e não no palco.” (ASSIS, 2011, p. 15). Essa informação se 

adequa ao corpo do livro justamente por percebermos que, em outros contos, também é presente 

uma ideia entre o espetáculo e o espectador, como em “O segredo do Bonzo”, ou indiretamente, 
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quando se associa a questão de uma ideia e a sua implicação com o público ou com a sociedade, 

seja no âmbito do comportamento, como em “Teoria do medalhão”, ou na defesa e 

experimentação de uma linha científica, como apresentada em “O alienista”. 

 Esses três contos, anteriormente publicados sob pseudônimos, vão compor a coletânea 

de Papéis avulsos e constituir com os escritos publicados no início da década de 1880 uma 

espécie de unidade que consolida no conto o novo momento do escritor Machado de Assis. 

 A organização temática dos 12 contos em Papéis avulsos é constituída por diferentes 

formas narrativas, de que o próprio Machado na Advertência do livro tece observações a 

respeito. Segundo ele, alguns leitores poderiam não considerar as narrativas como contos num 

sentido mais tradicional, pois há no livro alguns outros gêneros, como por exemplo: diálogo 

filosófico, em “Teoria do medalhão”; carta, em “Uma visita de Alcibíades”; novela, em “O 

alienista”; anedota, em “O empréstimo”; narrativa de viagens, em “O segredo do Bonzo”, e 

reescrita bíblica, em “Na Arca”. A elas somam-se os aspectos irônico, paródico, anedótico e 

satírico que acentuam a força crítica dos temas abordados por Machado.  

Vamos nos deparar, ainda, com questões sobre a ciência, a sociedade, a loucura, a política 

e, ao mesmo tempo, com contextos históricos distantes do tempo do escritor, que reforçam a 

atemporalidade machadiana, buscando retratar aspectos universais da natureza humana. O 

humor recorrente em alguns contos é, paradoxalmente, o recurso que ilumina um lado triste de 

uma determinada sociedade, em que a vaidade, a ganância e a esperteza se personificam, 

transformando o homem numa caricatura das próprias aspirações. 

 Um exemplo disso encontra-se logo no primeiro conto: “O alienista”. Nele, o autor 

desenvolve a temática da loucura, colocando-a à luz da Ciência. Os estudos científicos do 

médico Simão Bacamarte sobre o tema e a sua ação para tratá-lo torna-se polêmico, como 

também, falho. Através do narrador, percebemos, de imediato, que a tese defendida pelo médico 

para classificar as pessoas “normais” é um enorme equívoco que fatalmente será desconstruído 

pela própria experiência social. Pode-se depreender a partir do discurso irônico do narrador que, 

por mais que a ciência seja importante para o desenvolvimento humano e social, há situações 

que ficarão sem uma resposta definitiva, por um tempo determinado ou, talvez, nunca sejam 

respondidas. 

 As histórias do livro não ficam restritas, como informado acima, ao século em que foram 

produzidas. O autor escolhe temas e formas literárias que dialogam com outros textos, 

determinando a especificidade do discurso e a forma da narrativa em questão.  

Considerando o discurso e a forma narrativa, como também problemas de caráter mais 

intrínseco ao ser humano, temos: três capítulos inéditos do Gênesis, uma narrativa de viagens 
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do século XVI, um diálogo com o espírito do grego Alcibíades (personagem do livro de 

Plutarco), o conflito interior e exterior em “O espelho” e o diálogo do pai com o filho sobre as 

relações de interesse em “Teoria do Medalhão”. Além desses, há o conto “Verba Testamentária”, 

no qual o personagem Nicolau, desde menino, apresenta um comportamento arredio 

socialmente, sem conseguir estabelecer relações afetivas. Sua natureza revela-se conflituosa e 

incompatível com as pessoas e o mundo em que vive.   

 Outro aspecto que consideramos significativo em Papéis avulsos é a informação que 

Machado traz aos leitores na Advertência, quando afirma sobre a existência de uma unidade em 

todo o livro. Vejamos:      

Este título de Papéis avulsos parece negar ao livro uma certa unidade; faz crer que o 

autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade 

é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como 

passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só 

família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa.  (ASSIS, 2011, p. 37) 

 

Na advertência percebemos que os contos, mesmo que tenham sido “escritos de 

ordem diversa”, não foram reunidos ao acaso. Logo, essas “pessoas de uma só família, que a 

obrigação do pai fez sentar-se à mesma mesa” nos permite pensar numa espécie de jogo 

narrativo para buscar elementos convergentes entre os contos, estabelecendo uma unidade. O 

autor se prontifica a nos dar, a princípio, um caminho: a experimentação do gênero conto. 

Reconhecemos a dificuldade na classificação deles, pois Machado amplia o seu campo literário 

a partir de outros tipos de narrativas. Vejamos um outro trecho: 

Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do 

leitor. Direi somente, que se há aqui páginas que parecem meros contos, e outras que 

o não são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar 

nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me com São João e Diderot. O 

evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava (XVII, 9): "E aqui 

há sentido, que tem sabedoria." Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. 

Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele, não só escrevia contos, e alguns deliciosos, 

mas até aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do 

enciclopedista: é que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-

se, e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso. (ASSIS, 2011, p. 37) 

 

Por isso encontramos como justificativa a citação das palavras de S. João ao descrever 

a besta apocalíptica (XVII, 9): “E aqui há sentido, que tem sabedoria”. Rejeitando 

sorrateiramente a “sabedoria”, o escritor destaca o “sentido”. E prossegue, em seguida, com as 

palavras de Diderot, que, segundo Machado, além de escrever contos, também aconselhava 

outros a fazê-lo com a justificativa de que “o espírito fica alegre, o tempo escoa-se, e o conto 

da vida acaba, sem a gente dar por isso”. De fato, a repercussão causada pelo livro na época 

ajuda-nos a compreender as informações da Advertência. Poderíamos considerar que o relato 

presente nela, de uma certa forma, solidifica o projeto da reunião daqueles contos. 
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 Outro ponto que gostaríamos de destacar na Advertência é o aspecto apocalíptico 

apresentado por Machado. Conforme encontramos no dicionário Aurélio, “apocalipse” vem do 

grego apokálypsis, que significa “revelação”, portanto, algo que se desconhece e vai ser 

revelado. Sabemos também que o vocábulo é o título do último capítulo do Novo Testamento, 

que contém revelações sobre o destino da humanidade.  

Essa breve pesquisa já nos ajuda a perceber a continuidade de uma nova configuração 

do estilo machadiano a partir das Memórias Póstumas, sendo direcionado para o seu trabalho 

em relação aos contos. Segundo o mesmo dicionário, o vocábulo 'revelar', do latim 'revelare', 

traz dentre suas acepções, estas: tirar o véu; descobrir, desvelar. Acreditamos, desta forma, que 

o véu, em si, foi tirado naquele romance, mas Papéis avulsos, publicado um ano depois, reforça 

esse caráter de desvelamento ou descobrimento, considerando um plano narrativo inovador, 

contrariando as perspectivas ficcionais que existiam no Brasil daquele período. Se nos 

ativermos um pouco sobre a crítica da época, encontramos na análise de Gama Rosa os 

seguintes destaques para o livro de contos do escritor: 

O mesmo maneirismo, o mesmo pessimismo, o mesmo ar sarcástico, cético, 

desiludido de tudo e de todos, as mesmas revelações apocalípticas (grifo meu), os 

mesmos sentidos obscuros e ambíguos, o mesmo humorismo doentio, o mesmo 

espírito enigmático fazem desconhecer, no primeiro como no segundo livro, o poeta 

lírico e o escritor romântico de outrora. (MACHADO, 2003, p. 140) 

 

               O caráter apocalíptico destacado pelo crítico reforça a ideia de que o livro apresenta 

um teor de problematização tanto do gênero conto quanto dos temas que aborda. A citação do 

capítulo 17:9 do livro bíblico do Apocalipse nos possibilita inferir que Machado desenvolve 

desde a Advertência um processo coerente de desvelamento das suas narrativas, aproveitando 

todo o seu conhecimento para desenvolver um trabalho mais audacioso e desafiador, diferente 

daquele produzido nos dois livros de contos publicados anteriormente.  

Outro fato interessante é que nesse mesmo capítulo vamos encontrar no versículo 

oitavo uma revelação que consideramos senão pertinente, ao menos curiosa, a partir de uma 

ótica estritamente literária a respeito da mudança estabelecida após as Memórias. Diz ele: “A 

besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição; e os que habitam na terra 

[...] se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é.” (BÍBLIA SAGRADA, 2005, 

p. 1571). Esse versículo precede justamente o que Machado escolhera para pôr na Advertência. 

O trecho destacado poderia se configurar como uma espécie de revelação sobre alguns contos 

de Papéis Avulsos, no qual o elemento da mudança e do aspecto profético são convergentes 

com a informação bíblica da transitoriedade, do “era e já não é” ou do “ser ou não ser”, visto 

que, essas duas questões são encontradas em determinadas histórias como: “O segredo do 
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Bonzo”, “O espelho”, “O alienista” e “Teoria do Medalhão”.  

Às influências apresentadas por Machado nas Memórias Póstumas, como Sterne ou 

Xavier de Maistre, somam-se várias outras que justificam a riqueza e complexidade de sua 

literatura. Se é difícil enquadrá-lo num modelo único ou numa tradição específica, a qual 

reduziria o estudo de sua obra, pelo menos podemos seguir as pistas deixadas pelo próprio autor 

como, por exemplo, ao informar no prólogo da quarta edição daquele romance sobre 

determinadas influências, como as supracitadas, que “É taça que pode ter igual escola, mas leva 

outro vinho.” (ASSIS, 1975, p. 96).  

Em todo caso, percebemos que Machado ratifica em Papéis avulsos a continuação da 

busca dos seus próprios modelos narrativos sem se deixar seduzir simplesmente pelos que 

vigoravam em sua época, principalmente as correntes estéticas como o Realismo e Naturalismo. 

As concepções literárias estabelecidas e consagradas pela crítica do seu tempo não encontraram 

facilmente um terreno confortável no caminho traçado pelo escritor, mesmo apontando os seus 

modelos. 

 Além disso, gostaríamos de realçar que o tom apocalíptico perpassa, sobretudo, as 

estruturas narrativas que Machado vai chamar de “meros contos”. Não é à toa que ele cita S. 

João e Diderot para defendê-las, pois, pelas palavras do evangelista, o escritor reforça que há 

um sentido na reunião de tais contos, como se trouxesse a “boa nova”. Já sobre a referência a 

Diderot, Machado resgata uma observação do enciclopedista, dizendo que o fato de fazer contos 

ajuda a passar o tempo. No caso do escritor francês, podemos perceber, ainda, uma influência 

em Papéis avulsos, não só no âmbito da reunião dos contos, como também no plano formal e 

conceitual. 

 Em relação a Diderot, encontramos alguns de seus processos narrativos na construção 

do conto machadiano. Podemos verificar na formatação de “O anel de Polícrates” uma estrutura 

semelhante à do conto Suplemento à viagem de Bougainville, selecionado por Guinsburg 

(2000). Os nomes das personagens nos dois contos citados são representados por letras, 

respectivamente A e Z e A e B. Outro ponto em comum que podemos elencar é que, nas duas 

histórias, as personagens Xavier e Bougainville são referências a pessoas reais. No caso do 

brasileiro, o nome era uma referência a Artur de Oliveira, conforme Machado informa nas notas 

da primeira edição do livro, enquanto a personagem do conto francês refere-se a Louis-Antoine 

de Bougainville2.  

                                                             
2 De acordo com Guinsburg (2000, p. 267) “Louis-Antoine de Bougainville (1729-1814) era matemático, advogado 

e militar. [...] No período de 1766 e 1769, fez uma viagem que o celebrizou e o levou ao Taiti. O relato dessa 

exploração, intitulado Viagem em Torno do Mundo, foi publicado em 1771, obtendo grande êxito. [...] O 
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No conto de Diderot, a questão debatida é sobre a atribuição de ideias morais a certas 

ações físicas ou costumes que não correspondem a elas. Em “O Anel de Polícrates”, A e Z 

discutem sobre a vida de Xavier, um homem que tinha grandes ideias, mas que não conseguia 

tirar proveito delas, vendo-as sempre triunfar pelas ações de outras pessoas. A princípio, os 

temas não apresentam diretamente uma correlação, mas a estrutura dialogada nos dois contos 

enfatiza o debate acerca dos conflitos humanos, que é uma presença marcante em praticamente 

todo o livro Papéis avulsos, além da problematização dos valores sociais e do questionamento 

sobre alguns discursos doutrinários vigentes naquela época. 

 Outro conto de Diderot (GUIMSBURG, 2000, p. 347) que pode ter sido uma referência 

para Machado escrever “Teoria do Medalhão”, se intitula “Colóquio de um pai com seus filhos” 

(Do perigo de colocar-se acima das leis). Nele, a reunião do pai com os filhos é para defender 

o estado de direito, mesmo quando o resultado parece injusto no plano da moral. O caso 

discutido foi um fato que acontecera com o próprio pai a respeito do padre de Thivet3. Como 

era conhecido na província por sua rigorosa probidade, foi escolhido para ser procurador e 

providenciar a salvaguarda dos bens do cura, ancião de cento e um anos, aos herdeiros, que 

eram pessoas pobres e viviam dispersas nos campos.  

O problema acontece quando se descobre um testamento assinado pelo falecido, no 

qual os nomeados como executores não existiam há mais de vinte anos. Nesse testamento, o 

cura rejeitava os pobres e instituía como legatários os Fremin4. Em virtude da honestidade do 

procurador, tal fato o faz entrar num conflito interno, pois qual decisão seria mais procedente? 

Depois de muito refletir e conversar com outras pessoas decide respeitar o testamento e dar a 

fortuna aos Fremin, deixando os pobres de lado.  

No caso do conto “Teoria do Medalhão”, não há um sentido de moralidade na 

consciência do pai. A ideia é justamente contrária, numa tentativa de fazer o filho ganhar espaço 

na sociedade e obter dela vantagens. São referências paternas distintas, mas que exemplificam 

os questionamentos que os dois autores fazem sobre os dilemas oriundos das contradições do 

estado de direito com a realidade da vida em sociedade, em que se privilegia o sucesso e o 

prestígio individual. 

Consideramos também que a influência da obra do filósofo francês em Papéis avulsos 

pode ser sentida de modo geral, num plano reflexivo característico do enciclopedista, já que em 

                                                             
Suplemento foi escrito no ano seguinte ao aparecimento da Viagem, mas só foi impresso em 1796”. 
3 Paróquia perto de Chaumont.  
4 Segundo J. Guinsburg, refere-se ao impressor do rei e do clero de França, cujo verdadeiro nome era Guillaume 

Desprez. 
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seus escritos além dos temas acerca da moral, dos costumes e da organização social nos povos, 

discorria ainda sobre valorização da ciência, segundo relata J. Guinsburg5. São questões como 

essas que Machado problematiza de forma cômica, paródica e satírica em praticamente todos 

os contos reunidos no livro. 

 Desta forma, verificamos que a seleção e organização dos contos em Papéis avulsos 

apresenta uma unidade conceitual de caráter problematizador tanto dos modelos dos contos, 

quanto a respeito dos temas abordados, confirmando uma estratégia literária mais ousada com 

muito humor e ironia como aquela apresentada nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

 

 

  

                                                             
5 Nota do livro: Diderot: obras II- Estética, Poética e Contos, Editora Perspectiva, 2000, p. 9.  



25 
 

 

CAPÍTULO 2: O conto no século XIX  

 

Após a Revolução Industrial no século XVIII, a transformação das cidades e o 

surgimento da classe burguesa vai tornando a vida em sociedade mais complexa, gerando um 

reflexo na literatura.  

O modo de narrar também sofre alteração porque antes se compreendia o mundo de uma 

forma mais homogênea, sendo possível representá-lo; mas no século XIX, a obra, o romance e 

o conto vão ganhando um aspecto de fragmentação, deixando de seguir a estrutura tradicional 

de início, meio e fim. Com o processo de modernização da vida urbana, se esvai a noção de 

uma única perspectiva. Assim, o poder de representação da palavra ou do narrador torna-se 

particularizado, duvidoso ou ambíguo. O afastamento de um narrador onisciente acaba 

revelando a complexidade da vida burguesa e capitalista que se constituía e o desmembramento 

de uma concepção unívoca da realidade cotidiana. Cada voz ou pessoa representaria apenas de 

modo particular o mundo que está a sua volta. A ideia de que a verdade pudesse ser igual para 

todos se dispersa e passa a ser algo individualizado.  

No processo literário, o enredo deixava de apresentar uma linearidade em relação ao 

acontecimento, concentrando agora no aspecto psicológico das personagens. Com isso, já não 

havia a necessidade de uma ação principal como elemento desencadeador da narrativa.  

Essa mudança, contudo, não determinava que isso fosse uma tendência geral entre os 

escritores. O enredo que privilegiava o acontecimento é que já não era considerado algo tão 

determinante para a condução da história e isso ficava como um critério particular de cada autor. 

No caso do conto, o único elemento que determinava a especificidade do gênero era a prosa 

curta. Afora isso, não havia aspectos fixos para a construção da narrativa. 

De acordo com Nádia Batella Gotlib, para alguns mestres do gênero conto do século 

XIX, como Edgar Allan Poe (1809-1849), o elemento principal na narrativa seria a unidade de 

efeito. O conto deveria estabelecer um tipo de relação entre a sua extensão e a reação que ele 

pode provocar no leitor, ou seja, o efeito que a leitura lhe causa (GOTLIB, 1991, p. 32). Desta 

forma, o efeito causado pela leitura geraria uma espécie de “excitação” ou “exaltação da alma”, 

com isso, era importante saber conduzir a narrativa para que ela não ficasse longa demais ou 

curta. Caso ocorresse uma dessas duas situações, a obra não teria o efeito desejado no leitor. 

Outro fator que geraria essa unidade de efeito seria a questão da leitura inteira da história de 

uma só vez. 

 Já com relação ao escritor russo Anton Tchekhov (1860-1904), segundo a autora, o 

conto teria por característica a brevidade. Esta, seria o elemento constitutivo de seus contos. 
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Em consequência dela, outro fator se insere como determinante que é a função de causar o 

efeito ou a impressão total no leitor, que deveria estar sempre mantido em suspense. Mas Nádia 

informa que além dessas duas características, Tchekhov defende a necessidade de um elemento 

novo, como também, força, clareza e compactação (GOTLIB, 1991, p. 43). Essas exigências 

podem valer para outros tipos de narrativas, observa a autora, porém a compactação se destaca 

como elemento fundamental no conto para o escritor russo. 

Uma outra característica de Tchekhov a respeito do conto seria desvencilhá-lo do 

acontecimento. Assim, relata Nádia, ele se afasta do acontecimento extraordinário de Poe e do 

conto de simples acontecimento de Guy Maupassant (1850-1893). Nos contos do autor francês, 

o acontecimento fluiria naturalmente, não ocorrendo nada de excepcional (GOTLIB, 1991, 46).  

Os autores acima correspondem apenas a um pequeno grupo dentre vários outros 

escritores do mesmo período, mas suas contribuições para o gênero foram significativas, 

ajudando na popularização e consagração do gênero. Mesmo havendo diferenças de estilos e 

concepções sobre a abordagem da narrativa, o fator em comum do gênero era a narrativa curta. 

A transformação da vida urbana no século XIX fomentou o abandono de um ponto de 

vista fixo, tornando o narrador apenas como um referente dentre outras vozes sobre a realidade. 

Destacamos que Poe e Tchekhov trouxeram contribuições significativas para o 

desenvolvimento do gênero, assim como, Guy de Maupassant, influenciando escritores como o 

próprio Machado de Assis. No próximo capítulo, abordaremos os aspectos que o escritor 

brasileiro insere em sua coletânea de contos Papéis avulsos que tornam inovadora a sua prosa 

curta, assim como acontecera no romance, naquele início dos anos de 1880.  

 

2.1. As contribuições de Machado de Assis para o conto em Papéis avulsos  

 

O livro de contos Papéis avulsos se configurou como um paradigma na obra machadiana 

relacionada a prosa curta. Machado, conforme declarara no artigo sobre O primo Basílio6 em 

1878, era bastante crítico à estética realista, evidenciando uma necessidade constante de 

desenvolver uma literatura mais independente de escolas e estilos. Nos contos da coletânea, 

encontramos um hibridismo de modelos narrativos que não se firmam numa determinada 

característica de contos de acontecimentos, simples ou extraordinários, ainda que se perceba 

esses reflexos. 

                                                             
6 Publicado no jornal O Cruzeiro nos dias 16 e 30 de abril de 1878. 
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O que parece chamar mais atenção é o caráter irônico e satírico das narrativas, como 

também, o uso da paródia e do humor. Esses recursos acabam extenuando uma força crítica que 

se estende ao mundo extraliterário e, ao mesmo tempo, à própria literatura brasileira da época. 

Em vista disso, a nossa hipótese a respeito da unidade do livro com relação à composição dos 

contos seria o fato de Machado explorar distintas formas narrativas como elemento literário 

(Novela, narrativa bíblica, de viagens, estrutura folhetinesca, carta), estabelecendo uma 

reflexão acerca da natureza humana em vários contextos e, ao mesmo tempo, problematizando 

o gênero conto. De acordo com Sônia Netto Salomão (2016), encontramos nos romances e 

contos da maturidade literária de Machado os seguintes elementos temáticos e estruturais:  

Do ponto de vista temático: vida e morte, ciúme e vaidade, loucura e melancolia, 

verdade e aparência, além da análise antropológica, histórica e política do 

patriarcalismo brasileiro. Do ponto de vista estrutural: memorialismo, pacto ficcional, 

despistamento e suspense, ironia, jogo de duplos, alteridade dos códigos ideológicos 

e linguísticos, paródia, pastiche e mistura de gêneros. (SALOMÃO, 2016, p. 37) 

 

Alguns dos elementos supracitados são encontrados em Papéis avulsos, confirmando a 

renovação estética do escritor iniciada nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que parece 

se acentuar na coletânea é a expressividade retórica de personagens que se encontram em 

variadas esferas sociais e de conhecimento. O uso retórico e o interesse pessoal são elementos 

que transitam nos conflitos das personagens, ansiosos por realizar algum projeto em busca de 

reconhecimento ou de vantagens financeiras e políticas. Por outro lado, há personagens que 

refletem o lado melancólico do homem numa sociedade que ele não consegue participar ou se 

reconhecer nela.  

Machado utiliza uma estrutura de composição em que é praticamente predominante o 

uso de diálogos. O caráter de “acontecimento” se insere mais no plano das ideias, envolvendo 

o aspecto psicológico das personagens. Essa recorrência traz a ação para o plano interno, para 

os desejos e vontades das personagens, explorando as suas ambições, decepções e 

insignificância. Desta forma, cada conto acaba se constituindo como uma forma de 

problematizar questões que o próprio homem e a sociedade do período do escritor brasileiro 

viviam.  

O que consideramos significativo nos contos reunidos em Papéis avulsos é uma espécie 

de “revelação” da natureza humana, que independente do cenário e da época está sempre em 

busca de vantagens, reconhecimento e poder. A sátira sobre os valores da sociedade burguesa, 

a ciência, a política, ao charlatanismo religioso apresentada por Machado parece desmistificar 

qualquer ideia de progresso humano e a sua capacidade de conseguir curar todos os males. O 

escritor traz a incerteza, a dúvida, o espelho que não reflete o ser, pois ele já não se reconhece. 
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Por isso, a ironia acaba arrebatando um discurso que se pretende sério, comprometido com a 

verdade do mundo, quando relativiza esse tipo de concepção, pondo em dúvida a “verdade” das 

coisas e da própria literatura como representação fiel de uma realidade. Machado consegue 

transgredir as concepções não só da literatura, mas da narrativa que se constrói sobre o mundo, 

concebendo-a como interpretação.  

Desta forma, pensamos os contos de Papéis avulsos como narrativas que expõem o 

caráter teatralizante da sociedade oitocentista, explicitando através de diferentes gêneros o 

afastamento de um modelo fixo e tradicional do conto.  

Além da questão do experimentalismo dos modelos e recursos estilísticos, percebemos 

que Machado confirma através da sua literatura o desprendimento da escola realista enquanto 

referência literária que foi exposta na sua crítica ao romance O primo Basílio, só que agora no 

gênero conto. 

Machado parece expor a impossibilidade de o Realismo conseguir apreender o real em 

sua totalidade. Dessa forma, descrevê-lo não significaria retratá-lo com fidelidade, pois isso 

não seria possível. O que percebemos é que ele reinterpreta criticamente a realidade, 

transfigurando-a para diferentes contextos e situações, misturando elementos de caráter 

fantástico ou mítico, distantes no tempo e no espaço. Ainda que dentro de uma configuração da 

escola realista, problematiza questões prementes da segunda metade do século XIX, que o 

realismo como estética literária pegou para si a fim de ser a linguagem artística do 

desenvolvimento industrial-capitalista e burguês em expansão na Europa e que se refletia 

também no Brasil. Assim, a concepção da representação da realidade pela literatura ganha uma 

nova configuração. Segundo nos informa Compagnon: 

A mímesis faz passar a convenção por natureza. Pretensa realidade, tendendo a ocultar 

o objeto imitante em proveito do objeto imitado, ela está tradicionalmente associada 

ao realismo, e o realismo ao romance, e o romance ao individualismo, e o 

individualismo à burguesia, e a burguesia ao capitalismo: a crítica da mimèsis é, pois, 

in fine, uma crítica da ordem capitalista. (COMPAGNON, 2014, p. 104)  

 

A expressão dessa crítica da ordem capitalista, observada por Compagnon através do 

Realismo, ganha na literatura de Machado uma espécie de retrato particular de um escritor que 

encontra na influência literária inglesa e francesa referências para o estabelecimento de uma 

leitura crítica das transformações políticas e sociais de sua época e, ao mesmo tempo, material 

para renovar o cenário literário brasileiro acerca das concepções sobre a própria fronteira da 

literatura enquanto experimentação estético-formal e interpretação do mundo. 

 Os contos de Papéis avulsos, assim, discutem a realidade a partir de uma relação 

conflituosa, pois os problemas do mundo acabam sendo os do indivíduo consigo mesmo e com 
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a sociedade em que vive. A influência do secularismo leva a uma busca por respostas para os 

problemas humanos ao invés de transferi-los para uma esfera que transcende a sua possibilidade 

de conhecimento. Essa nova consciência não consegue, todavia, dentro da ciência e da 

sociedade capitalista que se desenvolvia responder a todos os males e conflitos gerados pelo 

próprio homem. E é isso que percebemos nos contos da coletânea, através da ironia e do humor, 

a problematização não só da estética realista, mas de questões acerca da ciência, política, 

religião e sociedade. 

Essa problematização, Machado a traduz também a partir de uma leitura da sociedade, 

concebendo-a como um espetáculo. Segundo Alfredo Bosi (1994), o “roteiro de Machado após 

a experiência dos romances juvenis desenvolveu essa linha de análise das máscaras que o 

homem afivela à consciência tão firmemente que acaba por identificar-se com elas.” (BOSI, 

1994, p. 178). Essa “análise das máscaras” parece expor o comportamento específico de 

sociedade que se configurava com um novo tipo de relação entre os indivíduos na vida pública 

e particular ao desenvolverem determinados papéis.  

 Assim, o homem se coloca como protagonista do mundo em que vive, procurando se 

estabelecer como parte desse novo sistema de valores criado pela burguesia. A Verdade que se 

buscava através da religiosidade perde força num mundo cada vez mais materialista e que os 

papéis de cada um na vida urbana e particular são fundamentais para se conseguir prestígio e 

reconhecimento social.  
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CAPÍTULO:3 A formação da vida pública e sua relação com a vida privada no século 

XIX  

 

A relação entre o papel público e particular que percebemos nas personagens de Papéis 

avulsos faz-nos pensar de que modo foi constituído tais papéis ao longo do séc. XIX. Por isso, 

gostaríamos de retratar um pouco esse contexto dentro daquela sociedade, principalmente, em 

Londres e Paris, sendo referência para as outras principais capitais da Europa e, também, para 

o Brasil. Faremos inicialmente um breve levantamento do significado dos termos “público” e 

“privado” e, em seguida, focalizaremos as transformações sociais decorrentes do capitalismo-

industrial e burguês, de acordo com a análise do sociólogo Richard Sennett em seu livro O 

declínio do homem público. 

A concepção do que era “público” e “privado” foi mudando na sociedade europeia desde 

o século XV, período em que se tem os primeiros registros desses dois termos: “público” tinha 

uma identificação com o bem comum na sociedade, já o “privado”, uma acepção que poderia 

significar locais privilegiados. No séc. XVII a relação de oposição entre os dois termos ganhava 

uma conotação mais semelhante do nosso uso corrente: “Público significava aberto à 

observação de qualquer pessoa”, enquanto “privado significava uma região protegida da vida, 

definida pela família e pelos amigos.” (SENNETT, R. 2016, p. 33).  

No século XVIII o termo foi ampliado, tanto em Paris quanto em Londres.  O 

entendimento de quem era “o público” e de onde se estava quando se saía “em público” era 

outro. Com o aumento do número de burgueses, a preocupação em encobrir a origem social foi 

diminuindo:  

As cidades onde moravam estavam se tornando um mundo em que grupos muito 

diversos estavam entrando em contato com a sociedade. Na época em que a palavra 

‘público’ já havia adquirido seu significado moderno, portanto, ela significava não 

apenas uma região da vida social localizada em separado da família e dos amigos 

íntimos, mas também que esse domínio público dos conhecidos e dos estranhos incluía 

uma diversidade relativamente grande de pessoas. (SENNETT, R. 2016, p. 34) 

 

Os termos “público” e “privado” ganhavam, então, novas conotações com a mudança 

da sociedade, cada vez mais desvinculada de um controle público centralizador. Nesse período, 

surge os parques urbanos, ampliando os lugares de socialização e lazer. É importante ressaltar 

também o crescimento do teatro e das óperas, acessíveis pela primeira vez, para o grande 

público. 

Além da questão comportamental, as cidades das capitais do século XVIII procuravam 

também definir o que era vida pública e vida privada. O que separava uma da outra era a 

“exigência de uma civilidade” no comportamento público que se opunha a uma “exigência da 
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natureza” nas relações familiares. O problema estaria no fato das pessoas adotarem os dois, ou 

invés de apenas um. O que se verificava, então, era um convívio adequado para as duas esferas, 

gerando uma relação teatralizada dentro da sociedade, correspondendo ao que é conveniente 

para cada pessoa.  

A partir da transformação política e social no século XVIII pelo Iluminismo e a nova 

configuração do espaço público, seguiu-se no século XIX o surgimento do processo de 

industrialização, trazendo novamente um efeito nas relações entre a vida pública e privada.  

Para Sennett, três forças participaram dessa mudança: 

em primeiro lugar, a dupla relação do capitalismo industrial com a cultura política 

urbana nas grandes cidades; em segundo lugar, uma reformulação do secularismo, que 

começou no século XIX e que afetou a maneira como as pessoas interpretavam o 

estranho e o desconhecido; em terceiro lugar, uma força, que se tornou uma fraqueza, 

embutida na própria estrutura da vida pública no Antigo Regime. (SENNETT, R. 

2016, p. 37)  

 

Segundo o autor, essa terceira força indicava que a estrutura da vida pública não foi 

encerrada totalmente no final do séc. XVIII. Ela continuou no século XIX, porém transformada 

internamente. A primeira força, a dupla relação do capitalismo industrial com a cultura pública 

urbana, se amparava na pressão de privatização, fomentada pela sociedade burguesa do século 

XIX. Além disso, surgiu uma espécie de “mistificação” da vida material em público, sobretudo 

relacionado às roupas, propiciada pela produção e distribuição em massa. 

Mas essa nova ordem econômica também entrava em choque com o espaço público. Em 

virtude da dificuldade de entender o modo de operação dessas novas relações de mercado, as 

pessoas que tinham uma forma de se protegerem financeiramente usavam como “escudo” a 

família:  

A família burguesa tornou-se idealizada como a vida em que a ordem e a autoridade 

eram incontestadas, em que a segurança da existência material podia ser concomitante 

ao verdadeiro amor marital e as transações entre membros da família não suportariam 

inspeções externas. (SENNETT, 2016, p. 38) 

 

Agora, conforme atesta o crítico, a família se configurava como um “parâmetro moral” 

para avaliar o domínio público das cidades mais importantes. Constatava-se então que as 

relações de interesse se constituíam dentro do espaço familiar, sendo a vida pública vista como 

limitada e “moralmente inferior”.  

Com o aumento da industrialização e produção em massa, a vida pública foi ganhando 

através das vestimentas uma padronização que ajudava a ocultar a origem social da pessoa que 

transitava no espaço público. Isso não significava, todavia, uma sociedade mais igualitária. As 

mercadorias começaram a ganhar qualidades humanas, servindo como uma espécie de 

propaganda para atrair cada vez mais o interesse do público.  
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A desconfiança com as relações no âmbito público não se justificava apenas pela 

questão do capitalismo industrial. Ela teria uma correspondência também com o modo como as 

pessoas depois do Antigo Regime estavam se relacionando com a crença acerca da vida terrena. 

É o que o crítico vai chamar de secularidade. Ele observa que esta não seria oposta ao sagrado 

e, sim, traz um sentido de que antes da nossa morte, “as coisas são como são, uma convicção 

que cessará de ter importância por si mesma assim que morrermos.” (SENNETT, 2016, p. 40). 

O século XIX abarcaria então essa mentalidade, dando mais relevância a um “código imanente” 

das coisas do que ao transcendente. 

Essa mudança fomenta a busca para o entendimento das coisas, dando início ao estudo 

da psicologia e dos objetos físicos. Isso acaba influenciando a vida pública porque as pessoas 

se tornam objeto de análise através do seu comportamento exterior. Assim, a mudança para 

uma visão de mundo secularista transformou o sistema de crenças do homem no século XIX. 

(...) a vontade de crer passou de uma religião sem ídolos para uma condição mais 

reflexiva: as crenças se tornaram cada vez mais concentradas na vida imediata do 

próprio homem e nas suas experiências, como uma definição de tudo aquilo que ele 

pode crer. O imediatismo, a sensação, o concreto: somente aqui pode florescer 

finalmente uma crença, uma vez que a idolatria está proibida. Esse princípio reflexivo 

avança um passo além da primeira ruptura, a do século XVIII. Como os deuses estão 

desmitificados, o homem mistifica a sua própria condição; sua própria vida é temida 

com significação e, todavia, continua a ser representada. A significação é imanente a 

tudo, no entanto a pessoa é diferente de uma pedra ou de um fóssil, que são fixos, e 

portanto podem ser estudados como uma forma. (SENNETT, 2016, p. 223) 

 

O estudo da personalidade, neste caso, partiria da concepção secularista da crença 

imanente, adentrando no sentido implícito da vida humana. As relações de interesse nessa nova 

sociedade tornavam, assim, tanto o domínio público quanto o particular mais cheio de 

indeterminação. Daí a valorização da Ciência e o surgimento de diferentes estudos acerca do 

comportamento humano e da natureza. Constatamos que Machado torna essas relações como 

objeto de sua literatura em Papéis avulsos só que de forma problematizadora, usando como um 

dos principais artifícios a ironia. 

O que parece estar colocado em todos os contos do livro são as consequências dessas 

transformações que o homem e a sociedade sofreram no século XIX. Desta forma, poderíamos 

considerar que Machado faz criticamente através de diferentes contextos narrativos e temáticos 

a análise do homem como ser que descobre a sua individualidade e o seu pertencimento dentro 

da coletividade. A sua participação na esfera social e pública burguesa, porém, faz com que 

esse homem se transfigure, construindo discursos e imagens como um ator que sai do palco do 

teatro e entra no palco da vida. Inserido nesse novo mundo o indivíduo percebe que para 
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obtenção dos interesses pessoais, precisa, antes de tudo, ganhar a opinião. A vida pública se 

torna um espetáculo e cada pessoa descobre a si mesma como participante dela. 

 

3.1. As bandeiras da opinião e o papel de cada um: a vida pública e particular como 

representação em Papéis avulsos  

 

Com base no que expomos no item anterior, gostaríamos de analisar os papéis que os 

personagens desempenham na esfera das relações familiares e sociais a respeito dos interesses 

de cada um. Entendemos que a vida pública e particular retratadas nos contos refletem o 

contexto dessa nova sociedade secularista e capitalista do século XIX ao mostrar ironicamente 

os excessos do racionalismo científico e a formação de um comportamento social no espaço 

urbano pelos valores da classe burguesa. Machado, em nossa opinião, apresenta uma crítica que 

perpassa não só o contexto em que vivia, mas que aponta o próprio ser humano como um ator 

permanente dentro da esfera particular e social. Desta forma, a vida seria um espetáculo de 

ambições e vaidades em que todos representariam, buscando a glória pessoal.  

 

3.1.1 O alienista 

A novela “O alienista” apresentaria uma junção desses elementos que destacamos 

acima. Machado satiriza a questão da investigação científica sobre a loucura, a partir da figura 

do médico Simão Bacamarte, mostrando ironicamente o uso exclusivo da razão como capaz de 

solucionar os problemas humanos. Ao contrário disso, os métodos do alienista desencadeiam 

conflitos que confirmam a sua impossibilidade de, mesmo com todo o conhecimento adquirido, 

descobrir respostas significativas sobre a mente humana. 

Desta forma, analisaremos os desdobramentos das ações do médico Simão Bacamarte e 

o seu reflexo na vida das personagens: Crispim Soares, o barbeiro Porfírio e D. Evarista. Além 

de revelar o jogo de interesses nas esferas do poder político da cidade de Itaguaí, a narrativa 

reflete também uma visão da sociedade secularista e capitalista do século XIX. A defesa da 

Ciência é o pretexto para percebermos que os discursos e as ações públicas são espetáculos 

destinados a satisfazer as ambições pessoais (independente da esfera de poder na cidade) na 

procura de obter vantagens materiais, políticas e status social.  

Ao retornar para Itaguaí, após anos de estudo na Europa, Simão Bacamarte tem um 

único propósito: se dedicar ao estudo da loucura. Nessa tarefa, percebemos que a obsessão com 

esta patologia é oriunda de uma crença sobre o uso da racionalidade científica como o elemento 

capaz de encontrar uma cura. Duas teorias são utilizadas pelo médico: a primeira consistia em 
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demarcar os limites da razão e da loucura, baseada no perfeito equilíbrio das faculdades 

mentais; a segunda era justamente o contrário: o normal seria o desequilíbrio delas. A narrativa 

relativiza, a partir dessas reviravoltas teóricas do alienista, o racionalismo científico, mostrando 

a dificuldade de estabelecer um diagnóstico preciso sobre a saúde mental. Deste modo, 

percebemos que não há como estabelecer uma delimitação para o campo da loucura e muito 

menos curá-la.  

É interessante observar que a obsessão de Simão Bacamarte pelo estudo da loucura 

termina por matá-lo. A bandeira da sua vida, a ciência, acabou sendo o fator que causou grandes 

problemas na cidade de Itaguaí. Essa personagem criada pelo escritor brasileiro torna-se o 

estereótipo do cientista refém de si mesmo, das próprias vaidades, que defende a todo custo as 

suas ideias, mostrando por meio de uma postura firme que, mesmo o método não sendo perfeito, 

a sua obstinação o levaria a ter um resultado satisfatório. 

O contraponto dessa visão cientificista é a do padre Lopes. Conhecemos através dele 

um outro olhar sobre as teorias e ações do médico. A sua perspectiva sobre a loucura, sem o 

aparato da análise cientificista, perpassa aparentemente toda a história sem sofrer abalo.  Para 

ele, “a definição atual, que é a de todos os tempos, (...), a loucura e a razão estão perfeitamente 

delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca?” 

(ASSIS, 2011, p. 54). Observamos neste trecho que Machado põe em paralelo ao discurso do 

alienista, a oratória teológica na figura do vigário. Essa contraposição é interessante porque 

mostra uma visão de mundo subordinada à Natureza para questões das quais foge o 

entendimento do homem e que eram explicadas como algo que transcendia o conhecimento 

racional; já a do médico, correspondia à visão secularista do século XIX, influenciada pelo 

cientificismo.  

A empresa científica de criar a Casa Verde e de colocar dentro dela todos os loucos da 

cidade deixa, porém, subentendida uma outra questão: os ganhos financeiros providos dos 

custos gerados pela internação. Machado parece ilustrar, ainda que apenas por alguns capítulos 

da narrativa, um outro aspecto do desenvolvimento do capitalismo e da burguesia em formação 

no século XIX: a transformação de tudo em produto. Não apenas as mercadorias são vendidas, 

mas o conhecimento se transforma em valor, sendo comercializado pela força da retórica 

cientificista: 

Dali foi à câmara, onde os vereadores debatiam a proposta, e defendeu-a com tanta 

eloquência, que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, votando ao mesmo 

tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos 

doidos pobres. (ASSIS, 2011, p. 41) 
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Quando Simão Bacamarte põe em curso o seu trabalho, dentre os mais variados tipos de 

pessoas que interna, temos o Costa. A sua internação foi motivada por um temperamento 

contrário à regra social: após receber uma herança, o Costa empresta continuamente dinheiro 

aos amigos. O alienista considerou o fato de ele não receber de volta nenhum dinheiro que 

emprestara como uma patologia, na medida em que o logro recebido não servia de experiência 

para deixar de atender aos demais pedidos dos amigos. 

A questão financeira vai ganhar um destaque mais relevante no episódio em que D. 

Evarista, esposa do alienista, apresenta uma certa melancolia, uma falta de vontade e disposição 

para fazer qualquer coisa. Parecia estar insatisfeita com as atitudes do marido, que, percebendo 

o ânimo da companheira, oferece uma viagem ao Rio de Janeiro. Rapidamente D. Evarista 

sente-se animada, ainda mais por poder levar a tia junto consigo. No entanto, lembra-se de que 

seria uma viagem custosa: 

— Que importa? Temos ganho muito, disse o marido. Ainda ontem o 

escriturário prestou-me contas. Queres ver? 

E levou-a aos livros. D. Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de 

algarismos. E depois levou-a às arcas, onde estava o dinheiro. Deus! Eram montes de 

ouro, eram mil cruzados sobre mil cruzados, dobrões sobre dobrões; era a opulência. 

Enquanto ela comia o ouro com os seus olhos negros, o alienista fitava-a, e dizia-lhe 

ao ouvido com a mais pérfida das alusões: 

— Quem diria que meia dúzia de lunáticos... 

D. Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação: 

— Deus sabe o que faz! (ASSIS, 2011, p. 49) 

 

Esse aspecto não configura, contudo, que o motivo principal de internar os loucos de 

Itaguaí fosse o dinheiro, mas sugere que essa questão não era tão insignificante. Mais tarde, 

quando da revolta dos Canjicas, o médico faz questão de afirmar que não aceitaria mais receber 

nenhum dinheiro e que devolveria o que recebera, descontando algumas despesas. O objetivo 

maior para ele era a Ciência.  

Constatamos que a crítica não fica restrita à ciência, pois Machado consegue fazer uma 

análise da natureza humana em suas diversas formas. As relações de interesse se inserem dentro 

da sociedade de Itaguaí a partir das circunstâncias geradas pelas ações do alienista. Elas ficam 

mais evidentes, principalmente, nas personagens do Boticário e do barbeiro Porfírio. 

O boticário Crispim Soares era o companheiro fiel do médico e fazia tudo o que ele 

pedia. Afinal, ter a possibilidade de estar ao lado de um dos mais ilustres cientistas que Itaguaí 

jamais viu conferia uma satisfação particular e, também, pública. Porém, nem sempre gostava 

do modo como era tratado pelo alienista, parecendo meramente um lacaio para as suas 

conveniências. O próprio Crispim revela esse tipo de desconforto, quando num certo dia, 

ocupado com o seu trabalho em manipular um medicamento, recebeu uma notícia em que era 

solicitada sua presença na casa de Simão Bacamarte: 
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— Anda, bem feito, quem te mandou consentir na viagem de Cesária? Bajulador, torpe 

bajulador! Só para adular ao Dr. Bacamarte. Pois agora aguenta-te; anda, aguenta-te 

alma de lacaio, fracalhão, vil, miserável. Dizes amen a tudo, não é? Aí tens o lucro, 

biltre! — E muitos outros nomes feios, que um homem não deve dizer aos outros, 

quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito do recado é um nada. Tão depressa 

ele o recebeu como abriu mão das drogas e voou à Casa Verde. (ASSIS, 2011, p. 51) 

 

Essa atitude subserviente do boticário vai mudar quando, após se tornar vitoriosa a 

revolta dos Canjicas, não fica do lado do médico. Sua falta de coragem para enfrentar os 

revoltosos demonstra uma personalidade fraca que se ajusta conforme as conveniências do 

momento. Achando que o barbeiro Porfírio fora prender o alienista, depois de ter assumido o 

poder político da cidade, Crispim Soares toma uma atitude inesperada que surpreende a própria 

esposa, indo à Câmara para aderir ao movimento vitorioso. E podemos verificar outro momento 

de vaidade para o boticário, pois “Os altos funcionários que lhe ouviam esta declaração, 

sabedores da intimidade dele com o alienista, compreenderam toda a importância da adesão 

nova” (ASSIS, 2011, p. 78), tratando-o, assim, com a devida atenção. 

Outra mudança acontece com o barbeiro Porfírio, após a rebelião contra o alienista. 

Desde que a Casa Verde começou a funcionar, ele lucrava com a venda de sanguessugas para 

o tratamento, ao mesmo tempo aumentava seu desconforto com as sucessivas internações dos 

moradores da cidade. Eis um trecho curioso: 

A ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse capturado e 

deportado, andou por algumas cabeças, antes que o barbeiro Porfírio a expendesse na 

loja, com grandes gestos de indignação. Note-se, — e essa e uma das laudas mais 

puras dessa sombria história, — note-se que o Porfírio, desde que a Casa Verde 

começara a povoar-se tão extraordinariamente, viu crescerem-lhe os lucros pela 

aplicação assídua de sanguessugas que dali pediam, mas o interesse particular, dizia 

ele, deve ceder ao interesse público (grifo meu). (ASSIS, 2011, p. 65, 66) 

 

Coincidentemente, ou não, no dia que o médico prendeu um homem que tinha feito uma 

demanda para o barbeiro foi quando este se indignou mais com a insatisfação coletiva acerca 

das prisões, proclamando a derrubada do “tirano”. Ironicamente, Porfírio só tomou uma atitude 

depois que os seus interesses foram prejudicados. Para iniciar a rebelião, tentou apoio na 

Câmara a fim de derrubar a Casa Verde, mas foi advertido pelos políticos que “a ciência não 

podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua.” (ASSIS, 

2011, p. 67). Sem o apoio da Câmara, Porfírio se anima em ter um cargo político. Com a vitória 

da rebelião, torna-se o presidente da Câmara. 

Neste ponto, percebemos que ao tomar o poder ele muda instantaneamente sua atitude 

em relação à Casa Verde. Já não quer derrubá-la, apenas que Simão Bacamarte reavalie o 

critério acerta das internações, de modo a acalmar a população. A ciência, mesmo com os 

exageros do médico, tinha a sua importância, pois não cabia ao governo a competência de 
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eliminar a loucura.  Mas a reconciliação com o médico para se manter no comando político não 

sai como previsto. Ao ver seu rival de navalha, João Pina, inconformado com a prisão de 

cinquenta aclamadores, o novo presidente da câmara descobriu que fora divulgada na cidade a 

notícia de que se vendera ao médico. Isso desencadeou a derrocada do barbeiro na política, 

principalmente com a chegada da força mandada pelo vice-rei. Ele termina por voltar a sua 

antiga profissão não querendo se envolver mais com a política.  

Podemos depreender deste episódio que as relações de poder encontram o limite 

exatamente onde as pretensões humanas parecem se estender sobre a vida de cada indivíduo e 

de sua representação na sociedade. Os discursos se tornam convenientes nos cargos 

estabelecidos na vida pública para corresponder ao apelo da opinião. Os papéis ficam bem 

delimitados sem que a estrutura social se modifique. 

Outra personagem, D. Evarista, também ocupa um papel importante dentro da narrativa. 

Com o aumento da tensão na cidade a respeito das internações e a iminência de um conflito 

com o médico, a sua chegada do Rio de Janeiro era a esperança para conter os excessos do 

marido. A cena pública de sua recepção é digna de um verdadeiro espetáculo:  

 

O alienista foi recebê-la, com o boticário, o padre Lopes, os vereadores e vários outros 

magistrados. O momento em que D. Evarista pôs os olhos na pessoa do marido é 

considerado pelos cronistas do tempo como um dos mais sublimes da história moral 

dos homens, e isto pelo contraste das naturezas, ambas extremas, ambas egrégias.  D. 

Evarista soltou um grito, balbuciou uma palavra, e atirou-se ao consorte, de um gesto 

que não se pode melhor definir do que comparando-o a uma mistura de onça e rola. 

Não assim o ilustre Bacamarte; frio como um diagnóstico, sem desengonçar por um 

instante a rigidez científica, estendeu os braços à dona, que caiu neles, e desmaiou. 

Curto incidente; ao cabo de dois minutos, D. Evarista recebia os cumprimentos dos 

amigos, e o préstito punha-se em marcha. (ASSIS, 2011, p. 66) 

 

A descrição da cena põe em dois campos opostos D. Evarista e Simão Bacamarte. O ato 

do reencontro presenciado pelos mais ilustres e representativos da cidade expõe um momento 

íntimo, particular, transformando-o numa cena pública teatralizante. A esposa demonstra 

alegria e uma euforia excessiva ao vê-lo. Podemos nos indagar se tal cena fosse num ambiente 

privado sem a presença da população a reação não seria mais contida pela esposa. O médico, 

conhecido pela circunspecção, não muda o seu comportamento, porque a sua personalidade 

parece desde o início já estar fixada no estereótipo do cientista daquele século. A sua bandeira 

parece transpor as duas esferas do relacionamento particular e social, agindo da mesma forma 

sempre. Lembramos que algumas personagens desenvolvidas por Machado em Papéis avulsos 

demonstram uma transformação da personalidade durante a história, como no conto “O 

espelho”. Nele, a personagem Jacobina alimentado pelo cargo de alferes e o orgulho da farda 

descobre que, sem ela, é um indivíduo comum, indiferente para a sociedade. 
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Mas a representatividade da cena do retorno à Itaguaí acontece pela expectativa dos 

moradores da cidade a respeito de D. Evarista conter os excessos do marido: “D. Evarista era a 

esperança de Itaguaí.” (ASSIS, 2011, p. 61). O problema é que ela parecia inebriada com o 

calor da recepção. Logo em seguida, no jantar de sua chegada com pelo menos cinquenta 

convidados, descobre que as ações do marido estavam causando problema na cidade. Ainda 

assim, o momento era de glória para ela: “D. Evarista foi assunto obrigatório dos brindes, 

discursos, versos de toda a casta, metáforas, amplificações, apólogos.” (ASSIS, 2011, p. 62).  

Esta cena do jantar também é interessante para pensarmos como o ambiente privado 

torna-se o espaço de interesse público a partir do aproveitamento da relação de intimidade 

criada. Simão Bacamarte aproveita justamente esse momento para continuar a sua análise 

comportamental dos convidados. Um deles, Martim Brito, fora colocado na Casa Verde três 

dias após o jantar com a justificativa de que seu arrojo poético ao elogiar D. Evarista era um 

caso de lesão cerebral.  

Mas duas cenas pelo menos chamam nossa atenção para mostrar um pouco o universo 

pessoal da esposa: o caso do vestido de seda e a escolha dos colares. D. Evarista voltara do Rio 

de Janeiro com 37 vestidos. Estava justamente experimentando um, quando teve a notícia da 

rebelião. Não quis acreditar. A sua preocupação no momento era o ajuste do vestido feito pela 

mucama Benedita:  

— Há de ser alguma patuscada, dizia ela mudando a posição do alfinete. 

Benedita, vê se a barra está boa. 

— Está, sinhá, respondia a mucama de cócoras no chão, está boa. Sinhá vira 

um bocadinho. Assim. Está muito boa. (ASSIS, 2011, p. 69) 

 

A tranquilidade de D. Evarista e a preocupação com o vestido continua, mesmo com o 

aviso de um moleque que viera assustado, informando sobre os manifestantes. Quando 

finalmente ouviu as ofensas da rua direcionadas ao seu marido ficou atônita: 

 

D. Evarista ficou sem pinga de sangue. No primeiro instante não deu um passo, não 

fez um gesto; o terror petrificou-a. A mucama correu instintivamente para a porta do 

fundo. Quanto ao moleque, a quem D. Evarista não dera crédito, teve um instante de 

triunfo, um certo movimento súbito, imperceptível, entranhado, de satisfação moral, 

ao ver que a realidade vinha jurar por ele. (ASSIS, 2011, p. 69) 

 

D. Evarista ficara deslumbrada dentro do seu mundo particular, desfrutando e ajeitando 

seu novo vestido. Um mundo que só importava para ela e que rapidamente se desfez perante os 

gritos que vinham da rua. Diante de uma possível tragédia, é abandonada pela mucama, 

enquanto o moleque comemorava a vitória moral sobre quem não acreditara em sua palavra. A 

sua posição de inferioridade é invertida, pois no seu plano social e pessoal pouco espaço haveria 
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para dissimulação. A sua fala foi desacreditada porque representa a condição daqueles que não 

tem voz numa sociedade estabelecida pelo sistema escravocrata. Ouvir a sua voz é reconhecê-

lo como indivíduo, como um ser integrante daquela sociedade. D. Evarista só desperta do seu 

encantamento quando a realidade a desperta por meio dos gritos, cada vez mais fortes, vindos 

da rua. O apelo público rompe com seu universo particular de frivolidades e devaneios. 

No episódio dos colares, que acabou causando seu encarceramento na Casa Verde, D. 

Evarista ficara em dúvida sobre qual colar usar na festa da câmara, se usava o de granada ou de 

safira. Este comportamento mais vaidoso, segundo o alienista começou por causa da viagem ao 

Rio de Janeiro. A simplicidade que vivia até então fora substituída por um desejo de adequação 

às modas e aos costumes trazidos daquela cidade: “A modéstia com que ela vivera em ambos 

os matrimônios não podia conciliar-se com o furor das sedas, veludos, rendas e pedras preciosas 

que manifestou logo que chegou do Rio de Janeiro.” (ASSIS, 2011, p. 84). Este episódio parece 

ilustrar a questão dessa nova configuração da sociedade burguesa que já se fazia sentir no Brasil, 

pincipalmente depois da segunda metade do século XIX. Mas acentua também a sátira a 

respeito dos critérios de personalidade utilizados pelo médico para classificar a insanidade. De 

acordo com Sennett, em seu estudo sobre a personalidade em público, no século XIX a 

personalidade podia ser vista de três modos: 

No primeiro, a personalidade é vista como variando de pessoa para pessoa, enquanto 

o caráter natural era o laço comum que perpassava toda a espécie humana. A 

personalidade varia, porque as aparências de emoção e a natureza interna do 

sentimento da pessoa são as mesmas. Uma pessoa é o que parece; portanto, pessoas 

com diferentes aparências são pessoas diferentes. Quando a aparência de uma pessoa 

muda, é porque houve mudança de seu eu. (grifo meu) Como a crença iluminista numa 

humanidade comum havia desaparecido, a variação nas aparências pessoais passara a 

ser imputada à instabilidade da própria personalidade.  

No segundo, a personalidade, ao contrário do caráter individual, é controlada pela 

autoconsciência. O controle que um indivíduo praticava com relação ao seu caráter 

natural era a moderação de seus desejos; se agisse de certa maneira, modestamente, 

estaria encaminhando-se na direção do seu caráter natural. A personalidade não pode 

ser controlada pela ação: as circunstâncias podem forçar as aparências e então 

desestabilizar o eu. (...) 

A personalidade moderna, por fim, diverge da ideia de caráter natural no fato de que 

a liberdade de sentir num determinado momento parece ser uma violação do 

sentimento convencional “normal”. (...) A espontaneidade da personalidade, (...), 

coloca-se em oposição à convenção social, e faz com que espíritos livres sintam-se 

como divergentes. Espontaneidade e demonstração involuntária de caráter têm 

significações diferentes que se sobrepõem, mas há uma maneira de separá-las: a 

espontaneidade é sentimento involuntário inofensivo, que parece não causar nenhum 

mal a outros e nem a si mesmo. Psicólogos do século XIX chegaram a acreditar, assim 

como seus pacientes, que pessoas comuns que eram involuntariamente expressivas 

eram frequentemente pessoas insanas; essa é uma outra forma do temor suscitado pelo 

sentimento espontâneo como anormal. (SENNETT, 2016, p. 224, 225) 

 

A partir dessa sistematização feita pelo crítico, podemos verificar como a influência da 

análise da personalidade pela aparência condiciona o critério do alienista, principalmente, com 
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a esposa. Partindo do primeiro modo, ao mudar a sua aparência depois da viagem ao Rio de 

Janeiro, atentando mais para as vestimentas, tornou-se, sem saber, objeto de estudo do marido. 

Com a mudança, sua personalidade ficara instável, não restando dúvidas de que a esposa estava 

fora do seu juízo “natural”, afinal não era apenas questão de vestimenta, mas os assuntos eram 

os mesmos, todos voltados para os vestidos e objetos de beleza. O caso que determinou a 

internação foi justamente o do colar: “Alta noite, seria hora e meia, acordo e não a vejo; levanto-

me, vou ao quarto de vestir, acho-a diante de dois colares, ensaiando-os ao espelho, ora um, ora 

outro. Era evidente a demência: recolhi-a logo.” (ASSIS, 2011, p. 85). 

A sua falta de moderação, de autocontrole com relação aos seus desejos, de acordo com 

o segundo critério elaborado por Sennett, a deslocaria do seu caráter natural, ou seja, pondo-a 

em desequilíbrio de suas faculdades mentais. O sentimento espontâneo da personalidade não 

era compreendido como uma ação natural, colocando-se conforme relatado acima pelo crítico, 

como uma violação de um comportamento condicionado pela sociedade, porém, sem perigo 

para as pessoas. Mas, a demonstração involuntária do caráter poderia, sim, ser considerada 

como insanidade.  

Este episódio, dentre outros descritos por Machado, ajudam a construir um pouco de 

forma satírica os métodos de classificação dos estudos psicológicos do período em que viveu o 

autor brasileiro. Mas expõem, também, o jogo de interesses gerado em função da Casa Verde e 

os experimentos científicos de Simão Bacamarte. 

No caso do alienista, a insistência em descobrir uma solução cientificamente tem como 

último ato a decisão de se internar na Casa Verde.  Após refletir sobre o as lacunas das duas 

teorias, recorre a terapêutica baseando-se no juízo moral. Depois de muito refletir, indagou a si 

mesmo se não reunia a teoria e a prática. Fez uma assembleia com os mais importantes de 

Itaguaí para verificar se procedia, que ele não possuía nenhum defeito. Ironicamente, é o padre 

Lopes que vai dar o último veredito sobre o temperamento moral do médico, ocasionando sua 

internação: 

— Sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades, que aliás todos 

nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras: — a 

modéstia. 

Era decisivo. São Bacamarte curvou a cabeça juntamente alegre e triste. Ato 

contínuo, recolheu-se à Casa Verde. Em vão a mulher e os amigos lhe disseram que 

ficasse, que estava perfeitamente são e equilibrado: nem rogos nem sugestões nem 

lágrimas o detiveram um só instante. 

— A questão é científica, dizia ele; trata-se de uma doutrina nova, cujo 

primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. (ASSIS, 2011, 

p. 98) 

 

A morte do alienista após 17 meses mostra o seu fracasso em descobrir uma cura. Esse 

aspecto mantém a dualidade em relação a concepção secularista e a visão do conhecimento que 
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transcende o saber humano, aplicado a um Ser imanente a algo impossível de ser decifrado. A 

definição da loucura dada pelo padre Lopes no início do conto não perde validade retórica 

perante o argumento científico. Dizia naquela ocasião que a noção seria a de todos os tempos, 

estando a loucura e a razão bem delimitadas e, assim, sabendo “onde uma acaba e onde a outra 

começa.” (ASSIS, 2011, p. 54). Machado, portanto, põe em destaque duas concepções de 

mundo sem fazer de uma delas o pilar da verdade, problematizando o saber científico e 

destacando o perigo das “certezas” que podem surgir e da consequência do seu uso na 

sociedade.  

Consideramos, assim, que o conto “O alienista” satiriza essa nova visão de mundo e 

sociedade do século XIX dentro de uma esfera quase mítica, expondo de fato a natureza 

humana, expondo-a como objeto de reflexão. Esse distanciamento criado por Machado a partir 

do relato dos cronistas e não de um narrador onisciente, parece revelar uma crítica ao ser 

humano, independentemente de qualquer época. O retrato da vida como um teatro é exposto, 

desta forma, pelas defesas de posições e da conveniência do discurso adequado ao interesse 

particular e público (sociedade), como por exemplo o antagonismo estabelecido pelo padre 

Lopes e Simão Bacamarte. Se alguma verdade existe, ela parece estar de fora dessas relações, 

estando o ser humano preso historicamente às questões que formam e determinam os principais 

valores e conhecimentos constituídos no seu tempo. 

 

3.1.2. Teoria do medalhão 

O conto Teoria do medalhão apresenta uma espécie de síntese do “espírito” satírico e 

irônico dos temas abordados na coletânea Papéis avulsos. Ele abarca uma concepção bem 

personalista do homem secularista do século XIX, visto que o “ofício” de medalhão proposto 

pelo pai de Janjão no dia da maioridade do filho parece indicar uma visão que dialoga com um 

tipo de vida e imagem públicas adequadas a um sistema de costumes instaurado nas práticas 

sociais dos centros urbanos das principais capitais ocidentais. 

Ao mostrar para o filho o método para se tornar um medalhão na sociedade em que vive, 

o pai compreende muito bem o funcionamento daquela realidade e dos perigos de se ter ideias 

originais. Isso nos permite pensar nas relações constituídas por conveniência e interesse, além 

da busca pela notoriedade pública. Novamente contatamos a vida pública como um 

comportamento de papéis constitutivos e discursos estabelecidos pelo conforto do lugar 

comum, — terreno em que todos podem se estabelecer sem qualquer risco de ruptura com a 

ordem estabelecida. 
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O pensamento secular que permeou a atmosfera do séc. XIX, seguindo a concepção 

caracterizada por Sennett, é refletido neste diálogo do pai com o seu filho. Ele expõe de forma 

geral o pensamento da classe burguesa e política, principalmente a conhecida por Machado na 

segunda metade daquele século. Mas essa espécie de caracterização que é exposta pelo autor 

brasileiro com muita ironia, possibilita ainda uma outra reflexão acerca dessa mentalidade 

secularista que se insere no comportamento urbano e capitalista do homem burguês. Neste caso, 

Machado satiriza também esse espírito secularista, mostrando-o através dos costumes e 

convenções sociais criadas por essa nova sociedade.   

A figura do medalhão seria, assim, um modelo ideal para se adequar a essa emergente 

burguesia e nela obter sucesso. O caminho delimitado pelo pai de Janjão expõe, ironicamente, 

a vida pública como um espetáculo de papéis que as pessoas estão dispostas a seguir para 

conseguirem algum benefício. O objetivo final, conforme apresentado no conto, é que o filho 

se “faça grande e ilustre, ou pelo menos notável” e que figure “acima da obscuridade comum.” 

(ASSIS, 2011, p. 100).  

E vamos perceber também o reflexo do secularismo na fala do pai: “A vida, Janjão, é 

uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma 

geração é que se amassam as esperanças de outra.” (ASSIS, 2011, p. 100). Neste caso, a ruptura 

(ainda que não total) com o modelo de crença do séc. XVIII, — no qual o homem se configura 

num papel determinado e fixo sem mudança da ordem natural das coisas —, desencadeia a 

consciência no homem de que ele tem de fazer por si mesmo a procura do seu lugar no mundo 

e, principalmente, na vida pública. Como esta se torna cada vez mais heterogênea, o recurso 

que ele tem para conseguir êxito na carreira é tentar no sistema de relações em que vive se 

firmar por meio da influência familiar ou fora dela, mas sempre com um objetivo comum de 

“ser alguém” dentro desse grupo social. 

Esse aspecto revela a mudança do espaço público após o advento do capitalismo 

industrial e a constituição da classe burguesa, como destacara Sennett. Mesmo no Brasil, que 

ainda vivia politicamente o regime monárquico, o reflexo desse novo paradigma já podia se 

notar nos dois últimos decênios do século XIX. 

O interessante, como fora dito anteriormente, é que Machado faz uma espécie de 

anatomia desse sistema e mentalidade da vida burguesa, ironizando-a ao elencar os caminhos 

capazes de fazer uma pessoa se dar bem nela. O fato que consideramos mais pertinente no relato 

do pai é a necessidade do filho de não ter ideias próprias, ser uma pessoa fútil, como se somente 

desse jeito lhe fosse assegurado o êxito no ofício de medalhão: “— Venhamos ao principal. 

Uma vez entrado na carreira, deves por todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para 
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uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente.” (ASSIS, 2011, p. 101). Ora, 

vemos aqui que, nessa sociedade, a figura do homem como um ator não se encerra, mas emerge 

com outra roupagem. A imagem pública precisa ser criada ou adequada aos novos espetáculos 

da vida urbana. Nessa mesma fala do pai de Janjão temos a relação com o ator: 

por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de 

artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia; mas era muito melhor dispor dos 

dois. O mesmo se dá com as ideias; pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até 

a morte; mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao 

exercício da vida. (ASSIS, 2011, p. 101) 

 

O filho, Janjão, nesse quesito já estaria apto, pois o pai mesmo revela a sua “perfeita 

inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício.” (ASSIS, 2011, p. 101). A partir desse 

ponto, o pai vai elencando uma série de comportamentos que ajudam no ofício de medalhão, 

sendo importante segui-los: evitar as ideias espontâneas, precisando com isso fazer o uso da 

dissimulação; ler compêndios de retórica, ouvir determinados tipos de discursos; fazer uso de 

jogos como o voltarete e o dominó; passear em público, mas não sozinho, pois a solidão 

estimularia o pensamento próprio; ir às livrarias, mas apenas para ser visto e falar algumas 

banalidades etc. Desta forma, seguindo esse procedimento, segundo o pai, dentro de pouco 

tempo já conseguiria reduzir o intelecto. 

A ironia se insere em vários campos do conhecimento, que parece permear o contexto 

histórico da época do escritor brasileiro. Vemos a questão do adorno do estilo nas palavras e a 

recomendação do seu uso de uma forma estereotipada: “— Podes; podes empregar umas 

quantas figuras expressivas, a hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, (...), e outras, 

que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas.” (ASSIS, 

2011, p. 103, 104). O preciosismo do estilo acompanha também a esfera política e jurídica com 

usos da retórica clássica com citações latinas a fim de adornar o ambiente no qual se encontra, 

mas sempre com superficialidade. Com relação à efetividade das leis, recomenda 

capciosamente que não a critique, caso não funcione, atentando antes para a reformulação dos 

costumes. Sobre as terminologias científicas, ressalta a importância de decorá-las “tomando as 

armas do seu tempo” (ASSIS, 2011, p. 105), mas ter prudência no seu uso, cabendo analisar o 

percurso e a validade que elas vão ganhando na sociedade, antes de empregá-las, para que não 

incorra de trazer ideias novas. 

Destaca também a importância da publicidade, cabendo aproveitá-la sem mostrar, 

contudo, a ambição pessoal: “Os sucessos de certa ordem, embora de pouca monta, podem ser 

trazidos a lume, contanto que ponham em relevo a tua pessoa.” (ASSIS, 2011, p. 106). Mas 
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além dessa, haveria outra de maior importância que põem juntas as esferas de vida particular e 

pública: 

Qualquer que seja a teoria das artes; é fora de dúvida que o sentimento da família, a 

amizade pessoal e a estima pública instigam à reprodução das feições de um homem 

amado ou benemérito. Nada obsta a que sejas objeto de uma tal distinção, 

principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância. (ASSIS, 

2011, p. 107) 

 

A preocupação em criar uma imagem que seja adequada ao convívio familiar e público 

se revela mais difícil, porém, caso a dissimulação seja convincente, o nome ficaria ligado à 

pessoa, garantindo a fama desejada. O filho novamente diz que a tarefa é complicada, mas é 

confortado pelo pai, que afirma a necessidade de muitos anos e paciência para concluir o 

aprendizado. A conquista, no entanto, seria como entrar na terra prometida: “Os que lá não 

penetram, engole-o a obscuridade. Mas os que triunfam! E tu triunfarás, crê-me. Verás cair as 

muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas.” (ASSIS, 2011, p.107, 108). Nesse trecho, 

Machado ironicamente relaciona o sucesso a uma passagem bíblica. Esse aspecto consideramos 

significativo, pois mostra um pouco da mentalidade secularista do período e da mudança do 

comportamento do homem com relação ao tratamento do sagrado. As últimas referências dizem 

respeito ao comportamento na política, na filosofia e no cuidado com o riso.  

Machado acentua de forma mordaz a crítica ao comportamento do sistema político, não 

pondo distinções entre as bandeiras ideológicas e podendo “pertencer a qualquer partido, liberal 

ou conservador, republicano ou ultramontano, ...”, desde que não infrinja “as regras e 

obrigações capitais.” (ASSIS, 2011, p. 108). E no caso de ir à tribuna, é importante chamar a 

atenção ao discursar, mas nada de tamanha importância: “— ou os negócios miúdos, ou a 

metafísica política, mas prefere a metafísica.” (ASSIS, 2011, p. 109). Da mesma forma, há 

superficialidade no emprego da filosofia:  

— Entendamo-nos: no papel e na língua alguma, na realidade nada.  “Filosofia da 

história”7, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência, mas 

proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam já achadas por outros. Foge 

a tudo que cheirar a reflexão, originalidade, etc., etc. (ASSIS, 2011, p. 110) 

 

A questão sempre se volta para se destacar na sociedade, mas sem incomodar o sistema 

construído pelas instituições. Por isso, há uma reiteração para evitar ter pensamentos originais, 

em especial aqueles pudessem, de alguma forma, contrariar a ordem estabelecida pelo poder 

social.  

                                                             
7 De acordo com Hélio Guimarães, o uso em destaque por Machado pode ser uma alusão ao último texto de Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Lições sobre a filosofia da história universal (1830), que fora referência 

principal nos círculos intelectualizados ou pseudo intelectualizados do século XIX. Nota da edição de Papéis 

avulsos, ed. Penghin Classics Companhia das Letras, 2011, p. 110. 
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Mas para que se completasse o roteiro do verdadeiro medalhão era preciso ainda o 

cuidado ao rir e, se possível, evitá-lo ao máximo. O perigo maior, segundo o pai de Janjão, é o 

uso da ironia. Esse recurso é observado como imprudente e, portanto, não recomendado nos 

ambientes políticos ou públicos: 

— Somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao canto da boca, cheio de 

mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, 

transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. (ASSIS, 

2011, p. 110) 

 

O mais apropriado, neste caso, é o uso da chalaça, “a nossa boa chalaça amiga, gorducha, 

redonda, (...), que se mete pela cara dos outros, estala como um palmada, faz pular o sangue 

nas veias, e arrebentar o riso dos suspensórios.” (ASSIS, 2011, p. 111). Após essa última 

observação, o pai encerra a conversa com o filho, comparando ainda tal encontro com os 

ensinamentos do livro O Príncipe, de Maquiavel. Tal relação é significativa, pois o livro é 

considerado um dos textos fundadores da teoria política moderna, reunindo conselhos amorais 

para príncipes e aspirantes a príncipes conquistarem ou manterem o poder, segundo relata em 

nota Hélio Guimarães (ASSIS, 2011, p.111). 

Conforme vimos acima, o conto “Teoria do medalhão” apresentaria uma síntese do 

comportamento necessário para se tornar um medalhão na sociedade capitalista e burguesa do 

século XIX, no Brasil principalmente. A ironia apresentada por Machado, ao destacar os tipos 

de papéis que esse homem urbano precisa se valer, revela a hipocrisia dessa sociedade, que 

nada mais é do que um teatro de aparências e superficialidades. O homem, na busca de uma 

vida fácil e confortável, principalmente o da família burguesa, precisaria apenas seguir as 

convenções e os estereótipos que a sua classe e os sistemas de poder empregam para conseguir 

notoriedade, cargo político e, se possível, fortuna.  

Nesse tipo de sociedade, fica evidente o perigo de se ter ideias originais ou ser uma 

pessoa contestadora, — fato observado diversas vezes pelo pai de Janjão. A ambição pelo 

conforto da vida material, acentuada pelo advento do capitalismo industrial e o secularismo, 

parece ter dado ao indivíduo e a família burguesa a livre consciência de que nas relações de 

interesse tudo é representação. A moral e os bons costumes, delegados na vida particular, teriam 

na vida social pouca relevância, sendo, portanto, pura conveniência.  

 

3.1.3. Na arca 

O conto “Na arca”, de acordo o próprio Machado, é uma continuidade do cap. VIII do 

Gênesis, depois do versículo 17, na qual retrata Noé e seus filhos ainda na arca, antes deles 
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saírem. São três capítulos inéditos.  Na publicação no Cruzeiro, em 14 de maio de 1878, 

Machado insere um preâmbulo. Este, contudo, não se encontra na publicação em livro. 

O conto ilustra um conflito entre os irmãos Sem e Jafé pela terra que eles iriam ter após 

a descida da arca. Essa narrativa é interessante porque recria, assim como em “O segredo do 

Bonzo”, um cenário longínquo, quase mítico, e que, no caso específico, dá continuidade a um 

episódio bíblico do dilúvio encontrado no livro do Gênesis.  

Por se tratar de um contexto bíblico, o episódio da briga dos irmãos ganha um aspecto 

significativo. Parece que Machado põe aos olhos do seu tempo uma situação de conflito por 

interesse pessoal que acaba por ter um caráter metonímico do comportamento humano. A 

continuidade do episódio do dilúvio, antes de descerem novamente para a terra, retrata um 

desentendimento entre Sem e Jafé sobre o tamanho do terreno de cada um e com quem ficaria 

o rio que os separa. Essa disputa propicia uma reflexão com respeito à sociedade capitalista e 

industrial e ao homem burguês que se firmava dentro do contexto político e econômico do 

século XIX. 

No episódio criado por Machado, podemos estabelecer um raciocínio que nos incita a 

pensar que a natureza humana, desde sempre, fora inclinada pelos interesses pessoais. A 

contradição estabelecida na história se insere no fato de que o próprio Deus escolheu a família 

de Noé para povoar a terra dentre todas as outras. Seriam, então, os mais aptos a repovoar o 

mundo trazendo um futuro de paz e prosperidade e, no entanto, com exceção de Cam que 

tentava apartar a briga de Sem e Jafé, revelavam que eles também não eram diferentes dos 

outros que morreram no dilúvio. Além disso, tomando como referência uma leitura eurocêntrica 

da época do escritor, Sem e Jafé, como filhos abençoados por Noé, dariam origem aos 

continentes privilegiados Europa e Ásia, ao contrário de Cam, que lido por esse eurocentrismo, 

seria o filho amaldiçoado (representando a África). Por essa leitura expressa no conto, Machado 

rompia com a visão consagrada e idealizada dos dois irmãos ao dizer que a exploração do outro 

e o instinto de posse seria a desgraça do novo mundo, como de fato fora com as conquistas 

ultramarinas, exploração e escravização que os dois continentes fizeram no decorrer dos 

séculos. 

A referência à ideia de conquista, posse e individualismo nos estimula a refletir também 

sobre a questão do secularismo que permeou o século XIX, pois Machado parece fazer neste 

conto uma provocação ao discurso religioso cristão sobre a onisciência divina, dando uma outra 

leitura ao episódio do dilúvio, mostrando a ganância e o ódio como algo intrínseco ao ser 

humano. As personagens de Sem e Jafé também não souberam compreender a importância do 
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seu papel para a continuação da humanidade, fator esse que seria mais importante do que a terra 

na qual viveriam após as águas baixarem.  

Mas esse episódio não parece ter sido escrito ao acaso, pois o leitor mais perspicaz da 

época do escritor brasileiro saberia estabelecer uma ponte com as relações econômicas e sociais 

na qual estava vivendo naquela segunda metade do século XIX, principalmente a burguesia 

nascente no Brasil. A terra poderia ser a representação da ideia de propriedade exercida pelas 

relações capitalistas e de geração de riqueza pelas classes mais favorecidas, sobretudo para as 

transações comerciais agrícolas que predominavam no Brasil daquele período. Logo, ao retratar 

o tema da disputa de terra num contexto distante, Machado permite o estabelecimento de várias 

leituras, tanto no aspecto bíblico quanto na realidade da qual estava inserido.  

A paródia do episódio do dilúvio propicia, assim, uma reflexão sobre o homem, 

independente da época na qual ele se insere. A faceta apresentada por Machado da ganância de 

Sem e Jafé e da impossibilidade de Cam e Noé conseguirem resolver o problema indica que a 

natureza humana é desconhecida e imprevisível, pois nem os laços sanguíneos impedem as 

pessoas de brigarem e se odiarem. Podemos inferir também que mesmo o homem se tornando 

mais consciente da sua individualidade no mundo e da sua ação nele, isso não encerra de todo 

o aspecto que transcende o conhecimento humano.  

 

3.1.4. Verba testamentária 

O conto “Verba testamentária” que encerra o livro Papéis avulsos traz uma narrativa 

sobre o um personagem chamado Nicolau B. de C. Ele é o inverso daqueles que querem 

dinheiro ou fama. O seu comportamento é de pura inadequação às relações da sociedade.  

Machado aborda nesta narrativa a questão cientificista, informada pelo narrador, dizendo que 

“vamos entrar em plena patologia.” (ASSIS, 2011, p. 234). Além disso, percebemos que o autor 

das Memórias Póstumas aproveita para destacar alguns acontecimentos da história do Brasil a 

partir do personagem. Através dessas duas relações, podemos constatar a questão a imagem 

pública como um elemento importante nas situações que abarcam a vida do personagem 

Nicolau. 

As ações oriundas do comportamento de Nicolau desde a infância sempre causaram 

constrangimento para sua família. O narrador também destaca que tudo o que fora de 

conhecimento público acerca da personagem, acabaria de uma forma ou de outra no 

esquecimento: “A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa 

apagar o caso escrito. Obra de lápis e esponja.” (ASSIS, 2011, p. 234). A espetacularização 



48 
 

 

causada pela verba testamentária, logo deixaria de ser assunto nos meios sociais em que 

participava a sua família. 

O narrador do conto procura então retratar o comportamento do Nicolau, informando 

que ele “não é um produto são, não é um organismo perfeito”, havendo em si alguma “falha 

orgânica”. Os termos empregados dão ao um conteúdo uma linguagem cientificista e, também, 

reforça um aspecto muito presente em Papéis avulsos, mas que é característico do escritor em 

toda sua obra: a análise comportamental das personagens.  

O que parece ser significativo nesse conto com relação à conduta da personagem é o 

reflexo no âmbito público das suas vontades e ações. Elas expõem as relações de falsidade e 

conveniência que a sociedade cria no estabelecimento do convívio social. Um exemplo disso 

se encontra no início da narrativa, quando se fala a respeito da verba deixada pelo finado. 

Nicolau escolheu para a fabricação do seu caixão um modesto fabricante, chamado 

Joaquim Soares. Tomou essa decisão, fazendo questão de que todos soubessem. Diz um trecho 

da verba: “Desejo que ele tenha conhecimento desta disposição, que também será pública.” 

(ASSIS, 2011, p. 233). E nela faz questão de dizer que o escolhido é “digno de distinção, por 

ser um dos nossos melhores artistas, e um dos homens mais honrados de nossa terra...” (ASSIS, 

2011, p. 233). Essa referência vem recheada de ironia, pois teve-se uma aclamada reprovação 

por todos, principalmente os fabricantes de caixões. A família de Nicolau possuía uma posição 

modesta, mas de respeito na sociedade e na corte, logo, a nomeação de uma pessoa que não 

possuía tanto prestígio em tal ofício, causou espanto. Porém, a notícia foi recebida com muita 

satisfação pelo Joaquim Soares, que ao terminar o trabalho, nada cobrou. Queria apenas a cópia 

autenticada da verba, mandando-a “encaixilhar e pendurar em um prego, na loja.” (ASSIS, 

2011, p. 233). Certamente, para ele, ter exposta na parede a cópia da verba lhe dava alguma 

satisfação profissional, servindo como publicidade para o seu trabalho. 

Os fabricantes, mesmo reprovando o que fora determinado na verba, rapidamente 

adequaram o discurso à conveniência: “Felizmente, — e esta é uma das vantagens do estado 

social, — felizmente, todas as demais classes acharam que aquela mão, saindo do abismo para 

abençoar a obra de um operário modesto, praticara uma ação rara e magnânima.” (ASSIS, 2011, 

p. 233). Isso mostra justamente como os interesses pessoais, mesmo contrariados, se ajustam 

ao discurso e imagem pública a fim de não se perder o espaço de prestígio dentro da sociedade 

em que vive. 

A narrativa destaca várias ações que a personagem se envolve, mas parecendo que elas 

não seriam apenas para mostrar os seus problemas, servindo ainda para mostrar a hipocrisia do 

meio político. Um exemplo é o caso do vice-rei, o conde de Resende, que vendia postos de 
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capitão, tenente e alferes a fim de angariar fundos para a construção de um cais na praia de D. 

Manuel. O pai de Nicolau queria fazer parte de um posto militar e, por isso, adquiriu o 

“despacho de capitão”. Mas quando um amigo comerciante conseguiu o posto de alferes para 

o filho de sete anos, Nicolau não se conteve ao ver o garoto indo em direção à igreja do Carmo 

e rasgou a farda, causando vergonha ao pai. Esse temperamento tinha momentos de calmaria, 

mas sempre que alguém lhe parecia superior, ou fosse objeto de elogio, ele agia de forma 

negativa ou com violência. O pai não consegui dar jeito e nem mesmo o professor que fora 

contratado para educá-lo.   

Já adulto, com a morte dos pais e o casamento da irmã com um médico holandês, passou 

a viver sozinho. No entanto, não mudara o comportamento. Tinha uma vida vazia e sem 

responsabilidade. Sua irmã o propõe arrumar um emprego e o genro se prontifica em conseguir 

um trabalho na diplomacia. Essa tentativa é rejeitada por Nicolau, pois não se encaixa naquele 

tipo de ambiente, assim como na política.  

Ao lermos o conto pensando apenas na questão do temperamento do Nicolau, podemos 

ficar presos na armadilha da análise da patologia do personagem. Porém, Machado parece fazer 

uma provocação ao estudo cientificista, sobretudo no que corresponde à mente humana, 

concebendo como doença todo comportamento que destoa daquilo que a sociedade e, 

principalmente, o lugar na qual se está inserido nela espera de você.  

Inevitavelmente, lembramos do conto que abre esta coletânea, “O alienista”, e 

verificamos que Machado já problematizara a questão da inadequação do comportamento, 

associando-o à loucura. A impossibilidade de classificação da patologia, ou de uma fronteira 

do que é normal e anormal, põe a insuficiência do conhecimento científico sobre o tema. Já no 

conto em estudo, percebemos que a inadequação, a falta de vontade de ser alguém na sociedade, 

a falta de personalidade e de opiniões firmes na política não faz Nicolau ser considerado louco, 

mas incompreendido dentro de um contexto onde os papéis sociais estão bem delimitados para 

cada classe na qual a pessoa está inserida.  

 

3.1.5 A Sereníssima República 

O conto “A Sereníssima República” parece focalizar mais na realidade brasileira a 

crítica política e científica. Machado faz uma sátira sobre esses sistemas e ironiza algumas 

correntes teóricas do seu tempo, como o Naturalismo, a partir da retórica cientificista. Tais 

aspectos são problematizados no conto, mostrando a questão do interesse do Cônego Vargas 

pela fama e reconhecimento público e científico, quando revela ter feito uma descoberta 

importante, tornando o próprio debate científico um espetáculo de vaidades. O formato de 
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conferência do conto reforça o caráter teatralizante do estudo exposto e defendido pelo Cônego 

Vargas acerca do regime social dado às aranhas. Dessa forma, percebemos que a relevância do 

experimento do Cônego tem um caráter muito mais particular do que social. 

Na primeira parte da conferência, o Cônego Vargas se preocupa em esclarecer ao público 

que o assiste sobre a descoberta científica feita por ele. A necessidade da divulgação é 

esclarecida em virtude da publicação de um estudo semelhante feito por um inglês, anunciado 

no Globo8, importante jornal da época no Rio de Janeiro. Argumenta que o seu trabalho, mesmo 

não estando pronto, é superior ao daquele e, além disso, lembra aos ouvintes que o 

reconhecimento da descoberta é de suma importância para a ciência brasileira, não escondendo 

com isso a vaidade pessoal do feito. Reforça o seu argumento reportando o caso do padre e 

professor português Bartolomeu de Gusmão (1685-1724) com relação ao estudo da navegação 

aérea. Sobre o Padre Gusmão, Hélio Guimarães (ASSIS, 2011, p. 197) informa em nota que o 

lusitano havia feito várias experiências com elementos que se tornariam conhecido como 

aeróstato ou balão. Mas seu nome acabou no esquecimento e o invento foi creditado aos irmãos 

franceses Joseph e Étienne Montgolfier. 

Além do fato supracitado, para que o experimento do Cônego ganhasse notoriedade era 

preciso indicar referências importantes dos estudos dos animais e, para isso, trazer à discussão 

o filósofo Aristóteles. Cita o seu estudo sobre os animais e refuta-o a fim de enaltecer o seu 

próprio trabalho. Hélio Guimarães comenta que o filósofo grego desenvolveu, dentre vários 

tipos de estudos, um trabalho acerca da história dos animais, onde atestava que apenas “o 

homem era um animal político, inclinado a viver socialmente com outros homens por ser o 

único animal capaz de fazer uso da linguagem.” (ASSIS, 2011, p. 197). Desta forma, o 

conferencista estabelecia um paralelo com a sua pesquisa, atestando que o próprio Aristóteles 

ficaria assombrado ao descobrir que pode-se dar um regime social às aranhas. O ceticismo, 

contudo, imperaria e até mesmo o grego não acreditaria, segundo o Cônego. Mas o fato é que 

de acordo com o palestrante o experimento teve êxito, declarando, enfim, ter dado um regime 

social às aranhas. 

Além de ironizar os estudos naturalistas, Machado aproveita para criar uma alegoria do 

sistema político brasileiro através do regime social das aranhas. O experimento do Cônego tinha 

por objetivo garantir um governo idôneo às aranhas. Após criar várias aranhas e desenvolver 

uma linguagem com a qual conseguia se comunicar com elas, o Cônego precisou criar uma 

forma de governo que não fosse parecido com nenhum vigente. Segundo ele, era preciso “ou 

                                                             
8 Jornal de tendência republicana e cientificista fundado em 1874 por Quintino Bocaiúva (ASSIS, 2011, p. 196). 
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achar uma forma nova ou restaurar alguma já abandonada.” (ASSIS, 2011, p. 200). Ao optar 

pela segunda, uma república à maneira de Veneza, informa que a preferência não tem nenhuma 

analogia com “outro governo vivo”.   

 A predileção pelo modelo veneziano por Machado é mais uma forma de atentar para o 

fato de que, mesmo havendo uma mudança para um sistema político republicano, isso não 

significaria necessariamente que o novo regime fosse melhor, ou mesmo, mais democrático e 

voltado para os interesses do povo. 

 Outro fator também, segundo o Cônego, determinou a escolha do regime veneziano: os 

modos eleitorais. Dos mais variados da “antiga Veneza, figurava o do saco de bolas.” (ASSIS, 

2011, p. 201). O processo do modo eleitoral é bastante significativo, pois através dele Machado, 

indiretamente, discute o problema das participações eleitorais requeridas por parte das 

oligarquias cafeeiras e da sociedade em geral, principalmente no período da publicação deste 

conto no jornal, em 20 de agosto de 1882. Segundo Boris Fausto, além da abolição da 

escravatura, um dos processos mais importantes da década de 1880 teria sido a aprovação de 

uma reforma eleitoral conhecida como Lei Saraiva, de janeiro de 1881. Basicamente, ela 

estabelecia o voto direto para as eleições legislativas, eliminando teoricamente a “distinção 

restritiva entre votantes e eleitores”. Aparentemente, todos poderiam participar do processo 

eleitoral, porém instituiu-se um “nível mínimo de renda”, conhecido como censo econômico e, 

no ano seguinte, foi criado também o censo literário, ou seja, a partir de 1882 só poderiam votar 

as pessoas que soubessem ler e escrever (FAUSTO, 1995, p. 233). 

Outro fato observado pelo historiador é que, embora a Lei Saraiva tenha sido instituída 

como forma de “moralização das eleições e de ampliação da cidadania”, a sua aplicação não 

evitou que se voltassem para as velhas práticas políticas: 

As unanimidades pareciam ter acabado, pois o Partido Conservador, embora ficasse 

em minoria, elegeu uma expressiva bancada de 47 deputados. Nos anos seguintes, 

porém, voltaram os velhos vícios, as fraudes e pressões sobre os eleitores. A esperança 

de alcançar a “verdade eleitoral”, desejada nos meios urbanos e letrados do Império, 

acabou assim se apagando. (FAUSTO, 1995, p. 233) 

 

Machado, assim, cria uma alegoria para satirizar, tanto as reformas eleitorais, quanto as 

aspirações políticas por parte de uma parcela da população, em virtude do declínio da 

Monarquia e do movimento em direção à instauração da República no Brasil. A crítica no conto 

acaba sendo mais ampla, visto que não aponta um modelo ideal de governo e nem indica 

qualquer otimismo com relação a um resultado satisfatório de curto período de um determinado 

regime político. O processo eleitoral acaba sendo uma espécie de representação teatral para 

iludir o público de que o sistema é democrático. Mas, na verdade, ele é elaborado para atender 
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os interesses particulares de uma minoria. A seguir destacaremos algumas situações que acabam 

por explicitar a crítica do escritor. 

 Ao longo da apresentação do sistema empregado às aranhas, o Cônego Vargas 

demonstra uma certa cautela diante do seu público informando que, por se tratar de um povo 

recente, “a obra não chegou à perfeição, nem que chegue lá tão cedo.” e logo em seguida diz, 

ironicamente, que os “seus pupilos não são os solários de Campanella ou os utopistas de 

Morus.” (FAUSTO, 1995, p. 233). 

 A cada desdobramento da narrativa vai ficando mais evidente a dificuldade de se 

estabelecer um sistema de votação isento de falhas, pois conforme as confusões vão surgindo 

(principalmente na escolha dos representantes através do saco de bolas), o processo sempre 

apresenta alguma polêmica. Por mais simples que fosse a forma eleitoral, — pondo as bolas 

com os nomes dos candidatos “que provarem certas condições” de se candidatar no saco e 

retirando no dia da eleição pelo oficial das extrações, até completar o número exato das vagas 

—, isso não garantia que o êxito do pleito.  

Inúmeros deslizes foram acontecendo, fosse pelo tamanho do saco, fosse pelo 

esquecimento do oficial de inscrições de registrar o nome de um candidato. Porém, o fato 

bastante significativo nesta etapa é a ilustração feita por Machado refletindo o interesse do 

homem pelo poder e os esforços que são empregados nesse objetivo. Tudo parece ser um 

espetáculo para que o público acredite que a mudança do processo signifique que ele é mais 

justo e transparente. Um exemplo disso é a variedade das ideias políticas de cada partido na 

construção das teias: 

Uns entendem que a aranha deve fazer as teias com fios retos, é o partido retilíneo; — 

outros pensam, ao contrário, que as teias devem ser trabalhadas com fios curvos, — é 

o partido curvilíneo. Há ainda um terceiro partido, misto e central, com este postulado: 

as teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos; é o caso do partido 

retocurvilíneo; e finalmente, uma quarta divisão política, o partido antirretocurvilíneo, 

que fez tábua rasa de todos os princípios litigantes, e propõe o uso de umas teias 

urdidas de ar, obra transparente e leve, em que não há linhas de espécie alguma. 

(ASSIS, 2011, p. 203, 204) 

 

 Além do processo geométrico dos partidos, havia o simbolismo empregado no formato 

de cada tipo de teia, suscitando com isso as diferentes interpretações acerca das qualidades dos 

candidatos: 

Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a probidade, a inteireza, 

a constância etc., ao passo que os sentimentos ruins ou inferiores, como a bajulação, 

a fraude, a deslealdade, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários 

respondem que não, que a linha curva é a da virtude e do saber, porque é a expressão 

da modéstia e a da humildade; (…) O terceiro partido, menos anguloso, menos 

exclusivista, desbastou a exageração de uns e outros, combinou os contrastes, e 

proclamou a simultaneidade das linhas como a exata cópia do mundo físico e moral. 

O quarto limita-se a negar tudo. (ASSIS, 2011, p. 204) 
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A “teia” de confusão que se estende também à realização da eleição e da construção do 

saco de bolas expõe as artimanhas que o homem, ou melhor, as aranhas criam sobre o modelo 

de votação. Nesse ponto, verificamos mais dois elementos do campo do conhecimento que 

Machado insere na estrutura argumentativa do conto: a referência à personagens e lugares 

bíblicos e à filologia. 

 No caso das referências bíblicas, elas vão surgir após o falecimento do magistrado 

responsável pelo processo eleitoral. Três cidadãos se candidataram, mas “só dois importantes 

entraram na disputa, Hazeroth e Magog, os próprios chefes do partido retilíneo e do partido 

curvilíneo.” (ASSIS, 2011, p. 203). Gostaria de ressaltar que é presente em grande parte da obra 

machadiana um diálogo com personagens e cenas que aparecem na bíblia, seja de uma forma 

mais direta — quando o enredo é uma reinterpretação de eventos, como por exemplo, o conto 

N'Arca —, seja de forma indireta, como no caso em questão. Hélio Guimarães sobre este caso 

em particular faz o seguinte comentário em nota: 

Difícil entender o porquê da escolha desses nomes para os candidatos dos partidos 

retilíneo e curvilíneo. Magog, que geralmente aparece ao lado de Gog, é uma figura 

bíblica, associada a forças do mal, de oposição ao povo de Deus; Gog e Magog são 

figuras importantes nas histórias apocalípticas e nas lendas medievais. Já Hazeroth é 

um dos lugares onde os israelitas acamparam durante os quarenta anos de travessia do 

deserto, conforme referência em Números (II, 12) e Deuteronômio (I). (ASSIS, 2011, 

p. 203). 

 

Essas relações são sempre complexas e certamente exigem um estudo mais específico, 

no entanto, percebemos que tais referências, assim como a associação com a república de 

Veneza, ajudam a estabelecer relações de sentido, enriquecendo, assim, o campo de 

investigação e interpretação. Conforme relatado na Advertência de Papéis Avulsos, Machado 

cita um trecho do evangelho de João a respeito da besta apocalíptica informando que “aqui há 

sentido, que tem sabedoria” (XVII, 9). Ele se apropria da frase bíblica para explicar aos leitores 

sobre os contos reunidos no livro e sorrateiramente direciona-os, mais para a questão do 

“sentido”, do que a da “sabedoria”.  

Aprendemos com Machado, todavia, que temos que desconfiar sempre de uma 

afirmação como essa. No caso de Magog e Gog, figuras encontradas também no Apocalipse, 

gostaria de destacar a conotação negativa acerca deles e sua relação com o cargo de poder — 

fato que acentua o ceticismo a respeito da representação política no conto. Já a personagem 

Hazeroth, considerando o contexto geográfico e temporal informado pelo crítico brasileiro, nos 

estimula a pensar sobre a questão do futuro político do Brasil e o destino dos representantes da 

monarquia, ou pelo menos, explicitar as incertezas concernentes às transformações políticas e 
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sociais do decênio de 1880. 

 Quanto à argumentação filológica, a análise decorre da eleição de um coletor de 

espórtulas, funcionário encarregado de cobrar as rendas públicas. Eram candidatos, dentre 

vários, Caneca e Nebraska. Após a extração da bola com o nome deste último, foi verificado 

pelo outro que faltava a última letra, logo, o que parecia ser uma simples eleição tornou-se uma 

batalha retórica em torno da validade do pleito, mesmo as testemunhas jurando, “nos termos da 

lei”, que o eleito era o Nebraska. Chamou-se um filólogo para a análise linguística e por mais 

improvável que fosse, acabou demonstrando que o estudo fonológico e morfológico do nome 

Nebrask, sem a última letra, resultava, em verdade, no nome do candidato Caneca: 

Ora, por um efeito mental, que nenhuma lei destruiu, a letra reproduz-se no cérebro 

de dois modos, a forma gráfica, e a forma sônica: K e ca. O defeito, pois, no nome 

escrito, chamando os olhos para letra final, incrusta desde logo no cérebro esta 

primeira sílaba: Ca. Isto posto, o movimento natural do espírito é ler o nome todo; 

volta-se ao princípio, à inicial ne, do nome Nebrask. — Cané. — Resta a sílaba do 

meio, bras, cuja redução a esta outra sílaba ca é a mais demonstrável do mundo.(…) 

Mas, suposta a demonstração, aí fica a última prova, evidente, clara, da minha 

afirmação primeira pela anexação da sílaba ca às duas Cane, dando este nome Caneca. 

(ASSIS, 2011, p. 206) 

 

 O caso termina por invalidar a eleição e resultando, mais uma vez, na modificação do 

saco eleitoral. Todo o processo evidencia as imperfeições do modelo de votação e o Cônego 

conclui que “a perfeição não é deste mundo” e vai citar em seu discurso de encerramento da 

conferência o teólogo e humanista holandês Erasmo de Roterdã, “um dos mais circunspectos 

cidadãos da minha república”, a respeito do seu último discurso. Esta referência, aponta Hélio 

Guimarães, pode ser uma alusão ao “último discurso”, encontrado na obra De sarcienda 

ecclesiae concordia [Sobre a restauração da unidade da Igreja], escrita no final da vida (ASSIS, 

2011, p. 207). 

Através dos casos abordados acima, percebemos a dificuldade de se estabelecer um 

modelo eleitoral e um regime político que possa ser realmente justo e/ou democrático. As 

relações com o campo bíblico e filológico ajudam a caracterizar tanto eventos e personagens 

históricos, quanto retratar diferentes pontos de vista; além de ilustrar a força discursiva e sua 

importância e influência no processo político. Por outro lado, o fracasso nos dois casos acentua 

o teor cômico e crítico do conto mostrando a impossibilidade da criação de um modelo eleitoral 

justo, sobretudo, por evidenciar o conflito de interesse ocasionado pela ambição do poder.  

 A associação das teias com os partidos revela, assim, uma narrativa crítica a respeito do 

cientificismo, principalmente quando levado ao extremo em suas relações com a natureza e o 

homem. Sem o constante exercício crítico, ela pode se tornar uma caricatura de si mesma, 

deixando de contribuir para o desenvolvimento da própria sociedade. 
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 Assim, a partir das leituras e relações estabelecidas do conto “A Sereníssima 

República”, percebemos que Machado aglutina em uma única história questões que 

protagonizaram o cenário político e científico brasileiros no século XIX. A sátira política e 

científica revela um olhar preocupado e atento sobre os acontecimentos da época, mas 

retratados sempre com ironia e humor. O fracasso do experimento do Cônego não chega ser tão 

ruim, pois constata alegoricamente que a dificuldade na criação de um regime social às aranhas 

se deve mais em função dos interesses pessoais do que da adoção de um modelo que 

correspondesse à vontade pública. Como ele mesmo afirmara que a perfeição não é deste mundo 

e que só o tempo pode corrigir as imperfeições da sociedade, acaba por concluir que somente 

com a junção da paciência, perseverança e sabedoria pode-se dar forma a um regime social mais 

próximo do ideal. 

 

3.1.6. O espelho 

A relação entre a imagem pública e particular abordada por Machado n’O espelho 

acontece por meio da construção da imagem através da farda de alferes pela personagem 

Jacobina. A imagem exterior torna-se mais importante que a personalidade do indivíduo. O 

posto militar, ainda que de baixa patente, confere para a personagem uma satisfação pessoal a 

ponto de anular o homem que veste a farda. Machado através de uma tendência cientificista em 

desenvolver teorias acerca da alma humana, satiriza essa análise e ao mesmo tempo mostra 

como a aparência parece ter mais importância na sociedade do que o próprio ser. A vida familiar 

e social mais uma vez se configura como um teatro de aparências e dissimulações que servem 

apenas para o regozijo pessoal. 

A teoria da alma humana é desenvolvida a partir de uma situação particular na vida de 

Jacobina. Conta ele, anos mais tarde, numa reunião em Santa Tereza sobre “questões de alta 

transcendência” com mais quatro cavalheiros, uma experiência pessoal que mudara a percepção 

de si mesmo. Assim o narrador o descreve: “tinha a mesma idade dos companheiros, entre 

quarenta e cinquenta anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e, ao que 

parece, astuto e cáustico.” (ASSIS, 2011, p. 209). 

O relato da experiência que teve na juventude o faz mais tarde relembrá-lo no encontro 

em Santa Tereza. Considera que não há apenas uma alma, mas duas: a interior e a exterior. 

Atenta para o fato de que a perda e uma pode significar a metade de sua existência, ou pior, a 

existência inteira. 

A questão da experiência de Jacobina seria um exemplo de como a natureza humana 

pode ser influenciada pela sociedade e os valores criados por ela. Quando jovem, fora nomeado 



56 
 

 

alferes da guarda nacional. Uma patente insignificante na hierarquia militar, mas representativa 

numa sociedade que ainda se constituía dentro de um sistema político brasileiro moldado pelo 

escravismo. Jacobina recebe tantos mimos da família que aos poucos vai substituindo a sua 

identidade e se reconhecendo apenas como alferes. Essa transformação terá o seu ponto crítico 

no sítio de sua tia Marcolina, que pedira a visita do sobrinho, não esquecendo de levar a farda. 

Ao chegar ao sítio, foi tratado apenas como alferes, não só pela tia mas pelo cunhado 

dela e os escravos: “E sempre alferes; era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora.” 

(ASSIS, 2011, p. 213). Ficou ainda mais surpreso quando a tia mandou pôr em seu quarto um 

espelho de 1808 que viera da corte de D. João VI. Era, sem dúvida, o objeto mais valioso da 

casa. De tanto receber elogios, acabou por ceder inteiramente à alma exterior: 

— O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-

se; mas não tardou que a primeira cedesse à outra; ficou-me uma parte mínima de 

humanidade. (...) A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia 

com o exercício da patente; a outra dispersou-se no ar e no passado. (ASSIS, 2011, 

p. 214) 

 

Logo após a transformação da natureza do Jacobina, tomado pelo teatro das vaidades, 

sua tia precisa urgentemente visitar a filha que estava em estado de morte. Neste momento se 

inicia a sua crise de identidade. Ficara praticamente só no sítio, com apenas alguns escravos. 

Após a fuga destes, Jacobina fica inteiramente só. Com o tempo, começou a entrar num 

conflito existencial, pois sua imagem exterior praticamente desaparecera: “Era como um 

defunto andando, sonâmbulo, um boneco mecânico.” (ASSIS, 2011, p. 217). Só foi encontrar 

alívio quando teve a ideia de colocar a farda diante do espelho. Ela lhe devolvera a alma exterior 

perdida, essa imagem que foi construída a partir desse outro, formado pela consciência de si 

mesmo no mundo.  

O papel desse homem, que só existe pela imagem de fora de si e criada pelos valores da 

sociedade em que está inserido, configura a relação da espetacularização da vida. O status, as 

vestimentas ganham nessa nova configuração política e econômica um simbolismo e valor. 

Porém, fica perceptível que tal fetichismo só sobrevive se o outro partilhar desse mesmo 

contexto de valores. Podemos contrapor a isso, o episódio dos escravos no sítio. O artifício 

usado para ludibriar o alferes e concretizar a fuga foi justamente a bajulação e o comportamento 

de respeito diante da figura do jovem Jacobina: 

Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira 

compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei 

mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô 

alferes de minuto a minuto. Nhô alferes é muito bonito; Nhô alferes há de ser coronel; 

Nhô alferes há de casar com moça bonita, filha de general; um concerto de profecias 

que me deixou extático. (ASSIS, 2011, p. 215) 
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Constatamos que, para eles, o título de alferes nada representava, pois não fazia parte 

desse sistema de valores. Mas souberam aproveitá-lo em benefício próprio, alimentando a 

vaidade do alferes e, assim, fugirem do sítio. 

Podemos inferir, deste modo, que os papéis são construções sociais, que só ganham 

representatividade diante daqueles que entendem e participam desse mesmo contexto de 

valoração. Numa época em que a sociedade se diversificava cada vez mais, o apelo à imagem 

exterior como status social gera um tipo de convívio humano baseado numa relação cada vez 

mais de interesses pessoais e que ganham no espaço público um papel teatralizante do homem 

que se objetiva ou se reifica na própria instituição. 

 

3.1.7. O empréstimo 

Em “O empréstimo” percebemos que Machado faz uma sátira da figura do caipora, 

sujeito azarado, como um dos tipos presentes na vida urbana do Rio de Janeiro. A partir dela, 

percebemos o retrato que se faz nas relações de âmbito público através das representações que 

se estabelecem em função das ambições pessoais. 

O sentido filosófico informado pelo narrador no início do conto é uma espécie de mote 

para o desenvolvimento da narrativa. A história é uma anedota, que o narrador faz questão de 

explicar como sendo verdadeira, parece servir como uma forma de mostrar por uma situação 

específica a concepção da leitura da personalidade pelas aparências. 

Outra pista nos é dada pela referência à Sêneca, que segundo o narrador, considerava 

que cada dia seria “em si mesmo, uma vida singular; por outros termos, uma vida dentro da 

vida.” (ASSIS, 2011, p. 186). Dessa afirmação é acrescentada outra pelo narrador do conto, 

dizendo que “muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira.” (ASSIS, 2011, 

p. 186). A relação da representação é o que vai permear toda a anedota.  

O caso particular do Custódio, que entra no cartório para pedir um empréstimo a fim de 

entrar de sócio numa empresa, ilustra a figura do caipora que ambiciona fortuna e luxo, mas 

que vive de pedinte e de favores. Para ocultar a miséria pessoal, a sua vida pública é pura 

representação.  

A relação da análise da personalidade será a questão que envolve a anedota contada pelo 

narrador no conto. A personagem do Custódio apresenta uma relação dupla em seu 

comportamento que será percebido ao visitar o tabelião Vaz Nunes. Este, é caracterizado pelo 

narrador como honesto e “um dos homens mais perspicazes do século”, tendo “um olhar de 

lanceta, cortante e agudo”. Sua descrição antecede justamente o momento do encontro entre as  

distintas personalidades, acentuando a diferença da natureza dos personagens.  
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Ele adivinhava o caráter das pessoas que o buscavam para escriturar os seus acordos 

e resoluções; conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento; 

farejava as manhas secretas e os pensamentos reservados. Usava óculos, como todos 

os tabeliães de teatro; mas, não sendo míope, olhava por cima deles, quando queria 

ver, e através deles, se pretendia não ser visto. (ASSIS, 2011, p. 187) 

 

Na descrição acima, constatamos a questão da análise da personalidade humana por 

meio do comportamento do indivíduo e, ainda, a relação do teatrum mundi explicitado pela 

caracterização do tabelião, que usava óculos (imitando os tabeliães do teatro) apenas como uma 

máscara, uma vestimenta para o espetáculo das representações cotidianas. O item permite que 

veja e ao mesmo tempo não seja visto, como um esconderijo da sua própria alma e/ou 

pensamento. 

Como não se podia confiar no homem público, o estudo do comportamental era 

imprescindível na vida social, principalmente nos negócios. Ao receber a visita já no final do 

expediente de uma pessoa que mal conhecia, Vaz Nunes atende a um comportamento formal de 

civilidade que era comum no ambiente urbano, controlando, contudo, a fronteira da intimidade. 

Já a caraterização do Custódio estabelece o antagonismo das personagens e os papéis que cada 

um comporta: 

Era um homem de quarenta anos. Vestia pobremente, mas escovado, apertado, correto. 

Usava longas, curadas com esmero, e tinha as mãos muito bem talhadas, macias, ao 

contrário da pele do rosto que era agreste. Notícias mínimas, e aliás necessárias ao 

complemento de um certo ar duplo que distinguia este homem, um ar de pedinte e 

general. (ASSIS, 2011, p. 188) 

 

Machado ilustra por parte deste personagem a questão da representação dentro da vida 

pública. O destaque para o aspecto duplo de Custódio prepara o leitor para o jogo de 

dissimulação que será criado na conversa com Vaz Nunes.  A tentativa de persuadir o tabelião 

para conseguir o empréstimo desejado afim de entrar de sócio numa empresa mostra bem a 

influência do teatro na vida pública do século XIX. 

 A figura do Custódio parece exemplificar o homem cosmopolita que, conforme 

descreve Sennett (2016), nasce na sociedade capitalista-industrial e se insere na vida urbana 

sem poder contar com recursos régios ou amparos familiares. Mas que é cada vez mais presente 

no convívio dessa nova sociedade que ainda está se configurando e estabelecendo os papéis 

sociais e econômicos dentro do espaço urbano, com a presença maior de estranhos constituindo 

relações comerciais. Machado, desta forma, faz uma crítica a essas figuras que surgem dentro 

desse contexto, querendo se valer apenas da esperteza para conseguir seus objetivos. A 

descrição da personagem evidencia essa natureza:  

Custódio nascera com a vocação da riqueza, sem a vocação do trabalho. Tinha o 

instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, da boa chira, das belas damas, dos tapetes 

finos, dos móveis raros, um voluptuoso, e, até certo ponto, um artista, capaz de reger 
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a vila Torloni e a galeria Hamilton. Mas não tinha dinheiro; nem dinheiro, nem aptidão 

de o ganhar; por outro lado, precisava viver. (ASSIS, 2011, p. 188) 

 

A partir desta personagem, Machado traz a figura do caipora, encontrada em outros 

contos, inclusive em Papéis avulsos. A sua insistência nesse tipo em particular parece sugerir 

que devia ser muito comum encontrá-lo no convívio urbano do Rio de Janeiro do séc. XIX.  

Após a caracterização dos personagens, o narrador enfim relata o encontro de ambos a 

fim de exemplificar por meio desta experiência particular o sentido filosófico da análise da 

personalidade humana.  

O encontro, todavia, não fora premeditado. Custódio, após ler um anúncio de alguém 

que pedia um sócio para montar uma fábrica de agulhas, acreditado na pertinência do negócio, 

tentou arranjar a quantia necessária com os amigos, mas estes não viam tal ideia como 

promissora. Não conseguindo a ajuda, voltava sem esperança pela rua do Rosário, quando leu 

na porta de um cartório o nome de Vaz Nunes. Lembrara de tê-lo conhecido em uma festa na 

Tijuca e da sua cordialidade. Foi então que decidiu arriscar e pedi-lo. O resultado, obviamente, 

não foi o desejado, mas o encontro destaca bem as duas naturezas já descritas acima e o jogo 

de representação caracterizado pelos dois. 

O “ar duplo” de Custódio descrito pelo narrador é percebido na relação do espaço 

público da rua (externo) e o espaço (interno) do cartório. Mesmo este sendo um local de relações 

comerciais, o ambiente servirá como um local privativo, permitindo ao Custódio tirar a máscara 

de “general” e pôr a de “pedinte”. O jogo de dissimulação para obter o empréstimo vai ser a 

marca do discurso do Custódio, assim como, o aspecto corporal, caracterizando a teatralidade 

da cena. Percebemos isso quando Vaz Nunes se mostra irredutível em lhe ceder a quantia 

almejada: 

A alma do Custódio caiu de bruços. Subia pela escada de Jacó até o céu; mas em vez 

de descer como os anjos no sonho bíblico, rolou abaixo e caiu de bruços. Era a última 

esperança; (...) O pobre-diabo sentiu enterrarem-se lhe no corpo milhões de agulhas 

que a fábrica teria de produzir no primeiro semestre. Calado, com os olhos no chão, 

esperou que o tabelião continuasse, que se compadecesse, que lhe desse alguma 

aberta; mas o tabelião, que lia isso mesmo na alma do Custódio, estava também 

calado, (...). Custódio ensaiou todas as atitudes; ora pedinte, ora general. O tabelião 

não se mexia. Custódio ergueu-se. (grifo meu) (ASSIS, 2011, p. 191) 

 

Os termos em destaque enfatizam o aspecto do estabelecimento dos traços da 

personalidade pelo comportamento e o controle calculado das atitudes, como um ator que sabe 

o que fará em cada cena de forma premeditada.   

Continuava insistindo, mas o Vaz Nunes negava todos os pedidos, dizendo que não tinha 

tais recursos. Da quantia inicial, já agora ficava cada vez menor. Chegou a pensar que o tabelião 

mentia, que era impossível não ter algo na carteira. A cena se estendia e o teatro continuava:  
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Custódio tirou o lenço, alisou o chapéu devagarinho; depois guardou o lenço, 

concertou a gravata, com um ar misto de esperança e despeito. Viera cerceando as asas 

à ambição, pluma a pluma; restava ainda uma penugem curta e fina, que lhe metia 

umas veleidades de voar. Mas o outro, nada. (ASSIS, 2011, p. 194) 

 

Convencido da impossibilidade da empresa, Custódio ainda vê um resto de esperança 

no fortuito encontro ao se despedir de Vaz Nunes. Afinal, vivia do presente e qualquer quantia 

que pudesse receber do tabelião seria já uma vitória pessoal. Assim, quando o tabelião se 

arrumava para sair do cartório, Custódio insistiu tanto que conseguiu uma ínfima quantia que 

daria apenas para comer algo. Foi a vitória pessoal. O pedinte que entrara no cartório, saíra dali 

com o ar de general, feliz pela conquista. A máscara volta a participar novamente do espaço 

público, “encarando fraternalmente os ingleses do comércio que subiam a rua para se 

transportarem aos arrabaldes.” (ASSIS, 2011, p. 195).  

O destaque pelo narrador da ambição da personagem é significativo para conhecermos 

um pouco esse tipo de figura que participava da vida pública urbana e que sabia exatamente 

como se comportar nela. A construção de um comportamento duplo, que sabia exatamente em 

quais situações o pedinte e o general atuavam, era bem caracterizado pelos papéis que o 

ambiente público e particular de um comportamento social e pessoal exigiam. A dificuldade de 

se conhecer o outro, acentuava a necessidade de uma análise baseada no comportamento do 

indivíduo. Este, por outro lado, para esconder os próprios traços da alma, recorria ao jogo da 

representação que o próprio ambiente público e particular exigia como ideia de civilidade e 

cordialidade. Machado, assim, consegue ilustrar bem esse comportamento através da figura do 

caipora, do sujeito que numa sociedade de desconhecidos só podia contar com a própria força 

retórica e da dissimulação para realizar os seus objetivos. 

 

3.1.8. Uma visita de Alcibíades 

Este pequeno conto que compõe a coletânea Papéis avulsos satiriza uma questão que 

foi muito corrente na década de 70 do século XIX no Brasil relacionada à divulgação do 

Espiritismo baseado nos estudos de Allan Kardec. Machado trabalha com humor e ironia tal 

fenômeno a partir do diálogo entre o desembargador X com o grego Alcibíades. Percebemos 

que ele explora dentro do contexto secularista e dos novos costumes burgueses as diferenças de 

época e de visões de mundo, principalmente em relação à religiosidade e às vestimentas. 

Gostaríamos de focalizar, assim, os principais aspectos que reforçam tais diferenças de 

sociedade no conto, realçando a relativização dos valores que cada século constitui. 

Ao pegar para ler um tomo de Plutarco, após o jantar, esperando a hora de ir ao Cassino, 

o desembargador, apreciador do grego desde jovem, abriu na página que tinha como assunto a 
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vida de Alcibíades. Depois de algum tempo entretido na leitura, foi interrompido pelo moleque 

que acendeu o gás. Distraído pela ação do garoto, perdera o foco na história. No entanto, como 

era espírita desde alguns meses, resolveu convocar o próprio, mesmo considerando “todos os 

sistemas puras niilidades.” (ASSIS, 2011, p. 223). Rapidamente o ateniense aparece 

perguntando o que ele queria. 

Machado deixa um intervalo entre a vontade do desembargador de perguntar sobre a 

impressão que o grego teria da vestimenta moderna para mostrar de forma irônica as 

transformações ocorridas desde a morte do ateniense. A conversa é direcionada para as 

mudanças históricas, destacando as impressões de Alcibíades a respeito.  

O relato do desembargador sobre as mudanças de Atenas e de como ela estava 

atualmente expõe a efemeridade dos governos e dos costumes, apontando que o transitório seria 

um estado permanente da condição humana. Desta forma, o espetáculo da vida nada tem de 

novo, a não ser pelas representações que cada sociedade institui como valor e visão de mundo, 

principalmente pelo uso do discurso, conforme explica o desembargador: “relatei-lhe o que 

sabia, em resumo; falei-lhe do parlamento helênico e do método alternativo com que Bulgaris 

e Comondouros, estadistas seus patrícios, imitam Disraeli e Gladistone revezando-se no poder, 

e, assim como estes, a golpes de discurso.” (ASSIS, 2011, p. 226). O desembargador faz questão 

de lembrar que Alcibíades também foi um grande orador. Não por acaso, o ateniense gostou do 

que ouviu, exclamando: “— Bravo, atenienses!” (ASSIS, 2011, p. 226). 

A questão do discurso é muito presente em Papéis avulsos parecendo, assim, uma crítica 

ao seu uso retórico e oratório pela própria da sociedade, que o utiliza como forma de persuadir 

o outro para questões que atendam aos seus interesses. A relativização da visão de mundo abre 

uma reflexão sobre o entendimento de realidade não como algo verdadeiro, mas construído por 

um modo de ver e pensar específicos. E, além disso, nos coloca como partícipes dela, presos a 

um tempo histórico determinado:  

Cada século, meu caro Alcibíades, muda de danças como muda de ideias. Nós já não 

dançamos as mesmas coisas do século passado; provavelmente o século XX não 

dançará as deste. A pírrica foi-se, como os homens de Plutarco e os numes de Hesíodo. 

(ASSIS, 2011, p. 227) 
 

 As diferenças entre os dois contextos históricos vão aumentando, conforme o 

desembargador informa sobre a mudança na perspectiva divina:  

Repeti-lhe que sim, que o paganismo acabara, que as academias do século passado 

ainda lhe deram abrigo, mas sem convicção, nem alma, que as mesmas bebedeiras 

arcádicas, (...) De longe em longe, acrescentei, um ou outro poeta, um ou outro 

prosador alude aos restos da teogonia pagã, mas só o faz por gala ou brinco, ao passo 

que a ciência reduziu todo o Olimpo a uma simbólica. Morto, tudo morto. 

— Morto Zeus? 

— Morto. 
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— Dionisos, Afrodita?... 

— Tudo morto. (ASSIS, 2011, p. 226, 227) 

 

Este trecho é interessante porque ironiza o fato de os deuses terem morrido e de 

Alcibíades parecer se incomodar com isso. O narrador lembra que o ateniense fora uma vez 

acusado de desacato aos deuses e que, portanto, não fazia sentido a indignação. Mas recorda 

também que ele era um “refinado hipócrita, um ilustre dissimulado.” (ASSIS, 2011, p. 229). 

Além disso, estabelece um paralelo com a própria mentalidade secularista da época do escritor 

brasileiro, mostrando que a interpretação do divino perdera a força como explicação dos 

fenômenos naturais e humanos, sendo substituída pela investigação científica.  

Por fim, a questão da roupa ressurge como último elemento antagônico no diálogo entre 

os dois personagens. O narrador, conforme destacamos mais acima, se pergunta a respeito de 

que impressão o grego teria do vestuário moderno. Essa pergunta só é respondida no final do 

conto quando o ateniense morre novamente ao reprovar o novo estilo. A questão da roupa parece 

ilustrar não apenas as diferenças no modo de se vestir, mas estabelecer uma relação de 

representação do ser humano com o estilo de vida do seu tempo e da sua cultura e classe. O tipo 

de vestimenta tanto na Antiguidade quanto atualmente traz um significado simbólico de uma 

posição social na qual a pessoa está inserida. Certamente, na época de Alcibíades as diferenças 

eram mais discerníveis com relação ao posto de cada um na sociedade. No século XIX, com a 

produção em grande escala, as roupas ficaram mais padronizadas, ajudando, conforme nos 

relata Sennett, a esconder as diferenças de classes na vida cosmopolita: “Dada a convulsão das 

condições materiais da cidade, as pessoas desejavam se proteger, misturando-se à multidão. As 

roupas produzidas em massa lhes deram os meios para essa mistura.” (SENNETT, 2016, p. 

241). No entanto, o crítico atenta que a aparente neutralidade das vestimentas não anulava os 

traços de personalidade de quem as vestia, principalmente das pessoas de uma classe superior. 

Elas tinham um modo específico de mostrar traços de civilidade:  

O acabamento com botões num casaco, a qualidade de fabricação, é isso o que 

importa, sobretudo se o próprio tecido é dominado por uma cor ou matriz. O couro 

das botas se transforma num outro sinal. O laço da gravata se torna uma questão 

intrincada: a maneira de se apresentar “engravatado” revela se um homem tem ou não 

“recheio”, o material da gravata sendo indefinido. (...) Tratava-se, em todos esses 

detalhes, de uma questão de se marcar pessoalmente com sutileza; qualquer pessoa 

que se proclame a si mesma como um cavalheiro obviamente não o é. (SENNETT, 

2016, p. 243) 

 

Esse tipo de vestimenta, contudo, é ridicularizado por Alcibíades, chamando as calças 

de canudos pretos e achando-a feia. O desembargador tenta argumentar com ele, mas é inútil: 

“...a arte de vestir é outra coisa. Isto que parece absurdo ou desgracioso é perfeitamente racional 

e belo.” (ASSIS, 2011, p. 231). Mas a cena mais cômica foi justamente a que envolvia a gravata. 



63 
 

 

O grego pensara que o desembargador ia se enforcar e gritou indo em sua direção. Machado 

ironiza o código de civilidade burguês, através da visão do ateniense, que aponta ainda o aspecto 

triste da roupa preta, comparando-a como reflexo psicológico daquela própria época: “O mundo 

deve andar imensamente melancólico, se escolheu para uso uma cor tão morta e triste. Nós 

éramos mais alegres; vivíamos...” (ASSIS, 2011, p. 231). 

Assim, percebemos a partir da conversa entre os dois como é relativo o modo de se 

conceber a realidade e os costumes. O que um século compreende como verdadeiro, certamente 

um outro verá de maneira distinta. Mas o que parece o mesmo é a relação que cada sociedade 

em si constrói de acordo com as novidades e descobertas do seu tempo. Todos parecem ser, 

conscientemente ou inconscientemente, atores que buscam o seu papel dentro do contexto de 

mundo e de vida no qual está inserido. Os valores burgueses no século XIX começam a delinear 

os costumes e os desejos das pessoas, mistificando agora, não a natureza, mas os objetos, 

atribuindo-lhes caraterísticas psicológicas e de civilidade de modo a estabelecer uma posição 

dentro do espaço público e particular da sociedade. 
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CAPÍTULO 4: Entre o palco e o expectador: o conto (en)cena 

 

Conforme relatamos na introdução deste trabalho, a coletânea Papéis avulsos apresenta 

uma significativa relação da vida como um espetáculo das aparências e interesses. Por isso, 

gostaríamos de focalizar agora os contos em que os termos “espetáculo” e “espectador” são 

usados e, também, verificar os efeitos que eles estabelecem no texto, reforçando a relação entre 

a vida pública e particular das personagens. Vamos encontrá-los nos seguintes contos: “A 

chinela turca”, “D. Benedita”, “O segredo do Bonzo” e “O anel de Polícrates”. 

 

4.1. A chinela turca  

Em “A chinela turca”, o termo “espectador” aparece no desfecho da narrativa, após a 

personagem do bacharel Duarte Coelho receber a visita do major Lopo Alves, a fim de lhe 

mostrar uma peça que fizera, impossibilitando assim que Duarte fosse ao baile. O bacharel, com 

medo de contrariar o major, aceita ouvir toda a peça, mas ao mostrar sua insatisfação com a 

história e a perda do baile, ele próprio acaba sendo vítima do major.  

Neste conto, percebemos que Machado faz uma crítica ao ultrarromantismo e à narrativa 

folhetinesca. A vida da personagem é transformada num drama, ou seja, a própria narrativa 

estabelece uma espécie de metalinguagem ao assumir a forma especular e teatralizar a vida do 

bacharel Duarte dentro do enredo do conto.  

O drama que ele não queria ouvir do major Lopo Alves foi vivido pelo próprio 

personagem em virtude do sonho que tivera sobre o roubo da chinela turca. Esse episódio 

folhetinesco que dá título ao conto se insere justamente após a suposta saída do major Lopo 

Alves da casa de Duarte. De fato, Duarte dormira ao ouvir um tipo de fórmula literária já 

conhecida e desgastada pelo público ou que não dialogava com os anseios literários da sua 

geração, conforme relata o narrador: “O drama dividia-se em sete quadros. Esta indicação 

produziu um calafrio no ouvinte. Nada havia de novo naquelas cento e oitenta páginas, senão a 

letra do autor. O mais eram os lances, os caracteres, as ficelles e até o estilo dos mais acabados 

tipos do romantismo desgrenhado.” (ASSIS, 2011, p. 115). 

É no momento do sonho que Duarte ironicamente vai sofrer com o episódio do roubo 

da chinela turca. A narrativa muda bruscamente do aspecto mais verossímil para o burlesco, 

como era comum nas aventuras folhetinescas. Nesse trecho, a narrativa passa a acontecer no 

plano (in)consciente da personagem, no plano do sonho. No entanto, essa transição se constitui 

de modo quase que imperceptível para o leitor. A mudança ocorre quando o major percebe que 
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Duarte não está prestando atenção à peça e, em seguida, vai embora da sua casa furioso. Logo 

depois o bacharel recebe a notícia de uma visita. Só no final do conto ficaremos cientes de que 

essa parte de aspecto folhetinesco é o sonho da personagem Duarte. 

Assim, começa o episódio do roubo da chinela turca: Duarte é levado por um homem 

baixo e gordo que diz ser policial. Acaba indo para um lugar desconhecido com os olhos 

vendados. Ao chegar nesse lugar, passa por várias portas até uma sala e depara-se com um 

homem misterioso, que o obriga a casar com uma mulher de aparência próxima à da Cecília. 

Contudo, ele acaba morrendo e deixando os bens para a família da mulher. Outros eventos se 

seguem no conto, com muitos desdobramentos que vão lembrar as peripécias das narrativas 

folhetinescas. 

Esta série de eventos que acontece aparentemente logo após a saída do major Lopo 

Alves da casa do bacharel Duarte, inverte a relação do espetáculo que se assiste, para aquele 

vivido ou imaginado pelo próprio espectador, como um drama da vida real. O conto acaba 

apresentando um aspecto fantástico, pois mistura dois planos narrativos, pondo o leitor em dois 

tipos de realidade: 1) a ação exterior (a visita do major Lopo Alves à casa do bacharel Duarte 

para ler a sua peça); 2) a ação interior (vivida na própria consciência da personagem). A 

conjunção desses dois planos parece sugerir duas vontades ainda não concretizadas: o major 

escrever um bom drama e Duarte conquistar Cecília no baile. Esses dois conflitos acabam por 

se tornar correspondentes, conforme destacaremos a seguir.  

A figura retratada do major Lopo Alves se insere como uma espécie antagônica ao do 

bacharel Duarte. Percebemos pela descrição do narrador essa diferença. O major era amigo do 

finado pai do Duarte e conhecido por ser um sujeito enfadonho. Mas como era conhecido antigo 

da família e, principalmente, parente de Cecília, o bacharel não podia recusar a visita, mesmo 

prejudicando sua ida ao baile.  

Outro fato que reforça o antagonismo é a peça que o major escreveu, que conforme 

relata o narrador “não havia nada de novo naquelas cento e oitenta páginas, senão a letra do 

autor.” (ASSIS., 2011, p. 115). Segundo o narrador, o major sempre gostara da literatura e dos 

dramas romanescos, mas seguiu uma carreira militar. Já mais velho, informa que a vontade de 

escrever voltara de modo definitivo. O bacharel representaria, por outro lado, a figura 

contemporânea, vívida, que carrega dentro de si o desejo de casar-se com Cecília. 

A insatisfação do bacharel com a visita não é externada em virtude de uma possível 

interferência do major no relacionamento dele com Cecília, destacada pelo narrador: 

“Impossível despedi-lo ou tratá-lo com frieza.” (ASSIS., 2011, p. 112). Logo, era prudente 

ouvir a peça. Mas o que pode estar implícito nesta cena é o fato de a visita do major Lopo Alves 
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não ser mera coincidência. Chegara já depois das nove da noite, quase exatamente no horário 

de saída do bacharel para o baile. Sendo parente de Cecília, pode ter feito isso para impedir o 

encontro dos dois. 

Assim, o sonho folhetinesco de Duarte dialoga com as duas situações, criando um 

episódio típico das aventuras do folhetim, pondo em evidência o desejo do bacharel de se casar 

com Cecília. Como fora destacado anteriormente no sonho, o casamento deixava implícita uma 

outra possibilidade de leitura: o bacharel também ser morto logo após o casamento e a fortuna 

ficar com a família da esposa. Por isso, quando acorda do sonho, exatamente ao término da 

leitura da peça, declara ironicamente: 

 — Ninfa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, tu me salvaste de uma ruim peça com 

um sonho original, substituíste-me o tédio por um pesadelo: foi um bom negócio. Um 

bom negócio e uma grave lição: provaste-me ainda uma vez que o melhor drama está 

no espectador (grifo meu) e não no palco. (ASSIS, 2011, p. 125) 

 

Desta forma, Machado consegue desenvolver através de dois planos narrativos uma 

crítica ao gênero folhetinesco e realçar, através dele, as relações de conveniência e interesse do 

bacharel com o major. Por meio dessa relação, percebemos que, além do palco da vida ser um 

espaço de representação, como o palco teatral, a sua ação mais efetiva é estabelecida pelo 

grande filtro da imaginação humana, lugar este em que se processam os verdadeiros dramas da 

existência. A imaginação do homem, neste caso, é a grande mediadora e suas reações acabam 

sendo o ponto alto do espetáculo. Lembremos, estabelecendo um paralelo, que o personagem 

de Brás Cubas revela no capítulo XXXIV seu aspecto de representação ao dizer que seu 

“cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo o gênero, o drama sacro, o austero, o 

piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um pandemonium...” 

(ASSIS, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1975, p. 161).  

Traçando um paralelo com Hamlet, o interessante não é a encenação da peça de 

Shakespeare, mas a encenação dentro da encenação. Lembremos que, na peça shakespeariana, 

Hamlet encena o assassinato do pai de modo a observar as reações que uma representação 

baseada na realidade produziria no tio, que era o verdadeiro assassino. Assim, para o 

escritor/dramaturgo, a reação do público é o ponto-chave da representação artística. Essa 

perspectiva é observada pelo personagem Duarte ao final, quando informa que “o melhor drama 

está no espectador e não no palco.” (ASSIS, 2011, p. 125). 

 

4.2. D. Benedita  

A primeira publicação do conto D. Benedita foi no jornal A Estação, que era dedicado 

ao vestuário feminino e ao ambiente familiar. Os números eram quinzenais e, durante o período 
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de 15 de abril a 15 de junho, foram publicados os quatro capítulos do conto. No mesmo ano, 

ele seria escolhido para compor a coletânea Papéis avulsos. 

A edição saída em novembro de 1882, pela editora Lombaerts & comp. (que era 

proprietária do jornal A Estação), manteve praticamente todo o texto original, sendo modificado 

apenas dois trechos. Antes, fora acrescido ainda no jornal o subtítulo “Um retrato” a partir do 

segundo capítulo. As outras mudanças aconteceram no livro. A primeira delas encontra-se no 

início do conto. Machado mudou o vocábulo “amorosas”, pelo “ocultas” na seguinte frase: “Um 

corretor de fundos descia aos vinte e nove; mas esta opinião, eivada de intenções ocultas, 

carecia daquele cunho de sinceridade que todos gostamos de achar nos conceitos humanos.” 

(ASSIS, 2011, p. 134).  

Já o outro trecho, na verdade, é uma supressão de uma pequena, porém, não menos 

interessante parte que ficava no segundo capítulo. Mãe e filha almoçavam, então o narrador 

deixa-as comer e se dirige ao leitor, levando-o para a sala de visitas, destacando que não iria 

inventariar os móveis, observando apenas que a impressão que se tem ao andar pela casa é como 

se tivesse algo de misterioso ou escondido. No jornal, o narrador termina, de modo didático, 

fazendo uma síntese da composição da casa, como podemos verificar: “Suponhamos que a 

Moda, a Fantasia e o Acaso iam morar juntos: não alfaiariam a casa de outra maneira. Um traria 

o adorno em voga no mês de agosto ou março, outra o que lhe desse na cabeça, o último, enfim, 

o que achasse à mão. Era assim a casa de D. Benedita.” (ASSIS, 1882, p. 83). 

Por não haver tal descrição na primeira edição em livro, fica mais difícil para o leitor 

estabelecer essas relações. O escritor, portanto, deixa que ele desvende por si mesmo os pontos 

truncados da narrativa, tornando o texto mais desafiador. Essa característica do narrador, 

podemos verificar também nos outros contos reunidos em Papéis avulsos, — fato que 

proporciona uma análise indeterminada dos comportamentos e sentimentos das personagens. O 

narrador não sabe e nem revela tudo, apenas sugere, deixando o leitor construir por si mesmo o 

sentido dessas relações. 

Podemos intuir, assim, que a mudança do primeiro termo para “ocultas” deixa em aberto 

a natureza do interesse do corretor, transferindo ao leitor a responsabilidade de pensar sobre 

isso, sem que possa realmente ter uma resposta. Esse recurso narrativo se torna o ponto-chave 

para a criação de uma atmosfera psicológica acerca do comportamento de D. Benedita. 

Essas modificações relatadas acima nos ajudam a entender um pouco da estratégia 

narrativa de Machado, pois a grande temática do conto é a questão da veleidade humana. A 

figura de D. Benedita é a própria representação dela. A partir disso, gostaríamos de analisar 

como o emprego do termo “espetáculo” pode contribuir para criar um cenário de representação 
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pela personagem que reforça o caráter hesitante, impreciso do seu comportamento e, sobretudo, 

daquilo que aparentemente deseja.  

O subtítulo do conto “Um retrato” permite entender a condução da narrativa como uma 

construção de quadros que montam o retrato de D. Benedita. Dividida em quatro capítulos, a 

ação se concentra basicamente no ambiente interno da casa e de seus cômodos. É nesse espaço 

que vamos nos deparar com uma personalidade superficial de D. Benedita, estabelecendo um 

contraponto com a da filha Eulália. 

A protagonista é uma mulher de, mais ou menos, quarenta e dois anos de idade que vivia 

há dois anos e meio sem a presença do marido — o desembargador Proença vivia no Pará —; 

seu principal objetivo era casar a filha Eulália com o Leandrinho, filho de D. Maria dos Anjos. 

Por esta, tinha D. Benedita uma relação tão afetuosa que parecia terem as duas um sentimento 

muito além de uma simples amizade. Por isso queria tanto que Eulália se casasse com o filho 

da amiga.  

Fora isso, a personagem levava uma vida de poucas realizações e vontades fugidias. Não 

compreendia nem os seus desejos e sensações. Suas amizades não duravam muito tempo (com 

exceção do cônego Roxo), assim como a vontade de ler um livro ou o gosto por uma moda 

nova. Para escrever uma carta ao marido, demorava quase o dia todo, achando o ato enfadonho 

e cansativo. Este comportamento se estende até o final da narrativa, quando a filha se casa, não 

com o Leandrinho, mas com o oficial Mascarenhas, indo morar no Norte, deixando a mãe 

sozinha. Após a notícia da morte do desembargador Proença, ela recebe alguns pedidos de 

casamento, mas rejeita-os. O conto se encerra de modo misterioso com a presença da fada 

Veleidade, dizendo para a personagem que seu destino seria casar ou não casar, sentença dúbia 

como convém ser uma profecia advinda de figura tão incerta como a tal fada, e direcionada a 

outra criatura tão duvidosa como D. Benedita.  

Esse episódio nebuloso e as ações de D. Benedita ajudam-nos a pensar na questão da 

representação que se estabelece pela personagem sobre a própria vida e sobre o casamento da 

filha. Por isso, consideramos significativa a recorrência do termo “espetáculo”, utilizado 

novamente por Machado, para sugerir uma leitura ambígua do comportamento de D. Benedita. 

Na cena em que o termo é empregado, Eulália propositalmente leva a mãe para uma 

festa, a qual estaria o oficial Mascarenhas: “Tinha a filha inventado uma festa e uma amizade 

nova. A nova amizade era uma família do Andaraí; a festa não se sabe a que propósito foi, mas 

deve ter sido esplêndida, porque D. Benedita ainda falava dela três dias depois.” (ASSIS, 2011, 

p. 154). A reação da mãe não era uma surpresa para a filha, que sabia muito bem de sua natureza 
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volúvel para as situações novas. Assim, Eulália cria todo um ambiente favorável para mostrar 

o seu pretendente:  

Um dos pontos mais obscuros desta curiosa história é a pressa com que as relações se 

travaram, e os acontecimentos se sucederam. Por exemplo, uma das pessoas que 

estiveram em Andaraí, com D. Benedita, foi o oficial de marinha retratado no cartão 

particular de Eulália, primeiro-tenente Mascarenhas, que o conselheiro Beltrão 

proclamou futuro almirante. Vede, porém, a perfídia do oficial: vinha fardado; e D. 

Benedita, que amava os espetáculos novos (grifo meu), achou-o tão distinto, tão 

bonito, entre os outros moços à paisana, que o preferiu a todos, e lho disse. (ASSIS, 

2011, p. 155) 

 

O interessante nessa cena é a relação da patente como elemento simbólico para a criação 

da imagem exterior da personagem do oficial, que fora fardado a fim de causar um efeito de 

importância, de representatividade social. Machado trabalha também essa questão da imagem 

e do poder da farda no famoso conto “O espelho”, quando o alferes Jacobina encontra na 

contemplação de si mesmo, fardado diante do espelho, a sua imagem exterior.  

D. Benedita, que não conhecia o oficial, fica encantada justamente por ele ser o homem 

mais elegante da festa e por saber do status que possui um homem de farda na sociedade. A 

filha, que certamente combinou com ele para ir trajado daquela maneira, sabia que a mãe 

esqueceria da recente mágoa em virtude de Eulália ter se negado a casar com o Leandrinho e 

ter que cortar relações com D. Maria dos Anjos. Agora, no entanto, naquela ocasião especial, a 

mãe não sofria e era só sorrisos com o novo acontecimento.  

Percebemos, deste modo, que Machado explora, a partir do uso do vocábulo 

“espetáculo” nesse contexto especificamente, o aspecto da imagem exterior como distinção 

social, num plano de representações simbólicas que tomam corpo e importância no seio da 

sociedade. A farda tem o objetivo de causar no outro o efeito desejado, no caso, a exibição de 

uma patente militar de prestígio valorizada pela opinião pública. D. Benedita cai na armadilha 

da filha e dá o consentimento para que os dois se casem, ainda que o recente noivo seja 

praticamente um estranho para ela.  

O outro uso do termo ocorre no final do conto, quando D. Benedita se coloca pensativa 

diante da janela de sua casa em Botafogo. Encontrando-se só, depois da partida da filha com 

marido e filho para o Norte, a protagonista passa a pensar sobre o seu próprio destino e sente-

se em dúvida a respeito das propostas de casamento que recebera:   

Uma noite, volvendo D. Benedita este problema, à janela da casa de Botafogo, 

para onde se mudara desde alguns meses, viu um singular espetáculo (grifo 

meu). Primeiramente uma claridade opaca, espécie de luz coada por um vidro 

fosco, vestia o espaço da enseada, fronteiro à janela. Nesse quadro apareceu-

lhe uma figura vaga e transparente, trajada de névoas, toucadas de reflexos, 

sem contornos definidos, porque morriam todos no ar. A figura veio até o 



70 
 

 

peitoril da janela de D. Benedita; e de um gesto sonolento, com uma voz de 

criança, disse-lhe estas palavras sem sentido: 

— Casa... não casarás... se casas... casarás... não casarás... e casas... 

casando...” (ASSIS, 2011, p. 159). 

 

Nesta cena, percebemos que o contexto é diferente daquele da festa no Andaraí. O 

“espetáculo” fantasmagórico apresentado aqui, ao invés de querer persuadir, parece zombar da 

personagem. D. Benedita que não consegue se mover diante da aparição, tendo força apenas 

para perguntar à figura o que era; a imagem nebulosa, então, achando “um princípio de riso”, 

responde que “era a fada que presidira o nascimento de D. Benedita: Meu nome é Veleidade, 

concluiu; e, como um suspiro, dispersou-se na noite e no silêncio.” (ASSIS, 2011, p. 159). 

O uso do vocábulo “espetáculo” nas duas situações elencadas acima ajudam-nos a 

pensar em algumas relações que se firmam em torno da vida de D. Benedita. Nelas, gostaríamos 

de destacar o seu papel limítrofe entre a realidade e a imaginação a partir das suas ações, 

retratando a figura da fada “Veleidade” como um elemento que traduz todo o comportamento 

e pensamento da personagem. 

Segundo John Gledson na introdução de Papéis avulsos, D. Benedita seria uma 

encarnação perfeita da Veleidade, pois “não mantém a mesma opinião por mais de uns poucos 

segundos. Ela é mais volúvel até que a senhora de ‘O espelho’, cujo nome é Legião, e que 

‘muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano.’” (ASSIS, 2011, p. 24).  As atitudes da 

personagem do conto, assim, reforçam uma conduta exterior que só se mantém de forma 

superficial, como se fosse uma constante representação. O Ser interior só ganha voz quando 

está sozinho na janela ou no quarto com a sua consciência. A vida se torna uma projeção de 

expectativas que, desde já, estão condenadas ao fracasso, pois não são efetivas no plano da 

realidade.  

A natureza inquieta de D. Benedita, sempre afeita a uma bela novidade, acaba por tornar 

a própria vida um teatro para as suas veleidades. A casa, palco dessas ações, através dos seus 

espaços define bem o lugar em que a realidade e a imaginação se encontram. Os locais em que 

se desdobram tais cenas (quarto, sala de jantar e de visitas) definem bem o momento particular, 

mais intimista – o quarto –, destacando o ponto de interseção entre o momento público e o 

privado, o espaço das relações sociais – sala de visitas. No seu interior, tanto os objetos (chinela, 

a carta, o retrato do Mascarenhas) quanto os cômodos são lugares de memória que resgatam ou 

despertam lembranças, alegrias, desejos e insatisfações, desencadeando sentimentos e vontades 

que as personagens guardam para si e, apenas em alguns casos, é revelado ao leitor. Daí que a 



71 
 

 

própria residência reflita os conflitos interiores de D. Benedita e Eulália, conforme faz questão 

de observar o narrador:  

Deixemo-las almoçar à vontade; descansemos nessa outra sala, a de visitas, sem aliás 

inventariar os móveis dela, como não o fizemos em nenhuma outra sala ou quarto. 

Não é que eles não prestem, ou sejam de mau gosto; ao contrário, são bons. Mas a 

impressão geral que se recebe é esquisita, como se ao trastejar daquela casa houvesse 

presidido um plano truncado, ou uma sucessão de planos truncados.  (ASSIS, 2011, 

p. 157) 

 

A partir do que fora analisado acima, podemos considerar que não só nesse espaço físico 

da casa funciona essas relações, mas, principalmente, na consciência das personagens. Há um 

comportamento duplo que exemplifica os momentos das ideias fugazes e dos sentimentos 

inquietantes, como por exemplo, o quarto e a janela. Porém, é somente no plano psicológico 

que as duas personagens podem exercer essa liberdade de pensamento.  

A diferença será estabelecida no plano da ação, pois Eulália realiza o seu “plano 

truncado” de se casar com o Mascarenhas. D. Benedita, por sua vez, não consegue dar resposta 

aos seus conflitos internos no plano da vida, por isso, a necessidade de estar sempre 

representando, se nutrindo de falsas esperanças (o retorno do marido e o casamento da filha 

com Leandrinho), de relações superficiais (a amiga da chinela e D. Maria dos Anjos) e 

novidades (livros, roupas da moda e festividades) que a vida em sociedade propicia, sendo nada 

mais do que puras veleidades. 

Considerando que a narrativa é publicada num jornal destinado às mulheres, é evidente 

a crítica que Machado constrói acerca dos papéis femininos e sobre as condições para sua 

legitimação, como o casamento, sem o qual a mulher sequer poderia alcançar projeção na 

sociedade do séc. XIX. Era preciso romper com essa dependência e buscar agregar 

protagonismo às ações femininas, senão sua existência estaria sempre atrelada à projeção social 

do marido e, no caso de não alcançarem essa distinção, seus projetos se restringiriam à pura 

veleidade.  

 

4.3. O segredo do Bonzo  

 O conto “O segredo do Bonzo” trabalha a questão do “espetáculo” e “espectador”, 

criticando a figura do charlatão, retratado na história pelo bonzo nomeado “Pomada”. 

A narrativa seria um capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto (viajante do século XVI), 

pertencente ao livro Peregrinações (livro que conta as suas aventuras pelo oriente e mescla 

histórias fantasiosas com eventos da experiência do autor). Machado informa nas notas do livro 

que sua ideia não era fazer uma imitação superficial, mas criar uma história que pudesse ser 
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atribuída ao viajante português, conhecido por suas aventuras nem sempre verídicas, nem 

dignas de serem levadas a sério:  

Como se terá visto, não há aqui um simples pastiche, nem esta imitação foi feita com 

o fim de provar forças, trabalho, que, se fosse só isso, teria bem pouco valor. Era-me 

preciso, para dar a possível realidade à invenção, coloca-la a distância grande, no 

espaço e tempo; e para tornar a narração sincera, nada me pareceu melhor do que 

atribuí-la ao viajante escritor que tantas maravilhas disse. (ASSIS, 2011, p. 248)  

 

Outra informação importante relatada pelo autor é a de que o uso do termo “pomada” 

para nomear o Bonzo não fora escolhido ao acaso: “Pomada e pomadista são locuções 

familiares da nossa terra: é o nome local do charlatão e do charlatanismo.” (ASSIS, 2011, p. 

248). Para John Gledson, o fato de Machado informar sobre os termos acima ao leitor, reforça 

o olhar crítico do autor das Memórias Póstumas sobre o Brasil: “Qualquer dúvida sobre a 

substância brasileira do conto é dissipada pelo segundo parágrafo da mesma nota.” (ASSIS, 

2011, p. 27); no caso, a citada no início deste parágrafo. 

No entanto, gostaríamos de desenvolver aqui uma leitura sobre o conto que não se 

restringisse o charlatanismo como um “problema” brasileiro, mas como uma característica 

inerente a qualquer sociedade. Esse aspecto, segundo propomos, seria significativo para 

analisarmos a questão do “espetáculo” e “espectador” como uma crítica aos discursos retóricos 

daqueles que prometem algo a fim de levar vantagem sobre as pessoas ou apenas ganhar 

respeito e fama. É nisso, assim o consideramos, que a história vai se centrar: uma crítica à 

retórica científica e religiosa. 

Esse direcionamento crítico, reforçado no conto com muito humor e elementos 

fantasiosos, se encontra no fato de ser uma narrativa que se passa no Japão do século XVI, 

distante, assim, da realidade do escritor brasileiro. Isso lhe permite ter mais liberdade para 

aprofundar sua crítica. De acordo com John Gledson, este conto traz uma ideia corrente em 

Papéis avulsos que seria a força da publicidade: “Esse era um tema candente numa época em 

que o poder dos anúncios, sobretudo dos jornais, se tornava mais visível e mais internacional.” 

(ASSIS, 2011, p. 27).  

Porém, podemos refletir ainda no âmbito da própria natureza humana, que é retratada 

como falha, ávida pelo poder e interesses. O palco da vida parece repetir através dos tempos as 

mesmas ações e vícios do homem. Se, para John Gledson, Machado fala do Brasil, podemos 

considerar que a crítica serve também para todo ser humano em qualquer tempo e espaço. 

A seguir, ilustraremos alguns eventos ocorridos no conto para estabelecermos a questão 

da retórica científica, muito presente no século XIX, como método para fundamentar a doutrina 
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do Bonzo Pomada, reforçando ainda de modo irônico sobre a importância de difundir o 

conhecimento. 

O viajante português, andando a passeio com Diogo Meireles, presencia grupos distintos 

de pessoas que ouviam dois homens. No primeiro ajuntamento, Patimau falava sobre a origem 

dos grilos e, no segundo, Languru discursava a respeito do princípio da vida futura. Os dois 

viajantes, ao perceberem que o povo acreditava no absurdo das histórias que tais homens 

falavam, foram conversar com uma pessoa do local para saber do que se tratava. Titané  

explicou-lhes, então, a respeito de uma nova doutrina inventada pelo Bonzo Pomada. O 

português e Diogo Meireles ficaram curiosos para conhecê-lo e descobrir o segredo de fazer os 

outros acreditarem em coisas absurdas e fantasiosas. Diante do Bonzo Pomada, tiveram a 

revelação do caso, sob a condição de passá-la adiante. 

A ironia que encontramos aqui é o fato de o narrador destacar a erudição do Bonzo: 

“muito lido e sabido nas letras divinas e humanas.” (ASSIS, 2011, p. 163). Esses conhecimentos 

teoricamente tornariam o homem em um ser “melhor”, mais responsável acerca da sua 

responsabilidade perante os outros. Machado, ao contrário, satiriza esse tipo de pessoa. Após 

fazer uma espécie de cerimônia, o Bonzo finalmente revela:  

— Haveis de entender, começou ele, que a virtude e o saber tem duas existências 

paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou 

contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos 

conhecimentos em um sujeito solitário, remoto de todo contato com outros homens, é 

como se eles não existissem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem 

tanto quanto as urzes ou plantas bravias, e, se ninguém os vir, não valem nada; ou, por 

outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador (grifo meu). 

(ASSIS, 2011, p. 163) 

 

Consideramos esse trecho como a parte central do conto, a tese que fundamenta os 

absurdos retóricos de base pseudocientífica proferida pelos alunos do sacerdote. Segundo ele, 

o conhecimento precisa chegar ao máximo de pessoas, mas é fundamental que seja reconhecido 

o valor ou mérito daquele que o divulgou. Além disso, reforça esse reconhecimento 

ironicamente como uma relação espetaculosa, pois da mesma forma que o espetáculo precisa 

do espectador para que possa existir, o conhecimento que envaidece o homem precisa de um 

público para a sua veneração.  

O problema, no entanto, é que tal “conhecimento” ou “saber” não tem valor real, é 

puramente falacioso, tendo como objetivo apenas atender aos interesses daquele que o divulga. 

O Bonzo Pomada faz questão de esclarecer isso para os dois ouvintes ao reconhecer que “se 

uma coisa pode existir na opinião, sem existir na realidade, e existir na realidade, sem existir 
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na opinião”, a conclusão feita por ele é que “das duas existências paralelas a única necessária é 

a da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente.” (ASSIS, 2011, p. 164).  

Desta forma, reconhece o Bonzo, que mais importante do que o fato em si, é o modo 

como se conta ou se constrói para o outro este fato ou acontecimento. A realidade, neste caso, 

não se distancia do teatro, lugar que o espectador tem consciência de que tudo que assistirá é 

uma representação, aceitando ser parte daquele mundo de fantasia.  

Machado, assim, parece mostrar que a vida não é tão diferente do mundo encenado 

naquele do palco, principalmente, quando a vaidade e o interesse são os motores da ciência ou 

até mesmo da religião e da política para sustentar um discurso falacioso em proveito pessoal, 

gerando as piores consequências que isso pode ter no plano da realidade. Conforme podemos 

ver no conto: “Patimau e Languru souberam meter estas duas ideias no ânimo da multidão, que 

hoje desfrutam a nomeada de grandes físicos e maiores filósofos, e têm consigo pessoas capazes 

de dar a vida por eles.” (ASSIS, 2011, p. 164). 

Ao ouvirem a doutrina, o viajante e Diogo Meirelles ficam tão animados que quiseram 

pôr em prática o que aprenderam, juntamente com Titané, que os levara para conhecer a 

doutrina do Bonzo Pomada. O conto termina por retratar o êxito da doutrina após os três terem 

conseguido medir a validade de suas propostas, ainda que absurdas e sem fundamento. 

Entendemos, deste modo, que além do aspecto publicitário focalizado por John Gledson, 

esta narrativa picaresca também propicia uma leitura direcionada para relação da vida como um 

espetáculo de representações, mentiras e fantasmagorias, que o homem se utiliza a fim de obter 

vantagens. Deste modo, a vida seria, como no teatro, um palco para o espetáculo da vaidade 

humana, que diante da oportunidade de levar vantagens sobre o outro, não se preocuparia em 

criar uma ideia ou opinião que não tenha valor no plano da realidade diante do seu espectador: 

o público. De um outro modo, podemos compreender que entre o interesse particular e o 

coletivo, o homem no sentido geral optará sempre pelo primeiro, ainda que o seu discurso diga 

o contrário. 

Assim, Machado, segundo verificamos, consegue estabelecer através de uma referência 

literária portuguesa do século XVI um diálogo com as questões do seu tempo, como o 

cientificismo por exemplo, sem tornar a narrativa datada. Pelo contrário, a sua crítica permanece 

atual, pois a vaidade e o interesse são características inerentes ao homem, independente da 

época e do lugar em que ele vive. 

 

4.4. O anel de Polícrates  
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Encontraremos no conto “O anel de Polícrates” também o uso do termo “espectadores” 

na cena em que um homem “taful” [experiente; que domina uma técnica] anda a cavalo 

tranquilamente na rua, mas é quase derrubado pelo animal. Nesse conto Machado vai explorar 

a figura do “caipora”, que segundo o dicionário Aurélio é um termo que vem do tupi, 

significando “morador do mato”, como também, um sujeito azarado, infeliz (FERREIRA, 2004, 

p. 1907).  

A sua publicação em A Estação, em 31 de agosto de 1882 e, depois, no livro Papéis 

avulsos traz uma informação importante, segundo a qual Machado destaca que o personagem 

teria um modelo real: “Em algumas linhas para dar o último adeus a Arthur de Oliveira, meu 

triste amigo, disse que era ele o original deste personagem. Menos a vaidade, que não tinha, e 

salvo alguns rasgos mais acentuados, este Xavier era o Arthur.” (ASSIS, 2011, p. 249). 

Conforme relata John Gledson, porém, “Xavier é e não é Arthur, mas a essência — uma 

incapacidade para a criação de algo permanente — é a mesma.” (ASSIS, 2011, p. 29).  Informa 

ainda que, tanto este conto quanto “O empréstimo” mostram um tipo de personagem que 

apareceria futuramente na literatura machadiana: “Ele é o precursor de Pestana, ‘o homem 

célebre’, o compositor brilhante de polcas efêmeras, condenado à frustração eterna com cada 

obra que compõe.” (ASSIS, 2011, p. 29).  

Além desses dois contos, a questão do “caipora” também aparece em D. Benedita, 

sendo, nesta história em particular, um retrato triste da figura desta personagem. No conto “O 

anel de Polícratres”, propomos refletir o “caiporismo” como um aspecto que reforça a ideia da 

vida sendo um palco de representações em que o homem, mesmo quando não consegue ter 

sucesso, pelo menos pareça que o tem. O trecho que consideramos central para o 

desenvolvimento do tema do caiporismo é o seguinte:  

Começara a ficar hipocondríaco; e, um dia, estando à janela, triste, desabusado das 

coisas, vendo-se chegado a nada, aconteceu passar na rua um taful a cavalo. De 

repente, o cavalo corcoveou, e o taful veio quase ao chão; mas sustentou-se, e meteu 

as esporas e o chicote no animal; este empina-se, ele teima; muita gente para na rua e 

nas portas; no fim de dez minutos de luta, o cavalo cedeu e continuou a marcha. Os 

espectadores não se fartaram de admirar o garbo, a coragem, o sangue frio, a arte do 

cavaleiro. Então o Xavier, consigo, imaginou que talvez o cavaleiro não tivesse ânimo 

nenhum; não quis cair diante de gente, e isso lhe deu força de domar o cavalo.  (ASSIS, 

2011, p. 178) 

 

Essa cena permite-nos pensar que o pessimismo da personagem diante da vida pode ser 

mascarado pela ideia de uma imagem exterior construída para a sociedade. Essa mesma, 

simbolizada pelas pessoas da rua que assistiam à luta do “taful” para domar o cavalo, como 

espectadores, termo recheado de ironia, sugerindo uma relação análoga ao público que assiste 

a uma peça teatral. Mas neste caso, o espetáculo acontecia no plano da vida real e, caso o 
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cavaleiro caísse, seria vergonhoso para ele e cômico para as pessoas que lhe assistiam. Tal 

acontecimento dá ao Xavier uma ideia: “comparou a vida a um cavalo xucro ou manhoso; e 

acrescentou sentenciosamente: quem não for cavaleiro que o pareça.” (ASSIS, 2011, p. 178).  

Como podemos perceber, Machado desenvolve aqui uma crítica sobre um tipo de 

concepção de vida que valoriza mais a ideia de parecer ser do que realmente ser. Fato que ele 

explora em outros contos, mas de um modo distinto, como em “O segredo do Bonzo”, em que 

a divulgação de uma ideia ou opinião vale mais do que a sua veracidade. O importante, neste 

caso, seria o ganho em cima disso. Outro conto que aborda bem o tema é “Teoria do medalhão”, 

que mostra um pai ensinando o filho como se comportar e agir em sociedade para obter sucesso 

na vida. 

A estrutura do conto “O anel de Polícrates” é desenvolvida por meio de diálogos de dois 

personagens conhecidos como A e Z. Os dois apresentam visões diferentes do Xavier, 

mostrando o antagonismo deste personagem. Para A, o Xavier fora um “nababo, rico, podre de 

rico” que gostava de aproveitar toda a sua fortuna e tinha ideias que pareciam não se esgotar; 

já Z, não conhecia essa parte da vida do Xavier, dizendo que aquele que ia ali pela rua “nunca 

teve mais de duzentos mil-réis mensais”, que “deita com as galinhas, acorda com os galos, e 

não escreve cartas a namoradas, porque não as tem.” (ASSIS, 2011, p. 171).  

Desses dois relatos diferentes do personagem, A reconhece que um deles seria o Xavier 

exterior, mas aquele do qual falava era o Xavier especulativo. Essa diferença de perspectiva 

que Machado cria ajuda-nos a perceber o lado efêmero das coisas e o próprio caiporismo do 

personagem. A sua personalidade é descrita por A da seguinte forma:  

Era um endiabrado, um derramado, planeava todas as coisas possíveis, e até 

contrárias, um livro, um discurso, um medicamento, um jornal, um poema, um 

romance, uma história, um libelo político, uma viagem à Europa [...]. Quem 

conversava com ele sentia vertigens. Imagine uma cachoeira de imagens, qual mais 

original, qual mais bela, às vezes extravagante, às vezes sublime. (ASSIS, 2011, p. 

172) 

 

O fato é que todas as ideias do Xavier sempre iam parar em outro lugar, sem qualquer 

reconhecimento de sua autoria. Um dos casos mais significativos, além do taful domando o 

cavalo, é o caso relacionado a uma cuia. Conforme é informado sobre uma conversa do 

personagem Pires com o Xavier, este “gostava da sociedade, mas não amava os sócios”, Xavier 

responde com um apólogo, dizendo que “cada sócio figurava ser uma cuia d’água, e a sociedade 

uma banheira. — Ora, eu não posso lavar-me em cuias d’água, foi a sua conclusão.” (ASSIS, 

2011, p. 174). No entanto, quem se beneficia desse apólogo é o Pires que o colocou numa 
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comédia, a que o Xavier assiste, mas não reconhece nela a sua ideia original. Segundo A, essa 

recorrência de apropriações de suas ideias o teria levado à falência. 

O padecimento da falta de imaginação do Xavier terá um novo suspiro quando acontece 

o evento do taful com o cavalo, relatado no início deste tópico. Logo após a conclusão de que 

“a vida é como um cavalo xucro ou manhoso”, e que “quem não for cavaleiro que o pareça”, 

vemos o personagem colocando à prova essa ideia, do mesmo modo que acontecera com a 

teoria do Bonzo Pomada. Xavier queria saber se, realmente, o seu caiporismo era definitivo e 

lembrou do caso do anel de Polícrates. Segundo o relato de Xavier, Polícrates  

era o rei mais feliz da terra; tão feliz, que começou a recear alguma reviravolta da 

Fortuna, e, para aplacá-la antecipadamente, determinou fazer algum grande sacrifício; 

deitar ao mar o anel precioso que, segundo alguns, lhe servia de sinete. Assim fez; 

mas a Fortuna andava tão apostada em cumulá-lo de obséquios, que o anel foi 

engolido por um peixe, o peixe pescado e mandado para a cozinha do rei, que assim 

voltou à posse do anel. (ASSIS, 2011, p. 179) 

 

Outra relação antagônica é ilustrada aqui por Machado, pois Polícrates experimentara a 

felicidade; e Xavier, o caiporismo. Mas o efeito fora o mesmo: “Meu pobre anel, disse ele, eis-

te enfim no peixe de Polícrates.” (ASSIS, 2011, p. 180). Quando parecia que ia apanhar 

novamente a sua ideia, ela fugia. Daí que o personagem se intitulou o “Polícrates do 

caiporismo”. 

Nos últimos três casos relatados por A sobre a máxima criada por Xavier, é interessante 

observar o emprego dado ao tema em um jornal de oposição, em que diz que o “Ministério 

parece ignorar que a política é, como a vida, um cavalo xucro ou manhoso, e, não podendo ser 

bom cavaleiro, porque nunca o foi, devia ao menos parecer que o é.” (ASSIS, 2011, p. 180). A 

segunda referência foi ouvida no teatro, numa comédia do Pires, comparando o cavalo com a 

vida e, por último, o próprio Pires no leito de morte, confessando ao amigo que se fora bom ou 

mau cavaleiro não o sabia, mas que tentara parecer ser o melhor. 

Assim como a presença da fada Veleidade em D. Benedita, o conto vai terminar com 

um elemento fantasioso. Após a confissão do Pires, a 

ideia ainda esvoaçou alguns minutos sobre o cadáver, faiscando as belas asas de 

cristal, que ele cria ser diamante; depois estalou um risinho de escárnio, ingrato e 

parricida, e fugiu como das outras vezes, metendo-se no cérebro de alguns sujeitos, 

amigos da casa, que ali estavam, transidos de dor, e recolheram com saudade esse pio 

legado do defunto. (ASSIS, 2011, p. 184) 

 

A personificação da “ideia” reforçaria, em nossa análise, que o Xavier não conseguira 

se desvencilhar do caiporismo e do destino reservado a ele. O riso de “escárnio, ingrato e 

parricida” indicaria que mesmo tendo boas ideias, elas não estão livres de serem tomadas por 

outras pessoas, a fim de um benefício próprio. Conforme vimos neste conto, o desejo de realizar 
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algo e ter sucesso nem sempre se concretiza, daí a necessidade de estar sempre representando, 

de modo a não expor ou reconhecer os próprios fracassos. 

A relação da vida a um espetáculo, em que o ser humano está ora no palco das 

apresentações ora no público, parece retratar uma visão ao mesmo tempo realista e figurativa 

própria da existência humana, que para sobreviver diante das dificuldades e desafios, precisaria 

sustentar sempre uma imagem dentro da coletividade. 

Mesmo o emprego desses termos “espetáculo” e “espectador” em situações diferentes, 

estimula-nos a pensar que a recorrência nos quatro contos abordados aqui não é gratuita. A ideia 

de espetáculo, que remete ao drama, mas também ao contemplativo, ao maravilhoso, sugere 

também uma relação de projeção de uma imagem ou cena fictícia que pode vir de fora ou ser 

criada pela consciência da personagem. Nos dois casos, essa relação do espetáculo foge do 

aspecto realista dos fatos, adentrando num ambiente mais psicológico, voltado para os conflitos 

interiores e desejos que a personagem guarda para si ou externa.  

O que consideramos importante nessa relação da vida como um palco para o espetáculo 

das ambições pessoais é o fato de Machado nos mostrar um lado pessimista da natureza humana, 

cheia de vícios, interesses e insatisfações, não havendo solução definitiva para esse tipo de 

problema. Desta forma, viver em sociedade é entendê-la como uma série de representações que 

visam apenas ao aspecto particular do indivíduo, ainda que para isso precise sustentar ou criar 

uma imagem que só existe na relação com o outro, ora participando, ora assistindo. 
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Conclusão 

 

A partir do que foi exposto ao longo deste trabalho, procuramos desenvolver um 

caminho de reflexão acerca da possibilidade de uma unidade conceitual na coletânea de contos 

Papéis avulsos. A nossa proposta, assim, partiu da própria informação do escritor sobre a 

reunião dos contos para compor o livro, inserida na Advertência, observando ao leitor que tais 

contos não foram reunidos ao acaso. Com isso, procuramos pensar a questão da unidade 

conceitual do livro propondo as seguintes questões: a primeira relacionada à problematização 

do gênero conto, enquanto fator de experimentação ficcional; e a segunda, sobre o papel da vida 

pública (social) e particular (avulsa) como um teatro em que o homem atua de acordo com os 

seus interesses naquela sociedade vivida pelo escritor no século XIX, mostrando de forma 

pessimista a vida como um palco de ilusões na qual o homem se reveza entre espetáculo e 

espectador. 

As diferentes formas narrativas encontradas na coletânea (novela, narrativa bíblica, 

relato de viagem, carta, diálogo filosófico, conferência etc), constituindo os “papéis avulsos”, 

são a continuidade no âmbito dos contos de uma experiência literária consagrada pelas 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado traz para o plano ficcional do conto um 

hibridismo de formas narrativas que reproduziam contextos extraliterários. Ao parodiá-los, 

como a narrativa bíblica e os relatos de viagens, por exemplo, ele relativiza esses tipos de 

discursos, concebendo-os também como uma forma de ficção.  

Da mesma maneira são os debates acerca da ciência e o os discursos justificados com 

base nela, que representados com humor e ironia pelo autor, propiciam uma reflexão sobre as 

tendências e concepções científicas da época, como o Positivismo e Naturalismo. Consideramos 

que Machado ao representar tais narrativas e discursos na esfera literária de forma crítica, 

amplia não só as possibilidades do que pode ser compreendido como conto, mas chama atenção 

para o leitor de sua época e das vindouras sobre as “certezas” e “verdades”  que são propagadas 

por um tipo de discurso que se pretende sério e respaldado, principalmente, por qualquer tipo 

de bandeira científica, política ou religiosa. 

Essa percepção sobre a dessacralização dos discursos que formam a mentalidade 

coletiva refletia já as transformações sociais do século XIX com o desenvolvimento industrial 

e a formação da classe burguesa. Por isso, entendemos que os “papéis” não ficavam apenas na 

esfera da composição narrativa, como ainda, na tradução crítica da configuração da sociedade 

burguesa e, sobretudo, a brasileira. Assim, percebemos que Machado apresenta uma leitura do 

comportamento e das relações humanas nesse ambiente capitalista em que a formação da vida 
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pública e particular se rege por diferentes interesses. Numa sociedade cada vez mais complexa 

e diversificada, com uma concepção de mundo secularista, a vida familiar e pública era 

representada por comportamentos distintos, cada um atuando em defesa do que lhe era mais 

conveniente. Perdia-se, neste caso, uma visão homogênea do mundo e o próprio entendimento 

sobre a “verdade” das coisas se particularizava. Nesse contexto, a vida se tornava um espetáculo 

de representações, como num teatro.  

Por mostrar de forma irônica e satírica nos contos da coletânea o comportamento do 

homem e sua avidez pela fama, status social e poder, Machado expõe uma parte negativa da 

natureza humana que ultrapassa qualquer época. Ao nos apresentar contextos e temas tão 

distintos em Papéis avulsos, mas comum a nós mesmos, o bruxo do Cosme Velho revelava o 

que a máscara social e familiar ajudava a esconder.  

 Assim, consideramos que os fatores retratados acima compõem uma unidade no plano 

conceitual do livro de contos Papéis avulsos, visto que os contos ali reunidos problematizam 

questões não apenas do âmbito literário, mas discutem de forma bastante contundente questões 

que faziam parte das diferentes esferas do conhecimento, como a ciência, política, religiosidade 

e comportamento humano. Ao retratá-las, Machado aprofunda a sua análise no próprio homem, 

universalizando conflitos e situações, que, por isso mesmo, continuam fomentando reflexões e 

descobertas sobre a nossa própria natureza. 
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