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    Resumo 

 

   

 

 

A maior parte da crítica reconhece as obras de Machado de Assis publicadas a partir 

de 1881, como grandes romances. O que foi escrito antes, é lugar-comum taxar de inferior. A 

divisão causa um hiato na produção literária de Machado de Assis, como se o autor de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas não tivesse conexão alguma com Casa velha, obra que 

apesar de saída do prelo na fase áurea do romancista, é considerada menor, somente porque 

retoma um enredo já desenvolvido em seus primeiros livros. Daí a proposta de analisar Casa 

velha e demonstrar que a obra merece figurar ao lado dos grandes romances de Machado de 

Assis. Sua protagonista, Lalau, uma agregada, tem atitudes diametralmente opostas às 

personagens que, também de mesma posição social, habitam os famigerados romances 

românticos do autor. A especificidade de Lalau é evidenciada através da análise comparativa 

das personagens machadianas.     

 

 

 

 

Palavras-chave: Machado de Assis, Casa velha, Lalau. 
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Résumé     

 

 

La critique considère les oeuvres de Machado de Assis publiées après 1881 

comme de grands romans. Ce qui a été écrit avant cette date serait plutôt qualifié 

d’inférieur. Cette coupure cause un hiatus dans la production littéraire de Machado de 

Assis, comme si l’auteur de Memórias Póstumas de Brás Cubas était distinct de celui de 

Casa velha, nouvelle parue dans l’apogée de sa popularité, mais tenue pour oeuvre 

mineure seulement parce que le récit reprend l’intrigue déjà développée dans ses premiers 

livres. D’où vient mon projet d’analyser Casa velha et de démontrer que cette oeuvre a sa 

place parmi les grands romans de Machado de Assis. Lalau, la protagoniste, par exemple, 

est une “agregada” qui a des atitudes tout à fait contraires aux personnages de la même 

échelle sociale qui peuplent les célèbres romans romantiques de l’auteur. La spécificité de 

Lalau est mise en évidence à travers l’analyse comparative des personnages machadiens.  

 

 

Mots-clés: Machado de Assis, Casa velha, Lalau. “Pessoalmente, o que mais me atrai em 

seus livros é um outro tema: a transformação do homem em objeto do homem, que é uma 

das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, econômica e espiritual. Este tema é 

um dos demônios familiares da sua obra, desde a forma atenuada do simples egoísmo até 

os extremos do sadismo e da pilhagem monetária.” 

 

Antonio Candido – Vários escritos. 
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I. Introdução:  

 

 

 
É preciso que o crítico seja tolerante, mesmo no terreno das 

diferenças de escola: se as preferências do crítico são pela 

escola romântica, cumpre não condenar, só por isso [...] as 

obras meditadas que a musa moderna inspira.  

 

  (ASSIS, 1985, III, p. 840) 

 

 

   
 

 

O diálogo entre Literatura e História é antigo. Todo escritor é influenciado pelo contexto; 

social e político que o cerca. Na verdade, mais do que simples contextualização, busca na 

História o mote para fundamentar a ficção. Com isso, comumente alude a personagens e fatos 

históricos, forma de rever criticamente um passado antes imutável. Questioná-lo é poder 

revelar ao leitor outra interpretação. 

Sinuosa e envolvente é a prosa de Machado de Assis, expondo ao leitor os principais 

problemas por que passa(va) a nação. Descreveu as transformações da sociedade com 

sobriedade. Não se envolveu no projeto de criar um passado histórico grandioso, nem forjou 

uma identidade nacional baseada no colonizador europeu, tampouco na mitificação do 

silvícola, uma vez que possuía “notável independência ideológico-literária” (SCHWARZ, 

2000, p.141).  

Nos romances machadianos, não há projetos de construção de uma identidade nacional, 

mas interesses individuais, que podem ser ofuscados ou não, dependendo da posição política.  

Em seus enredos, o que parece ser a história central, numa leitura mais aguda e atenta, revela-

se apenas superfície. As tramas não são pautadas em ideais oriundos da Europa, o escritor 

demonstra extraordinário conhecimento da realidade local, sabia que as doutrinas liberais, 

aqui, vestiam nova roupagem, eram interpretadas convenientemente, reconhecia na sociedade 

brasileira o equilíbrio entre escravismo e liberalismo. O auge do liberalismo foi a abolição; 

em seguida, retrocedeu mesquinhamente, “a corrente abolicionista parou no dia mesmo da 

abolição e no dia seguinte refluía” (NABUCO,1998, p.206). 

A formação da sociedade brasileira fundamentou-se em três pilares: o senhor, o escravo e 

o homem livre. O elo entre os dois primeiros é notório, o terceiro apresenta uma 
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peculiaridade: era livre, mas dependente. Não era escravo, mas não tinha renda. Sua ascensão 

dependia do favor, indireto ou direto; portanto, também estava ligado ao primeiro. Numa 

sociedade fundada e mantida pelo sistema econômico exploratório, o favor oportunizou aos 

membros da classe dominante revelarem outra face – humanitária. A crueldade e violência 

que sustentaram o sistema são publicamente conhecidas, daí a política do favor descortinar o 

humanismo do senhor, demonstração de bondade. Também aos olhos do homem branco 

pobre, o favor poupava-o de serviços humilhantes, já que “no contexto brasileiro, o favor 

assegurava que nenhuma das partes, em especial a mais fraca, era escrava. Mesmo o mais 

miserável dos favorecidos via reconhecida nele, no favor, a sua livre pessoa”. 

(SCHWARZ, 2000, p.20) 

O favor institucionalizado, isto é, personificado na figura da agregada, é o tema dessa 

dissertação. Foi o que levou à análise de Casa velha, cuja protagonista, Lalau, é uma 

agregada. Ela relaciona-se de maneira diferente com seus superiores. Em vários momentos da 

trama, as ordens severas de dona Antônia, sua protetora, são sorrateiramente desrespeitadas. 

Não é subserviente, demonstra incrível altivez, enfim, não troca os valores herdados de sua 

mãe pelos que encontra na casa onde mora. Sua postura diferenciada fica evidente quando 

comparada às personagens dos primeiros romances machadianos: Guiomar, Helena e Iaiá 

Garcia. Todas sob o jugo do favor. Essas personagens exemplificam um componente central 

na configuração da família e da sociedade oitocentista: o agregado(a):  

 

 

nada havia mais comum do que ter cada casa um, dois e às vezes mais 

agregados. Em certas casas os agregados eram muito úteis, porque a 

família tirava grande proveito de seus serviços [...] o agregado, refinado 

vadio, era uma verdadeira parasita que se prendia à árvore familiar, que 

lhe participava da seiva sem ajudá-la a dar os frutos, e o que é mais 

ainda, chegava mesmo a dar cabo dela. E o caso é que, apesar de tudo, se 

na primeira hipótese o esmagavam com o peso de mil exigências, se lhe 

batiam a cada passo com os favores na cara, se o filho mais velho da 

casa, por exemplo, o tomava por seu divertimento, e à menor e mais 

justa queixa saltavam-lhe os pais em cima tomando o partido do filho, no 

segundo aturavam quanto desconcerto havia com paciência de mártir, o 

agregado tornava-se quase rei em casa, punha, dispunha, castigava os 
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escravos, ralhava com os filhos, intervinha enfim nos negócios 

particulares. (ALMEIDA, 2002, p. 165)  

   

O trecho, retirado do romance Memórias de um sargento de milícias, revela a onipresença 

do agregado no seio da família. Alguns faziam pequenos serviços para os seus senhores; 

outros não moviam uma palha. O agregado apanhava do primogênito e era obrigado a ficar 

calado, pois o pai, obviamente, defendia o filho, mas também desfrutava de regalia, 

descontava nos escravos os maus tratos recebidos. A longa citação evidencia que, caso tivesse 

prestígio com seus senhores, podia ralhar com os seus filhos. A narrativa de Manuel Antônio 

de Almeida é picaresca, engraçada, permeada de episódios cômicos. O agregado é uma pessoa 

que deseja se alocar na sociedade e para isso não mede esforços. A bajulação e a reprimenda, 

o piparote aplicado pelo mocinho e o rapapé diante do senhor são instrumentos para quem 

deseja se “arranjar”, mas não possui cabedal. Mário de Andrade e Antonio Candido assinaram 

as grandes interpretações desse romance.  

Em Machado de Assis, a figura do agregado, ou melhor, agregada, assume outros 

contornos, dir-se-ia mais ácido. Personificada em uma bela moça, que se apaixona pelo filho 

de sua protetora, daí o conflito: provar à família que o seu amor é desinteressado. A diferença 

social é o mote recorrente de seus romances românticos, e também o de Casa velha, incluída 

na primeira fase do autor, onde estão as obras de “menor” qualidade.  

  A obra de Machado de Assis é famosa pela qualidade e cisão. Reconhece-se como 

“grandes” romances os livros publicados após 1881, ou seja, depois das Memórias Póstumas 

de Brás Cubas, a partir de então, tudo o que o autor publicou é tido como genial, em 

contrapartida, os livros predecessores são injustamente taxados de “inferiores”, classificados 

como românticos e sem relevância para a fase “madura” do escritor.  A radical divisão deixa 

um hiato na trajetória do escritor e sugere que a partir daquele ano apareceu um gênio das 

letras, sem conexão alguma com Helena e Iaiá Garcia, estigmatizados pela crítica.  

É inegável a qualidade de romances como Quincas Borba e Esaú e Jacó, mas, não se 

pode valorizar as Memórias deixando de lado Casa velha, que, embora classificada de 

“romântica”, apresenta as mesmas qualidades literárias dos livros clássicos. Não se trata de 

não reconhecer o óbvio, a grandeza literária dos romances publicados após o ano 

emblemático, mas atribuir à Casa velha o valor merecido. 

Assim como em Esaú e Jacó e Memorial de Aires, o enredo de Casa velha é 

permeado de discussões sobre a História, as mudanças por que passava a nação afetam os 
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personagens. No primeiro romance, as transformações são observadas do alto da sociedade, 

pois os filhos de Natividade, Pedro e Paulo, representam a elite. A disputa ideológica, aquele, 

monarquista, este, republicano, diferencia os gêmeos e ambienta a narrativa num momento 

histórico crucial, a queda da monarquia e ascensão da república.  

O narrador do romance em forma de diário, conselheiro Aires, do alto da pirâmide 

social testemunha o fato marcante na História do Brasil, relevante para a queda de D. Pedro 

II: a abolição da escravidão. Em Casa velha, ainda que o narrador também pertença à elite, os 

vários distúrbios pelos quais passava o país personificam na insubmissa agregada o momento 

histórico conturbado, levando o narrador a afirmar que dentro da casa ocorria “outra rebelião” 

(ASSIS, 2010, p.134). A trama é situada em momento histórico conflitante, ano de 1839. 

Período regencial, daí a discussão sobre temas que mobilizaram a nação, qual o melhor 

regente, a questão Cisplatina, o Golpe da Maioridade. O contexto histórico é tão conflitante 

quanto o de Esaú e Jacó; então, por que não atribuir-lhe o mesmo valor?  

O enredo de uma obra não deve ser o único parâmetro para incluí-la ou não numa escola 

literária, a comparação das personagens que vivem de favor demonstra que os romances 

românticos de Machado de Assis pressagiam o grande escritor em gestação. A leitura de suas 

primeiras obras possibilita constatar as mudanças pelas quais a literatura machadiana passou. 

O leitor de Ressurreição e de Dom Casmurro conhece a maneira diferenciada de abordar o 

mesmo mote, o ciúme. Para corroborar a afirmativa, leia-se o que a respeito diz Silviano 

Santiago: 

 

 

Já é tempo de se começar a compreender a obra de Machado de Assis 

como um todo coerentemente organizado, percebendo que certas 

estruturas primárias e primeiras se desarticulam e se rearticulam sob 

forma de estruturas diferentes, mais complexas e mais sofisticadas, à 

medida que seus textos se sucedem cronologicamente. (SANTIAGO, 

1978, p. 29-30)  

 

 

A passagem revela que a obra de Machado de Assis tem de ser lida como um “todo”. 

Os temas retornam de maneira “mais complexas”, mais bem elaborados. Machado de Assis 

não é escritor que se conhece somente com a leitura de um de seus livros, seja ele qual for, 

sua literatura passou por um processo evolutivo cujo ápice é Memórias Póstumas de Brás 
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Cubas. Não conhecer essas mudanças é fechar os olhos para uma das mais fascinantes 

mutações de elaboração literária, enfim, é não distinguir a crítica velada à igreja, encontrada 

em Helena, da crítica ácida, em Casa velha.  

O leitor deve ficar atento e curioso às diferentes formas com que o autor trabalha um 

mesmo tema. A repetição do mote de Helena em Casa velha não implica em obras similares. 

Esta não é tão conservadora quanto o romance, a despeito de algumas pinceladas críticas e 

inovadoras: o escravo com certa relevância na trama, a alternância do foco narrativo da 

terceira para a primeira pessoa, sobretudo nos capítulos finais. Contudo, o padre Melchior é 

muito diferente do inominado padre-narrador de Casa velha. Melchior é um árbitro que 

administra os conflitos, guardião dos valores burgueses.  

Pretendemos comparar as posturas das agregadas de seus primeiros romances com as 

de Lalau, daí demonstrar que a heroína de Casa velha comporta-se de maneira diferente 

diante do favor. Através do cotejo, pretende-se demonstrar que a obra precisa de melhor 

colocação na extensa produção literária do autor. 

A escolha da obra não é fortuita. Publicada pela primeira vez no periódico A Estação, 

entre janeiro de 1885 e fevereiro de 1886, esta foi a única edição enquanto o autor viveu. Nos 

idos de 1940, Lúcia Miguel Pereira fez um trabalho investigativo e reuniu os dispersos 

capítulos publicados em folhetim, possibilitando aos leitores da primeira metade do século 

XX conhecerem a obra. No entanto, “é para os leitores de hoje inteiramente desconhecida” 

(PEREIRA, 1972, p. 5). Essa afirmativa, se não é completamente verdadeira, é parcial. A obra 

é pouco conhecida, confundem-na com a coletânea de contos Relíquias de casa velha. 

O enredo de Casa velha é fundamentado na diferença social e em uma remota 

possibilidade de incesto, binômio temático já utilizado pelo autor, o que levou Lúcia Miguel 

Pereira a acreditar que foi escrita antes de 1881, seria aproveitamento de fundo de gaveta 

usado para quitar compromissos editoriais: “Casa velha deve pertencer ao número dos 

trabalhos exumados. Embora publicada na melhor fase, não é das melhores obras do autor [...] 

pode ser colocada na primeira fase da sua obra” (idem, p. 7) 

Para Lúcia, a obra, mesmo saindo do prelo à época “madura”, 1885-86, não merece 

figurar entre romances como Memórias póstumas de Brás Cubas, pertence à “primeira fase” 

do escritor. Com efeito, o enredo é estruturado no binômio caro ao Romantismo: antagonismo 

social e incesto. A “vocação histórica”, apanágio dos seguidores de Ivanhoé, não é esquecida, 

é o pano de fundo onde o drama se desenvolve, em suma: seria a obra mais “romântica” de 
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Machado de Assis. No entanto, procuraremos, na medida do possível, demonstrar a postura 

inconformista de Lalau, que a distingue das protagonistas dos romances da primeira fase. 

Casa velha e os romances A mão e a luva, Helena e Iaiá Garcia são, ainda segundo a 

mesma ensaísta, “embora muito disfarçadamente, livros autobiográficos” (idem, p.65). A 

estudiosa analisou as vidas das personagens e comparou-as com a do autor. Constatou a 

semelhança da classe social e o desejo de ascensão, e concluiu – são “livros autobiográficos”.  

Atualmente, os estudos autobiográficos seguem outras pistas: autor, narrador e 

personagem protagonista têm de ser a mesma pessoa, “A autobiografia (narrativa que conta a 

vida do autor) pressupõe que haja identidade de nome entre o autor (cujo nome está 

estampado na capa) o narrador e a pessoa de quem se fala” (LEJEUNE, 2008, p. 24). Os 

grifos são do ensaísta, que indica as provas cabais para se chamar uma obra de autobiográfica. 

À época de Lúcia Miguel Pereira, a crítica buscava elementos extratextuais para compreender 

a obra literária e enriquecer a análise. O prefácio que escreveu para a obra, em agosto de 

1943, apresenta os primeiros e indispensáveis argumentos para se começar a analisar Casa 

velha.     

 A Editora Cidade Viva recentemente lançou edição bilíngue da obra; o livro de Machado 

de Assis é o terceiro da Coleção River of January, precedido de A Alma Encantadora das 

Ruas, de João do Rio, e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de 

Almeida. A tradução de Casa velha para o inglês é de Mark Carlyon, também responsável 

pelas notas. O poeta Alexei Bueno assina a introdução, na qual contextualiza e sintetiza a 

biografia do romancista. Edição luxuosa, enriquecida com ilustrações do artista plástico 

Daniel Senise e do ensaio “Casa Velha”, de John Gledson, publicado anteriormente em 

Machado de Assis: Ficção e História.  

 A iniciativa é duplamente louvável: difunde o autor brasileiro no exterior e possibilita à 

nova geração conhecer o livro através da caprichada edição, já que na obra completa do autor, 

publicada pela Editora Nova Aguilar, a narrativa fica perdida no segundo volume, entre os 

“Outros Contos”. As citações do presente ensaio são da edição da editora Cidade Viva; já as 

dos outros romances e contos, da Editora Nova Aguilar. Nessas referências, indicaremos o 

volume da obra em algarismo romano, seguido da página. 

Casa velha é narrada por um padre que pretende escrever a História do primeiro reinado, 

projeto que o levou a hospedar-se na casa antiga, onde residiu um ex-ministro de D. Pedro I, 

com o objetivo de pesquisar em sua biblioteca. Como o autor não se interessava por figuras 

históricas individuais, mas em relações humanas e no que há de mais oculto no homem, o 
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narrador muda os seus planos e afirma, “mas nem a alma de um homem é tão estreita que não 

caibam nela coisas contrárias, nem eu era tão historiador como presumira. Não escrevi a 

história que esperava; a que de lá trouxe é esta.” (ASSIS, 2010, p. 76 )  

O comentário metalinguístico do personagem-narrador revela que o assunto de que falará 

não é concernente aos grandes homens da História, mas a história de Félix e Claudia, o nome 

de batismo de Lalau. No entanto, o leitor não deve acreditar na dissimulação, já que o tempo 

diegético é marcado por conflitos, é o período regencial. A obra é permeada de discussões 

políticas, embora o narrador despiste, afirme que não escreverá nenhum compêndio histórico.  

Casa velha toca em assunto espinhoso, a saber, o amor anatemizado do padre pela jovem, 

e o grande conflito entre dona Antônia e a agregada. Luta de classes? Evidente que a narrativa 

não faz referência a nenhuma ideologia, o que está em jogo e revelado na trama é o desejo de 

obstruir a entrada de uma representante da classe pobre no seio da abastada e conservadora 

família. Embora um crítico renomado afirme que dona Antônia tem “pontos de vista 

decididamente direitistas” (GLEDSON, 1986, p.42).   

A disputa entre a matriarca e a moça é o ponto nevrálgico da narrativa, a postura altiva da 

jovem sinaliza uma reação à dependência, demonstra nova postura da agregada em relação à 

protetora. Mesmo despossuída de pensamento ideológico que nutrisse insatisfação política, 

Lalau conhece sua posição, “sou uma agregadazinha” (ASSIS, 2010, p.152). O seu realismo 

desiludido revela o conhecimento dos interesses que selavam os matrimônios e as relações 

sociais. Esse é o contexto em que circulam os personagens de Casa velha, cujos conflitos são 

descortinados através de uma narrativa parcial e subjetiva do personagem que se envolveu 

mais do que desejava nos problemas da casa. 

 Acrescentar uma pequena contribuição à rica e vasta fortuna crítica de Machado de Assis  

nos encorajou a pesquisar o autor, além, é claro, de gostar do escritor. Tal tarefa nos fez 

debruçar sobre o cabedal crítico que, a despeito de sua imensidão, apresenta poucos estudos 

sobre Casa velha. Adiante faremos um pequeno comentário sobre os principais intérpretes da 

obra machadiana. Apenas uma seleção de ensaios, já que seria impossível comentar toda a 

fortuna crítica do autor.  
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Fortuna crítica 

 

Raimundo Faoro analisou as relações de força entre as classes, isto é, o 

escamoteamento da luta de classes, já que não havia um proletariado organizado. A 

personagem ascende por estamento ou pertence à classe dominante. O ensaísta contextualizou 

o momento por que passava a nação: o Capitalismo estendia os tentáculos pelo país, o 

trabalho escravo era um entrave ao modelo econômico; no entanto, o que fazer com o enorme 

plantel de cativos, pois “Liberdade sem pão, não representa nada [...] O escravo seria livre, 

mas ficaria sem trabalho e sem pão, entregue à mendicância” (FAORO, 1976, p. 36). 

Alfredo Bosi, em seu Brás Cubas em três versões, pretende “reconsiderar pelo menos 

três versões dadas a este bizarro narrador” (2006, p.8). O estudioso se vale da posição 

“bifrontal” de Brás Cubas, participante e expectador da vida, para analisar o lugar privilegiado 

que o romance ocupa, não somente em nossas letras, mas também em relação aos seus pares 

na literatura ocidental. O defunto narrador não é onipresente como os narradores realistas, 

porém, sua limitação é o seu ponto forte, já que tudo o que conta vem seguido de reflexão, 

ponderamento, descortina a problemática do eu, qual o significado das ações, qual o sentido 

da Existência.  

O estudo de Alfredo Bosi dialoga com o de Roberto Schwarz, Um mestre na periferia 

do capitalismo. Além de escolherem o mesmo romance para análise, os ensaístas se detêm na 

postura “volúvel” do narrador. Talvez o auge do estudo de Schwarz seja A sorte dos pobres, 

no qual revela o destino dos personagens dessa classe – que jamais mudam a sua condição de 

despossuídos e dependentes de favores – exemplifica seu argumento com D. Plácida e 

Eugênia, a moça que suscita questionamentos zombeteiros do narrador, “Por que bonita, se 

coxa? Por que coxa, se bonita?” (ASSIS, 1985, p.554). 

Schwarz revela que o verdadeiro motivo por que Brás Cubas abandonou Eugênia não 

foi o defeito físico, a anomalia serviu de pretexto, a diferença de classe foi o real motivo, “o 

fundo da questão é mesmo de classe, e o defeito físico não passa de um acréscimo que lhe 

serve de álibi” (SCHWARZ, 2000, p. 96).  

Em seu outro estudo sobre Machado de Assis, Ao vencedor as batatas, o mesmo 

estudioso analisa os primeiros romances românticos do autor: Ressurreição (1872), A mão e a 

luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878). O dilema de suas protagonistas, todas sob o 
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jugo do favor, consiste em confessar o amor sem parecer arrivismo. Os argumentos desse 

ensaio nos ajudaram a compreender as heroínas daqueles romances. Este estudo tem uma 

dívida imensa com o ensaio de Schwarz. Seguimos suas pistas e chegamos em Lalau, não 

analisada por ele. Começamos de onde ele parou. Não se pretende propor nova interpretação 

da obra do autor, mas comparar as atitudes das agregadas ante o favor e constatar o 

inconformismo de Lalau, que a torna diferente. 

Esquema, de Antonio Candido, é um inventário dos principais estudos críticos sobre a 

obra machadiana, de Lúcia Miguel Pereira, que buscou “na vida do autor apoio para o que 

aparece na obra ou utilizar a obra para esclarecer a vida e a personalidade” (1995, p.23), 

passando por Augusto Meyer que, inspirado em Dostoievski, viu o “homem subterrâneo” na 

obra de Machado. O crítico não esqueceu os estudos fundamentados no psicologismo; em 

seguida, passa a analisar os contos O Espelho e O Alienista, para, enfim, se deter num 

problema recorrente na literatura de Machado, a “relação entre o fato real e o fato imaginado” 

(idem, p.30), gancho para tecer comentários a respeito de Dom Casmurro. 

Eduardo de Assis Duarte organizou uma coletânea que abrange diferentes gêneros nos 

quais o personagem central é o negro, Machado de Assis afro-descendente (2007). Espécie de 

sumário em que estão relacionados contos, crônicas, algumas poesias e trechos de romances 

em que o negro é o protagonista. Trabalho hercúleo, ao levar-se em conta a extensa obra do 

romancista. No final da “antologia”, há um pequeno ensaio que procura “amarrar” a questão 

do negro enquanto personagem e mimese da sociedade oitocentista.  

Ainda sob a perspectiva da negritude, Luis Costa Lima caracterizou o estilo 

machadiano de “capoeira verbal” (1997, p. 39). Assim como a capoeira é uma mistura de 

dança e luta, oriunda de escravos que dissimulavam uma dança, que se transforma em golpe 

contra o capitão-do-mato, a “capoeira verbal” de Machado de Assis requer atenção redobrada 

do leitor, pois os assuntos são dissimulados, despistados, o narrador é reticente, às vezes, 

apenas sugere, em outras, revela sua opinião sem eufemismos.  

A força da mulher na prosa machadiana é impressionante, Capitu é o paradigma, mas 

há outras personagens femininas tão cativantes quanto a mulher de Bentinho. Lalau, de Casa 

velha, talvez ombreie com ela. Em “O império feminino”, Luis Filipe analisou o papel das 

mulheres nos romances de Machado sob o “ponto de vista da organização social” (1996, 

p.178). O professor revela as origens sociais das personagens Sofia, Capitu e Flora, a indecisa, 

e constata que “São escassas as mulheres efetivamente pobres, pelo menos num conceito 

que nos seja contemporâneo. A pobreza, no mundo de Machado, mantém sempre uma 
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infranqueável fronteira de dignidade humana”. ( idem, p.170) .O estudo demonstra como as 

mulheres se valem de inúmeros artifícios para “alocar-se em sociedade”. À galeria de 

mulheres citadas, faltou a agregada Lalau, em quem, pegando de empréstimo as palavras do 

mesmo teórico, “a pobreza e a dignidade” andam de mãos dadas. 

Não é nenhuma “descoberta” a posição ativa do leitor na obra de Machado de Assis. 

Partindo dessa premissa, Hélio de Seixas Guimarães estudou Os leitores de Machado de 

Assis: o romance machadiano e o público de literatura no século 19. Valendo-se da 

importância que a Estética da Recepção atribui ao leitor, já que para esses pensadores o texto 

é um tecido cheio de “lacunas, de hiatos a serem preenchidos pelo leitor” (2004, p. 43), o 

ensaísta avalia as mudanças por que passaram as maneiras do narrador interpelar o leitor. Se 

no início de sua ficção, pressupõe um público numeroso, nos romances da maturidade, talvez 

não tivesse nem “cinco” leitores, como deixa a entender em “Ao Leitor”, nas Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. Sem dúvida alguma, um dos grandes “achados” do livro é o 

compilamento da crítica dos romances recém lançados, no “calor da hora” e traz análises de 

Mário de Alencar, Baptista Junior, Artur Azevedo, dentre outros. 

O primeiro ensaio de fôlego sobre Casa velha é assinado por John Gledson, que analisou 

o reflexo da História nos romances de Machado de Assis. A aproximação das esferas pública 

e privada, semelhanças de datas e nomes, a autossuficiência da casa, fez Gledson interpretar o 

imóvel como metonímia da nação, o que contribuiu para ler a obra como alegoria:  

 

a estrutura da trama de Casa Velha é paralela à da História política entre 

1822 e 1840. Os pecados do pai (Pedro I, bem conhecido tanto por seus 

métodos ditatoriais como por suas irregularidades sexuais) estão prestes a 

serem castigados através de seu filho, Pedro II, que era, como Félix, seu 

oposto em termos de caráter. (GLEDSON,1986, p. 40-41)  

 

O trecho evidencia que a leitura alegórica vê similaridade entre a vida sexual do 

imperador e a do personagem, pai de Félix, cuja alcova também foi movimentada. Revela-nos 

ainda que o comportamento do segundo rei assemelha-se ao do filho, mais comedido.  

A protagonista de Casa velha tem dezessete anos em 1839, ano em que o enredo é 

ambientado, ficou órfã em 1831. Ao analisar as datas, constatou que a jovem nasceu em 1822, 

ano da Independência, e ficou órfã em 1831, ano demarcador do fim do primeiro Império. A 

agregada sinaliza para uma nova forma de governo, simbolizada pelo seu nome de batismo, 

“Cláudia, que se associa com a república-arquétipo de Roma, e pelo nome de seu verdadeiro 
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pai, Romão Soares” (idem, 42). Em sua leitura alegórica, o nome próprio de Lalau prefigura a 

República, argumentação corroborada, segundo o crítico, pelo primeiro nome de seu pai, 

grifado pelo estudioso. É uma leitura engenhosa. Aproxima datas e anos, associa-os a fatos 

marcantes da História do Brasil. Nessa leitura, nomes de personagens aludem a fatos 

marcantes da História mundial ou a nomes de cidades. O primeiro nome do pai de Lalau, 

Romão, remete a Roma.  

 É uma leitura que respeitamos, mas a nossa vai por outro caminho. A alegoria é uma 

forma de interpretação em que o significado é dado a priori. A caveira segurando a foice só 

tem um único significado: a morte. Daí a crítica de Goethe: 

 

Existe uma grande diferença, para o poeta, entre procurar o particular a 

partir do universal, e ver no particular o universal. Ao primeiro tipo pertence 

a alegoria, em que o particular só vale como exemplo do universal. O 

segundo tipo corresponde à verdadeira natureza da poesia: ela exprime um 

particular, sem pensar no universal, nem a ele aludir. (Apud, Benjamin, p. 

183) 

 

 

Na visão de Goethe, o uso da alegoria significa a subordinação da arte à religião, à moral, 

à política, à História, negando, dessa forma, a autonomia poética e a livre expressão do artista. 

A revisão dessa ideia começa com Walter Benjamin ao estudar o drama barroco alemão, 

quando percebe na alegoria uma força denunciante. 

Gledson viu no particular – os problemas por que passavam os habitantes da casa velha – 

o universal, ou seja, a História da nação. Com essa leitura, os personagens machadianos  

personificam os grandes homens da História, seriam exemplos das figuras que ilustram os 

compêndios históricos.  

Entendemos que a literatura de Machado de Assis corresponde “à verdadeira natureza da 

poesia”, poesia no sentido amplo do termo, linguagem figurada, rica de significados e 

permeada de subjetividade. O Homem é o mote de sua literatura, que exprime um particular 

contextualizado num determinado momento; no entanto, os personagens implodem os muros 

que os delimitam temporalmente, daí a relevância dos conflitos humanos em sua obra, 

tornando-a atemporal. A ficção machadiana reflete, “Não uma realidade, fixada no tempo e, 

no espaço, mas o núcleo do real existente no passado, que se prolonga no presente e se lança 

no futuro” (AMPARO, 2011, p.36) 
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Esses são os teóricos que contribuíram para uma nova interpretação da obra machadiana; 

há outros, que serão mencionados durante este estudo, e muitos outros, que por motivos de 

seleção e espaço não foram citados.  

Mesmo não seguindo à risca o modelo romântico, a sua influência é constatada na obra 

machadiana, principalmente em seus primeiros livros. O que é normal, pois o vento do 

Romantismo varreu os quatro quadrantes do mundo. Veremos como ocorreu o influxo em 

seus primeiros romances. Antes, porém, faremos uma breve contextualização do movimento, 

onde ele se iniciou, na Europa.  
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II. MACHADO DE ASSIS E O ROMANTISMO 

 

Se fôssemos resumir as relações entre o artista e a sociedade nesta época 

[...] a Revolução Francesa inspirava-o com seu exemplo [e] a revolução 

industrial com seu horror.  

                                                         (HOBSBAWM, 1977, p. 278) 

 

 

Romantismo, escola artística que espraiou-se pela pintura, música, arquitetura e 

literatura. Sua influência é constatada até hoje, foi o resultado de duas revoluções: a industrial 

e a francesa. Revoluções que mudaram comportamentos, estabeleceram normas sociais, 

modificaram sobremaneira as “relações entre o artista e a sociedade”, como afirma a epígrafe.  

O revolucionário 14 de julho de 1789, que assinala a tomada da Bastilha, símbolo da 

arbitrariedade real, destituiu a monarquia absolutista de Luiz XVI e promoveu a ascensão da 

burguesia, acabou com o monopólio dos membros da Igreja nos cargos públicos e o privilégio 

da aristocracia, se bem que essa classe já demonstrava descontentamento com o rumo da 

política real, sobretudo com a elevação de impostos.     

 Embasada teoricamente com as obras dos filósofos iluministas, divulgadas amplamente 

em brochuras baratas, a leitura do Contrato social, de Rousseau, forneceu argumentos à classe 

burguesa sobre a necessidade de rever o “direito divino” de possuir grandes extensões de 

terra, verdadeiros feudos, enquanto o pequeno camponês sofria em sua propriedade com as 

intempéries naturais, chuvas torrenciais ou secas, dízimos e com o cálculo frio do lucro. 

Propunha a urgência de outro contrato para reger a relação patrão/ empregado, limitando o 

poder real: 

 

 

o poder soberano, por mais absoluto, sagrado, inviolável que seja, não passa nem 

pode passar além dos limites das convenções gerais e que todo homem pode dispor  

plenamente da parte de seus bens e da liberdade que lhe foi conferida por essas 

convenções, de maneira que o soberano jamais possui o direito de sobrecarregar um 

súdito mais que outro porque então, tornando-o particular o negócio, seu poder deixa 

de ser competente. (ROUSSEAU, s.d. p. 52) 
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Em A origem das desigualdades entre os homens, relevante para os movimentos 

revolucionários que eclodiram sob a inspiração francesa, revela o profundo descontentamento 

do filósofo com o progresso, que, na sua visão, não contribuía para o aperfeiçoamento 

humano, ao contrário, os mecanismos de vida social, nas grandes cidades, tornavam o homem 

insolente, arrogante, explorador e vaidoso de suas conquistas, daí a necessidade de imagens 

utópicas, o argumento de que a vida simples e pacata do campo seria melhor do que a vida 

agitada e inumana das cidades grandes, o “trabalho voltaria a ser (como no passado) 

semelhante à arte – isto é, a livre expressão da criatividade humana.” (LOWY, 1990, p. 51) 

Voltaire também ajudou a demolir os alicerces do Ancien Régime. Crítico feroz do 

clero, via na união da Igreja e do Estado uma forma de explorar o povo e de manter os 

privilégios reais. Nas páginas de O ateu e o sábio destila ceticismo irônico e questionador, 

desconfia da onipresença de Deus e do destino do homem, traçado divinamente. Cândido ou o 

otimismo, talvez a sua obra mais conhecida, revela como a inocência, a ingenuidade e a 

crença cega podem ser ridículas; o filósofo foi “o grande demolidor de verdades 

convencionadas do passado” (FALBEL,1978, p.32). Um dos pilares do pensamento 

iluminista, o anticlericalismo aparece nos  personagens machadianos que, embora professem a 

fé católica, são desprovidos de bondade divina e movidos pelo interesse, buscam primeiro as 

coisas materiais, como nos antológicos contos “A igreja do diabo” e “Frei Simão”. 

O trinômio Liberdade, Igualdade e Fraternidade não encorajou somente os 

revolucionários atrás das barricadas, mas também os romancistas que podiam escrever sobre 

qualquer assunto, desde que se responsabilizassem, como definia A Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Tendo a liberdade por retaguarda, Victor Hugo escreveu 

sobre a mesquinharia e preconceito humanos em Os miseráveis, leitura obrigatória e 

influência facilmente reconhecida em vários escritores. Embora não sendo nenhum flâneur, 

como afirma Benjamin na brilhante análise de Baudelaire, Victor Hugo romanceou a 

burguesia parisiense e o subúrbio, como atesta Os trabalhadores do mar.  

A outra Revolução, a Industrial, mudou a paisagem das grandes cidades, 

principalmente as situadas na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX. Os moradores de  

Manchester e Liverpool respiravam o ar contaminado pelas chaminés das várias fábricas que, 

fomentadas pela máquina movida a água de Thomas Highs, o tear inteiramente mecânico de 

Cartwright e a famosa máquina a vapor de Newcomen, proliferaram em seus arredores. O 

crescimento no número de fábricas e o aumento na oferta de trabalho contribuíram para o 

crescimento demográfico, influindo na qualidade de vida dos trabalhadores. O salário subiu e 
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ocasionou melhores condições de alimentação e saúde, por consequência, prolongando a 

duração da existência humana. Mas a melhora de vida era paga com preço alto, pois os 

salários dos trabalhadores 

 

 

eram insuficientes e na maioria das vezes recebiam  seus magros 

salários de uma forma irregular, através de intermediários duros, 

que viam unicamente a quantidade produzida, pois normalmente a 

paga era feita pelo número de peças produzidas [...] Da escravidão 

na Antiguidade à nova escravidão, poucas eram as diferenças. 

(FALBEL, 1978, p.28)   

 

 

O leitor do trecho e porventura do romance de Zola, Germinal, reconhece que a 

Revolução Industrial se apoiou no tripé: descoberta, exploração e ganância. Extensas horas de 

trabalho para produzir elevadas quantidades de produtos e péssimas condições higiênicas das 

oficinas permeavam as relações de trabalho, que mais adiante sofrerá divisão. Além, é claro, 

dos aventureiros que aproveitaram o boom da industrialização e abriram empresas, contraíram 

dívidas e faliram, como no conto machadiano em que o empreendedor, antes mesmo de abrir 

o negócio, sonha com lucros exorbitantes, “que prometia dar, nos primeiros seis meses, 

oitenta a cem contos de lucro. Custódio foi ter com o anunciante. Era uma grande ideia, uma 

fábrica de agulhas, indústria nova, de imenso futuro. E os planos, os desenhos da fábrica, os 

relatórios de Birmingham, os mapas de importação”. (ASSIS, 1985, II, p. 335). O personagem 

do conto, O empréstimo, personifica o empreendedor insensato, que elabora grandes projetos, 

enormes desígnios; no entanto, a condição financeira e o ânimo são insuficientes para levá-los 

a cabo. Como toda grande Teoria na obra de Machado de Assis está fadada ao fracasso, o 

empresário Custódio não consegue escapar desse Destino.   

Na Alemanha, onde a publicação de Os sofrimentos do jovem Werther ditou a vaga 

comportamental e influenciou obras mundo afora, foi que o Romantismo obteve consistente 

fundamento filosófico. Goethe e Hegel, seguidos do idealista Fichte e do hermético Kant, que 

escreveu um pequeno ensaio no qual procurava definir o Século das Luzes, preocupados e 

instigados, ou melhor, “inspirados”, com a concepção de obra de arte plena, completa, que 

reunisse todas as linguagens artísticas, unificasse filosofia e arte, integrando também a 

religião e a moral: 
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O que a filosofia revela abstratamente a arte realiza, tornando concreta a 

filosofia; seria um idealismo, poderíamos dizer, convertido em realismo 

[...] filosofia, arte, moral e religião devem constituir um todo único. A 

moral está para a religião assim como a arte está para a filosofia 

(BORNHEIM, 1978, p. 94). 

 

O pensamento revela a vontade de ampliar os abstratos conceitos da filosofia através das 

expressões artísticas. A preocupação religiosa origina-se da Reforma, que reduziu 

drasticamente os poderes da igreja católica e deu ao homem a responsabilidade por sua 

salvação. Na relação do homem com Deus, não mais havia intermediário; o homem é 

responsável por sua salvação, portanto, o protestantismo, sintetizado no pensamento do 

apóstolo Paulo, “pela graça sois salvos” (Efésios 2:8), e base do pensamento de Lutero, é um 

dos vetores do individualismo burguês e difusor do Capitalismo.   

Outros pensadores também contribuíram, cada um a seu modo, para a renovação 

ideológica e estética, que se manifestou nos acontecimentos políticos de toda a primeira 

metade do século XIX. Em 1689, Locke escreveu sobre a necessidade de separar os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Sua contribuição e de outros filósofos como Diderot e 

D’Alembert encontram-se na Enciclopédia, tentativa de arregimentar e sistematizar todo o 

conhecimento do mundo, como queriam os iluministas. Esses autores formaram o pensamento 

que derrubou sistemas de governo arcaicos, reis que, com o beneplácito da igreja, oprimiam a 

população, além de oferecerem aos escritores menos “engajados”, cabedal de conhecimento e 

temática para suas obras.  

Diante desse contexto, o artista projeta seus sentimentos na paisagem, a natureza é um 

local sublime, um lugar de refúgio, recordação e promessa, repouso e paz. A paisagem é 

moldada pela imagem do sonhador que mergulha na contemplação, com melancolia, saudade, 

medo, pensando na vida que passa, na solidão. Junta-se a isso  a fuga para o passado (a Idade 

Média ou a Infância), para o sonho ou para a loucura, para o interior do próprio eu 

(egocentrismo), para a boêmia ou para a ruptura completa com a vida: o suicídio. 

 Os artistas circunscreveram a visão romântica “ao reconhecimento da 

existencialidade mais exterior dos seres e das coisas, sem que se desfaçam em suas obras 

valores de imaginação especificamente romântica” (ZANINE, 1978, p. 205). A visão do 

mundo dependia do estado de espírito do poeta. As várias linguagens artísticas que se 
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expressaram através do Romantismo confirmam sua relevância na História da arte. 

Contextualizamos e delimitamos o Romantismo em uma única arte, a literária, e constatamos 

na obra de Machado de Assis aquele mundo em ebulição, evidenciado na infatigável leitura de 

correntes literárias tão diferentes, que contribuíram para a criação de seu Romantismo, 

“mitigado e estranhamente modificado” (PEREIRA, 1988, p.66).  

No Brasil, o Romantismo teve algumas peculiaridades oriundas de nossa formação 

histórica. Os escritores se empenharam em retratar um país recém independente, louvar a 

nação que precisava se afirmar com soberania, decorrendo daí os dois temas comuns entre os 

primeiros românticos: natureza e indianismo. Foi um movimento de afirmação da liberdade 

política e reivindicou a independência literária. A dupla missão norteou os escritores, 

permeou a literatura de “cor local”, enfim, glorificar o silvícola era ser nacionalista e patriota.  

A publicação de Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães, demarcou 

historicamente o início do Romantismo, em 1836. O poeta publicou, ao lado dos amigos, 

Porto Alegre, Sales Torres Homem e Pereira da Silva, a Niterói, revista brasiliense, que, além 

de discutir química, economia, direito e astronomia, fundamentou os pressupostos temáticos 

que nortearam a produção literária da época: localismo e universalismo, religiosidade e 

nacionalismo.  

O local é bem demarcado n’A moreninha, tido como prosa inaugural do Romantismo, 

em 1844. Embora O filho do pescador, de Teixeira e Sousa, cronologicamente seja o primeiro 

romance publicado no país, foi descartado pela crítica literária por causa da fraca qualidade 

estética de sua prosa. O romance de Joaquim Manuel de Macedo apresenta um retrato da 

sociedade fluminense, reunida na Ilha de Paquetá: jovens alegres e ruidosos, estudantes, as 

amizades, os namoros, os negócios, o ambiente restrito e acolhedor, os saraus.  O autor soube 

trabalhar artisticamente os desejos e anseios da juventude que habitava o Rio de Janeiro de 

então, a capital do Império. Construiu um enredo em que cada final de capítulo deixa a 

interrogação na leitora, “E agora, o que vai acontecer?”, indagação que é respondida somente 

no epílogo do livro, quando Augusto, conhecido galanteador, perde uma aposta e diz qual é o 

título de seu romance: A moreninha (MACEDO, 1997, p. 141). O que a prosa de Joaquim 

Manuel de Macedo revela não é apenas a narrativa do romance (no sentido de caso amoroso) 

entre Augusto e Carolina. É também a história enquanto romance (no sentido de gênero) da 

construção do enredo, do fazer literário, ou seja, a metalinguagem, que Machado de Assis usa 

magistralmente em seus romances.   
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A prescrição literária que a Niterói trouxe nos seus dois únicos números nunca  

norteou os romances machadianos da fase romântica. Em “Instinto de Nacionalidade”, ensaio 

escrito em 1872 e paralelo à redação do seu primeiro romance, Ressurreição, o romancista 

contesta as manifestações do movimento nativista de seu tempo, vendo nele um exagero e 

uma mistificação:  

 

É certo que a civilização brasileira não está ligada ao elemento 

indiano, nem dele recebeu influxo algum; e isto basta para não 

ir buscar entre as tribos vencidas os títulos da nossa 

personalidade literária. Mas se isto é verdade, não é menos certo 

que tudo é matéria de poesia, uma vez que traga as condições 

do belo ou os elementos de que ele se compõe! (ASSIS, 1985, 

III, p. 802) 

 

A citação lembra um manifesto, o romancista expõe suas ideias, que não passavam 

pela heroicização do índio; no entanto, não elabora nenhum índex com as obras de seus 

companheiros de ofício, que caudatoriamente cantaram em verso e prosa o bugre em seu 

habitat, pois, “tudo é matéria de poesia”. Aliás, o próprio autor publicou um livro de poesias 

indianistas, Americanas. Mas é Machado como romancista que interessa. 

 A designação de “romântica”, atribuída pela crítica a uma parte da obra machadiana, 

foi a maneira encontrada para enquadrar os romances que têm um happy end, como A mão e a 

luva. Esses primeiros romances não são permeados de pessimismo, apresentam enredos nos 

quais a diferença de classe é obstáculo aos enamorados, como exemplifica Casa velha, que, 

publicada em 1885-86, ou seja, após o reconhecimento público advindo de Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, foi taxada de “romântica”, somente porque retorna ao problema dos 

jovens apaixonados e separados pela diferença de classe, conflito central também de Helena e 

Iaiá Garcia. 

Aproximar o Machado das Memórias do Machado de Casa velha, é reconhecer nessa 

obra as qualidades encontradas nos romances pós 1880; o adjetivo “romântico” não pode 

desqualificá-la. Ainda que tenha alguns matizes românticos, não é demérito algum, já que o 

Romantismo foi 
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A época que marca mais decisiva ou incisivamente a desintegração da 

ortodoxia patriarcal nas áreas social e culturalmente mais importantes do 

Brasil – a segunda metade do século XVIII e a primeira do século XIX –

foi, entre nós, de aparecimento de ideias românticas, não só a respeito das 

relações de amor ou de sexo entre indivíduos como no tocante às relações 

de subordinação de filhos a pais, de súditos a reis, de cristãos aos bispos ou 

padres da Igreja. (FREYRE, 2004, p.759)  

 

 

Na passagem acima, cujos grifos são nossos, o sociólogo revela a importância do 

Romantismo, que mais do que estilo literário, foi pensamento filosófico que mudou ideias, 

atitudes, comportamentos, questionou hierarquias no seio da família patriarcal e na Igreja.  

A leitura dos primeiros romances de Machado é relevante para entender a formação da 

sociedade brasileira, já que, no Brasil, a literatura oitocentista foi uma passarela onde se deu 

infindável desfile de mocinhas e iaiás, o que não é de se espantar, uma vez que o romance é 

uma invenção burguesa, que retratava e criticava a classe em ascensão. Mas o nosso atraso 

econômico não permitiu à burguesia se fortalecer e se organizar, daí a impressão que temos, 

ao ler os romances machadianos, de que seus personagens procuram manter-se de pé num 

terreno movediço, fazem de tudo para esconder um passado obscuro, que, caso venha à tona, 

compromete todas as relações sociais. Esse passado “vergonhoso”, do qual as protagonistas 

fogem como o diabo da cruz, pode ser uma bastardia ou uma diferença de classe, que acaba 

por separar os jovens apaixonados. Esses temas, caros ao Romantismo, provam o diálogo de 

Machado de Assis com a tradição. Embora não seguida fielmente, é inegável a influência 

dessa tradição em sua formação intelectual, e para entender o seu desenvolvimento artístico, 

que culminou com a escrita de romances canônicos, urge conhecer a tradição literária com a 

qual dialoga:  

 

A sua linha evolutiva mostra o escritor altamente consciente, que 

compreendeu o que havia de certo, de definitivo, na orientação de 

Macedo para a descrição de costumes, no realismo sadio e colorido de 

Manuel Antônio, na vocação analítica de José de Alencar. (CANDIDO, 

2006, p.436)  

 

O incansável leitor Machado de Assis aproveitou de Joaquim Manuel de Macedo a 

capacidade de observar os costumes, a elegância descritiva de Manuel Antônio de Almeida e 

a louvável capacidade de José de Alencar em criar personagens psicologicamente complexos, 
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como em Senhora e Lucíola. Este romance se apresenta ao leitor através das cartas escritas 

por Paulo contando o seu caso com Lúcia. O autor se esconde atrás da figura do editor das 

cartas para falar do amor de um homem, bem posto e respeitado na sociedade, e uma mulher 

que se tornou prostituta, por razões pessoais que só serão conhecidas pelo homem que a 

amou.  

A reorientação da perspectiva narrativa que confere a Machado de Assis seu lugar na 

tradição do romance é a direção subjetiva e interior que imprime à sua ficção. Um deles 

consiste no uso da carta, como elemento decisivo para desenvolvimento do enredo. Há uma 

constante troca de correspondência entre os personagens, a missiva ajuda a desenvolver a 

trama e elucidar segredos. O apaixonado e velhaco Luís Batista, de Ressurreição, endereça 

uma carta anônima ao ciumento e inseguro Félix, na qual insinua que Lívia traiu o finado 

marido e também o enganaria; isso é o bastante para o desconfiado Félix remeter à viúva uma 

epístola em que finaliza o namoro, “O que vou fazer é indigno, bem o sei; mas é ainda mais 

cruel do que indigno. O nosso casamento é fatalmente impossível. [...] Esta carta, que me 

condena, será a tua cabal defesa. Adeus.” (1985, I, p. 184). Ao descobrir o autor da carta, o 

arrependido Félix tenta, mais uma vez, a reconciliação; no entanto, a viúva não o perdoa. 

Como Guiomar, de A mão e a luva, de ingênua não tem nada, após ler esta carta, 

remetida por Jorge:  

  

 

Guiomar! Perdoe-me se lhe chamo assim; as convenções sociais condenam-

me decerto, mas o coração aprova, que digo? Ele mesmo escreve estas letras. 

Não é a minha pena, não são os meus lábios que lhe falam deste modo, são 

todas as forças vivas da minha existência, que em alta voz proclamam o 

imenso e profundo amor que lhe tenho. (idem, p.232) 

 

 

O missivista é sobrinho de sua protetora. Guiomar pondera se deveria aceitar ou não o 

pretendente. Mas a protagonista não deseja somente ascender socialmente, quer um marido 

reconhecido publicamente, portanto, a missiva escrita com o “coração” não foi suficiente para 

conquistá-la. 

Em Helena, a troca de epístolas é intensa. As mais importantes para o desenrolar do 

enredo são assinadas por seu pai, Salvador. É dele a que finaliza o penúltimo capítulo, ou seja, 
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soluciona o conflito central da trama, “Refleti muito durante essas duas horas [...] Elimino-

me. É o meio de conservar a Helena a consideração e o futuro que lhe não posso dar” (idem, 

p. 383). O remetente desaparece para que a filha continue a gozar do favor.  

A carta também pode acusar, remeter a um passado indesejado; neste caso, recomenda-se 

que a destinatária leia a missiva ocultamente, dentro de sua alcova, para que as mudanças de 

suas feições, quando estiver lendo, não possibilitem conjecturas a quem observá-la, e um 

segredo venha à tona, como aconteceu à Estela, de Iaiá Garcia 

  

 

 

Viu-a receber a carta, com a mão trêmula; viu-a empalidecer ainda mais; 

viu-lhe a confusão e o enleio. Por que o enleio e a confusão? Um amor 

extinto de Jorge, uma paixão que o levara à guerra, que tinha ela, que tinham 

eles três com isso? Iaiá olhou a princípio com curiosidade, depois com 

espanto, até que os olhos luziram de sagacidade e penetração [...] Iaiá 

adivinhou o passado de Estela. (1985, I, p.453) 

 

 

A passagem revela que Iaiá analisou o efeito que a missiva causou em Estela, daí 

conjecturou o amor escondido. A frieza da madrasta, quando recebia a visita do ex-

combatente, não passava de dissimulação para esconder o sentimento longevo e arrebatador. 

A partir desse instante, a relação entre a enteada e Estela deixa de ser amistosa e o 

procedimento da moça diante de Jorge muda. Antes beligerante, agora amigável. O amor da 

moça por Jorge provavelmente surgiu nesse momento. 

Em Casa velha, o autor pressagia o abandono das convenções literárias, não há cartas 

nem missivas reveladoras. Mas um bilhete, esclarecedor. Encontrado por acaso, suas linhas 

revelam que Lalau não é filha do finado ministro, “Tenha confiança em mim, e ouça o que lhe 

digo. Não faça barulho, sossegue e não fale no meu nome. Venha cá o menos que puder; e não 

pense no anjinho. Deus é bom.” (ASSIS, 2010, p.160). O bilhete revela que a criança, fruto do 

relacionamento da mãe de Lalau com o ex-ministro, morreu. Suas parcas linhas evidenciam o 

cuidado do amante em não se expor. A última oração do trecho revela a sua alegria com a 

morte da criança, “Deus é bom”, levou o “anjinho”, deixando-o livre, se bem que a criança 

não alteraria muita coisa na  relação. 
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Além de ser o veículo de comunicação, a carta estabelece o diálogo com a produção 

literária contemporânea, os escritores usam-na como instrumento de difusão e consolidação 

do movimento romântico, “das simples cartas domésticas às famosas polêmicas surgem 

trilhas sucessivas e independentes que levam à história do Romantismo, com sua ideologia, 

temas e estética”. (SANTOS, 1998, p. 101). O trecho corrobora a relevância da carta no 

folhetim oitocentista, muito além de simples relatos cotidianos, servia para alimentar os 

enredos, trocar impressões sobre leituras, discutir posturas estéticas, travar polêmicas e 

alimentar discussões, como as oito cartas sobre A Confederação dos Tamoios, nas quais José 

de Alencar polemiza com “Gonçalves de Magalhães que reivindicava para si o título de guia e 

fundador da literatura do século XIX.” (idem, p.116). Além de suscitar polêmicas, as epístolas 

estruturam enredos de romances consagrados, como o de Goethe e Ligações Perigosas, de 

Choderlos de Laclos.  

 Os incontáveis autores legados pelo Romantismo e surgidos durante o período das 

duas grandes revoluções, as inúmeras intertextualidades, as constantes citações e alusões, os 

diálogos explícitos e implícitos, as epígrafes e referências, corroboram para afirmar o quanto 

o autor foi homem de seu tempo, conhecedor dos mais variados pensamentos e autores, com 

tudo isso, conseguiu legar obra tão brasileira quanto universal. Daí deriva a sua maneira 

distinta ao construir as personagens de seus primeiros livros, tornando “ainda hoje legíveis 

esses romances de juventude”. (BOSI, 2012, p. 267) 
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III. CONSIDERAÇÕES SOBRE O GÊNERO DE CASA VELHA 

 

 A grande obra cria , de certo modo, um novo gênero e 

ao mesmo tempo transgride as regras até então aceitas.  

  (Todorov, 1969, p. 94) 

 

O gênero é uma instituição, modelo de escrita que tenta tanto preencher as 

expectativas do leitor empírico quanto moldar a expressão artística do escritor. Nesse sentido, 

é importante ressaltar o caráter tradicional e histórico de um gênero, originado em um dado 

contexto social e cultural. Apoiados na epígrafe de Todorov, entendemos que Casa velha seja 

uma obra singular, que não se adapta a designações ou classificações surgidas em 

determinados momentos da Teoria Literária. Mas o problema não pode passar sem uma 

proposta de solução. A primeira dificuldade que impõe ao pesquisador é o gênero: conto, 

romance ou novela? 

 Embora sem grandes teorizações, o dilema tem de ser colocado. Toda classificação, 

além de perigosa, é reducionista, ainda mais em se tratando de Machado de Assis. Alguns 

estudiosos designam Casa velha de “conto” (ANDRADE, 2000, p.119). Ousadamente 

discordamos, já que o seu enredo é muito mais complexo do que comumente encontramos em 

contos, embasados num único conflito, com poucos personagens, é a  

 

 

forma narrativa de menos extensão e se diferencia do romance e da 

novela não só pelo tamanho, mas por características estruturais próprias 

[...] o conto elimina as análises minuciosas, complicações no enredo e 

delimita fortemente o tempo e o espaço. (SOARES, s. d. p.54). 

 

 

A delimitação do espaço e do tempo, as características “estruturais próprias”, a 

dimensão (tem poucas páginas), o enredo centrado em um único personagem, o foco na 

individualidade. Narrativa condensada, de comunicação rápida, leitura sem interrupção, de 

uma única vez. O famoso aforisma de Mário de Andrade “Em verdade, sempre será conto 

aquilo que seu autor batizou com o nome de conto” (ANDRADE, 1955, p. 5), é usado 

indiscriminadamente, como se o conto não tivesse regras próprias. O seu enredo é organizado 

de maneira que tenha um fim dramático, a resolução do conflito deve obrigatoriamente 
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surpreender o leitor. A leitura do conto Frei Simão, de Machado de Assis, exemplifica o que 

entendemos do gênero, podendo dialogar com Casa velha.   

Em Frei Simão, a diferença social também obstrui o casamento. Narrado a partir do 

manuscrito deixado pelo religioso, Memórias que há de escrever frei Simão de Santa Águida, 

frade beneditino, que, ao falecer, desabafou “- Morro odiando a humanidade !” (ASSIS, 1985, 

II, p.152), deixa intrigados os frades da irmandade. O manuscrito descortina a verdadeira 

natureza de Simão. 

Simão era apaixonado pela prima Helena, que vivia sob a proteção de sua família. 

Mas havia uma diferença entre essa personagem, que vivia de favor, e as outras personagens 

dos primeiros romances de Machado de Assis. O pai de Helena “perdera tudo ao jogo e aos 

azares do comércio” (idem, p.153). Essa distinção revela que a jovem possuiu cabedais, foi 

criada nos mesmos padrões das moças de “boas famílias”, mas sua herança foi dissipada no 

vício do jogo e no comércio. Não se sabe exatamente quais foram os “azares do comércio”, 

que contribuíram para a bancarrota de seu pai. Depois da morte de seus pais, foi o seu tio e 

também comerciante, pai de Simão, quem a criou. O fato é que o pai do rapaz jamais 

permitiria o casamento dos primos, apesar de a sobrinha ser uma jovem virtuosa, “Davam de 

boa vontade o pão da subsistência a Helena, mas lá casar o filho com a pobre órfã é que 

não podiam consentir. Tinham posto a mira em uma herdeira rica, e dispunham de si para 

si que o rapaz se casaria com ela”. ( II, p.153-154) 

O infortúnio da má gestão dos bens de Helena provoca a infelicidade dos jovens; 

sustentavam a moça, porém, casá-la com Simão seria impossível. Vislumbravam aumentar a 

renda e não dividir o patrimônio. O pai escolheu a profissão e a esposa do filho, obrigou-o a 

entrar no comércio e podou o desejo de seguir a carreira de letras. A fim de separar o casal, 

que iniciava o namoro, cria um artifício à revelia de Simão. Ordenou ao filho que viajasse 

para uma província distante, onde moraria com Amaral, a quem entregou uma carta, escrita 

pelo pai, que contava com a capacidade imaginativa do amigo para reter o rapaz distante da 

moça, pois na adolescência teve “a triste ideia de engendrar romances, vá inventando 

circunstâncias e ocorrências imprevistas” (p.155), de modo que o rapaz ficasse o maior tempo 

possível longe da moça.  

Mas o plano não funcionou; os jovens mantêm intensa correspondência, interrompida 

somente quando uma das cartas cai nas mãos da mãe de Simão, que a entrega ao marido. 

Decidiram esconder pena, papel e tinta. A intensidade do epistolário diminuiu, paulatinamente 



 33 

escasseia, até cessar. E para separar definitivamente o casal, envia uma missiva mentirosa ao 

filho, noticiando a “morte” da sobrinha: “não te pude casar com Helena, visto que Deus a 

levou. Mas volta, filho, vem; poderás consolar-te casando com outra, a filha do 

conselheiro. Está moça feita e é bom partido. Não te desalentes; lembra-te de mim”. (II, p. 

156)  

A autoridade familiar e as atitudes do individualismo financeiro negam a Simão a 

liberdade de escolha como ainda levam o seu pai a tratá-lo com planejada crueldade, tudo 

para não reduzir os bens da família. O desejo de separar os jovens é tão intenso que o 

comerciante assassinou Helena. Contudo, o plano falha. Simão não aceita a filha do 

conselheiro, “escolheu foi um convento’’ (p.156). Optar pelo hábito é morrer para o mundo e 

refugiar-se na igreja, onde não fez amigos. Taciturno, macambúzio, triste e de comportamento 

arredio, impenetrável, alcunharam-no de “urso”.    

Não obstante, Simão e Helena voltaram a se encontrar. O agora frei, retornou à 

província natal para pregar e do alto do púlpito viu adentrar um casal, a jovem senhora tinha 

“melancolia invencível” (p.157). A espetacular aparição de Helena transtornou o religioso, 

cuja prédica perdeu toda a coerência. Frei Simão morreu completamente louco, seu pai, o 

ganancioso comerciante, teve destino semelhante. Próximo da morte, ocupou o mesmo quarto 

que pertenceu ao filho, e, segundo o narrador, “nos últimos dias de vida deste velho, [...] não 

estava menos doido que frei Simão de Santa Águeda” (p. 157).  

A pequena narrativa machadiana ilustra o que entendemos por conto, é focada em 

Simão, na sua individualidade. As outras personagens são meras coadjuvantes, participam da 

trama somente para que o drama de Simão fique mais intenso. A diferença de classe, que 

separa os namorados, é o único conflito, não há outros embates ou dilemas: ser padre e 

desejar uma mulher, como ocorre em Casa velha. No conto, a opção religiosa pressupõe 

abdicar da vida material e negar todos os deleites da carne, morrer para o mundo e viver a 

pregar o evangelho, pois o que prendia Simão à terra era Helena. A aparição da jovem na 

missa desencadeia o drama que provocará a amargura e ódio aos pais e à Humanidade.   

Acerca do gênero, escreve Luiz Costa Lima: “Os dilemas e contradições dos 

personagens só são possíveis enquanto determinadas pelo onde e como estão” (1983, p.184). 

No início da narrativa, o moribundo personagem, confessa odiar a humanidade, aguçando a 

curiosidade do leitor sobre um religioso que morre com apenas trinta e oito anos, carregando 
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consigo um sofrimento mudo, que o tornou solitário e sem afeições. O conto é como uma 

fotografia, cujo flash incide sobre uma única pessoa.  

 Há obras que burlam essas regras, como Vidas secas: romance em que os capítulos 

têm alguma autonomia, daí serem “contos”. É publicamente conhecido que o capítulo 

“Baleia”, o nono do romance, teve grande êxito como conto. Mas esses “contos” fazem parte 

de um todo, da estrutura romanesca, o leitor somente solidariza-se com a cachorra se 

acompanhar todo o seu percurso junto à família de Fabiano. Neste caso, a autonomia é 

relativa.     

Em se tratando da estrutura de Casa velha, a designação de novela, adotada por Lúcia 

Miguel Pereira, é a mais adequada, pois o narrador faz um recorte de sua vida, à época em que 

tinha 32 anos, pois a novela apresenta  “as situações humanas excepcionais que [...] se 

desenvolvem como um corte na vida das personagens, corte este explorado pelo narrador 

em intensidade, ao contrário do romance, que se estende por um longo período ou pela 

vida inteira”. (SOARES, s. d. p.56). A situação “excepcional”, na vida do padre-narrador, 

aconteceu quando ele se hospedou na casa de D. Antônia para pesquisar e escrever a História 

do Primeiro Reinado. O conflito central, a diferença social entre Félix e Lalau, aparece em 

primeiro plano, incide sobre os outros personagens, que têm participação fundamental no 

enredo: dona Antônia, Félix, Sinhazinha, o próprio padre e Vitorino. Há também outro 

conflito: o amor do padre pela jovem. 

Para não ficarmos somente em Casa velha como exemplo de novela, à guiza de 

argumentação, trazemos Os sinos da agonia, de Autran Dourado. O conflito central, 

protagonizado por Malvina, reverbera em outros três personagens: Januário, João Diogo 

Galvão e seu filho Gaspar. Três homens dominados por Malvina, que casa com o segundo e 

apaixona-se pelo terceiro, o enteado. 

Malvina usa o poder irresistível de sua beleza para conquistar o enteado, no que 

malogra. Resultado diferente obtém com Januário; conquista-o somente para fazê-lo 

assassinar João Diogo Galvão, o marido. Viúva, acha que Gaspar, o enteado, além da herança, 

assumi-la-á como esposa.  

A intriga é ambientada à época da Inconfidência Mineira, em que as várias delações 

amedrontam as relações pessoais. Aliás, o crime passional é transformado em crime politico 

pela Metrópole.  
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A relação de Malvina e Gaspar é conflituosa: Ela sente paixão avassaladora, o 

sentimento do rapaz pela madrasta é de amor puro, bucólico, fomentado pela música de sua 

flauta, que toca durante os saraus. Mas o ambiente pastoril, embalado pela poesia árcade, bem 

ao gosto setecentista, não o impediu de sonhar ou desejar a morte do pai. Portanto, a novela 

de Autran Dourado inicia com um assassinato, conflito central, e através da técnica do flash 

back e de uma narrativa cheia de fluxos de consciência, o leitor conhece como o crime afetou 

a vida dos outros personagens, fundamentais para o desenvolvimento do enredo.  

 Casa velha e Os sinos da agonia têm estruturas semelhantes, mas por que não são 

romances? Pergunta difícil de responder, dificuldade ratificada pela caracterização que Ian 

Watt atribui ao romance. Centrado no sujeito pensante de René Descartes e comparando-o à 

epopeia, o ensaísta afirma: 

 

 

os enredos da epopeia clássica e renascentista, por exemplo, 

baseavam-se na História ou na fábula e avaliavam-se os méritos do 

tratamento dado pelo autor segundo uma concepção de decoro 

derivada dos modelos aceitos no gênero. O primeiro grande desafio 

a esse tradicionalismo partiu do romance, cujo critério fundamental 

era a fidelidade à experiência individual – a qual é sempre única e, 

portanto, nova. (WATT, 1990, p.15 ) 

 

 

A epopeia possui origem oral, seu mote é a História de um povo ou de um herói que o 

representa, não há individualidade, o bardo canta a coletividade. O autor de A Ascensão do 

Romance exemplifica seu argumento com Defoe, Richardson e Fielding, escritores 

considerados precursores do gênero romance. Suas obras são protagonizadas por personagens 

que vivem inúmeras peripécias ou “experiências”. Partindo da premissa: experiência pessoal, 

a base do romance; Casa velha pertenceria ao gênero, já que em sua página inicial, o narrador 

afirma, “Não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839” 

(ASSIS, 2010, p.44). A partir desse trecho, o narrador conta a “experiência” que teve na casa, 

revelando ao leitor os fatos que aconteceram à época em que era hóspede de dona Antônia. 

Não se sabe absolutamente nada da vida pregressa do reverendo. Na tradição do romance, é 

comum o autor se debruçar e se estender sobre a vida do personagem, por um longo período 

ou por uma vida inteira.  Em Casa velha, o leitor não sabe os motivos que levaram o padre ao 
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seminário, quem são os seus familiares, enfim, não há preocupação de estender por demais a 

narrativa com descrições e explicações sobre as situações que compõem o enredo. 

O romance pretende ser o relato completo e autêntico de experiência humana, por isso 

tem a obrigação de fornecer ao leitor detalhes da história, ocupando-se das individualidades 

dos personagens principais, que ganham nome e sobrenome, respondem às particularidades de 

sua época e se movem num espaço social, cultural e geográfico de acordo com sua origem e 

formação, enfim, a sequência da ação aproxima (ou deve aproximar), tempo narrativo e tempo 

real, numa linguagem apropriada à época e ao espaço vivido pelos personagens. 

Em O retrato do artista quando jovem, James Joyce atende à curiosidade de seus 

leitores ao construir o personagem Stephen, protagonista do romance. A experiência escolar, 

os trotes, a perversão pueril, a formação jesuítica, o conflito entre católicos e protestantes, que 

polarizou a Irlanda e separava até crianças, tudo é descrito e retratado. A narrativa abarca a 

vida do personagem da adolescência à idade em que o herói abandona os tradicionais valores 

religiosos: 

 

 

Não servirei àquilo em que não acredito mais, chame-se isso o meu lar, a 

minha pátria, ou a minha igreja; e vou tentar exprimir-me por algum modo 

de vida ou de arte tão livremente quanto possa, e de modo tão completo 

quanto possa, empregando para minha defesa as armas que eu me permito 

usar: silêncio, exílio e sutileza. (JOYCE, 1971, p.232) 

 

 

Como o título da obra sugere, Stephen pretende ser escritor. Inserido num contexto 

belicoso fomentado pela religião, o enredo aborda a luta que empreende consigo mesmo e o 

mundo ao redor, para se tornar um livre pensador, o que afinal consegue, como ratifica a 

passagem acima.  

Numa narrativa ziguezagueante, o personagem extrapola as fronteiras  de Dublin. A 

história é contada através de fragmentos, interpolações, avanços e recuos. Situações apenas 

aludidas são completadas no capítulo seguinte, cabendo ao leitor juntar as peças para 

compreensão do enredo, e, no final, quando se espera a comum resolução dos conflitos, surge 

a surpresa: um diário que, com suas datas, comprova a veracidade dos fatos. Finaliza as 

últimas páginas do romance: “Março, 20”, “Março, 21, de noite” (p.233).  
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Com esse recurso, Joyce rompe com a pureza dos gêneros, ratificando o que Todorov 

afirma no enunciado que abre o capítulo, a “grande obra cria, de certo modo, um novo 

gênero”, capacidade dos excelentes autores de dinamitar as bases limítrofes de um gênero 

para outro.  

A quantidade de páginas poderia ser a distinção da novela para o romance, entretanto, 

não é o diferencial: “ela [a novela] hoje pouco se diferencia do romance; até porque muito 

perdeu ele [o romance] em extensão, nestes tempos televisivos” (SOARES, s. d. p.56). 

A diferença básica dos primeiros romances, surgidos na Inglaterra, para a epopeia não 

foi difícil identificar; todavia, o romance moderno de Kafka, Joyce e Machado de Assis não 

conservam muita semelhança com as ficções precursoras de Daniel Defoe, Samuel 

Richardson e Henry Fielding, grandes romancistas ingleses do século XVIII. O gênero 

evoluiu, “não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo. O gênero renasce e se 

renova em cada nova etapa do desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um 

dado gênero” (BAKHTIN, 1981, p.91).  

A capacidade de renovação que o gênero literário possui, observada com argúcia pelo 

pensador russo, impossibilita a Teoria Literária definir, ou melhor, diferenciar de maneira 

precisa a novela do romance. John Gledson resolveu o problema ao chamar Casa velha de 

“romancinho” (“Segundo Caderno” p. 3 O Globo, 07/05/2011). Usou o diminutivo  devido a 

quantidade de páginas – que varia de uma edição para outra – ou foi uma maneira carinhosa 

de se referir à obra. Designamos Casa velha de novela por causa da estrutura do enredo e 

também pelo número de páginas. Se num determinado momento da História da Literatura, 

houve clara distinção da epopeia para o romance, hoje, distinguir este da novela é trabalho 

impossível, semelhante ao de Sísifo.   
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IV. O NARRADOR DE CASA VELHA, PADRE E HISTORIADOR 

                      Duas visões diferentes do mesmo fato 

  fazem deste dois, fatos distintos  

    (TODOROV, 1971, p. 41)  

 

       

 

Na época de Balzac, o narrador onisciente predominava, ocupando-se em retratar amiúde 

a sociedade parisiense, modelo que encontrou Gustave Flaubert para desenvolver sua técnica 

narrativa. Stendhal não desprezou o poder divino do narrador nem o gosto por ascensão que 

domina os melhores personagens balzaquianos: Julien Sorel pertence à mesma estirpe de 

Luciano Rubempré e Rastignac. 

A preferência dos escritores do Naturalismo pelo narrador onisciente é compreensiva. 

Norteados pelo desejo de provar uma tese, abusaram do narrador onipresente, que tudo vê e 

conhece, pois paira acima do mundo diegético, de onde descreve a influência do meio nos 

personagens, que não conseguem escapar de seu limitado mundo. Para usar um exemplo 

próximo, Aluísio Azevedo pode ser citado como exemplo de um realismo formal que 

investiga a relação do indivíduo com o meio.  

Os proeminentes romances russos Crime e Castigo, Ana Karênina, e Pais e filhos 

ratificam no invariável narrador onisciente o ponto-de-vista predileto para contar os conflitos 

do homem inteligente, superior, de “espírito”, que se acha no direito de cometer qualquer ação 

para alcançar seus objetivos, da mulher que paga alto preço por não se enquadrar nos valores 

da sociedade czarista, enfim, o embate de duas gerações: a tradicional, que acredita nos 

valores da igreja ortodoxa, e a cética, fruto do cientificismo. 

Machado de Assis também optou pelo narrador onisciente em seus primeiros romances, 

mas o tradicional ponto-de-vista sofre alterações. O narrador não se contenta somente em 

contar a história, sua participação na trama revela uma posição nada convencional, interfere 

constantemente na história, ironiza uma passagem, lembra ao leitor quem é o condutor da 

trama, como acontece em Ressurreição, “Entendamo-nos, leitor; eu, que te estou contando 

esta história, afirmar-te que a carta era efetivamente de Luís Batista” (1985, I, p.191). O 

intrometido narrador frustra o desejo de ler o romance como reflexo cabal da realidade, 

acentuando o caráter ficcional da obra.  

Em Helena (1985, I, p. 372-377), o autor cria um artifício para alterar o foco narrativo 

nos capítulos XXV e XXVI, narrados por Salvador, pai biológico da moça. A mudança do 
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ponto de vista ocorre no auge da trama, nos capítulos relevantes para elucidar o enredo. O 

personagem, que até então tinha aparições esporádicas, além de satisfazer a curiosidade do 

leitor e ajudar na montagem do quebra-cabeça do enredo, é responsável pelos momentos mais 

pungentes da trama, sua narrativa destila emoção.  

O narrador não permanece estático na longitude da terceira pessoa, se aproxima, se 

envolve no enredo, como ocorre em Iaiá Garcia (1985, I, p.407), “Antes de lá entrar vejamos 

quem eram os moradores”. O verbo na primeira pessoa do plural, grifado por nós, avizinha o 

narrador do leitor, dialoga com o leitor e chama-lhe a atenção para o que  vai ser narrado. 

Nesse romance, o uso do flash-back  quebra a linearidade da história e prende o leitor à trama, 

já que cada pequena retrospectiva traz novos elementos fundamentais à compreensão do 

enredo. Na obra machadiana, “As personagens podem transmitir diretamente ao leitor a 

mensagem narrativa [...] assim como o narrador pode passar a ser uma das personagens da 

história” (VÁLIO, 1984, p. 35) 

Em A mão e a luva, o narrador debochado e zombeteiro mostra a sua cara, ironiza seu 

próprio poder e onipresença que abarca toda a realidade, “Estevão, da distância e na posição 

em que se achava, não podia ver todas as minúcias que aqui lhes aponto, em desempenho 

desse meu dever de contador de histórias” (1985, I, p.208). Ao usar o narrador onisciente e 

ironizar sua privilegiada posição de observador, contrastando-a com a limitada perspectiva do 

personagem, há uma crítica velada ao Realismo, cujo apanágio é o narrador onisciente.  

O leitor deve ficar atento às estratégias de narrativa usadas por Machado de Assis. 

Assim como o narrador onisciente não se limita a observar e descrever, seu narrador 

personagem também apresenta peculiaridades que ampliam e revigoram os modelos 

narrativos tradicionais. 

 No conto Frei Simão, o manuscrito Memórias que há de escrever frei Simão de Santa 

Águeda, frade beneditino, serve de “rascunho” para que outro narrador conte a história. O 

emprego da locução verbal “há de escrever” aponta para o futuro, pois o verbo auxiliar foi 

conjugado no presente, tempo que pode ser usado para indicar um evento num futuro próximo 

e de realização considerada certa, porém no título do manuscrito revela o inacabamento da 

obra, já que frei Simão morreu antes de concluí-la. 

 A morte de frei Simão possibilita a interferência de outro narrador, o que efetivamente 

conta a história principiada nos apontamentos, “Era melhor dar aqui alguns dos papéis 

escritos por Simão relativamente ao que sofreu depois da carta; [...] mas há muitas falhas e eu 

não quero corrigir a exposição ingênua e sincera do frade” (1985, II, p.156 grifos nossos). 
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A citação revela o escrúpulo do outro narrador em interferir nas memórias de frei Simão, no 

entanto, o manuscrito tem “muitas falhas”, passagens ilegíveis e incompreensíveis, dando 

liberdade a esse outro narrador de interferir nos originais, atuando efetivamente nos originais, 

como confessa: “O autor desta narrativa despreza aquela parte das Memórias que não tiver 

absolutamente importância” (idem, p.153). O critério usado para selecionar o que é relevante, 

ou não, é uma incógnita e torna o relato mais ampliado, cheio de significados ocultos e 

dialoga com as palavras de Todorov que estão na epígrafe.  

O texto escrito por esse outro autor não é originariamente seu, tampouco conserva a 

primeira versão, é um palimpsesto escrito em quatro mãos, que traz contribuições de Frei 

Simão e desse outro autor, que, se não fossem as assumidas interferências no manuscrito, 

poderia ser o editor das Memórias.  

Em Casa velha, a estratégia é semelhante. Eis o início, “Aqui está o que contava, há 

muitos anos, um velho cônego da Capela Imperial”. (ASSIS, 2010, p.44). O trecho sugere que 

outra pessoa recebeu um manuscrito do “velho cônego”, ouviu contar de sua  boca o drama 

que o leitor conhecerá. Pode-se argumentar, também, mudança de perspectiva, afinal, a frase 

que abre o livro está na terceira pessoa, o narrador onisciente dá voz ao narrador personagem, 

o que possui a “experiência”, aquele que efetivamente contará a história. As artimanhas 

narrativas engendradas por Machado de Assis coadunam com este argumento, “Os narradores 

gostam de começar sua história com uma descrição das circunstâncias em que foram 

informados dos fatos que vão contar a seguir” (BENJAMIN, 1985, p.205).  

A principal diferença entre o narrador de Frei Simão e o de Casa velha é que aquele não 

oculta a sua intromissão nas Memórias, enquanto que este, o narrador onisciente que principia 

a trama, apenas alude à provável existência de um manuscrito, mas deixa fluir a história sem 

interferência alguma. A história é contada pelo velho padre da Capela Imperial, que viveu e 

presenciou o que aconteceu em abril de 1839. É um narrador memorialista, daí a importância 

do tempo na trama, as lembranças vêm turvadas de dúvidas, há um esforço para lembrar os 

fatos, “esteve poucos minutos, dez ou vinte, não me lembro” (ASSIS, 2010, p.96). Como os 

fatos contados pertencem ao pretérito, o narrador tem o distanciamento temporal para melhor 

avaliar e selecionar o que deve ou não falar, “Não me lembraria disto agora nem nunca mais, 

se não tivesse ligado aos acontecimentos próximos, como veremos” (idem, p. 68). A distância 

temporal entre os acontecimentos e o momento da narração possibilita a análise das ações e a 

avaliação, com minúcias, dos moradores da casa, principalmente Lalau que logo desperta a 

curiosidade do padre, porque seu comportamento destoava da ordem severa que reinava na 



 41 

casa. Sem perder de vista a subjetividade da narrativa em primeira pessoa nem a parcialidade 

da voz que afirma “dizer tudo”, nos próximos parágrafos conheceremos como foi a 

convivência do padre com os moradores da casa. 

O padre pretende escrever a História do primeiro reinado, projeto que o levou a frequentar 

diariamente a casa para pesquisar em sua biblioteca. Nessa casa, residiu um ex-ministro de D. 

Pedro I. Uma disputa literária fomentou no padre a vontade de escrever uma obra que 

sobrepujasse a do rival: “podia fazer coisa melhor” (ASSIS, 2010, p.44). No entanto, ao 

debruçar-se sobre jornais e manuscritos, a confiança se abalou, “Vi então que era mais fácil 

projetá-la [...] que realmente executá-la”.  

À medida que se envolve com os moradores da velha casa, o padre abandona o projeto 

inicial e se concentra na história de seus moradores, cuja simpatia foi conseguida com alguma 

afetação:  

 

Compreendi que ela [D. Antônia] herdara as naturais esperanças do pai [de Felix] e 

redobrei de atenção com o filho. Fi-lo sem esforço, mas pode ser também que entrasse 

por alguma coisa, naquilo, a necessidade de captar toda a afeição da casa, por motivo 

de meu projeto ( idem, p.52) 

 

A passagem é reveladora. O narrador reconhece que a “atenção” dada ao moço não é 

desprovida de interesse. Palavras escolhidas, opiniões premeditadas e a própria posição que 

ocupa na sociedade, fizeram a importância do padre crescer no seio da tradicional família. 

Ele, então, aproveita da insuspeitável posição para contemplar a beleza da jovem, “Fiei-me do 

caráter de padre para saborear toda a espiritualidade daquele rosto comprido e fresco, talhado 

com graça, como o resto da pessoa” (p.70). A passagem revela a sensação que a beleza da 

moça produziu no padre, sua “grande tendência idealista” (p.78). A princípio, ele vê em Lalau 

a mocinha ingênua que carece de proteção contra Felix, personificação do aproveitador e 

sedutor: 

 

 

Não alcanço exprimir como me doeu esta suposição: ia tanto para a 

moça, que era já como se fosse minha irmã, o meu próprio sangue, 

que um estranho ia corromper e prostituir [...] Não houvera ali uma 

agregada, seduzida em 1835, por um saltimbanco, como dissera 
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Dona Antônia? Agora não seria um saltimbanco, mas o próprio 

filho da dona da casa. (ASSIS, 2010,p.88; 90) 

 

A citação revela a preocupação do padre com a jovem, o medo de que o candidato a 

deputado, Félix, se aproveitasse da inocente jovem. O demasiado cuidado é justificado com a 

lembrança de outra agregada, que foi “seduzida”; o padre sente-se na obrigação de proteger a 

moça. Entretanto, como o memorialista pretende falar a verdade, admite que amava a moça. O 

sentimento, no entanto, nasceu à sua revelia, sem que percebesse, embora reconhecesse que a 

intimidade com a família poderia trazer-lhes complicações e até desgosto: “Já se terá 

entendido a realidade. Também eu amava a menina. Como era padre, e nada me fazia 

pensar em semelhante coisa, o amor insinuou-se-me, no coração à maneira das cobras” 

(p.102) 

A confissão do sacerdote é o reconhecimento de que o sentimento nutrido pela jovem 

não podia ser explicado por fraternidades protetoras; na verdade, ele usa a religião como 

obstáculo que o impedia de enxergar o amor. Como é clérigo, sua linguagem é permeada de 

metáforas bíblicas: assim como Eva foi tentada pela serpente, o amor surgiu “à maneira das 

cobras”.  

 Quando sabe do amor de Félix por Lalau, o padre dissimula indiferença, talvez por 

acalentar alguma esperança oculta. Até o momento em que constata que a jovem também 

amava o moço e sofria, levando-o à enigmática afirmação: “A consciência vaga de um tal 

estado deu-me ainda mais força para tentar tudo”. O “tentar tudo” podia ser: ajudar a 

matriarca a separar os jovens, arredando assim o rival, ou unir-se a eles com o desígnio de 

convencer dona Antônia a deixá-los casar.  

O padre, com sua batina, circulava entre os moradores da casa, com simpatia e 

concordância e também gozava da confiança de dona Antônia, que contava com sua ajuda 

para levar Félix à Europa, contribuindo para a suspeita de que a matriarca só admitia o 

casamento do filho com moça de mesma classe social. O padre reconhecia que a condição 

social de Lalau não podia ser obstáculo para conseguir um bom casamento, “- Estive 

pensando que essa moça é superior à sua condição [...] entregá-la a um homem vulgar, que 

não a entende, é fazê-la padecer” (p.96). O adjetivo “vulgar” é eufemismo de pobre. Nesse 

instante da trama, o religioso já sabe do amor dos jovens, e numa atitude paradoxal, caso 

esqueçamos sua condição de pároco, encoraja Félix a tentar persuadir dona Antônia de que 

Lalau é  digna de casar com um rapaz de sua classe. A atitude pode ser interpretada como se 
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tivesse perscrutando os verdadeiros sentimentos do jovem, preocupação dissimulada e 

explicada por “piedade”.  

 Mesmo não confessando o seu amor a ninguém, a demasiada “preocupação” não 

passou desapercebida à matriarca, “Tenho notado que é amigo nosso. Ela principalmente 

parece tê-lo enfeitiçado... Não precisa ficar vermelho, as moças também enfeitiçam os padres” 

(ASSIS, 2010, p.122). Ao ter o segredo lançado em rosto, o padre ruboriza, constata que a 

dissimulação não enganou a todos e sua autoridade fica abalada, a reputação manchada. Na 

condição de sacerdote da Igreja, cargo que lhe proporcionava prestígio no seio da tradicional 

sociedade oitocentista, e que lhe deu o direito de frequentar a casa e consultar os seus 

alfarrábios, sua posição sofre um abalo com a declaração da matriarca –“enfeitiçado- 

insinuada outras vezes, portanto, o rubor é compreensivo.  

 Envolver-se com a moça é macular o sacerdócio, conspurcar o nome de Deus e arcar 

com as consequências da relação anatemizada; isso resultaria no alijamento do corpo social do 

qual um dos pilares é a igreja. A mulher, personificação do pecado para o homem que vive 

sob a lei de Deus, é repudiada e desejada, suscita conflitos e dilemas; o padre sabe, que a 

desobediência trará consequências horríveis. Não obstante, o amor que sentia estava alheio às 

consequências e só foi represado quando viu a cena: 

 

 

 

 Olhei para os dois, adivinhei o que estariam dizendo e pior ainda, o que 

estariam calando e que se lhe podia ler no rosto e nas maneiras. Lalau era 

agora mulher apenas, sem nenhuma das coisas de criança que a 

caracterizavam na vida de todas as horas. Com as mãos no ombro do 

moleque, ora fitava os olhos na carapinha deste, ouvindo somente as 

palavras de Félix, ora erguia-os para o moço a fim de o mirar calada ou 

falando. Ele é que olhava sempre para ela atento e fixo. (idem, p.116) 

 

 

A idílica cena fez o amor do padre arrefecer, pois constata o amor da moça pelo rapaz, 

ela o elegeu. Desesperançoso, procura matar a “má sugestão da carne”, que um dia o fez 

sonhar com um amor impossível. Desse momento em diante, o padre é paradoxal: luta contra 

o sentimento e induz dona Antônia em seu pérfido plano. Aliás, mesmo antes da matriarca 

pronunciar o engodo de que Lalau é filha do ex-ministro, o padre já cogitava a possibilidade:  
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 Não adverti sequer na minha cumplicidade. Em verdade eu é que proferi as 

palavras que ela trazia na mente; se me tenho calado, chegaria ela a dizê-las? 

Pode ser que não; pode ser que faltasse ânimo para mentir – Tocado de 

malícia, o coração dela achou na minha condescendência um apoio, e falou 

pelo silêncio. Assim vai a vida humana: um nada basta para complicar tudo 

(p.140)  

 

 

O trecho evidencia a velada cumplicidade em separar definitivamente o casal e 

demonstra também que o padre não esqueceu Lalau. A mãe do rapaz, extremamente zelosa de 

sua condição social, não deseja o casamento, e o padre, apaixonado, talvez acalente alguma 

esperança. Da citação, apreende-se a dúvida que assaltou o sacerdote: caso não houvesse o 

tácito acordo, a matriarca mentiria? Após o questionamento, que suscita o conflito, daí o 

remorso, a passagem é finalizada com um aforisma que parece redimir e diminuir a culpa no 

episódio. A participação no plano é reduzida a “um nada”, embora o projeto pudesse ter 

consequências trágicas.  

Dona Antônia tem, atrás de si, um histórico de casamentos que se faziam por acordo e 

por consentimento das famílias, não podia avaliar a situação de Félix e Lalau – mas o padre, 

sim. Ele conhece a fundo os jovens. Ao anunciarem os laços sanguíneos, o padre e dona 

Antônia ergueram uma barreira intransponível, não se preocupam com o escândalo que a 

revelação poderia ter, contanto que separasse definitivamente os jovens. A mentira tem o 

efeito de uma bomba, despedaça os sonhos dos enamorados, principalmente os da moça. O 

engodo é insuperável, contorná-lo é afrontar a Deus, sair da condição humana e retornar à 

animalidade, já que “a proibição do incesto constitui o passo fundamental graças ao qual, pelo 

qual, mas sobretudo no qual se realiza a passagem da natureza para a cultura”. (Bataille, 2004, 

p. 311). 

A interdição nos diferencia dos animais e lega aos culpados um pecado inexpiável,  

lançaram mão da artimanha sem pensar no que poderia acarretar aos jovens. Representante da 

elite, apegada a valores tradicionais e contando com a complacência do padre, dona Antônia 

não cogita a possibilidade de o filho desposar moça de classe social inferior. 

A ambivalente postura do narrador persiste. É um historiador que perde as anotações,  

não averigua se dona Antônia está mentindo, aliás, de alguma forma compactuou com a farsa. 
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É um personagem complexo, não age tipicamente como padre, mas como homem. O 

romancista o construiu sujeito às mesmas paixões do homem comum. 

Mesmo não levando a cabo a relação do padre com a moça, o autor tocou na ferida 

que a igreja supõe cicatrizada: o celibato. O tema adentra de forma sorrateira no enredo, 

através da referência a um fato escandaloso ocorrido nas dependências da igreja, o estupro de 

um jovem, praticado pelo filho do Papa. O fato histórico e policial é mencionado quando o 

padre-narrador vê nas mãos de Félix um volume de Storia Fiorentina, de Varchi:  

 

 

Confesso que nunca tinha lido esse livro, nem mesmo o li mais tarde; 

mas um padre italiano que eu visitara no Hospício de Jerusalém, na 

antiga Rua dos Barbonos, possuía a obra e falara-me da última página 

que em alguns exemplares faltava, e tratava do modo descomunalmente 

sacrílego e brutal com que um dos Farneses tratara o bispo de Fano. – 

Será o exemplar truncado? Disse eu. –Truncado? Repetiu Félix. –Vamos 

ver, continuei eu correndo ao fim. Não, cá está; é o capítulo 16 do livro 

XVI. Uma coisa indigna: In quest’anno medesimo nacque um caso ... 

Não vale a pena ler; é imundo. (p.56)  

 

 

Há três notas que ajudam a entender a passagem: atualmente a Rua dos Barbonos é o 

Largo da Carioca, o episódio suprimido do livro refere-se ao estupro do Bispo de Fano por 

Pier Luigi da Farnese, filho de Alessandro Farnese, Papa Paulo III (1534-1549), e a tradução 

da expressão latina é “Neste mesmo ano houve um acontecimento”. Por que livro tão 

polêmico nas mãos de Félix? A única resposta plausível, já que saber a intenção do autor é 

complicado, seria: lançar luz nos subterrâneos da Igreja. 

 O religioso é homem consagrado a Deus, saiu da esfera humana e passou à divina, o 

amor pela agregada maculou a relação com o Todo-poderoso, ou, para falar como Agamben, 

“profanou”. Segundo o mesmo filósofo, “Uma das formas mais simples de profanação ocorre 

através de contato” (AGAMBEN, 2004, p. 66). Ao entrar em “contato” com Lalau, o lado 

humano falou mais alto, fazendo-o se apaixonar e perder a auréola que pairava sobre sua 

cabeça e foi “devolvido ao uso e à propriedade dos homens” (idem, p. 65). 

 Machado de Assis, cético como ele só, falou do celibato de maneira contundente e 

paradoxal, sem altear a voz. Numa novela, aparentemente despretensiosa, despiu o padre de 
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sua batina e vestiu-o com roupa secular, sem mudar uma vírgula de sua conhecida retórica 

nem abdicar da estética para que o tema sobressaísse.  

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

V. AS RELAÇÕES DE FAVOR 

 

 

 

 

O paternalismo só se fazia possível  

em contraponto à pedagogia da violência.  

(CASTRO, 1997, p. 358) 

 

 

 

As relações pessoais, no seio da conservadora sociedade brasileira, foram, com parcas 

variações, mediadas pelo paternalismo. Neste tipo relação as forças são desiguais, o ponto de 

vista do mais forte impõe-se arbitrariamente, tolhendo movimento e opinião do mais fraco. 

Numa sociedade marcada pela desigualdade, a carreira aberta através do mérito e da 

capacidade intelectual, como forma de ascensão, inexistem. Aqui, o poder da família 

sobrepuja o do Estado, daí o predomínio dos laços afetivos no aparelho estatal, que, pensado 

para ser impessoal, sofre a influência de famílias “ilustres”, cujos patriarcas distribuem 

sinecuras a quem lhes convém. Esse, o lado “ilustrado” do paternalismo, o da epígrafe, é 

sustentado através da violência, pois manter a desigualdade é essencial à manutenção do 

poder. 

A família brasileira, no século XIX, era formada basicamente, além do pai e mãe, de um 

casal de filhos. O rapaz destinava-se ao bacharelado; ainda que não tivesse pendor para o 

estudo das leis, o que importava era o diploma, a “carta de alforria” (ASSIS, 1985, I, p.542); a 

moça aprendia a bordar, a falar francês e tocar piano; também fazia parte de sua formação a 

leitura de romances. Histórias ingênuas e sonolentas que não atentavam contra os valores da 

família, passatempo que objetivava preencher o ócio das sinhazinhas e mantê-las presas 

dentro de casa, pois o lar é “um universo controlado, onde as coisas estão nos seus devidos 

lugares [...] a casa subentende harmonia e calma: local de calor”  (Da Matta,1997, p.90). 

Nesse ambiente familiar, as mocinhas leem Elizabeth Helme, Saint Clair das Ilhas ou Os 

desterrados na ilha da Barra, citado no conto Anedota pecuniária, Quincas Borba, Helena e 

Casa velha. 

 No seio da família patriarcal, havia pessoas que transitavam livremente na casa, 

embora não pertenciam à família. Eram agregadas, moças pobres que viviam da proteção de 
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uma família abastada, dela recebiam educação e um pequeno dote para se casar com alguém 

de mesma condição. Em alguns casos era uma filha bastarda; em outros, reconhecida num 

testamento. Os primeiros romances machadianos trazem uma galeria delas.   

Antes de analisarmos a personagem de Casa velha, faremos uma digressão pelos 

romances Ressurreição, A mão e a luva, Helena e Iaiá Garcia para abordar suas protagonistas 

que, salvo a personagem do primeiro romance citado, viviam na mesma condição de Lalau. 

Ao cotejar suas atitudes diante do favor com as de Lalau, a diferença é gritante.  

Ressurreição saiu do prelo em 1872, primeiro romance de Machado de Assis, 

curiosamente um dos protagonistas da trama também se chama Félix. A ideia central do 

enredo, a grosso modo, é o ciúme do jovem por Lívia, a bela e rica viúva. A condição social 

de Lívia tira-a da galeria das personagens dependentes que viviam sob a proteção de um 

benfeitor. Não está em jogo o desejo de ascensão social, a verve do enredo é a psicologia, o 

embate entre caracteres distintos. 

Em sua primeira narrativa de fôlego, Machado já demonstra algumas peculiaridades 

que notabilizariam sua prosa: o uso da metalinguagem e a complexidade psicológica dos 

personagens. A cronologia do romance é um intervalo de tempo de dez anos, o capítulo 

primeiro é iniciado desta maneira, “Naquele dia – já lá vão dez anos” (ASSIS, 1985, I, p.117). 

Trata-se de outro narrador memorialista, assim como o de Casa velha; o último capítulo de 

Ressurreição se passa no presente, ratificado pelo advérbio que o intitula, “Hoje”. 

Félix é céptico, duvida de tudo e de todos, o ceticismo surgiu após ser enganado e 

sofrer com as relações:  

 

 

Era crédulo [...] a hipocrisia, a perfídia, o egoísmo nunca me 

pareceram mais que lastimáveis aberrações. Meu espírito criara um 

mundo seu, uma sociedade platônica, em que a fraternidade era a 

língua universal, e o amor a lei comum (Idem, p.156).  

 

 

Da passagem, conclui-se que a desilusão, o sofrimento e a mentira foram a base do 

ceticismo do jovem. As decepções amorosas tornaram-no um ciumento inveterado, ele 

termina e reata o namoro com Lívia várias vezes; por isso compará-lo a Bentinho é inevitável.  

Ressurreição é um romance triste, a melancolia matiza a narrativa, os dois 

protagonistas, Lívia e Félix, têm caracteres antagônicos, o amor não era recíproco, ou, pelo 
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menos, não tinha a mesma intensidade, “era já impossível uma aliança que a natureza não 

aconselhara, ainda que o pedira a razão”. O trecho revela que não havia possibilidade de união 

entre os jovens, uma vez que são de naturezas distintas. 

  O leitor do romance constata que, apesar de gostar da moça, Félix não a amava com 

a mesma dimensão do sentimento da viúva. O rapaz é de natureza volúvel, seu humor muda 

repentinamente. Se Lívia cumprimenta alguém, é motivo para indagar, um olhar em outra 

direção o faz franzir o sobrolho e irritar-se, mesmo “Dispondo de todos os meios que o 

podiam fazer venturoso, segundo a sociedade. Félix é essencialmente infeliz” ( I, p.195). O 

grifo é nosso, a leitura da passagem revela a tendência do rapaz ao infortúnio, mesmo provido 

de todos os meios para ser feliz, é macambúzio e ensimesmado.  

 Não há relação amorosa entre os protagonistas, Lívia e Félix, fomentada por desejos 

pecuniários, pois o romance tem o ciúme como conflito central, não é “fantasia de crítico 

encontrar em Ressurreição, por exemplo, as raízes do arbusto que é Dom Casmurro” 

(SANTIAGO, 1978, p. 31). O romance é o embrião da história de Capitu e Bentinho, o 

casamento não se realiza por causa dos infundados ciúmes de Félix. 

Através do método de análise que estamos desenvolvendo, comparação de 

personagens, a postura de Lívia se assemelha à de Lalau. Aquela, quando o desconfiado Félix 

propõe a reconciliação, rejeita. Esta, ao saber que pode se casar com o mocinho, não aceita. 

Não é a mesma postura? No entanto, a condição social das personagens –Lívia é rica, Lalau, 

agregada –impede de desenvolver o diálogo, já que o mote desse ensaio são as relações de 

favor, que não há em Ressurreição, mas acontece em A mão e a luva.  

O público leitor conheceu A mão e a luva em 1874, segundo romance de Machado de 

Assis. Tema simples e repetitivo à exaustão na literatura oitocentista: três jovens disputam a 

mão de uma bela moça, Guiomar, principal personagem da trama. O conhecido enredo dos 

leitores de folhetim, em Machado, sai do convencional, ao criar personagens que não agem 

em situações previamente esperadas.  

Guiomar não pertence à galeria de mocinhas ingênuas, seu único objetivo é subir na 

escala social, não é influenciada por leituras romanescas, “estavam nela combinados o 

sentimento e a razão, as tendências da alma e os cálculos da vida” (1985, I, p.233). Ou seja, a 

moça não dissocia sentimento de cálculo, desde que viu pela fresta do muro algumas moças 

ricas e bem vestidas, norteou sua vida em pertencer àquela sociedade, e conseguiu.  

O grande conflito do romance acontece no plano moral. O autor criou uma 

personagem que não tem nenhum pudor em ser arrivista, a questão central é como subir na 
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vida sem ser ingrata, já que a baronesa, sua protetora, deseja que a jovem se case com o 

sobrinho, Jorge. Porém, a moça sabe que o casamento não lhe acrescentará muito, apenas uma 

leve segurança financeira, que já possui, pois era uma das herdeiras da baronesa. Eis o que 

pensava sobre o rapaz: “Jorge causava-lhe tédio, era um Diógenes de espécie nova; através da 

capa rota de sua importância, via-se-lhe palpitar a triste vulgaridade”. (idem, p.248). Além de 

ascensão financeira, Guiomar queria algo mais: um lustre social, que consegue, ao casar com 

Luís Alves.  

A mão e a luva é o romance machadiano cuja trama gira em torno do interesse, a 

vontade de subir na vida. Salvo Estevão, todos os personagens se movimentam por ganância. 

A condição social é acentuada constantemente, a maneira como o narrador apresenta a 

governanta da casa, onde residem a baronesa e sua protegida Guiomar, não deixa dúvidas, “a 

condição da inglesa [Mrs.Oswald] naquela casa era relativamente inferior”. (idem, p.235). Em 

um ambiente onde todos procuram o lucro, não há lugar para sentimentos humanitários, o 

desencanto permeia as ações, a passagem de um cortejo fúnebre oportuniza o comentário, “O 

préstito era triste, ainda mais triste pela indiferença que se lia no rosto dos que iam 

piedosamente acompanhando o morto”. (idem. p. 239). A inserção de palavras de campos 

semânticos opostos, “indiferença” e “piedosamente”, no mesmo período, ou melhor, numa 

circunstância em que supostamente impera a comiseração, suscita no leitor sentimentos 

díspares: desencanto e riso. O primeiro, por reconhecer que nem mesmo no enterro há 

bondade; o segundo, fruto do advérbio “piedosamente”, ironiza a situação, a conhecida 

galhofa do autor provoca a risada. 

Estevão é outro pretendente que foi rechaçado por Guiomar; a figura do romântico, 

concebida pela literatura, nele encontra alma perfeita. Sua leitura reflete o seu temperamento, 

“O rapaz acertara de abrir uma página de Werther”. (p.203. Grifo do autor).  Ameaça suicidar-

se várias vezes, é o único que a amava desinteressadamente, se bem que o sentimento 

incondicional não cativou a moça, que é ambiciosa. Somente o amor não lhe satisfaz, desde a 

adolescência devaneava vestir-se elegantemente, desfilar ornada de joias pelos salões;  

portanto, jamais amaria Estevão; aliás, nem a este, nem a ninguém, já que o seu escolhido é 

tão ambicioso quanto ela, “era um homem friamente ambicioso” (idem,p.257).  

 Luís Alves tentou se aproximar de Guiomar uma primeira vez, obteve a mesma sorte 

dos rivais: em uma palavra: dispensado. Reconheceu na moça o sentimento que lhe era 

familiar: ambição. Desde então, simulou desistir. Enquanto cuidava de sua candidatura a 

deputado, ouvia os lamentos e choros do amigo Estevão, que, não satisfeito com as inúmeras 
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negativas, persistia esperançoso, “Aquele bom rapaz tinha a salutar crendice da esperança, em 

que muitas vezes se resumem todas as bênçãos da vida” (idem, p.224). Ao designar a 

esperança de “crendice”, o narrador evidencia a ridícula situação do enamorado; aliás, 

“ridícula” é uma das definições de “crendice”, encontrada no minidicionário da Língua 

Portuguesa, do professor Silveira Bueno. 

 A incansável luta por ascensão, o valor extraordinário que se dá ao status social, 

permeia o romance de intrigas, conflitos e interesses, temas centrais das “grandes” obras e 

fazem o leitor constatar que “está diante da boa literatura machadiana da maturidade” 

(Schwarz, 2000, p.105).   

Guiomar consegue seu objetivo: casar com homem rico e conhecido publicamente. 

Aceita o pedido de Luís Alves quando este já tem assegurada a deputação. O final do 

romance, que segundo Roberto Schwarz é “detestável” (idem, p.113), é o reconhecimento 

mútuo da ambição que norteou suas vidas, “as duas ambições trocaram o ósculo fraternal. 

Ajustavam-se ambas, como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão” (1985, I, 

p.270). Os jovens recém-casados trocaram o beijo que celebrou a vitória da ambição. A ideia 

fixa foi uma das causas da morte de Brás Cubas, em A mão e a luva, “Sem ideia fixa não se 

faz nada de bom neste mundo”. (idem, p.250)  

 Segundo Schwarz, que vem nos acompanhando nessa viagem, a ideologia do livro 

revela “Um conformismo inteligente, que busca dar coerência e mais apuro à expressão dos 

interesses de nossas classes dominantes” (2000, p.105). Realmente, em nenhum momento da 

narrativa, os valores das classes dominantes são questionados, não há mal algum em ser 

arrivista, o importante é subir na pirâmide social, mas sem ser ingrata, dir-se-ia não cuspir no 

prato que comeu, daí o grande embate do romance ser Guiomar convencer a baronesa, sem 

melindrá-la nem parecer desobediência, de que o melhor partido é Luís Alves. O  capítulo, “A 

escolha”, sintetiza brilhantemente o enredo. O epílogo do romance é o fortalecimento das 

relações de favor; ao compará-lo à Casa velha, o livro é conservador, já que a postura da 

heroína é diametralmente oposta à de Lalau. Aqui, o cotejo das personagens é interessante, já 

que estão na mesma escala social.  

A protagonista de Casa velha em nenhum momento demonstra interesse, quando 

todos os obstáculos à união com Félix são arredados, a desigualdade social, a mentira de dona 

Antônia, que, no orgulho ferido, aceita o casamento, a agregada rejeita. Não há interesse de 

ascender socialmente, mas um inconformismo diante de valores que, para serem preservados 

precisaram  macular a reputação de sua mãe.  
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Outra personagem também vivia sob a proteção de uma família abastada e igualmente 

se apaixonou pelo representante da burguesia, mas, diferente de Guiomar, ruborizava, se 

pensassem que seu amor era fruto de interesse: Helena. É ela a protagonista do romance de 

mesmo nome, que passaremos a analisar. 

 Diferente das outras agregadas, Helena adentrou à chácara do Andaraí pelo portão 

principal. Legitimada como filha do Conselheiro Vale em seu testamento. Mas o 

reconhecimento trouxe inimigos: dona Úrsula, governanta da casa e administradora dos bens 

do finado irmão, e o doutor Camargo, que via na atitude do amigo uma dissipação 

extravagante da fortuna, já que deseja ver a filha, Eugênia, casada com Estácio, o irmão da 

moça. A jovem venceu a antipatia da matriarca com a promessa de obedecê-la eternamente, 

“é justo que me acostume a servi-la” ( I, p. 283). A resignação ante os valores da sociedade 

impressiona, para ela “a sociedade tem leis e regras dignas de respeito; aceito-as tais quais”. 

(idem, p.320).  

Helena é boa e altruísta, desinteressada e zelosa. Quando dona Úrsula adoece, é a 

responsável por aplicar os remédios, tomar o pulso, levar à boca da enferma a comida, 

desvelo tão ou mais importante do que o médico para o convalescimento da doente, como 

reconhece a própria moribunda, “Pode ser que a medicina tenha ajudado a cura, mas o 

principal mérito é todo seu” (idem, p.309). A bondade da moça a faz pensar nos desabrigados, 

nos sem-tetos. Pensamento mortificador, caso contemple melancolicamente, da confortável 

casa onde mora, a chuva que cai torrencialmente, é inevitável devanear “nos que não têm 

abrigo ou o têm mau, nos que não tem, neste mundo, nem tetos sólidos” (p.308). O importante 

é ter um teto onde se abrigar da chuva e dormir, não importa em que condições. Daí a 

escravidão não ser de todo ruim, pois o cativo tem uma lar, como deixa a entender num 

diálogo com Estácio:  

 

 

Nem estou longe de crer que o próprio cativeiro lhe parecerá uma bem-

aventurança, se eu disser que é o pior estado do homem. 

 – Sim? Retorquiu Helena sorrindo; estou quase a fazer-lhe a vontade. Não faço; 

prefiro admirar a cabeça de Moema. Esta não maldiz o cativeiro; pelo contrário, 

parece que lhe dá glória. (p.297) 
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Embora não confirme a suspeita de Estácio, o sorriso, a dissimulação ao mudar de 

assunto, prefere admirar a beleza de Moema, a égua em que monta, do que responder 

objetivamente a indagação, são artifícios que acabam ratificando a suspeita do rapaz. O 

cativeiro não pode ser tão ruim, pois o animal não o “maldiz”.   

A discussão em torno da escravidão é interessante, já que o enredo é ambientado em 

1850, ano em que foi promulgada a Lei Eusébio Queirós, que extinguia o tráfico de escravos. 

Evidente que havia vários esforços no sentido de burlar a proibição, pois a escravidão seria 

extinguida quase quatro décadas após sua promulgação. Daí o tom pessimista do narrador ao 

comentar a amizade do negro Vicente com Helena, “Despida de interesse, porque a esperança 

de liberdade, se a podia haver, era precária e remota” (idem, p.286). A participação ativa na 

sociedade conservadora aumenta a relevância na trama do escravo Vicente, única companhia 

de Helena em seus encontros clandestinos com o pai.  

A moça deseja esquecer definitivamente o passado, ruborizou-se quando ouviu o 

doutor Camargo dizer que a conhece desde pequena, olhou em “volta da sala, receosa de que 

alguém tivesse entrado e ouvido. Uma vez segura de que ninguém havia, recebeu impressão 

contrária à primeira, envergonhou-se daquele receio” (idem, p. 319). A cena se passa em um 

sarau, repleto de convidados. As palavras do médico relembraram momentos de pobreza e 

privações, penúria e tristezas. A vergonha do passado obscuro invade o coração da jovem, 

relembra os momentos em que era interna do colégio, daí o olhar panorâmico para ver se 

alguém ouviu as palavras inoportunas. Ao constatar que não há perigo, “envergonhou-se 

daquele receio”. 

O tema do incesto, recorrente na literatura romântica, é o mote também de Helena; no 

romance, o obstáculo que impede o jovem Estácio de desposar a moça, além, evidentemente, 

de sua origem obscura, que nem mesmo o reconhecimento público através do testamento 

conseguiu amenizar. O padre Melchior é o primeiro a suspeitar que a amizade de Helena e 

Estácio não é somente amor fraternal. Certeza confirmada com a leitura de uma carta do rapaz 

destinada à irmã. Nela, o remetente se queixa da saudade, da distância, nenhuma palavra 

sobre a noiva Eugênia. Após ler a missiva, o religioso lançou à jovem um olhar inquiridor e 

constatou o amor proibido. Imediatamente achou um pretendente para Helena: Mendonça. 

Mas Estácio o acusou de estar interessado somente na fortuna e sobrenome da moça. O 

enamorado se sentiu despeitado e finalizou o namoro e a antiga amizade com Estácio. 

O problema dos laços consanguíneos é resolvido com a descoberta de que os jovens não 

são irmãos, desfecho inegavelmente romântico. Embora o final não escape à previsibilidade, 
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Helena é ótimo livro, possui “um elemento de pessimismo e tensão social [...] a qual está 

ligada a sua parcela realista” (SCHWARZ, 2000, p.122).   

Os grandes personagens do romance são o ambicioso Camargo, Salvador e Helena. O 

leitor pode achar a qualidade educacional da heroína meio forçada, mas é uma personagem 

complexa e ambígua. Em determinado momento da narrativa, uma alusão ao passado, a faz 

sentir vergonha, no entanto, não admite que desconfiem de seu amor por Estácio.   

Salvador é homem dilacerado pelo dilema: levar a filha e privá-la dos bens materiais ou 

continuar “morto”. O conflito levou-o a dizer, “o pai lutava com o pai” (1985, I, p.379). A 

afirmativa possibilita uma dupla interpretação: o embate razão x emoção ou a luta do pai 

biológico contra o pai adotivo, remetendo ao célebre conto Pai contra mãe.  

Eugênia, filha do ambicioso Camargo, é personagem rasa, fútil e pueril, não resiste a 

menor comparação com a realidade, não que devesse ser o arquétipo do real, como 

mimetizaram alguns escritores realistas, porém, realidade no sentido de que 

 

a vida da personagem depende da economia do livro, da sua situação em 

face dos demais elementos que o constituem: outras personagens, ambiente, 

duração temporal, ideias. Daí a caracterização depender de uma escolha e 

distribuição conveniente de traços limitados e expressivos, que se entrosem 

na composição geral e sugiram a totalidade dum modo-de-ser, duma 

existência (CANDIDO,1974, p.75)  

 

 

O grifo é do ensaísta. A citação ratifica a vida inverossímil de Eugênia, suas fugazes 

aparições ocorrem em cenários convencionais onde expõe ideias frívolas sobre chapéus, caso 

seus argumentos não fossem acolhidos, acabrunhava-se, enfurecendo o insípido Estácio. 

O final do livro panegeriza o status quo. Helena prova que o homem com quem se 

encontrava às escondidas é seu pai, o que possibilita o casamento com Estácio, que já 

vislumbra tal possibilidade, o padre Melchior, entretanto, interrompe os devaneios amorosos 

do jovem rico: “-Esquece duas cousas graves: o escândalo e o casamento de um e outro; já 

se não pertence, nem ela se pertence a si. Vamos lá; seja homem. Sepultemos quanto se 

passou no mais profundo silêncio, e a situação de ontem será a mesma de amanhã”. (1985, 

I, p. 381).  

Para evitar o casamento, o religioso apela à masculinidade do rapaz, “seja homem”, é 

o mesmo que dizer, a aventura é permitida, mas casamento... seria vergonhoso. O pai de 
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Helena contribui para a continuidade do favor, desaparece para que a filha continue a gozar da 

proteção da abastada família. No entanto, a moça é melindrosa, como continuaria a viver 

debaixo do mesmo teto onde desconfiavam de seu desinteressado amor? Somente a morte lhe 

daria saída honrada de cena. É o que acontece, e abre caminho para Eugênia se casar com 

Estácio, deixando o ambicioso pai, Camargo, tão feliz que deu à filha, durante toda a vida, “o 

terceiro beijo” (idem, p.389). 

Finalmente chegamos em Iaiá Garcia, último livro da primeira fase de Machado, 

talvez o melhor. Nele, de acordo com Lúcia Miguel Pereira, o autor se liberta do romantismo. 

Duas personagens nos interessam: Estela e Iaiá Garcia. Elas têm atitudes antagônicas diante 

das relações de favor. Aquela quebra o elo com a classe abastada; esta o prolonga. 

Analisaremos primeiro a personagem que nomeia o livro.  

Iaiá Garcia em nenhum momento questiona sua condição social. Filha única de pai 

viúvo, suas vontades e desejos são atendidos. Decerto, o único momento em que reconhece 

sua penúria é quando ganha um piano de presente do pai, que “pegou da caderneta da Caixa 

Econômica e foi retirar o dinheiro preciso para comprar um piano” (1985, I, p.398). Não há 

em Iaiá o senso crítico de sua realidade. Porém, o seu casamento com Jorge não é 

oportunismo, tampouco arrivismo. Em nenhum momento da narrativa o casamento é 

passaporte para mudança de classe, a ingenuidade social da personagem não se reflete nas 

relações sentimentais. Quando descobre que a madrasta, Estela, foi apaixonada por Jorge, Iaiá 

Garcia indaga se ela ainda o ama. Tem a seguinte resposta:  

 

Talvez não lhe neguei um pouco de compaixão silenciosa, mas nada mais. 

Casamento, entre nós, era impossível, ainda que todos trabalhassem para ele; 

era impossível, sim, porque o consideraria uma espécie de favor, e eu tenho 

um grande respeito a minha condição. Meu pai já me achava, em pequena, 

uns arremessos de orgulho. Como queria tu que, com tal sentimento, pudesse 

desposar um homem, socialmente superior a mim? Era preciso dar-me outra 

índole. (p.504)  

 

O desabafo de Estela é esclarecedor, descortina o caráter da moça, que não admite 

relação assimétrica, de dependência, nem aceita condescendências. Consciente do abismo que 

a separa de Jorge, suas palavras dissipam qualquer dúvida que Iaiá Garcia poderia ter sobre 

um possível amor clandestino com seu futuro marido.   
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 A possibilidade de Jorge desposar moça de classe inferior, horrorizava sua mãe, a 

viúva Valéria. Preferia vê-lo lutar na Guerra do Paraguai a vê-lo unido em uma aliança 

desigual. Comparando as posturas das viúvas (dona Antônia também é viúva), constatamos o 

mesmo medo. A mãe de Félix, de Casa velha, pretexta uma viagem à Europa para separar o 

casal; solução similar tentou Valéria para, em seguida, induzir o filho a alistar-se na guerra do 

Paraguai. A possibilidade de o filho retornar como cadáver ou mutilado não amedronta a mãe, 

desde que o separasse da moça, não importava o meio. Valéria já vislumbrava os lucros que 

poderiam vir, “luziu-lhe mais a vantagem”. Com efeito, Jorge embarcou capitão de 

voluntários, retornou tenente-coronel. O narrador ironiza a maneira como surgiu o 

patriotismo, “de um caso doméstico saía uma ação patriótica” (I, p.415). 

No entanto, nem mesmo com as insígnias, Jorge conseguiu conquistar Estela, a moça 

não foi atraída pelo brilho das medalhas do soldado que lutara contra Solano Lopes. Os 

valores da classe dominante não são ideais perseguidos, o dote que Estela recebeu da viúva 

doou à enteada, interpretou o agrado como cala-boca, indenização pelos beijos forçados que 

deu no moço.  

Estela e Lalau são mulheres de vanguarda, estão acima daquelas personagens que 

agiram motivadas somente pelo interesse ou aceitaram estoicamente o status quo. Iaiá Garcia 

e Casa velha ombreiam com as célebres narrativas da fase madura do autor. As relações de 

favor sofrem forte abalo com a atitude de Estela, mas não se pode afirmar ser o fim da prática, 

porque, de outro lado, Iaiá, ao se casar com Jorge, reata o vínculo de dependência.  A própria 

Estela, a despeito de sua corajosa atitude, não procura o conflito nem encara a matriarca 

Valéria, pois mortifica o seu amor em uma província no interior, onde trabalhará como 

professora. Tal atitude, que soa como fuga, na qual sentimentos e projetos são suprimidos, 

não deixa de ser uma obediência às regras impostas pela sociedade. Ao confrontá-la com 

Lalau, a agregada de Casa velha é muito mais audaciosa, em momento algum se omite, as 

normas de dona Antônia não são seguidas. 

 A relação de favor é estremecida com as atitudes de Lalau, a personagem é o 

corolário do que apenas se delineou na hermética trama de Iaiá Garcia. A casa velha com sua 

rigidez, depositária de valores tradicionais, não tem lugar para Lalau.  
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Os moradores de Casa Velha 
 

Antes de verificarmos com minúcia a posição diferencial de Lalau com relação às 

personagens acima, é necessário detalhar a personalidade de cada membro da família que 

habita a Casa velha, onde foi criada. Sabemos que as relações eram paternalistas, mas, como 

se davam, como foi a criação do jovem Félix, de que maneira a viúva dona Antônia exercia 

seu poder? Indagações que responderemos a partir dos próximos parágrafos. 

 Félix é o típico personagem criado por Machado para criticar a ociosa sociedade 

oitocentista, sem projeto nem ambição, representa a elite conservadora. A tibieza de ânimo 

revela o conformismo com a situação privilegiada de que desfruta, é um bon vivant. De 

família abastada, filho único, bacharel menos por vocação do que obrigação, desnecessário 

dizer que não exercia a profissão. Recebeu educação tradicional, isto é, além de guardar 

conceitos e valores herdados de seus antepassados, perpetuará o nome dos Quintanilhas. A 

mãe é responsável pela formação de sua personalidade, já que o pai é “falecido desde muitos 

anos” (ASSIS, 2010, p.44). As palavras do narrador impossibilitam analisar o filho sob a 

sombra paterna, daí alguns comentários sobre o ex-ministro serem enviesados, a saber, cotejar 

atitudes do filho com as do pai, apontando semelhanças. Há um episódio em que o retrato do 

pai é usado como instrumento comparativo: 

 

 

Havia ali dois retratos, um do finado ex-ministro, outro de Pedro I. 

Conquanto a luz não fosse boa, achei que o Félix se parecia muito com o pai, 

descontada a idade, porque o retrato era de 1829 quando o ex-ministro tinha 

quarenta e quatro anos. A cabeça era altiva, o olhar era inteligente, a boca 

era voluptuosa; foi a impressão que me deixou o retrato. Félix não tinha 

porém, a primeira nem a última expressão; a semelhança restringia-se à 

configuração do rosto, ao corte e viveza dos olhos” (Idem, p.58) 

 

 

 Ainda que a pintura só permitisse comparações físicas, possibilitou ao observador 

distinguir diferenças entre pai e filho. Este, não tinha a primeira nem a última “expressão”, 

que respectivamente são “cabeça altiva” e “boca voluptuosa”. O formato da boca é condenada 

pelo padre, ao saber dos casos extraconjugais do finado. A cabeça “altiva” sinaliza olhar 

longínquo, fitar o horizonte e enxergar futuro promissor na política, lembrando que o retrato 

está ao lado de outro, do imperador. Quem sabe alimentasse o sonho de presidir uma 
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província, ambição jamais manifestada pelo filho. Aliás, a apatia de Félix é notável, a falta de 

iniciativa exacerba-se quando o plano arquitetado por sua mãe o separa de Lalau, delega ao 

padre a espinhosa missão de revelar à moça a “situação nova [...] não queria mudar de 

maneiras com ela” (ASSIS, 2010, p.150). O jovem bacharel não teve coragem de olhar nos 

olhos da moça e contar-lhe que eram irmãos, não queria ficar mal com Lalau. Depreende-se, 

então, que não a amava; daí o pouco tempo para esquecê-la, uma única noite, e resignar-se 

com a nova situação: 

 

 

-Seja como for, estou curado, disse ele. A noite fez-me bem. O sentimento 

que essa menina me inspirou converteu-se em outro, e creia que pela 

imaginação já me acostumei a chama-la irmã; creia mais que acho nisso um 

sabor particular, talvez por ser filho único [...] Confesso que esperava menos 

pronta conformidade. Cuidei que tivesse de assistir a muito desespero e até 

lágrimas (idem, p.146) 

 

A celeridade com que esqueceu a moça surpreendeu o padre, que não viu “desespero” 

nem “lágrimas” porque Félix não é homem dado a paixões. Se, no início da novela, demonstra 

alguma intransigência em desobedecer às ordens maternas, não é por rebeldia, mas simples 

desejo de ser como o pai, galanteador, pois tal qualidade era louvada na sociedade. Ouçamos 

um comentário sobre a vida extraconjugal de seu pai: 

 

  

Veja-me bem aqueles olhos e diga-me se ali não há vida e força de vontade. 

Um pouco velhacos, é certo, acrescentou galhofeiramente. 

 –Tio Raimundo! Suplicou Félix.  

 –Velhacos, repito, não digo velhaco para tratantadas mas para amores; era 

maroto com as mulheres (p.142)   

 

  

Diante da fama que o pai deixara, testemunhada pelo coronel, amigo de patuscada, é 

natural o filho tentar conquistar a moça, burlar as regras sociais, seria afirmação diante da 

sociedade. Cabe lembrar que o rapaz está na faixa etária dos vinte anos, ou seja, trata-se de 

“medalhão” em formação. 
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Quando afirmamos que o filho de dona Antônia, Félix, é um “medalhão”,  é com base 

em sua educação, que lembra a do personagem do conto Teoria do medalhão, Janjão, que não 

discordava de ninguém nem possuía nenhuma ideia original, assim como Félix, “que às vezes, 

a gente recebia a opinião devolvida por ele e supunha ser a mesma que emitira” (ASSIS, 

2010, p.52). Não conflitar as opiniões é uma maneira cômoda de não se indispor.  

Pensou em entrar na política, mesmo não tendo Ideologia que fundamentasse o 

pensamento político. Além de ser outro plano fugaz, manifestara também “alguns planos 

relativamente à indústria ou mesmo à lavoura, não me lembra bem; provavelmente era tudo 

misturado, nada havia nele definido; lembramo-nos que já andara com ideias de ser deputado” 

(idem, p.156). Para manter a vida na qual vislumbrava várias possibilidades: indústria, 

lavoura, política etc., e não obstante continuar a viver de rendas, de herança, urge casar com 

moça de mesma classe. O casamento com a Sinhazinha representa o continuísmo e aumento 

dos bens, já que a moça possui “Duas grandes fazendas, com setecentas cabeças ou mais, terra 

de primeira qualidade; muita prata” (p.126). Com esse cabedal, o casamento de Felix e 

Cláudia seria romantismo piegas: o jovem rico abandona tudo e a todos para viver o grande 

amor de sua vida. 

  Mas nos romances de Machado de Assis, em qualquer um deles, os enredos não são 

embasados em filosofias europeias. Pode-se dizer que o autor captou o essencial daqueles 

pensamentos e os abrasileirou, pois, ciente de nossa formação histórico-social, não seguiu à 

risca a cartilha romântica, como confirmam as palavras de dona Antônia, “Isto não é novela 

de príncipes que acabam casando com roceiras ou de princesas encantadas. Faça-me o favor 

de dizer com que cara daria eu semelhante notícia aos nossos parentes de Minas e São 

Paulo?” (p.110). As palavras realistas de dona Antônia revelam o quanto o senso prático, 

desprovido de sentimento, norteia suas ações. Envergonhar-se-ia se o filho se casasse com 

Lalau, jamais permitiria semelhante aliança, macularia o nome da família, o casamento de 

Félix desonraria o clã.  

Dona Antônia casou-se por conveniência, atitude comum entre as mulheres de sua 

classe e época. Com a morte do marido, passou a governar com mão de ferro a casa:  

 

 

Estava tão acostumada a governar ali, naquele mundo insulado, 

sem contraste nem advertência [...] era a imperatriz da Casa Velha, 

e D. Antônia sorriu lisonjeada com a ideia de ser imperatriz em 
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algum ponto da terra. Não batia com o cetro em ninguém, mas 

estimava saber que lho reconheciam. (p.108)   

 

 

A comparação com uma soberana de um império demonstra a capacidade de dispor 

das pessoas, os moradores da casa estavam sob suas severas ordens; como Deus, traçava o 

destino de cada um, escolheu e determinou quem seria a mulher do filho, Sinhazinha, que “era 

o oposto de Lalau [...] Os cabelos eram o encanto da avó, que dizia que a neta era a sua alemã, 

porque eles tendiam ao ruivo; [...] e penteados e atados ao desdém, davam-lhe muita graça” 

(p.124). O que salta aos olhos no trecho e ratifica a análise que estamos desenvolvendo, é a 

descrição física da antagonista de Lalau. Segundo a avó, “era sua alemã”, obviamente dona 

Antônia comunga de mesma opinião. Os aspectos físicos da personagem não são fortuitos, o 

romancista criou-os de modo a ilustrar o pensamento conservador da sociedade.  

O clã dos Quintanilhas, chefiado pela viúva, é o paradigma da família oitocentista. 

Não se concebia outra forma de criar os filhos. Também a relação com a agregada, caso não 

esquecesse sua condição inferior, não variava, davam-lhe alguns benefícios: educação, 

comida à mesa, nenhum serviço pesado, que caía sobre o escravo. Para frequentar esse 

fechado grupo, é necessário louvar a hierarquia e os valores tradicionais, não ser 

insubordinada; portanto, a amizade com o coronel Raimundo, que tem cadeira cativa nos 

almoços oferecidos por dona Antônia, indica o quanto a família é conservadora. 

  Não é fortuita a ambientação da trama em abril de 1839, isto é, durante a regência de 

Araújo Lima, 1837-1840, que representou o regresso político, o retorno de forças 

conservadoras personificadas na aristocracia rural, que, violentamente combateram o Levante 

Malê, na Bahia, capitaneado por escravos, A Balaiada, no Maranhão, e A Farroupilha, no Sul. 

Ouçamos o que o coronel fala sobre as rebeliões que se espalhavam pelo Brasil: 

 

 

-Reverendíssimo, bradou parando embaixo da janela o coronel, os farrapos 

invadiram Santa Catarina, entraram na Laguna e os legais fugiram. Eu, se 

fosse o governo, mandava fuzilar a todos estes para escamento [...] 

Raimundo creio que ainda trazia o chicote; não me lembra. Lembra-me que 

disse ali mesmo, agarrando-me nos ombros, uma multidão de coisas duras 

contra Bento Gonçalves e principalmente contra os ministros, que não 

prestavam para nada e deviam sair. O melhor de tudo era logo aclamar o 

imperador. Dessem– lhe cinquenta homens-vinte e cinco que fossem– e se 
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ele em duas horas não pusesse o imperador no trono e os ministros na rua, 

estava pronto a perder a vida e a alma. Uns lesmas! Tudo levantado, tudo 

sublevado, ao Norte e ao Sul... Agora parece que iam mandar tropas e 

falava-se no general Andréa para comandá-las. Tudo remendos. Sangue 

novo é o que se precisava... Parola, muita parola. Bufava o coronel 

(p.140;142)  

 

O longo trecho revela sua raiva com os levantes; as autoridades conversavam muito, 

deveriam fuzilar os revoltosos. Segundo o fazendeiro, com poucos homens, vinte e cinco, ele 

retomaria o comando das províncias e apoiaria o Golpe da Maioridade, “em duas horas [poria] 

o imperador no trono”. Esse personagem, Raimundo, que trazia a patente de coronel e nas 

mãos o “chicote”, representava o pensamento retrógrado e autoritário, pertencia à classe de 

senhores rurais e poderosos que, com seus empregados e capangas, exercia o poder de forma 

violenta e arbitrária. Em suma: personificava o Estado, arrebanhando vários párias para 

defenderem os seus interesses e é um dos comensais que frequenta a mesa de dona Antônia. 

A postura autocrata de dona Antônia deriva de seu orgulho. Briosa ao extremo de sua 

posição, valoriza os costumes fidalgos trazidos da Europa pelo avô, quando lá esteve em 

1870. A sua preferida para casar com o filho lembrava uma “alemã”. Dona Antônia educou o 

filho com os valores burgueses, não aceitava o consórcio deste senão com moça da estirpe de 

Sinhazinha. Quando viu seus desígnios seriamente ameaçados, não pelo rebento, mas por 

Lalau, percebeu que a jovem pensava por sua própria cabeça e encarava a sociedade com 

olhos críticos. Por isso criou a mentira para separar os jovens. Tal engodo teve a 

complacência do apaixonado padre, já que a mandatária, em alguns instantes, apenas 

insinuou, sugeriu, em outros, foi lacônica, reticente. O orgulho inspirou o plano. Quando 

descobriram a mentira, nenhum obstáculo  impedia o casamento, interpretou a aliança como 

castigo de Deus, punição pela farsa inventada:  

 

 

D. Antônia disse-me com muita dignidade que o passado estava passado, 

que se arrependia da invenção mas enfim estava meio punida. Era preciso 

que o castigo fosse inteiro, e a outra parte dele não era mais que unir os dois 

em casamento. Opôs-se por soberba; agora, por humildade, consentia em 

tudo. D. Antônia dizendo isto, forcejava por não chorar mas a voz trêmula 

indicava que as lágrimas não tardavam a vir; lágrimas de vencida, duas 

vezes vencida, no orgulho e no amor. (p.164) 
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O trecho é um dos momentos mais pungentes da trama, o reconhecimento de que o 

orgulho fomentou a mentira, a soberba fez-lhe tenazmente não aceitar o matrimônio. Em 

nenhum outro momento há indícios de que dona Antônia sofreu ou chorou. O desfecho da 

passagem diz que dona Antônia foi “duas vezes vencida, no orgulho e no amor”; a matriarca 

não conhecera o amor, foi vencida por ele. A imagem do final da citação, criada pelo 

narrador, deixa a entender que foi escrita em momento de inspiração poética, uma vez que o 

religioso, antes de se dedicar aos escritos históricos, foi poeta. Descoberta a mentira, dona 

Antônia aparentemente resignada, o caminho estava livre para Félix e Lalau se casarem. 

Entretanto a moça rejeita o casamento, impondo à dona Antônia outra derrota.  

 A mãe do rapaz mandava em casa sem restrições, não aceitava contrariedades, suas 

ordens eram cumpridas sem questionamentos, a última palavra tinha que ser dela. Quando 

sabe da recusa, empenha-se com o mesmo vigor, agora, em casá-los. Não aceita de forma 

alguma a negativa da agregada, “ mandou aprontar a sege e foi buscá-la [...] Entrava já no 

espírito de D. Antônia um pouco de amor próprio ofendido com a recusa” (ASSIS, 2010, 

p.170). Afere-se do trecho: praticamente dona Antônia queria obrigar Lalau a se casar com 

Félix, não aceitava a independência da agregada.  

 A proposta do presente trabalho inevitavelmente toca em temas polêmicos, como já se 

falou aqui Machado de Assis nunca levantou bandeira ideológica. No entanto, na novela Casa 

velha a protagonista descende de escravos e vislumbra a possibilidade de se casar com o moço 

da casa grande, ou melhor, casa velha. A tal união a mãe do rapaz se opõe ferozmente. O 

epílogo; se de um lado fortalece o status quo (o casamento de Félix e Sinhazinha), do outro, 

apresenta o inconformismo de Lalau, quando rejeita o casamento, o que sinaliza uma afronta 

aos valores da casa. Esse inconformismo não é encontrado nas protagonistas dos primeiros 

romances de Machado de Assis, revelando o quanto a novela “precisa ser relida, penetrada 

pelas entrelinhas, pelos subentendidos”. (PEREIRA, 1988, p.73) 
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Lalau 

  

 

A personagem protagonista de Casa velha é uma jovem chamada Claudia, tem a 

alcunha de Lalau, o que denota a origem humilde, comprovada na profissão do pai, mecânico. 

Sua mãe era filha de escrivão. Em 1831, ficou órfã; desde então “D. Antônia cuidou de lhe 

completar a educação; sabia ler e escrever; coser e bordar, aprendia agora a fazer crivo e 

renda” (ASSIS, 2010, p.72). Sua educação, como revela a passagem, não é inferior a das 

mocinhas de famílias abastadas, como reconhece o narrador “–Digo-lhe que se alguém 

trocasse os papéis e a desse como sua filha, e a ele como o advogado da casa, ninguém poria 

nenhuma objeção” (idem, p.116). A capacidade de entabular conversa com o moço, prender a 

atenção do ouvinte, não fazê-lo bocejar de tédio nem marasmo, engana o observador 

desinformado, que pensaria ser a moça filha da casa, e o rapaz um rábula, cortejando-a. 

 Essa igualdade irritou à senhora da casa, parecia petulância de agregada alçar-se à 

mesma posição dos proprietários. O único homem com quem poderia conversar de igual para 

igual é um “cocheiro”, pois “-Advogado? Creio que é muito” (p.116). A cena idílica enraivece 

dona Antônia: o filho embevecido com as palavras da jovem agregada, que sabe se comportar 

socialmente, independente da posição que ocupa o seu interlocutor na pirâmide social. 

No entanto, a educação não a diferencia das outras personagens que viviam sob a 

tutela do favor, faz da dependente eterna aliada da senhora; porém, se em algum momento as 

ideias destoam, a protetora se arrepende do benefício concedido. É o que acontece quando 

dona Antônia sabe do amor dos jovens, arrepende-se da educação que deu à moça, “mais do 

que convinha” (p.110). 

Constatamos que o ideal de Guiomar, protagonista de A mão e a luva, é subir na 

escala social e olvidar a infância de pobreza, apagar tudo que lembrasse as privações que 

sofrera. Lalau é sua antípoda, a criação junto à rica família não mitigou o amor pela mãe:  

 

 

lhe perguntei à queima roupa se se lembrava da mãe [...] Era boa como eu não podia 

imaginar e ninguém foi nunca tão amiga dela como a defunta. Não negava que 

Nhãtônia lhe queria muito e tinha provas disso, e assim também as mais pessoas de 

casa; mas a mãe era outra coisa. A mãe morria por ela e quase se podia dizer que foi 

assim mesmo, porque apanhou uma constipação, estando a tratá-la de uma febre e 

ficou com uma tosse que nunca mais a deixou. O doutor negou, disse que a morte foi 
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de outra coisa; ela, porém, desconfiou sempre que a doença da mãe começou dali. Tão 

boa que não quis que ela a visse morrer, viu-a depois de morta, tão bonita! tão serena! 

parecia viva! (p.82)  

 

A passagem revela o amor da jovem pela mãe; ela reconhece a bondade da protetora, 

o favor que lhe devia, contudo, a matriarca jamais tomaria o lugar da falecida mãe. A criação 

na casa não a fez esquecer as raízes, diferença primordial entre Lalau e Guiomar. Esta foge da 

vida pregressa; aquela mantém o vínculo com os antepassados, nesse caso, a aproximação 

com um negro:   

 

O sineiro era um preto velho e doido. Não fazia mais que tocar o sino da capela para a 

missa, aos domingos. O resto do tempo vivia calado e resmungando. Ninguém lhe 

falava, embora fosse manso. Lalau era a única, entre todos, parentes, agregados ou 

fâmulos, que ia conversar com ele, interrogá-lo, escutá-lo, pedir-lhe histórias. E ele 

contava-lhe histórias – muito compridas, sem sentido algumas, outras quase sem 

nexo, reminiscências vagas e embrulhadas ou sugestões do delírio. 

Era curioso vê-los. Lalau perdia a inquietação; ficava séria e tranquila, durante dez, 

quinze, vinte minutos, a escutá-lo. O Gira (nunca lhe conheci outro nome) alegrava-se 

ao vê-la [...] 

 – E depois, e depois?  

 – Depois, o rei pegou gavião e gavião cantou.  

 – Gavião canta?  

 – Gavião?  Uê, gente! Gavião cantou:  

Calunga, mussanga, monandenguê...  

Calunga, mussanga, monandenguê...  

Calunga... (p.104;106)  

 

A amizade de Lalau com o negro louco é evidenciada no trecho, pois é a única pessoa 

a entabular conversa com o “gira”, cuja doença trouxe consigo o afastamento dos próprios 

parentes. O cativo tem o apelido que designa o seu estado mental; mesmo despossuído de 

razão, o velho africano não perdeu a capacidade de contar histórias, a narrativa do griot, com 

palavras de origem africana, encanta a ouvinte e finaliza a longa passagem; decerto, único 

momento na obra de Machado no qual o autor usa semelhante vocabulário. 

 A loucura do negro não permite ao leitor reconhecer o tom irônico, engraçado, enfim, 

jocoso, que permeia o antológico conto O Espelho e o também no outro não menos louco 

Quincas Borba, que sai da mendicância e cria o Humanitismo, a despeito do patente 
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racionalismo de seu pensamento, é tão cômico quanto Rubião, se bem que o paroxismo de sua 

loucura produz tristeza no leitor.  

Em Casa velha, em nenhum momento a loucura do personagem é tratada de maneira 

humorística; quando alguns meninos chacoteiam o doente, são repreendidos por Lalau, 

“vimos a moça repreendendo a dois moleques, crias da casa, que puxavam pela casaca o 

sineiro [...] Lalau pegou na gola da camisa de uma das crias e na orelha da outra, e impediu 

que elas fossem atrás do pobre-diabo”. (p.114). O trecho revela a empatia da moça com o 

negro, que, além de sua condição de cativo, ainda era louco. Lalau é uma espécie de protetora, 

não deixa os garotos zombarem do pobre homem. Sua postura é oposta a daquelas mocinhas 

ingênuas ou interesseiras, que desfilam nos primeiros romances machadianos.   

 Casa velha talvez seja a única obra de Machado de Assis em que a relação dos 

dependentes com seus senhores sofre abalo, dir-se-ia um enfrentamento, encabeçado pela 

jovem protagonista, cujas ações, durante toda a narrativa, revelam um mal-estar em relação à 

situação assimétrica.  

Não é desconhecido de ninguém que a hora da refeição era o momento sagrado no 

seio da família patriarcal. A única pessoa a desrespeitar, a dessacralizar o ritual foi a 

agregada. Não seguir o ritual no qual cada comensal que se assentava à mesa de dona Antônia 

perpetuava-o religiosamente, mais do que simples rebeldia, representa a quebra de um tabu, 

infringe “a ordem austera da casa, não indo para a mesa com a dona dela” (p.70).  

 No contexto familiar em que a jovem vivia, tendo os finados pais como ex-agregados 

da casa velha, as pequenas rebeldias de Lalau: chegar atrasada para o almoço, chamar um 

outro padre de “tabaquento, muito feio, cabeça grande” (p.152), ou desconfiar do padre-

narrador, “perguntava-me se era assim que dizia ser padre” (p.154), são comportamentos 

impensáveis para Helena, Guiomar, Iaiá Garcia e Estela. Essas atitudes pressagiam uma 

postura mais independente, que culminará com a recusa em se casar com o filho de dona 

Antônia. Portanto, as pequenas “rebeldias” têm de ser analisadas de maneira crítica, já que o 

paternalismo se afirma em todas as relações:  

 

 

como qualquer outra política de domínio, possuía uma tecnologia própria, pertinente 

ao poder exercido em seu nome: rituais de afirmação, práticas de dissimulação, 

estratégias de estigmatização de adversários sociais e políticos, eufemismos e, 

obviamente, um vocabulário sofisticado para sustentar e expressar todas essas 

atividades. (CHALHOUB, 1998, p.95) 
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As palavras do professor Sidney Chalhoub se coadunam com o nosso argumento: o 

paternalismo manifesta-se de forma sorrateira em todas as relações sociais. Para combatê-lo, 

urge aproveitar os interstícios do sistema, daí cada pequena transgressão ser uma vitória 

duramente conquistada. As práticas dissimuladas, o altivo olhar da senhora, as estratégias de 

estigmatização da adversária social, foram minadas pelas constantes sublevações da heroína 

de Casa velha.  

 As personagens dona Antônia e Lalau são adversárias sociais, como o mote da novela 

evidencia. D. Antônia mantem com Lalau uma relação de amizade filial, mas nessa relação 

não há transparência e sim, ocultamento do preconceito social. Mostra-se uma protetora 

exemplar e amorosa, que aceita a moça alegre e inocente como um objeto necessário para 

quebrar a monotonia e a rigidez da sólida casa velha mas que, de modo algum pode casar-se 

com seu filho e tornar-se sua parente de fato. Os lugares na sociedade estavam 

invariavelmente demarcados, qualquer alteração era inconcebível, como evidencia uma piada. 

Vale a pena citar a passagem: 

 

 

Tia e sobrinha desceram os degraus da varanda e quando eu ia ajudá-las a entrar na 

sege, atravessou-me o filho da dona da casa, que deu a mão a uma e a outra, cheio de 

respeito e graça [...] enquanto a sege ia andando e o moço subia os degraus.   

- Nhãtônia, disse o coronel rindo, este seu filho dava para camarista do paço. Dona 

Antônia, escandalizada, tinha entre as sobrancelhas uma ruga, e olhou sombria para o 

filho. Quero crer que este incidente foi a gota que fez entornar do espírito de Dona 

Antônia a singular determinação que vou dizer (p.132) 

  

 

O episódio revela a destreza do jovem, que correu e ultrapassou o padre e ajudou 

Lalau a entrar na carruagem. O tílburi começou a andar e Félix corria paralelamente a ele, no 

que o coronel não perdeu a chance de fazer a piada: “Este seu filho dava para camarista do 

paço”. O chiste irritou a matriarca. Camaristas eram invariavelmente negros ou mulatos, 

descendentes de escravos ou alforriados; ao fazer a jocosa analogia entre o cavalheirismo de 

Félix com a função exercida por cativos, o coronel provocou a raiva de dona Antônia. A 

“determinação” foi o engenhoso plano, já conhecido do leitor. Na estrutura da novela, esse 

trecho finaliza o sexto capítulo, faz o curioso leitor não despregar os olhos do livro. A 



 68 

“determinação” é a mentira de que os jovens são irmãos. Mentira que é descoberta 

casualmente. 

 Lalau, provavelmente (ou certamente), descendente de escravos, paulatinamente se 

desvencilha da teia paternalista e imobilizadora, e afirma: “é tempo de viver em nossa casa e 

não na casa dos outros. Estou moça, preciso de cuidar da minha vida” (p.154). A postura 

libertária não é rompante de orgulho, “Não poderia casar-me com o filho do mesmo homem 

que envergonhou minha família [...] Orgulho, não; eu não sei que coisa é orgulho. Sei que 

nunca estimei tanto a ninguém como a minha mãe. Não lhe disse isso uma vez? [...] é 

vergonha; creia que estou muito envergonhada” (p.168). O diálogo transcrito é com o padre, a 

quem reafirma seu amor pela família, reduzida à tia, dona Mafalda. O que Lalau chama de 

“vergonha”, pode-se interpretar como raiva. Raiva de tantas humilhações sofridas por 

fâmulos, escravos e outros agregados. Raiva por sentir-se objeto, colocado num lugar, depois 

removido. Raiva por ser vítima de uma falácia orquestrada por dona Antônia, a verdadeira 

casa velha. Raiva contra a situação aviltante da mãe, perpetuamente condenada à amante. 

 Lalau conseguiu escapar desse destino porque decidiu, “trabalhar em costura para 

ajudar a tia e não depender de ninguém” (p. 158). A decisão de trabalhar, ser independente, 

assemelha-se a de Estela, de Iaiá Garcia, que abandonou o pai, um daqueles parasitas da 

galeria de Machado, e ir trabalhar como professora. A irrevogável decisão de não se casar 

com Félix feriu o brio da matriarca, pois à dona Antônia sempre coube a palavra final e o 

destino de seus dependentes. Quando ocorre o oposto, é claro sinal de insubmissão e 

liberdade, autonomia e independência. 

O casamento de Lalau com o filho do segeiro, Vitorino, não é demérito algum, 

tampouco derrota ante os valores defendidos pela conservadora sociedade do século XIX. O 

consórcio marca o surgimento, na segunda metade daquele século, de uma nova classe, 

formada basicamente de escravos alforriados e negros forros, mulatos e agregados, homens 

brancos sem fortuna, que lutavam por mais espaço na vida pública. 

 A oportunidade de ascensão começou a se vislumbrar com o próprio Vitorino, cujo 

pai, que exercia profissão quase artesanal, deu-lhe condições de ter a mesma educação dos 

rapazes de “boas famílias”, queria “fazê-lo doutor, mas o rapaz é que não quis; disse que se 

contentava com outra coisa; parece que está escrevente de cartório” (p.158). A negativa de 

Vitorino em seguir a educação bacharelesca é indício de mudança; evidencia, outra vez, a 

capacidade do autor de enxergar à frente de seu tempo. Com efeito, dessa nova classe surgiu a 
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geração que não mais estudaria em Coimbra, Paris ou Alemanha, mas em Olinda, São Paulo e 

Rio de Janeiro, geração que mudou conceitos e valores, por isso 

 

o sistema patriarcal brasileiro viu no mestiço [...] um revolucionário a abalar ou 

reprimir. Tarefa difícil, dado o sucesso alcançado desde a primeira metade do século 

XIX, por numerosos mestiços em especialidades necessárias [...] à salvação do Brasil 

do perigo de estagnar-se em subnação tristonhamente arcaica. (FREYRE, 2004, 

p.762)  

 

No contexto, bem analisado por Gilberto Freyre, que constatou o interesse das classes: 

uma, “reprimir” qualquer tentativa de ascensão, que principiava na quebra das correntes 

paternalistas; outra, de especializar-se e conduzir o próprio destino, a esquecida novela traça 

painel perfeito da sociedade. Daí a luta de classes, não com o sentido que Marx dá ao termo. 

Lalau não tem consciência político-histórica para reivindicar mudanças drásticas na estrutura 

da sociedade, de modo que beneficie a todos seus irmãos de infortúnio. Sua revolta é menos 

social do que pessoal, surgiu da tristeza ou, para usar sua palavra, “vergonha”. Vergonha de 

ver a imagem da mãe, que venerava como Nossa Senhora, manchada como amante. E amante 

e prostituta, à época, se confundiam.  Se a revolta fosse social, Lalau seria uma personagem 

“engajada”, como as várias personagens do romance-reportagem que vigorou na literatura 

brasileira nas décadas de 1970-80. Protagonizados por jovens que, representantes de 

determinada classe social, lutam por mudanças profundas na estrutura social. Machado de 

Assis, porém, sempre desconfiou dos grandes pensamentos filosóficos e científicos que 

procuram explicar as relações humanas e sociais, o que não significa, também, que sua obra 

não descortine os contrastes da sociedade e proponha uma alternativa. É o que acontece em 

Casa velha: a atitude de Lalau é uma senda por onde as mudanças obrigatoriamente teriam de 

passar.   
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VI.CONCLUSÃO  

 
                  Triste de quem vive em casa  

     Contente com o seu lar. 

 

              (PESSOA, 1997, p. 155)  
 

 

A diferença social é a grande vilã das obras analisadas; as heroínas têm de provar que 

seus sentimentos são desinteressados, pois a família é o paradigma da sociedade, não pode ser 

formada através do interesse, daí as histórias revelarem 

 

 

casos de ascensão social como um direito moral, desde que [a] personagem 

tenha os necessários requisitos éticos, entre os quais são básicos a 

perseverança e o estoicismo, de modo que a posição social e econômica 

fique totalmente subordinada à moralidade. A ascensão na estrutura social 

não é realizada pelas condições econômicas, mas pela atitude moral do 

herói. Não como fruto de sua revolta nem do seu trabalho (de sua ação e 

desempenho), mas de suas qualidades e das relações com suas fadas 

madrinhas: seus mediadores. Como um prêmio por seu comportamento 

resignado .(Da Matta, 1997, p.276) 

 

 

A “perseverança”, de que fala Da Matta, é comprovada em Guiomar, de A mão e a 

luva. A moça lutou, pelejou, insistiu até casar com um rapaz rico e conhecido publicamente. 

Em Helena, a vontade de ascender é “subordinada à moralidade”, a jovem adapta-se 

perfeitamente aos valores de sua nova família, mas um conflito a dilacera: a origem pobre, 

que tolda as relações que estabelece na chácara onde mora, por isso envergonha-se quando 

Camargo lembra-lhe o passado. No entanto, moralmente não admite matrimônio por interesse. 

O autor resolve o dilema com a morte da moça, epílogo presumível na literatura romântica. 

Iaiá Garcia, do romance homônimo, apresenta um “comportamento resignado”, jamais 

questiona sua condição de agregada, seu casamento com Jorge é um “prêmio”, galardão 

alcançado pela obediência à Valéria, mandatária da casa. O “fruto da revolta”, enfim, floresce 

em Estela, de Iaiá Garcia, e é colhido em Lalau, que rompe com dona Antônia, a “fada 

madrinha”. 
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A análise das personagens revelou “qualquer coisa de coercitivo” (HOLANDA, 1995, 

p. 147), na hospitalidade e generosidade das senhoras. A coerção é verificada quando alguns 

valores da classe abastada são questionados ou a diferença de classe pode desaparecer ante 

um casamento “indigno”. Em Helena, dona Úrsula, administradora dos bens do finado irmão, 

ao saber que a jovem foi reconhecida no testamento, sentiu-se pilhada, “Parecia-lhe [...] um 

ato de usurpação” (ASSIS, 1985, II, p. 278). A baronesa e Guiomar, de A mão e a luva, vivem 

harmoniosamente porque têm o mesmo ideal: aumentar a fortuna. Enfim, o casamento de Iaiá 

Garcia com Jorge aconteceu somente após a morte de Valéria, a zelosa mãe do rapaz.  Essas 

senhoras, ao lado de dona Antônia, têm como único ideal manter a prestigiada posição e seus 

valores conservadores, daí governarem suas casas com mãos-de-ferro, sentem-se 

“contente[s]”, são guardiães de valores e conceitos considerados imutáveis. 

 A entrada de Lalau abala as estruturas da casa velha. Não há final feliz, o epílogo 

revela a impossibilidade de união entre os jovens. Se Lalau e Félix tivessem se casado, o 

desfecho seria semelhante ao de Iaiá Garcia, em que apenas o respeito é suficiente para 

resolver as diferenças. Neste romance, o autor ficou no meio-termo com o problema, foi 

diplomático: por um lado rompe com o paternalismo através da atitude de Estela, por outro o 

consórcio de Jorge e Iaiá é um final feliz, que resolve as diferenças sociais, culturais e 

existenciais. Resposta evidentemente romântica e conciliatória ao dilema social. Lembrando 

que logo após esse romance, Machado de Assis escreveu simplesmente Memórias Póstumas 

de Brás Cubas. Portanto, a volta a questão paternalista tinha de ser diferente, de forma 

contundente, mas sem abandonar a placidez , daí as palavras finais do narrador de Casa velha 

bem poderiam ser atribuídas a Brás Cubas: “Se ele [Félix] e Lalau foram felizes, não sei; mas 

foram honestos, e basta”.    
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