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RESUMO 

 

Através da leitura do romance Memórias póstumas de Brás Cubas, publicado por Machado de 

Assis em 1881, analiso a figura de Machado de Assis como o autor primário e o defunto-autor 

Brás Cubas como o autor secundário, conforme perspectiva bahktiniana. A categoria de defunto-

autor está vinculada à tradição dos diálogos dos mortos, que remonta à sátira menipeia e Luciano 

de Samósata. Ao receber o poder de criação das mãos de Machado, o finado Brás assume uma 

nova identidade, uma vez que cria e narra do espaço da campa e, com isso, pode livremente 

desmascarar a todos em suas memórias. Penso em tal procedimento como herança da 

cosmovisão carnavalesca que é o norte para o destronamento dos marginalizados (Eugênia, 

Marcela e Dona Plácida) e da aristocracia (Virgília, o pai do finado, Brás vivo e o Brás morto). 

Criticar, desmascarar, destronar, cada passo de destruição marca a construção de um defunto 

autor que fica para a história do romance.  

 

Palavras-chave: Memórias póstumas de Brás Cubas, autor primário, autor secundário, 

carnavalização, destronamento, defunto-autor, sátira menipeia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

By reading the novel The Posthumous Memoirs of Brás Cubas by Machado de Assis, published 

in 1881, I analyze the figure of “Machado de Assis” as the primary author, and the “deceased 

author” Brás Cubas as secondary author, as in Bakhtin´s perspective. The category of “deceased 

writer” is related to the tradition of “dialogues of the dead”, which dates back to Menippean 

satire and to Lucian of Samosata. By receiving the creative power from the hands of Machado, 

the deceased Brás assumes a new identity, as it creates and narrates from the grave, and thus can 

freely expose everyone in his memoirs. I think of this procedure as a heritage of Carnival 

worldview by which the deceased author dethrone the marginalized (Eugenia, Marcela and Dona 

Placida) and the aristocracy (Virgilia, the father of the deceased, Bras alive and dead). To 

criticize, expose, and dethrone every step of destruction mark the construction of a deceased 

author who gets to the history of the novel.  

 

Keywords: The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, primary author, secondary author, 

carnivalization, dethronement, deceased author, Menippean satire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tudo o que não invento é falso.” 

(Manoel de Barros) 



INTRODUÇÃO 

 

 Depois que os fatos rolam, a gente busca alguma relação entre eles. Se a relação existe, 

não sei, sei que elas são possíveis. Hoje, em 2013, termino minha dissertação na área de Letras. 

Em 2003, prestei vestibular e no ano seguinte, no segundo semestre, mudei o rumo, entrando na 

UFF, para Letras, depois de três anos cursando História na UFRJ. Quase dez anos se foram, 

encerro um ciclo – será que os ciclos se fecham ou mais uma vez invento os fins? O fato é: 

terminei a dissertação.  

 A dúvida: qual o sentido do primeiro parágrafo? Um pouco de paciência é sempre 

necessário – dá-lhe defunto! Que razão me levou a novamente encarar o vestibular? Certeza? 

Nada disso. Sabia apenas que em História não ficaria, um princípio modernista, pois eu sabia o 

que não queria. Era, de fato, a primeira vez que o que eu queria e o que eu não queria batiam à 

porta com a força do cosmos na retina de um cão. Como não sou um cão e alguma coisa me 

incomodava, fiz a primeira prova, ainda em meados de 2003. Quando saiu o resultado, foi no 

limite, quase fico para trás, mas passei para segunda fase que seria em dezembro. Dezembro? 

Pois é, em dezembro estive entre trabalho – em loja, tempo que gostaria de esquecer – e o 

hospital, porque meu pai estava internado com uma bactéria no coração. Ficou quase dois meses 

naquele espaço mórbido, frio, desumano, recheado de pessoas incompetentes que quase o 

levaram à morte. Envolto por esta teia tensa e triste de tempo e espaço, veio a prova, que fiz 

descompromissado, sem estudar nada. Felizmente passamos o Natal em casa, porque os 

medíocres de antes não tiveram a capacidade de levar o velho (pai). Prova feita, pai em casa, 

menos tensão. Em janeiro, o resultado, a aprovação e o início para agosto de 2004.  

Mudei de faculdade no tempo em que o velho quase partiu. Existe algum vínculo entre os 

dois fatos? Provavelmente não. Mas eu quero que tenha, a história é minha.  

Ainda no primeiro semestre de 2004, fui assistir a um evento sobre literatura russa no 

CCBB, onde ouvi diversos professores, dentre eles certo tradutor de literatura russa, Paulo 

Bezerra. Vou ser franco: conhecia o nome, mas não sabia que ele seria meu professor, já que 

lecionava na UFF. Mais um laço possível? Por acaso este senhor se tornou o orientador do texto 

que agora escrevo. Entretanto, ainda há um fato importante no CCBB: não apenas ouvi as 

palestras, mas fui falar com os professores, inclusive com Paulo. Fui convidado por ele a assistir 

como ouvinte, antes mesmo de iniciar a faculdade, uma disciplina da pós-graduação sobre Fiódor 
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Dostoiévski, Claro, minha ida ao CCBB se justificava por conhecer algum escritor russo, mesmo 

que superficialmente, mas eu conhecia, e tinha sido pela leitura de “Crime e Castigo”, ainda em 

tradução do francês. No curso, que não frequentei integralmente, tive contato com as traduções 

diretas do russo de “Os Demônios”, “Irmãos Karamázov”, “Memórias do Subsolo”, “O idiota”, 

“Notas de inverno sobre impressões de verão”, “O crocodilo”... Eu sabia o que não queria e, com 

as leituras, passei a saber mais ainda o que não me agradava. Não comece as inferências 

equivocadas. Não deixei de ler, não abandonei a UFF, não odiei os russos. Sem limitações, por 

favor, acho que estou escrevendo uma dissertação... 

Os anos de universidade não me interessam muito aqui, apenas representam a minha 

identidade. Eu sabia muitas coisas que não queria e passei a saber outras que queria, e queria 

muito. Logo no quarto período me tornei professor – eu sei, é contra a lei – e, assim, ganhei 

experiência em sala de aula, mas deixei de estudar como gostaria, de ler como deveria, 

resumindo: não me dediquei ao curso. Não estamos em uma sala, não estou diante de um analista 

ou terapeuta, reconheço. Entretanto, é possível viver sem pensar que poderíamos ter feito 

diferente? Sem afobação, porque a frustração é o estrume da virtude e o ciúme, o estrume do 

amor – ou seria o perfume? 

Distante da faculdade virei trabalho. Tempos idos, tempo que passa rápido, que engole os 

dias, arranca as horas, rouba os segundos. Enfim, me formei carente do tempo que deveria e que 

não foi. As pessoas ficaram de lado, e eu também. Antes, porém, no segundo semestre de 2009, 

com a formatura iminente, o mestrado veio como possibilidade. Projeto, tema, pesquisa, 

processo seletivo, prova de línguas... Entrei. Cinco anos depois do início da faculdade, a pós 

seria uma realidade. Quem me orientaria? Paulo Bezerra. Meu objeto de estudos: Machado em 

Memórias póstumas de Brás Cubas. O defunto-autor entra na história, sorrateiro, mas poderoso. 

Um morto que cria e narra suas memórias, sem respeitar as máscaras que a vida proporciona com 

seu tom insinuativo, como o ar que entra em nossos pulmões sem que percebamos a sua 

presença.  

As disciplinas no primeiro ano, 2010. Primeiro semestre, segundo semestre... Sábado pela 

manhã, dia 11 de setembro de 2010, o telefonema, a descoberta da doença do meu pai. Antes de 

começar a faculdade, o coração; agora, um câncer. Seis meses de tentativas frustradas, de 

sorrisos esperançosos, de correria entre clínicas, médicos e hospitais. Trabalho, casa, casa, 
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trabalho, hospitais, médicos, exames, sono, muito sono. A certeza do ser humano se faz pelo 

tempo que passa e pela morte inevitável. Sempre penso em Bergman e no seu personagem 

medieval jogando xadrez com a morte. Genial, porque a gente vai participar, vai buscar todas as 

estratégias racionais, emocionais e espirituais para se esquivar dela... Entretanto, a vitória nunca 

será minha, eu tento, a gente tenta fazer o melhor que for capaz para viver em paz. Como Brás, o 

velho partiu, e foi em fevereiro de 2011. Tinha o mestrado, o trabalho, os amigos e minha 

família. Falta alguém... 

Quem eu era? Sem pieguice ou melodrama ou sentimentalismo, a morte parece trazer a 

questão sobre nossa identidade com uma força colossal. Quem eu era? Estar na faculdade de 

Letras era uma escolha minha ou um modo de satisfazer os anseios paternos? Questionei o 

trabalho, a faculdade, o tempo, as pessoas, as amizades, minha família, minha história. Morri 

também. E morri deitado na cama, com hérnia, passando dois meses em licença médica. 

Transpirava partes de tempo e respirava meu corpo, exalava lembranças, espumava o que não era 

mais.  

Como saí, o que aconteceu, os pormenores, nada disso é relevante. Entre Paris e Santiago 

do Chile, o renascimento em uma nova condição, porque eu não coincidia mais comigo. Se agora 

escrevo qualquer linha, devo a um momento, e a duas pessoas: dia 17 de fevereiro de 2012. 

Conheci minha mulher, no dia que a perda do Velho aniversariava um ano. Sem o Velho, hoje eu 

não nada seria, e sem Maria Fernanda Muller, nada do que aqui está escrito seria possível. Ela é 

a continuação do meu pai, porque a vida precisa prosseguir aqui, nossa encantadora certeza.  

A faculdade começou com a iminência da morte, ao passo que o mestrado se fez em meio 

à morte, tanto minha quanto do Velho. Eu fui, e o velho também. Se os fatos se interligam, não 

importa, porque é possível relacioná-los. Ainda mais quando o objeto do meu trabalho são as 

Memórias póstumas de Brás Cubas. Quer coincidência maior do que essa? O tema do meu 

trabalho está intimamente relacionado às vantagens que a morte confere ao autor e narrador Brás 

Cubas. Não encare como mórbida ou melodramática a minha introdução. A morte pode fazer rir, 

a morte pode ser o sarcasmo eterno do ser humano. No meu caso, a morte veio com uma marreta 

e definiu: você é. Hoje sou graças a ela.  

Antes eu era, hoje não sou mais o que fui e agora estou sendo... Assim, entrego minha 

leitura das Memórias póstumas de Brás Cubas. 
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1. UMA QUESTÃO AUTORAL: ENTRE MACHADO E O DEFUNTO BRÁS 

 

1.1 AUTOR PRIMÁRIO E AUTOR SECUNDÁRIO 

 

Como se definem os papéis de Machado de Assis e Brás Cubas para a arquitetura das 

Memórias póstumas de Brás Cubas? Qual o limite entre os dois? Quando Brás Cubas assume a 

voz de comando, a figura de Machado de Assis se dilui e some por completo para dar lugar ao 

finado que entra no palco e se torna o artífice único do livro? Por último, que relação se 

estabelece entre ambos?  

 No “Prólogo da terceira edição”, texto de abertura das Memórias póstumas de Brás 

Cubas (ASSIS, 1997, s/p), Joaquim Maria Machado de Assis apresenta onde e como foi 

publicada a primeira edição do romance, além de apontar para algumas correções, inserções e 

supressões relativas ao lançamento da nova edição (a terceira). Aparentemente, estamos diante 

de um prólogo como qualquer outro, que tem a função básica de apresentar uma edição e suas 

particularidades.  

Entretanto, já no segundo parágrafo, cita Brás Cubas para responder a determinadas 

questões, o que demonstra a importância e autonomia da voz do finado: 

 

Capistrano de Abreu, noticiando a publicação de um livro, perguntava: “As 

Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance?" Macedo Soares, em 

carta que me escreveu por esse tempo, recordava amigamente as Viagens na 

Minha Terra. Ao primeiro respondia o já defunto Brás Cubas (como o leitor viu 

e verá no prólogo dele que vai adiante) que sim e que não, que era romance para 

uns e não o era para outros. Quanto ao segundo, assim se explicou o finado: 

“Trata-se de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de 

um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de 

pessimismo”. Toda essa gente viajou: Xavier de Maistre à roda do quarto, 

Garret na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brás se pode dizer que viajou 

à roda da vida. (ASSIS, 1997, s/p) 

 

No terceiro e último parágrafo, tece comentários sobre o método empregado por Brás na 

escrita do romance, que se fundamenta na aspereza e no amargor, e ainda define sua relação com 

o finado autor: 

 

O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama de 
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“rabugens de pessimismo”. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, 

um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir de seus modelos. É taça 

que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Não digo mais nada 

para não entrar na crítica de um defunto que se pintou a si e a outros, conforme 

lhe pareceu melhor e mais certo. (ASSIS, 1997, s/p)  

 

 O uso do possessivo em “meu Brás Cubas” estabelece Machado de Assis como o criador 

das Memórias póstumas de Brás Cubas e o defunto como criatura machadiana. Além de produto 

da criação, Brás Cubas assume também o papel, no interior da obra, de um outro autor, como o 

próprio Machado encerra ao denominar o finado de “um autor particular”.  Ambos têm o poder 

autoral, entretanto de formas diferentes: Machado é o criador, nitidamente de fora da obra, 

pertencente ao mundo real e distante esteticamente do mundo representado, distância esta 

justificada quando sai de cena e deixa livre o palco para Brás: “Não digo mais nada para não 

entrar na crítica de um defunto”. Brás Cubas, por sua vez, é criatura que tem o poder de criação 

no interior da obra, de forma livre e autônoma, tanto “que se pintou a si mesmo e aos outros, 

conforme lhe pareceu melhor e mais certo”, isto é, tem o poder de criar as personagens a seu 

gosto, conforme a sua vontade e de acordo com suas idiossincrasias e suas preferências. Sua 

liberdade é total, uma vez que renasce na morte como autor, força que não possuía em vida. 

Estabelece-se, pois, o desdobramento de Brás em dois papéis na obra: o papel do defunto que se 

torna autor, personagem e também narrador após a morte; o outro Brás Cubas, o vivo, 

enformado, criticado, ridicularizado, desenhado pela pena estética do finado autor do interior da 

obra.  

 No “Prólogo a terceira edição”, Machado de Assis sai de cena, sem deixar de ter a 

consciência de que permanece como o criador da obra, estando na fronteira entre o mundo real e 

o universo representado. De sua criação, nasce o finado autor Brás Cubas e o Brás Cubas vivo, 

representação da representação, porque é criatura também do finado. No palco estão os dois Brás 

Cubas, sob o olhar indissociável de Machado de Assis, seu artífice. Neste palco, Brás Cubas vivo 

se constitui pelo olhar distanciado do finado autor, que por ser um morto, se afasta do vivo. 

Machado de Assis se distancia do mundo narrado e concede a voz ao finado; no interior da obra, 

o Brás Cubas morto se afasta do Brás Cubas vivo em virtude da morte. Estabelece-se, então, uma 

dupla distância: entre o autor no mundo real e o finado autor no mundo representado; do finado 

Brás Cubas para o vivo. A questão da distância, então, define os protagonistas e suas funções 
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para a concepção das Memórias póstumas de Brás Cubas: Machado de Assis é o autor fora da 

obra que permanece no limiar dela; Brás Cubas morto é o autor no interior da obra, narrador e 

personagem; Brás Cubas vivo é o personagem enformado pelo finado.  

 Machado de Assis se apresenta como o sujeito pertencente ao mundo real que cria a obra 

literária, mas concede, na representação, voz e liberdade a outro autor, o finado Brás Cubas. Esse 

autor, criatura que cria, possui tamanha identidade e autonomia que o próprio autor do mundo 

real faz uso das palavras do finado para responder se “As Memórias póstumas de Brás Cubas são 

um romance?”, pergunta realizada pelo importante crítico literário Capistrano de Abreu. 

Machado de Assis ainda recorre ao finado para desenvolver a discussão sobre a suposta 

semelhança entre Memórias póstumas de Brás Cubas e o romance Viagens na minha terra (de 

Almeida Garrett), proposta de Macedo Soares. Para o defunto, suas memórias podem ser 

classificadas ou não como um romance dependendo apenas do leitor: “respondia o já defunto 

Brás Cubas (como o leitor viu e verá no prólogo dele que vai adiante) que sim e que não, que era 

romance para uns e não o era para outros” (ASSIS, 1997, sem página). A proposição de Brás 

Cubas alimenta ainda mais a importância do leitor enquanto força criadora, sem o qual as obras 

literárias se perderiam com o tempo. Em relação à comparação de estilo promovida por Macedo 

Soares, Brás Cubas diz que sua obra é livre como a de Sterne e de Xavier de Maistre, mas que se 

distancia dos dois pelas “rabugens de pessimismo”, isto é, pelo desencanto relativo ao ser 

humano, suas relações e à vida em geral. Tal desencanto será comprovado no último capítulo do 

romance “Das negativas”, quando o defunto critica o fato de não ter procriado: “Não tive filhos, 

não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria” (ASSIS, 1997, p. 208). 

Metonimicamente, através de suas memórias, Brás Cubas discute a “miséria” da condição 

humana. 

 O poder das palavras do finado autor, Brás Cubas, para o autor real, Machado de Assis, 

representa a autonomia e a liberdade do morto para a criação de suas próprias memórias. 

Machado de Assis cita Brás Cubas para responder questões suscitadas no mundo real sobre a 

obra, atitude que afirma e confirma a discussão autoral até aqui trabalhada em virtude da 

distância precisamente delimitada por Machado de Assis entre ele e o finado autor. 

 Em termos teóricos, em que categoria autoral, respectivamente, Machado e Brás – finado-

autor – se inseririam? Sob a perspectiva bahktiniana, entende-se o romance Memórias póstumas 
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de Brás dividido em uma dupla estrutura: Machado é um “autor primário”, enquanto Brás Cubas 

morto se apresenta como um “autor secundário”, cujo renascimento ocorre na campa, ou seja, no 

espaço da morte. Cabe, antes, uma breve explicação das referidas categorias desenvolvidas por 

Mikhail Bakhtin para que a comparação se sustente.  

 Segundo Mikhail Bakhtin, o autor primário é a natureza criadora de todas as imagens no 

mundo representado - natura non creata quae creat (BAKHTIN, 2003, p.390). O autor primário 

figura como responsável pelas imagens do autor secundário - natura creata quae creat 

(BAKHTIN, 2003, P.390) e do heroi - natura creata quae non creat (BAKHTIN, 2003, P. 390). 

É impossível pensar na imagem do autor primário no mundo por ele representado, mas esta 

poderá ser realizada por outros, que, neste caso, serão os autores primários. O autor primário 

permanece de fora da obra para criar a imagem do autor secundário, imagem esta também 

criadora e indissociável da representação como parte integrante da estrutura da obra, e, também, 

é personagem criador de outras personagens que interagem, dialogam e conflitam entre si. O 

autor secundário apresenta-se, pois, como categoria estética, proveniente do interior da obra, 

imanente a ela; enquanto o autor primário assume o papel de força exterior, que se situa no 

limiar entre o mundo real e o mundo representado, que, de forma objetiva, arquiteta a 

representação com palavra objetiva e impessoal. As imagens na representação não se confundem 

com as palavras do autor primário no mundo real, por isso são dotadas de autonomia ideológica 

no mundo artístico representado (BAKHTIN, 2003, p.390). 

 Machado de Assis veste-se com a roupa da figura exterior à obra, situado no limiar entre 

ela e o mundo real e também responsável pelas imagens nela contidas, ao definir o finado Brás 

Cubas como produto de sua criação - “meu Brás Cubas”. Machado de Assis constitui-se o “autor 

primário” (BAKHTIN, 2003, p.390) da obra, por isso o responsável pela criação da imagem do 

finado autor e personagem, Brás Cubas, tanto quanto do personagem vivo Brás Cubas em suas 

diversas facetas ao longo da vida.  Entretanto, ao sair de cena no prólogo “Não digo mais nada 

para não entrar na crítica de um defunto que se pintou a si e a outros, conforme lhe pareceu 

melhor e mais certo.” (ASSIS, 1997, s/p), o autor primário estabelece a distância necessária e 

artisticamente apropriada entre ele e o finado Brás Cubas: Machado com a pena do autor 

primário e o finado Brás com a pena do autor secundário, pertencente à representação, imanente 

a ela e produto da criação artística.  
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 Percebe-se a existência do autor primário Machado de Assis pelo produto, ou seja, pela 

constituição real das Memórias póstumas de Brás Cubas, como o ser “dotado de individualidade 

criativa” (BEZERRA, 2005 p. 78) “de ordem especial, não estética”, capaz de criar, ver e 

enformar. O livro, que circula enquanto possibilidade de leitura há décadas e para milhares de 

leitores sugere a existência do sujeito histórico real, o autor primário Machado de Assis, que 

possui “individualidade propriamente dita” quando figura como o autor da obra e ao conferir-lhe 

“o mundo individual das personagens por ele criadas” (BAKHTIN, 2003, p. 191). Não é por sua 

presença no interior da obra, como participante da tessitura do romance, em diálogo e conflito 

com as personagens, vivendo as questões de cada uma delas. A voz de Machado existe enquanto 

voz externa, fora, distante da obra, no limite preciso entre o real e o representado por ele. 

 A natura creata quae creat, isto é, a natureza criada que cria, configura o papel do finado 

Brás Cubas, “individualidade vista e enformada” (BAKHTIN, 2003, p. 191) pelo autor primário, 

Machado de Assis (“meu Brás Cubas”).  O morto Brás Cubas é personagem, autor secundário e 

narrador dotado de força geradora e consciência autoral do seio da representação, estrutural e 

artisticamente indissociável da obra por ser o criador no universo criado.  

 Uma estrutura dual das Memórias póstumas de Brás Cubas, então, se define: por um 

lado, o autor real (primário), a figura histórica e biográfica do funcionário público e escritor 

Machado de Assis que publica o romance em questão, assim como cria o autor secundário; por 

outro lado, o autor secundário ou imagem de autor Brás Cubas (a escrever após a morte), 

concebido como parte integrante da obra, imanente a ela, por isso encarado como categoria 

autoral estética, a dita individualidade enformada e visualizada pelo autor primário como sua 

imagem. O primeiro está fora da obra, no limite entre o real e o representado, capaz de ver e de 

enformar todas as imagens da obra (finado Brás Cubas, Brás Cubas vivo, Quincas Borba, 

Marcela, Eugênia, Virgília, o pai de Brás Cubas, a mãe de Brás Cubas) e sua individualidade 

criadora é objetiva, sem se confundir com a estrutura da obra. O segundo está na essência da 

obra, é o seu coração, a sua alma, pertence ao mundo representado e dele vive e sobrevive, 

essencialmente pela sua condição de morto. Distante do autor primário, na representação existe 

enquanto a imagem com a capacidade de criar outras imagens, por isso é um tipo especial de 

imagem entre as outras, uma vez que “É a imagem do narrador na narração, que fala da condição 

do eu” (BAKHTIN, 2003, p. 314).  
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Em virtude de uma questão artística, isto é, de coerência relativa ao processo de 

representação, Machado de Assis se vê diante da necessidade de abandonar a cena para deixar 

livre a criação para a sua criatura, o defunto autor, Brás Cubas. Assim,  

 

(...) o autor primário sente a necessidade de ser substituído por sua imagem, isto 

é, o autor secundário, pois os dois não poderiam conviver no mesmo espaço da 

criação porque o autor criador não pode ser criado na esfera em que ele mesmo 

é o criador. Ele é natura naturans, isto é, natureza geradora, e não natura 

naturata, natureza gerada. (BEZERRA, 2005, p. 79) 

 

Machado de Assis, enquanto criador das Memórias póstumas de Brás Cubas, tem total 

consciência da necessidade de coerência para o processo de representação, tanto é que evidencia, 

no prólogo, a sua função e a do finado Brás Cubas. Afirma Brás Cubas como fruto de sua criação 

“meu Brás Cubas” (ASSIS, 1997, s/p), mas concede a livre palavra e a capacidade de criação ao 

finado Brás Cubas no mundo representado: “Não digo mais nada para não entrar na crítica de um 

defunto que se pintou a si e a outros, conforme lhe pareceu melhor e mais certo” (ASSIS, 1997, 

s/p). Assim, Machado de Assis se porta como o autor primário e eleva o finado – e apenas na 

condição de finado – Brás Cubas ao patamar de autor secundário. Os autores permanecem, pois, 

cada um no seu espaço: o autor criador, Machado de Assis, está fora do mundo por ele criado, e 

a sua imagem, o finado autor secundário Brás Cubas, existe, vive, sobrevive, cria e se expressa 

no e do interior do espaço de criação.  

Caso coexistissem no mesmo espaço, o espaço representado,  

 

criaria um paradoxal híbrido discursivo porque o discurso do ‘autor real não 

pode estar no mesmo plano que o discurso das personagens’ (BAKHTIN, 2003, 

p. 322), daí a necessidade de seu afastamento, de sua “ausência”. Se os dois não 

podem permanecer no mesmo plano, na mesma superfície, isto, porém, não 

implica a eliminação do autor primário ou o abafamento de sua voz, não destrói 

a contiguidade em que os dois se encontram no plano profundo onde se cruzam 

as vozes. Não há um afastamento de ambos nem a neutralização radical do autor 

como sujeito da criação primária; o que permanece em uma profundidade nem 

sempre acessível ao olho inexperiente, é a contiguidade entre o sujeito criador e 

o objeto de sua criação, porque o autor, longe de abdicar de sua condição de 

sujeito criador de um universo, encontra-se de fato na fronteira do mundo que 

ele cria como seu criador ativo’, e sabe que não pode irromper nesse mundo, 

não pode invadi-lo porque isto implicaria em destruir-lhe ‘a estabilidade 

estética’ (BAKHTIN, 2003, 177). Manter tal estabilidade é tarefa do autor 

secundário ou imagem de autor ou narrador. (BEZERRA, 2005, p.79-80) 
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 Os discursos de Machado de Assis e do finado Brás Cubas posicionam-se em planos 

distintos, o que proporciona a “estabilidade estética” imprescindível à coerência do processo de 

criação. As vozes do autor primário (Machado de Assis) e do autor secundário (finado Brás 

Cubas) não se confundem, não se fundem. Seus espaços e seus discursos existem em universos 

diferentes, sem que um interfira no outro, o que se justifica pelo fato de Machado de Assis 

garantir que o finado é “um autor particular” e ainda reconhecer sua autonomia ideológica e 

criativa porque a crítica do finado realiza-se “conforme lhe pareceu melhor e mais certo”.  Quem 

cria no romance é o finado autor secundário Brás Cubas; quem pensa, quem critica, quem 

esnoba, quem se transforma, quem vê, quem existe nas Memórias póstumas de Brás Cubas é a 

imagem criada pelo autor primário Machado de Assis. O autor criador, entretanto, resiste como o 

responsável externamente pela constituição do mundo representado, o olhar do espaço limítrofe 

entre o real e o representado “na fronteira do mundo que ele cria como seu criador ativo”, sem o 

qual a obra nem mesmo o finado Brás Cubas existiriam.  

 A “estabilidade estética” concebe-se com precisão, precisão esta proporcionada pela 

existência de Machado de Assis, autor primário, e do finado Brás Cubas, autor secundário, em 

planos espaciais e discursivos distintos. Manter a estabilidade estética, entretanto, “é tarefa do 

autor secundário ou imagem de autor ou narrador” (BEZERRA, 2005, p. 80), por este motivo 

Machado de Assis sai de cena e concede a voz e a liberdade ao finado Brás Cubas, em sua 

especialíssima condição de defunto-autor: “não digo mais nada para não entrar na crítica de um 

defunto” (ASSIS, 1997, sem página). 

  

1.2. O DEFUNTO AUTOR BRÁS CUBAS  

 

Após a definição e a diferenciação das funções exercidas por Machado de Assis e pelo 

finado Brás Cubas – autor primário e autor secundário, respectivamente – seguimos a trilha da 

questão autoral para a determinação das particularidades especiais de um finado autor 

secundário, o “defunto autor” Brás Cubas.  

 A morte simboliza o fim do Brás Cubas aristocrata e medíocre, mas anuncia o 

renascimento de Brás Cubas em uma nova condição: escritor, mas um defunto-escritor. 
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Proponho, então, que o romance se inicia e se desenvolve com base na temática carnavalesca da 

morte como renascimento. Por outro lado, como sua força criadora de autor secundário já foi 

amplamente trabalhada, parece relevante discutir os aspectos especiais que a condição de um 

defunto-criador possui: quais são as vantagens de se escrever após a morte conforme a leitura das 

Memórias póstumas de Brás Cubas? Liberdade? Que tipo e forma de liberdade? Vista de um 

ponto privilegiado, já que Brás Cubas parece criar vendo a vida do alto?  

 Deixo, de antemão, o finado falar para que possa iniciar a análise: 

 

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, 

isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto 

o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a 

adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor 

defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é 

que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também 

contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo; diferença radical entre 

este livro e o Pentateuco. (ASSIS, 1997, p. 1) 
 

 O excerto inicia o primeiro capítulo do livro, “Óbito do autor”. Demonstrando domínio e 

consciência sobre o processo artístico de constituição de suas próprias memórias, o morto Brás 

Cubas explica o método de composição empregado e anuncia que iniciará o seu texto pelo 

instante de sua morte. Para tanto, classifica-se não como um autor (secundário) qualquer, mas, 

sim, como um autor (secundário) que assume este papel apenas depois da morte, através da 

clássica dicotomia entre “autor defunto” e “defunto autor”, da qual se insere no segundo posto. 

Brás Cubas é, pois, um defunto autor secundário, tanto é que a vida não lhe proporcionou o 

poder criador.  

Anunciar-se “defunto autor” é estratégia para explicitar, primeiro, a sua nova condição - a 

condição de escritor -, e, consequentemente, evidenciar que este fato representa um novo 

nascimento, pois um novo Brás Cubas apresenta-se do berço sepulcral da “campa”: “não sou 

propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço”.  

Portanto, a morte de Brás Cubas expõe uma ambivalência: por um lado, o fim do Brás 

vivo, aristocrata medíocre, hipócrita e superficial; por outro, o renascimento do mesmo, mas um 

Brás Cubas novo, consciente de si e do modo como conduziu sua própria vida, além de um 

crítico, livre e contundente, capaz de escrever suas próprias memórias de forma pungente e 

inovadora. Entretanto, um Brás Cubas não existe sem o outro, como a vida não existe sem a 
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morte e vice-versa. 

Sua capacidade criadora e consciência da criação se sustentam ainda mais quando 

demonstra sabedoria sobre as formas de escrita tradicionais, tanto quanto ao realizar a 

comparação de seu texto com o escrito de Moisés. Sua obra não segue os modelos vigentes, uma 

vez que seleciona anacronicamente os eventos memorialísticos ao iniciá-los pela morte: “suposto 

o uso vulgar seja começar pelo nascimento.” 

Iniciar pela morte é também diferença relativa ao texto de Moisés “que também contou a 

sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo; diferença radical entre este livro e o Pentateuco”. 

A comparação com o texto bíblico e a nítida consciência de superação do mesmo, “o escrito 

ficaria assim mais galante e mais novo”, revelam o que pensa honesta e livremente o finado: sua 

obra vai além dos dogmas, porque supera as verdades absolutas preconizadas pelo pensamento 

religioso. Além disso, pensamos que a comparação introduz a noção de que o texto bíblico é uma 

força representativa como qualquer obra literária, o que desfaz, novamente, o caráter sagrado dos 

dogmas. A história de Moises é vista, pois, como um processo de criação tanto quanto as 

memórias de Brás Cubas.  

Isto posto, se a história de Moises é produto da ação humana, está passível de 

questionamento, de crítica, de relativização. Ao contrário da história de Moises, a produção 

memorialística do finado Brás propositalmente se faz em primeira pessoa para afastar o leitor da 

possibilidade de uma única interpretação das Memórias póstumas de Brás Cubas. O que se 

escreve é a vista de um ponto, a vista do finado Brás Cubas que escreve após morrer e do espaço 

da morte. Ver a vida do espaço da morte, eis aquilo que possibilita ao finado a acuidade crítica e 

a liberdade através das quais escreve as suas memórias.  

Se Brás Cubas fosse apenas um escritor ou autor (no caso, um autor secundário), o 

mesmo seguiria as características de tantos outros autores (secundários) existentes na literatura: 

Paulo Honório, em São Bernardo; Paulo, em Lucíola; Rodrigo S.M., em A hora da estrela. 

Contudo, diferente de todos eles, Brás Cubas não escreve ainda vivo: a força autoral é produto de 

sua morte, quando renasce na condição de um morto escritor, ou seja, o defunto autor Brás 

Cubas. Assim, sua escrita possui diversas particularidades atribuídas pelo fato de escrever após a 

morte.  

Quais seriam, então, as vantagens de tal condição? 
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Na condição de vivos, nós estamos presos, metaforicamente, de diversas formas, uns aos 

outros. Os laços que nos unem e aprisionam são de ordem social, política, econômica, religiosa, 

moral, sexual, familiar, tecnológica, discursivo-linguística, material, biológica, psicológica e 

também emocional. Diante de tais grades, ainda vivos, de certo modo estamos amordaçados para 

existir além de tais vínculos, uma vez que, consciente ou inconscientemente, somos parte deste 

conjunto que constitui o ser humano em sociedade.                     

Portanto, nunca somos inteiramente honestos nas relações que construímos e, em muitos 

casos, nem para a nossa consciência permitimo-nos a honestidade. Somos os reis de nossos 

mundos individuais, e nossas coroas - o símbolo da diferenciação e do poder – estão escondidas 

cuidadosamente dentro de cada um de nós, para que ninguém possa ver nossa interioridade e 

atingir nosso poder. O que temos, então, a esconder? Nossas vergonhas, nossos pudores; nossas 

idiossincrasias; nossas manias; nossas perversidades; nossos instantes de maldade; nossos 

desejos e prazeres proibidos; nossas dúvidas religiosas; nossas fraquezas e medos; nossos 

pavores; nossas dificuldades; nossos defeitos; nossos instantes de ódio; nossa infantilidade. A 

coroa reluz, dourada, para os outros; mas, para nós, deixamos o seu interior, vasto em arranhões 

e amassados, bem como cores indesejáveis. Somos e tentamos ser, em muitos casos e momentos, 

o que os outros gostariam de perceber e visualizar, porque os outros, com seus olhos ferozes, 

influenciam, e muito, o nosso modo de ver e existir. Quem somos então?  Estamos e somos 

gradeados pela vontade alheia, por isso temos coroas escondidas até de nós mesmos. 

No emblemático capítulo 24 intitulado “Curto, mas alegre”, o poder que a morte confere 

ao defunto autor no ato de escrita e criação é exposto metalinguisticamente. Sob o olhar do Brás 

Cubas morto, o Brás vivo, bem como a aristocracia, vai sendo desmascarado pela pena da 

sinceridade e argúcia do finado. O desmascaramento, proporcionado pela condição de morto, faz 

do universo criado pelo finado autor, fruto da influência da cosmovisão carnavalesca.  

O defunto não poupa a si mesmo ao criticar, satirizar e até ridicularizar, pois “a morte tira 

a coroa de todos os coroados em vida.” (BAKHTIN, 2005, p. 133). A potência da morte para o 

destronamento é tamanha, que a coroa que mais se toca e mais se arranha e arranca é a coroa do 

próprio Brás Cubas em vida. É justamente a coroa mais difícil de criticar, mais de retirar e de 

perceber enquanto coroa: a coroa do indivíduo que discursa e pensa sobre o mundo. Eliminar as 

coroas alheias parece tarefa simples, mas eliminar a própria coroa é tarefa da liberdade absoluta 
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que a morte confere ao defunto autor, narrador e personagem, Brás Cubas.  

O “mundo às avessas” é frequentemente empregado pela lógica carnavalesca para a 

representação do inferno. O lugar, então, de onde o defunto escreve, é esse “mundo às avessas” 

semelhante ao inferno ou ao Hades da menipeia, em que todos falam absolutamente livres da 

coroa que possuíam em vida, logo, é o espaço de total, plena e absoluta liberdade.  

Portanto, o morto Brás pode livremente destronar e dessacralizar a si e aos outros. A 

condição de defunto autor, na qual renasce Brás Cubas, abre-lhe caminho para arrebentar os 

laços sórdidos que a vida nos obriga a perpetuar, arremessando para muito longe as coroas dos 

vivos. No referido capítulo 24, o finado autor inicia com a prática da teoria que ao final será em 

detalhes definida. Primeiro destrona livremente a si mesmo enquanto vivo, destrói-lhe a imagem, 

arranca-lhe a máscara, para depois teorizar sobre as vantagens que a morte proporciona a um 

autor, que é o livre e absoluto destronamento dos vivos, em seus credos, valores e costumes. 

Deixemos o morto falar, para depois detalhar exemplo crítico destronante, marca da cosmovisão 

carnavalesca por trás do discurso do defunto: 

 

Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de 

trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o 

cérebro; nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do Inexplicável; 

faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem... 

Para lhes dizer a verdade toda, eu refletia as opiniões de um 

cabeleireiro, que achei em Modena, e que se distinguia por não as ter 

absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros; por mais demorada que fosse a 

operação do toucado, não enfadava nunca; ele intercalava as penteadelas com 

muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor... Não tinha outra 

filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado 

alguma; mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-os 

como tratei o latim: embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, uma 

dúzia de locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os 

como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a 

casca, a ornamentação. 

Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a 

minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um 

defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das 

cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os 

remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz à consciência; e o 

melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um 

homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação 

penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, que diferença! 

que desabafo! que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao 

fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar 

lisamente o que foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, 
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nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos; não há platéia. O 

olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos 

o território da morte; não digo que ele se não estenda para cá, e nos não 

examine e julgue; mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. 

Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. 

(ASSIS, 1997, p. 50-51) 
 

 Após lembrar o episódio da morte de sua mãe, o finado Brás destrona o Brás vivo ao 

afirmar que era um “compêndio de trivialidade e presunção”, já que nem as questões 

existenciais, nem as filosóficas, nem mesmo os dilemas humanos interessavam a ele, tanto é que 

“Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro; nunca até então me debruçara 

sobre o abismo do Inexplicável”. Explica-se este comportamento por faltarem-lhe dois aspectos: 

“o estímulo, a vertigem”. Pode-se pensar que falta ele mesmo enquanto indivíduo, enquanto 

figura que se articula ao mundo e se pensa no mundo de modo substancial e complexo, que 

atribui importância ao universo para além de si. Nem mesmo a morte da mãe provoca algum 

desequilíbrio ou ruptura capaz de modificá-lo a ponto de repensar a própria vida e as relações 

que estabelece nela. A “vertigem”, esse instante de instabilidade, isto é, este momento de 

repaginação do lugar no mundo, nem mesmo a vertigem lhe chega. Permanece na superfície, 

medíocre; permanece uma capa, uma máscara, uma película fina, transparente, sem cor e 

sensibilidade. 

Uma outra afirmação do finado perpetua o desenho crítico sobre o vivo: “Para lhes dizer 

a verdade toda, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro, que achei em Modena, e que se 

distinguia por não as ter absolutamente.”. Que verdade seria então? A comparação se faz para 

reforçar a inexistência de opiniões consistentes e de fato relevantes por parte do Brás vivo.  

O que faz o cabeleireiro encontrado em Modena? “Era a flor dos cabeleireiros; por mais 

demorada que fosse a operação do toucado, não enfadava nunca; ele intercalava as penteadelas 

com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor... Não tinha outra filosofia. Nem 

eu.” Primeiro, de modo pragmático exerce a sua função que é o corte do cabelo, o trabalho como 

princípio da constituição do indivíduo social e particularmente: somos o que somos pelo que 

fazemos no e do trabalho. O homem vira trabalho, o trabalho dignifica o homem. Parece óbvio, 

mas nem tanto. Em segundo lugar, cortar o cabelo parece uma atividade banal, mas, no fundo, 

este é um ato procurado em nome da apresentação aos outros de nossa aparência. O corte é uma 

ornamentação, uma face exterior, aparente, necessária ao ser humano para o convívio e para as 
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relações que o cercam. O trabalho que proporciona ao cliente o desenho através do qual o 

indivíduo se permitirá estar no mundo. O cabelo que antecipa o indivíduo, o cabelo que substitui 

o ser humano. Portanto, trabalho e apresentação, dois pilares externos como princípios humanos.  

 Quem é, então, o Brás vivo? Pelo trabalho do cabeleireiro e pelo conteúdo do que dizia, 

pode-se perceber o personagem visto sob o olhar do defunto autor. Além do trabalho, “das 

penteadelas”, nos intervalos salpicava “muitos motes e pulhas, cheios de pico, de um sabor”.  Tal 

filosofia de vida era a mesma do Brás vivo. Ambos se expressam no mundo por piadas, 

brincadeiras, galhofas, boa parte delas temperada por ditos maliciosos e sensuais. A vida se torna 

um ato infantil, uma espécie de superficialidade escolhida para existir. Viver é estar no mundo 

em função do escárnio, como se existir fosse um eterno jogo infanto-juvenil em busca daquele 

que tem o poder de persuadir pela falácia cínica apenas do riso, mas um riso provocado pelo ato 

vulgar, pelas atitudes e palavras ofensivas, ignominiosas, com as quais se divertem uns e outros 

são humilhados – e pelas costas. O assunto escolhido nesta filosofia é o outro, à base da intriga 

enquanto princípio. O cabelo é o cérebro, o cabelo toma o lugar do indivíduo, a aparência o 

confunde e pasteuriza a sua identidade praticamente o substituindo.  A individualidade do Brás 

vivo se dilui no outro, se fragmenta, se torna uma nuvem – e o vento pode facilmente dispersá-la, 

tal qual a vida de Brás Cubas se foi. 

 O ator sem substância, apenas casca. O vento que dissipa a nuvem de sua alteridade. 

Pelas palavras do finado a justificativa: 

 

“Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma; mas eu 

decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Trateia como 

tratei o latim: embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, uma 

dúzia de locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. 

Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as 

coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação.” 

 

 Os anos de universidade na Europa serviram-lhe como definidores de sua expressão no 

mundo. Sua procura não era pelo desenvolvimento da individualidade, mas sim uma busca que 

visava respaldar as impressões externas sobre a sua identidade. Logo, fez o necessário para 

ganhar os louros do diploma, sem apresentar qualquer brilhantismo, uma vez que a dedicação 

integral fora algo muito distante de suas prioridades. Absorveu o que era preciso para satisfazer 
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aos outros, princípio primeiro para satisfazer a si mesmo. O outro e suas impressões vêm em 

primeiro plano; ele, Brás Cubas, dependia visceralmente deste olhar de fora. Tal fato se justifica 

pelas próprias palavras do defunto sobre o uso do latim e das questões morais e políticas: 

“embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas, 

para as despesas da conversação”. O uso dos três elementos apreendidos na universidade se 

deve, sobretudo, às “despesas da conversação”, ou seja, para que pudesse angariar a aceitação 

dos interlocutores e se inserir no meio em que fora criado. O Brás vivo não buscava o 

conhecimento como um prazer ou por uma questão de individualização, tanto é que absorveu o 

que ele mesmo diz “a fraseologia, a casca, a ornamentação”. A aparência sobredoura a essência. 

Brás era um enfeite, um penduricalho, um adereço, um adorno, como um terno que caminha 

sozinho pelas ruas sem a necessidade de um indivíduo para guiá-lo.  

 No mesmo capítulo 24, depois de feito o destronamento visceral do vivo, o finado autor 

Brás explica em pormenores, mas de modo extremamente metafórico, o procedimento 

empregado tanto para o seu próprio desmascaramento, quanto para o dos outros. Primeiro a 

prática, depois a teoria de modo explicativo. 

 Segundo o finado, "a franqueza é a primeira virtude" da sua condição sepulcral. No início 

do capítulo,  pois, a virtude é praticada ao afirmar "exponho e realço a minha mediocridade", em 

clara atitude desmascaradora. Entretanto, cabe pensar as significações do substantivo feminino 

"franqueza", tendo em vista que a linguagem empregada se faz sinuosa e por isso politonal como 

substância inerente à escrita das memórias do finado.  

  De acordo com o dicionário Aurélio, "franqueza" é a "qualidade de ser franco", ou seja, 

precisamos pensar nas significações do adjetivo "franco", que são: 

 

adj. Desembaraçado, livre de qualquer estorvo. Leal, sincero, não 

dissimulado, verdadeiro. Independente, não sujeito a outros. Isento, livre 

do pagamento de quaisquer direitos ou tributos. Espontâneo, não 

constrangido. (FERREIRA: p. 734) 

 

  De acordo com as significações acima, podemos refletir sobre as metáforas produzidas 

logo adiante, pelo defunto autor, para explicitar os benefícios da morte em contraposição às 

desvantagens da vida.  

 Para o Aurélio "franco" pode ser leal, sincero, não dissimulado, desembaraçado, livre de 
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qualquer estorvo, independente, não sujeito a outros, independente, espontâneo, não 

constrangido. O movimento de significação se inicia com o substantivo “franqueza” que se 

fragmenta em diversas imagens significativas, muito semelhantes aos sinônimos encontrados no 

dicionário Aurélio. Brás atesta que “na morte, que diferença! Que desabafo! Que liberdade!”. 

“Desabafo” e “liberdade”: o primeiro substantivo pode simbolizar que algo antes preso, por isso 

impedido de sair, que explode em palavras, se torna discurso, irrompe-se; o segundo brota do 

primeiro, pois o ato de desabafar pode ser visto como um ato de libertação. O que na vida estava 

abafado, impedido, se torna livre na morte, por isso sincero, não dissimulado, livre de qualquer 

estorvo, independente, não sujeito a outros, todos estes sinônimos encontrados no dicionário.  

Obtém-se um entrelaçamento semântico-linguístico impressionante, que ainda continua 

adiante no capítulo. O finado cria imagens para as vantagens que a morte proporciona à escrita, 

todas elas vinculadas à franqueza e, portanto, ao desabafo e à liberdade: “Como a gente pode 

sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, 

confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, nem 

amigos, nem conhecidos, nem estranhos; não há plateia.”  

O conjunto de imagens que representa a liberdade absoluta se justifica pela ausência da 

plateia, isto é, pela ausência do olhar vigilante do outro, segundo Bakhtin, ou da “opinião”, como 

afirma o finado. Enquanto finado, Brás Cubas pode até ser visto pelos outros, mas a condição 

sepulcral lhe concede o poder de desdenhar solenemente destes olhos cruéis apenas na vida, mas 

que na morte são carentes de relevância e poder. “Senhores vivos, não há nada tão 

incomensurável como o desdém dos finados”.  

Neste processo, o autor primário Machado de Assis se distancia propositalmente da obra, 

permanecendo no seu limiar, para que a sua criação, o defunto autor secundário, seja lançado ao 

olhar judicativo do público leitor (“plateia”). Deste modo, obtém a máscara necessária para 

passar pelo crivo da recepção, o que denota a importância crucial do leitor para a constituição do 

romance. Se ele está morto, pode dizer o que bem entender, tendo em vista que está distante do 

universo dos vivos e além dos seus valores e de suas regras.  

Assim, o destronamento da aristocracia brasileira do século XIX, dos agregados, dos 

profissionais liberais, dos pobres e a destruição de si mesmo sem qualquer pudor, são vistos 

como fruto de uma condição excepcional que é a chave para a aceitação do público leitor. Como 
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a recepção se concentra no universo aristocrático ou que compactua, de algum modo, com os 

seus valores, a existência de um componente desta classe, ainda vivo, a desnudar cada hipocrisia 

e perversidade dos seus, seria uma afronta a este grupo, além de uma clara incoerência, uma vez 

que é da máscara hipócrita que o seu status quo se sustenta. Assim, a criação de um morto com a 

capacidade autoral e pertencente ao clã aristocrata surge como a estratégia precisa de coerência 

para que a recepção acolha a obra – mesmo que seja na base da incompreensão ou da crítica 

contundente ao método nela empregado.   

As imagens, em conjunto, produzidas pelo defunto (imagem de autor) associam-se a um 

ato transgressor que modifica padrões e regras instituídos, senão elimina todos os paradigmas. 

Em uma análise inicial, “sacudir fora a capa”, “deitar ao fosso”, “despregar-se”, “despintar-se”, 

“desafeitar-se” “confessar lisamente”, cada uma destas expressões atinge o núcleo do 

rompimento e da mudança, em nome da liberdade, de não se sujeitar, de ser sincero, de 

desabafar. Do mesmo modo, podemos encarar que “capa”, “lantejoulas”, pintura (“despintar-

se”), enfeite (“desafeitar-se”) são todos elementos materiais exteriores ao ser humano que 

escondem a sua interioridade, responsáveis pelo encarceramento dos indivíduos às suas imagens 

aparentes, porque as relações se fundamentam na opinião alheia. Livrar-se do aparente, ou seja, 

livrar-se de cada adereço externo seria uma forma de encarar a realidade humana em suas 

entranhas, qualidade esta que apenas a morte proporciona.  Assim, arrancam-se os fatores 

externos para compreender o interno.  

Agora, vamos destrinchar cada uma das imagens, porque no interior delas encontramos o 

princípio criativo inovador das memórias produzidas pelo finado em total verossimilhança 

artístico-discursiva.  

Já que propomos uma análise da força da cosmovisão carnavalesca, do ponto de vista 

bakhtiniano (no interior das Memórias póstumas de Brás Cubas), para pensar as suas 

particularidades autorais, encontramos um ponto-chave nesta associação diretamente pelo 

discurso do finado autor Brás Cubas: “sacudir fora a capa” e “deitar ao fosso as lantejoulas”. 

Brás Cubas fala em “sacudir fora”, o que seria jogar no lixo, eliminar, destruir, livrar-se da capa. 

A ideia de liberdade mantém, deste modo, também o entrelaçamento semântico. Todavia, 

precisamos focar no substantivo “capa”. O que pode representar? E por que lançar mão dela?   

Pressuponho que a “capa” pode ser vista como a “capa” utilizada pela nobreza, aquela 
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capa vermelha tradicional de classe, que simboliza a diferenciação e o poder em relação aos 

outros grupos sociais. Mesmo que nem toda nobreza faça uso deste aparato externo, cabe pensar 

que a capa é apenas um pretexto para falar sobre as várias modalidades aparentes de 

representação do poder. Como a aristocracia brasileira está intimamente vinculada em seus 

valores e representações à nobreza, e a aristocracia é a classe do finado, a relação ganha corpo e 

sentido para o livro, porque ao longo de todo o romance é justamente a aristocracia com fumos 

de nobreza que vai sendo desnudada.  

Aqui chego a um ponto importante: o finado Brás se afasta, a cada página das  memórias, 

de suas máscaras na vida. Aristocrata abjeto, preconceituoso, pusilânime, mimado e vaidoso, este 

passa a ser o Brás vivo, enquanto o morto deixa de pertencer a uma classe, abandona a vaidade e 

os mimos familiares, para arrebatador, escancarar a podridão das relações entre os vivos, 

profunda e contundentemente, com ênfase brutal ao modo de agir e pensar de sua antiga classe 

social. Portanto, livrar-se da capa é livrar-se de sua identidade viva, para assumir – e construir -, 

gradativamente, uma nova forma, um novo ser, um novo eu. O processo de transformação do 

vivo para o finado se aproxima de um aspecto-chave dos gêneros do sério-cômico de 

fundamento carnavalesco, considerado por Bakhtin, que é a experimentação moral e psicológica. 

A representação de estados psicológico-morais inusitados (fantasia, sonho e loucura) “destroem a 

integridade épica e trágica do homem e do seu destino: nele se revelam as possibilidades de um outro 

homem e de uma outra vida: ele perde a sua perfeição e a sua univalência, deixando de coincidir consigo 

mesmo.” (BAKHTIN, 2005, p. 117)  

O finado deixa de coincidir com sua imagem viva em virtude da condição de morto autor, 

seu estado moral e psicológico inusitado. Por este motivo, ganha outra face, ou melhor, outra 

identidade, uma identidade de fato consistente capaz de deixar suas memórias na história do 

romance mundial.  

Além da capa, logo após o finado autor secundário surge com o substantivo “lantejoulas” 

em “deitar ao fosso as lantejoulas”. A única diferença substancial entre as lantejoulas do século 

XIX e as atuais está no material utilizado para fabricá-las. Em essência, as lantejoulas cumprem 

a função de adorno, no século XIX, especificamente para leques e também vestidos, 

especialmente pelo brilho que os pequenos enfeites decorativos atribuem aos objetos nos quais se 

prendem. Por que, então, levar “ao fosso” os pequeninos adornos?  

Para a capa, propusemos a representação do poder e da diferenciação fruto da herança 
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nobre a qual pode estar vinculada. Em relação às lantejoulas, pensamos em um aspecto delas em 

comunhão com sua função de adorno: o brilho. Elas não são apenas enfeites para outro objeto, 

mas são enfeites que brilham, tal qual a vontade incessante do Brás Cubas em vida, a “sede de 

nomeada” (vontade de brilhar), com a qual faleceu e sobre a qual discorre inúmeras vezes ao 

longo das suas memórias póstumas – e com maior força ao falar sobre o “emplastro Brás Cubas”. 

Falamos sobre o brilho, então, não apenas como um fenômeno materialista ou consumista, mas 

em especial porque brilhar é uma força que emana do indivíduo direcionada para o exterior, 

neste caso, para o outro, para o olhar do outro. O elemento aparente, externo, a sua imagem é que 

recebe, no livro, a força preponderante para a concepção sobre o indivíduo e para as relações que 

se desenvolvem. Livrar-se das lantejoulas seria abandonar de vez a obsessão pelo olhar alheio 

nesta corrida incessante em nome da sede de nomeada.  

A morte mais uma vez ataca: nela e dela, o finado pode ver os outros sem o véu da sede 

de nomeada nas suas ideias fixas; ganha o poder de uma visão aprofundada e complexa das 

coisas do mundo, da existência e da vida; adquire a capacidade de se livrar das cordas podres da 

existência, para criticar a si mesmo e aos outros de forma franca e autônoma, sem a necessidade 

de respeitar hierarquias da vida. 

Capa e lantejoula. Objetos que adereçam o humano e, ao mesmo tempo, escondem a sua 

interioridade. A coroa, de certa forma, cumpre papel semelhante, porque é marca de poder 

extremado e consequente diferenciação, mas que, simultaneamente, esconde o ser humano por 

trás do objeto. Os objetos ganham vida simbólica maiúscula, visto que sob sua face externa 

jazem as hierarquias humanas, suas relações de poder, seus valores ético-morais. O objeto tende, 

assim, a engolir o ser humano, como se a criatura dominasse o criador.  

A morte, por sua vez, em seu voo a avistar a vida faz dos objetos poeira. Capa e 

lantejoula – enfeites, pinturas – são destruídas neste espaço sepulcral, como se do trono fossem 

arrancadas para diluir qualquer resquício de relações de poder, diferenciação e hierarquia. A 

coroa é arrastada até o inferno e lá transformada em nada, porque no espaço além vida, uma 

coroa e uma pedra têm o mesmo valor, estão em um mesmo nível hierárquico.  

Plenamente estamos diante da cosmovisão carnavalesca na voz do finado Brás Cubas. 

Como acontece no espaço da morte ou no inferno pelo princípio da carnavalização, a coroa tanto 

do próprio Brás Cubas em vida, quanto de todos os outros, todas são arrancadas, porque se 
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deitam ao fosso as lantejoulas, se sacodem fora as capas, as tintas se descascam, os pregos se 

arrancam, os enfeites são destruídos. A coroa do carnaval se representa por cada um destes 

elementos dispostos pelo discurso do defunto autor, e cada uma é retirada e perde a importância 

simbólica da vida: todos são igualados na morte.  

A perspectiva carnavalesca se perpetua na relação entre nascimento, morte e 

renascimento. A retirada da capa, das lantejoulas e da tinta por parte do finado Brás Cubas está 

diretamente relacionada aos principais elementos simbólicos do carnaval, como anuncia Mikhail 

Bakhtin: 

 

E assim são todos os símbolos carnavalescos: estes sempre incorporam a 

perspectiva de negação (morte) ou o contrário. O nascimento é prenhe de morte, 

a morte, de um novo nascimento. (BAKHTIN, 2005, p. 125) 

  

Livrar-se da capa e das lantejoulas para falar de modo franco e profundo sobre si e sobre 

os outros é um ato transgressor proporcionado pela morte de Brás Cubas. Sem a morte do Brás 

aristocrata e medíocre, não haveria defunto e este não se tornaria autor, nem ganharia a liberdade 

e a profundidade do discurso com que constrói as suas memórias. A morte do personagem Brás 

Cubas, narrada pelo seu outro, o morto, é a prerrogativa fundamental para a existência do 

romance e, sobretudo, do finado Brás. A morte de um representa o nascimento do outro. 

Entretanto, percebemos o surgimento do finado (enquanto autor e narrador) não como um 

nascimento, mas sim um renascimento, porque o finado é diferente do vivo. Assim, o nascimento 

do Brás personagem é prenhe da morte do mesmo para o renascimento do defunto autor (“para 

quem a campa foi outro berço”) nesta nova e complexa condição, fato que mais uma vez 

aproxima as memórias do finado da cosmovisão carnavalesca. 

A rede de intrínseca relação entre nascimento, morte e renascimento demonstra a força da 

ação carnavalesca de destronamento para a ideia da morte criadora, isto é, a morte como geratriz, 

não como fim ou momento derradeiro. Segundo Mikhail Bakhtin: 

 

Além do mais, era precisamente no ritual do destronamento que se manifestava 

com nitidez especial a ênfase carnavalesca nas mudanças e renovações, a 

imagem da morte criadora. Por este motivo a imagem do destronamento era a 

mais frequentemente transposta para a literatura. Mas repetimos: as coroação-

descoroação são inseparáveis, biunívocas e se transformam uma na outra. 

Separadas absolutamente, perdem todo o sentido carnavalesco.  
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(BAKHTIN,2005, p. 125) 

 

A coroação que a vida lapida, a morte arrasa despudoradamente. O finado destrói a 

solenidade do nome da família, ao indicar que se origina de um fazedor de cubas somente; critica 

o comportamento da figura paterna por considerá-lo pusilânime no trato de sua criação, e assim o 

considera, em parte, responsável por sua negligência, preguiça e falta de comprometimento; 

arrasa a própria mãe quando a considera submissa, sem identidade e pouco inteligente; não 

poupa as três mulheres de sua vida: o amor da primeira era uma farsa materialista, o que se 

comprova com a afirmação, “... Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; 

nada menos.” (ASSIS, 1997, p. 53); a segunda, Eugênia, é tratada com um desprezo inexorável 

por ser coxa e ele ainda duvida da importância dela para a existência: “O que eu não sei é se a 

tua existência era muito necessária ao século.” (ASSIS, 1997, p. 86); a última, Virgília, sem 

palavras diretas, simboliza o amor que teve sem a concretização em casamento, porque ela havia 

escolhido a águia (Lobo Neves), enquanto ao pavão (Brás Cubas) restara o papel de amante. 

Penso em um prolongamento: o pavão Brás, animal ornamentado com sua penugem colorida e 

espalhafatosa, terá seus enfeites arrancados e pisoteados pelo finado, tal qual o mesmo afirma 

que será feito com as lantejoulas e com as capas. De tudo, resta na voz do finado apenas a carne 

exposta nas vísceras.  

O finado autor elimina as coroas da vida no processo carnavalesco de destronamento que 

marca a morte como um ato criador capaz de transformar e renovar nitidamente o seu modo de 

ver e enxergar a vida. A morte criadora pode ser vista, de modo mais amplo, na própria escritura 

de suas memórias, uma vez que deixa para a história do romance uma obra prima, ao contrário 

de seu homônimo em vida, que nada de relevante lega para a humanidade para além de sua 

superficialidade, mediocridade, maldade e hipocrisia. 

Na contramão da existência de uma verdade para o discurso, as memórias do defunto 

Brás Cubas iluminam o território da vista de um ponto como o princípio formador do seu 

romance e das relações humanas. A vista do finado ocorre do alto, bem distante da vida, no 

espaço da morte, de onde tudo vê e tudo critica. Nesta estrada de reflexão sobre a sua própria 

existência, apresenta no capítulo 27, intitulado “Virgília?”, o seguinte pensamento:  

 

Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que 
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devia influir mais tarde na minha vida; era aquilo com dezesseis anos. Tu que 

me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, — tu que me lês, 

Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que 

primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero então como agora; a 

morte não me tornou rabugento, nem injusto. 

— Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele 

tempo, e exprimi-la depois de tantos anos? 

Ah! indiscreta! ah! ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores 

da terra, é esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das 

nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o 

homem é um caniço pensante. Não; é uma errata pensante, isso sim. Cada 

estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida 

também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. (ASSIS, 

1997, p.56-57) 

 

Pode-se restaurar o passado com a finalidade de repensá-lo, já que as impressões se 

fazem instáveis e os nossos afetos tendem à vaidade. Consciente da instabilidade das opiniões e 

certo de que as relações baseados no coração (no afeto) estão encharcadas de posições vaidosas, 

o defunto afirma que cada fase da vida é uma edição e que, portanto, pode ser corrigida. Tem-se 

a certeza de que o passado não pode ser visto de modo imaculado, mas que deve ser pensado 

como uma fase passageira – não definitiva – que, depois de experimentada, tenderá a ser vista 

conforme o olhar modificado do ser humano no tempo posterior.  A impressão de ontem se 

transforma hoje em uma outra; o que ontem era, hoje pode não ser mais. O ser humano é “uma 

errata pensante”, isto é, a cada “edição”, ou melhor, a cada fase de sua vida o passado será 

revisto e por isso modificado.  

A “verdade daquele tempo”, nas palavras supostas vindas de Virgília, deixa de ser uma 

verdade na medida em que o ser humano que enxerga o fato não é mais o mesmo, haja vista que 

o tempo mudou, assim como ele próprio. O Brás daquele tempo é bem diferente do defunto que 

assume a condição autoral de modo contundente e profundo. E é ele, um morto, que faz o 

“retrato físico e moral” de Virgília, não mais o Brás que a conheceu quando a pequena contava 

seus dezesseis anos. A vista do ponto da morte, não do ponto da vida.  

A “teoria das edições humanas” nos leva a crer em mais uma distinção que a morte 

proporciona à escrita do finado capaz de se esgueirar e sorrateiramente se aproximar da 

cosmovisão carnavalesca. Agora, adentramos no terreno pantanoso da relativização, como 

destrincha Bakhtin: “O carnaval, por assim dizer, não é substancional mas funcional. Nada 

absolutiza, apenas proclama a alegre relatividade de tudo.” (BAKHTIN, 2005, p. 125). Estas 
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palavras se encaixam às palavras do defunto, porque ao enfatizar que somos uma “errata 

pensante”, nada mais afirma do que relativizar qualquer verdade que esteja sendo disposta em 

seu romance. O que diz sobre Virgília, sobre seu pai e sobre qualquer outra personagem se 

concretiza como uma única voz, não como a voz, com a certeza de que o que diz sobre eles é 

apenas a sua verdade, não o absoluto. Na dança carnavalesca, a música que impera em sua festa, 

é a música de várias vozes, vozes estas sempre em passos constantes na direção da 

transformação e da renovação. Nesta dança, as roupas são meros simulacros, e todos se veem 

despidos da hipocrisia que reina no mundo dos vivos. A morte faz o carnaval, e na 

carnavalização o finado Brás Cubas dança livremente para escrever suas memórias: adeus 

plateia; adeus hipocrisia; adeus cordas podres, adeus mediocridade; adeus espetáculo.  
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2.  A DESTRUIÇÃO DOS MARGINALIZADOS 

 

No primeiro capítulo, discuti dois aspectos ligados à questão autoral a partir das 

Memórias póstumas de Brás Cubas: em uma primeira etapa, a determinação de Machado de 

Assis como o autor primário e do finado Brás Cubas como o autor secundário, a partir da 

perspectiva bahktiniana; em uma segunda etapa, os holofotes se direcionaram para Brás Cubas, 

mais especificamente para as vantagens e diferenças que a condição de morto proporciona ao ato 

de escrita, sob a luz da carnavalização também aos moldes bahktinianos.  

A partir da segunda etapa do capítulo anterior, inicio este capítulo. Proponho um 

mergulho profundo no emaranhado da crítica livre de tudo e de todos, encampada pelo defunto 

sem a necessidade das capas, lantejoulas e pinturas da vida, liberdade construída pelo universo 

carnavalesco nitidamente presente no romance. Já que o defunto dá o pontapé inicial de sua vida 

autoral no e do espaço da morte, estamos diante de um novo Brás Cubas a chutar para longe as 

máscaras de todos, inclusive a sua quando vivo.  

Cabe um resumo da teoria da carnavalização para lembrar e continuar o trabalho. Como o 

“nascimento é prenhe de morte, e a morte, de um novo nascimento” (BAKHTIN, 2005, p.125), o 

renascido e novo Brás, defunto, pela condição sepulcral promovida pela morte que “tira a cora de 

todos os coroados em vida” (BAKHTIN, 2005, p. 133), “vive” neste movimento transformador 

que “Nada absolutiza, apenas proclama a alegre relatividade de tudo.” Assim, a escrita após a 

morte nos leva a pensar na “morte criadora” (BAHKTIN, 2005, p. 125) (tanto do defunto, quanto 

de suas memórias), porque o ritual de destronamento se faz no ritmo das mudanças e 

transformações carnavalescas para a constituição de um mundo diferente, o “mundo às avessas”. 

Renascimento, relativização, morte criadora, transformações, mudanças e mundo às avessas: 

princípios carnavalescos que se interpenetram como princípios Machadianos de composição nas 

Memórias póstumas de Brás Cubas.  

Dois produtos da carnavalização presentes no romance serão amplamente explorados: o 

destronamento ou liberdade crítica e a sua consequente relativização pela vista a partir de um 

novo ponto (a vista do defunto Brás Cubas). Não vemos necessidade de enfatizar, daqui por 

diante, que é a morte a grande responsável por toda a relação entre o romance e a carnavalização. 
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 Feito o necessário preâmbulo, vamos ao mergulho nesta morte criadora e livre. Se 

estamos falando sobre liberdade crítica, devemos estabelecer, de modo específico, quais são as 

críticas, a quem se dirigem e suas possíveis razões.  Entretanto, preciso de um recorte, porque o 

universo de críticas presentes no romance é vastíssimo. 

 Norteado pelo estudo de Luis Filipe Ribeiro, “Mulheres de papel”, encaminho uma 

discussão que gira em torno dos arquétipos femininos presentes no livro (Eugênia, Marcela, 

Dona Plácida e Virgília), primeiro para apresentar o modo volúvel – a partir do estudo de 

Roberto Schwarz, Um mestre na periferia do capitalismo - de representar as personagens ao 

longo da narrativa; segundo, demonstrar as críticas a estas imagens femininas, dispostas ao longo 

do romance, na voz do finado Brás Cubas; terceiro, provar que é possível descortinar, por trás da 

pele destes arquétipos femininos, respingos sonoros das relações de classe no Brasil da segunda 

metade do século XIX; por fim, como prolongamento dos três primeiros passos, desemboco na 

figura do pai do finado como o elemento-chave para compreender o imaginário feminino e a 

brutalidade das relações de classe em uma sociedade patriarcal, escravocrata e clientelista, 

arraigada nos valores familiares aristocráticos, e teoricamente vestida com a máscara do 

liberalismo, do iluminismo e do trabalho livre difundidos na Europa. Ao falar sobre suas 

relações, o finado Brás Cubas arrebenta a si mesmo e a sua aristocracia, sem sequer poupar o 

próprio pai deste livre universo crítico permitido pela cosmovisão carnavalesca.  

 Neste capítulo, direcionarei as críticas a três mulheres específicas, Marcela, Eugênia e 

Dona Plácida, pela semelhante condição social de dependentes do universo abastado, cada uma a 

seu modo, de acordo com suas histórias individuais. No terceiro capítulo, para fechar a imagem 

do finado-autor, que, ao criticar os outros, está a olhar para si mesmo, falarei sobre Virgília, em 

sua condição abastada, que gerará, inclusive, diferença na linguagem empregada e no próprio 

tratamento, sem deixar de ser criticada. Por fim, chegarei ao pai, como a figura catalisadora do 

discurso do finado, porque símbolo da sociedade patriarcal, mas que será criticado amplamente 

também. Se está morto, porque poupar alguém? 

  

2.1. MARCELA 

 

Sim, eu era esse garção bonito, airoso, abastado; e facilmente se 

imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou 
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levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas porém a que me cativou logo 

foi uma... uma... não sei se diga; este livro é casto, ao menos na intenção; na 

intenção é castíssimo. Mas vá lá; ou se há de dizer tudo ou nada. A que me 

cativou foi uma dama espanhola. Marcela, a “linda Marcela”, como lhe 

chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. Era filha de um 

hortelão das Astúrias; disse-mo ela mesma, num dia de sinceridade, porque a 

opinião aceita é que nascera de um letrado de Madri, vítima da invasão 

francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas doze 

anos. Cosas de España. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, 

a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica, e mal chegava a 

entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco 

tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os 

seus estouvamentos e berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de 

rapazes. Naquele ano, ela morria de amores por um certo Xavier, sujeito 

abastado e tísico, — uma pérola. 

Via-a, pela primeira vez, no Rossio Grande, na noite das luminárias, 

logo que constou a declaração da independência, uma festa de primavera, um 

amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu; vínhamos da 

infância, com todos os arrebatamentos da juventude. Via-a sair de uma 

cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma 

coisa que nunca achara nas mulheres puras. —Segue-me, disse ela ao pajem. E 

eu seguia-a, tão pajem como o outro, como se a ordem me fosse dada, deixei-

me ir namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho, 

chamaram-lhe “linda Marcela”, lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio 

João, e fiquei, confesso que fiquei tonto. 

Três dias depois perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma 

ceia de moças, nos Cajueiros. Fomos; era em casa de Marcela. O Xavier, com 

todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno, em que eu pouco ou 

nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a 

espanhola! Havia mais uma meia dúzia de mulheres, — todas de partido —, e 

bonitas, cheias de graça, mas a espanhola... O entusiasmo, alguns goles de 

vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma coisa 

única; à saída, à porta da rua, disse a meu tio que esperasse um instante, e tornei 

a subir as escadas. 

— Esqueceu alguma coisa? perguntou Marcela de pé no patamar. 

— O lenço. 

Ela ia abrir-me caminho para tornar à sala; eu segurei-lhe nas mãos, 

puxei-a para mim, e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se 

gritou, se chamou alguém; não sei nada; sei que desci outra vez as escadas, 

veloz como um tufão, e incerto como um ébrio. (ASSIS, 1997, p. 30-31-32) 

 

O finado Brás usa e abusa das imagens multifacetadas para apresentar, pela primeira vez, 

Marcela. De início finge estar escrevendo algo casto, imaculado, como se seu escrito fosse puro 

tal qual aquele ou aquela que supostamente lê a sua obra, “foi uma... uma... não sei se diga; este 

livro é casto, ao menos na intenção; na intenção é castíssimo. Mas vá lá; ou se há de dizer tudo 

ou nada.” E ainda se considera praticamente obrigado a contar o fato! Ora, ele afirma ser o seu 
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livro casto na intenção e se vê “obrigado” a contar algo que simboliza o extremo oposto? O 

emaranhado contraditório, do ser-e-não ser, nesta metamorfose constante, se perpetua, porque tal 

artifício nada mais é do que uma forma de, pela força do contraste, já de antemão, dizer que sua 

Marcela de pura nada tem. Afirma, duvida, nega, e depois segue. Dissimulação inegável do 

finado. E, como bom dissimulado, continuará. Quem é a mulher que vai cativá-lo? Se fosse uma 

donzela respeitável, digna de casamento, o finado não usaria palavras alheias, e palavras de 

homens, “rapazes”, para tecer elogios, “linda Marcela”. Quem diz, antes, são os outros, outros 

homens, e homens que a consideram linda. O plural representa muito: são vários aqueles que a 

veneram, como um objeto desejado visceralmente pelo instinto, pode-se dizer, sexual masculino. 

“A que me cativou foi uma dama espanhola. Marcela, a “linda Marcela”, como lhe chamavam os 

rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes.” Ao invés de logo dizer que era prostituta, 

tangencia aquilo que está dito nas entrelinhas – e mantém as entrelinhas – quando passa a 

conduzir a questão para a origem duvidosa da moça e de seu pai. Deixa no ar: essa mulher, 

adorada por vários homens, linda, ainda nos promove uma origem familiar nebulosa? Tudo 

conduz a duvidar de Marcela: a linda dita pelos homens, sem qualquer anseio de castidade, visto 

que se o livro não é casto, menos ainda ela o é, tal mulher não seria digna, pois, de uma 

ascendência idônea e exemplar. Portanto, de que importa a sua origem? Seja ela espanhola ou 

não, tanto faz, uma meretriz não merece respeito, o que se comprova nas palavras de Brás: 

“Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a 

inocência rústica, e mal chegava a entender a moral do código.” A face paterna, para Brás, é 

irrelevante, e serve também para destruir mais e mais a suposta espanhola, que contrasta com “a 

inocência rústica” porque sequer tinha a capacidade de compreender “a moral do código”. Quer 

dizer: ela praticamente tem na corrupção do código um valor intrínseco, que aflora quase que 

instintivamente, numa marca de individualidade desvirtuada, através da qual o corpo sobrepuja a 

alma. Ela é a primeira relação amorosa de Brás! Um aristocrata, cuja importância do nome é 

forjada e que vive às custas dos outros (nunca na vida trabalhou, nem nunca de fato trabalhará), 

sendo comparado a um pavão, não poderia se aproximar e se encantar por outra imagem 

feminina - haja vista sua falta de escrúpulos inescrupulosa e a mentira como essência – que 

também não é a flor dos jardins do Éden.  
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A adjetivação segue a orientação, cínica, porém avassaladora, para enxergar o mundo 

com estes olhos demolidores e impiedosos.   

 

“Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do 

tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e 

berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, 

ela morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, — uma 

pérola.  

 

Seu discurso, neste caso, beira, aparentemente, a pedagogia para principiantes: antes que 

ela seja cruelmente atropelada, começa com um adjetivo positivo, quase em tom de redenção 

(tanto sua, quanto de seu objeto de análise): “boa moça”. Seria ela dotada de bondade, realmente, 

ou estaria o finado em busca do radical oposto, uma vez que desde o início a castidade relativa 

ao livro mascara a condição de prostituta, claro, pela sua “digna” profissão? Creio estar diante de 

mais uma armadilha linguística: eufemismo para amenizar a crueldade posterior ou ironia 

poderosa para arrancar-lhe os dentes da pureza? Estou diante das duas alternativas, mas me 

parece o caminho irônico um caminho viável, uma vez que este é o recurso fundamental ao 

longo de todo o romance, justamente para proporcionar o genial jogo de contrastes, contradições, 

inquietações e dúvidas (volúvel, inconstante, pantanoso, um finado fluido como água, 

escorregadio como óleo, sinuoso como serpente). Logo, a perversidade, em lugar da bondade, 

seria o corte na carne, sem que o leitor enxergue a faca, a perpetuar a definição do caráter 

detestável de Marcela. Já desfigurada – ou figurada com requintes de perversidade -, o defunto 

Brás enterra a lâmina duplamente: nela e em nós, leitores. Com o termo “lépida”, nos lança em 

uma moeda multifacetada de significações: alegre, jovial, brincalhona, ligeira? A alegria denota 

certa ingenuidade, uma feliz ingenuidade para viver? A jovialidade, vínculo com os aspectos da 

infância, pode significar imaturidade e se aproxima do adjetivo anterior? Brincalhona? Se brinca, 

brinca com quem? Graceja com Brás, em sua primeira paixão? Por isso se aproxima da 

perversidade, tendo em vista que, consciente ou inconscientemente, maltrata o aristocrata? 

Ligeira, rápida, lesta: em relação a quê? Veloz para burlar, para transgredir, para enganar? De 

certo modo, as perguntas me levam a concluir: mesmo no momento em que a máscara tenta o 

alívio da sua pata de elegante, mesmo assim o elefante surge, anda e esmaga a formiga que fora 

sua paixão jovial.  
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 Dois adjetivos leves. O restante da descrição arranca toda a pele de Marcela e faz seus 

músculos mais escondidos serem expostos. “Sem escrúpulos” e “tolhida pela austeridade do 

tempo”. Por um lado a determinação do caráter inescrupuloso, que me faz pensar na falta de 

cuidado, de sensibilidade e até mesmo em falta de caráter. Por outro, a potência devastadora do 

tempo para os seres humanos, em especial, para as mulheres. Sem uma determinação específica 

da idade de Marcela, sabe-se, apenas, que ela é mais velha do que o jovem Brás. Então, com a 

pisada maiúscula do tempo potencializada pela profissão desgastante daquela que flutua entre as 

grandes festas, valsando pela vida noturna, recheada pelas bebidas e pela vida desregrada, tanto 

moral, quando fisicamente, não seria de se esperar outra coisa senão a velhice precoce – embora 

continuasse bela nestas condições. Por que, então, poderia desfrutar do espaço público, sendo 

uma prostituta, jovem com aparência de velha? Ora, uma prostituta não tem lugar nesta 

sociedade, ainda mais uma prostituta com fumos de velhice – será que as pessoas mais velhas, 

assim, possuem o seu espaço, mesmo não sendo meretrizes, neste Brasil de segunda metade do 

século XIX? Isto, sem levar em conta as bexigas de mais adiante... Melhor deixá-la enfurnada 

em uma joalheria, escondidinha atrás do balcão.  

 “Luxuosa, impaciente e amiga de dinheiro e de rapazes”. O luxo é permitido apenas 

àqueles de direito, isto é, a nossa elite. Se não tens sangue, não vales um tostão neste mundo de 

veleidades aristocráticas, ou seja, seu luxo é inaceitável haja vista que sua origem não se encaixa 

na fidalguia, porque não se sabe ou apenas não diz sequer o que fora seu pai. Quem é ela, afinal? 

Qual o seu sobrenome? Ela é ninguém. E como uma ninguém pode ser luxuosa? Elogio? Não me 

parece. Parece-me uma apunhalada certeira e cruel. Luxuosa porque prostituta. Então, seu luxo 

não é reconhecido nem valorizado, já que sua riqueza vem do meretrício, não da classe abastada. 

Sua formulação da riqueza mais parece excentricidade, tanto é que o finado vai apelidá-la 

“luxuosa”, ou melhor, exagerada, excêntrica, fora do eixo, mas de que eixo? Para os valores de 

seu tempo, enraizados na família aristocrática, na perpetuação do poder pela linhagem, 

praticamente a única capaz de passar pela universidade e assim assumir os cargos de excelência, 

o enriquecimento a partir da prostituição é desconsiderado. Entretanto, qual seria a real diferença 

entre uma mulher que por circunstâncias pessoais se prostitui ganhando a vida, uma família cujo 

nome grandioso é uma farsa (Cubas!) e um homem que tenta a todo custo ignorar o adultério da 
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mulher (Lobo Neves e Virgília) em nome sobretudo da carreira política? Todos estão no mesmo 

barco da crítica pelos olhos e mãos do finado. 

 Na trilha destruidora, o simples adjetivo “impaciente” me soa como mais uma pancada 

em Marcela. Um ser estranho que tenta perfurar a rígida carapaça de concreto da essência 

aristocrática para sê-la e vivê-la. Em parte ela vivencia tais valores (riqueza e prostituição), mas, 

na carne, no sangue, a prostituta nunca poderá realmente existir nos salões nobres, passear pela 

rua do Ouvidor, deliciar-se com os cafés coloniais, com plena permissão dos olhares alheios. 

Marcela tenderá a ser vista, na vida, pelo mundo aristocrático, como uma célula podre capaz de 

destruir as outras, de boa índole e pertencentes ao seu lugar real de origem. Ela pode representar 

a personificação daquilo que existe nas frestas e nos cantos da vida de nossa elite: a vulgaridade, 

a imoralidade, os jogos de poder, as trocas de favores, os mandos e desmandos, a hipocrisia e a 

desumanização das relações. A visão sobre Marcela é a visão dos vivos, do Brás vivo, da 

aristocracia. Da morte, o surgimento dela no seio do convívio aristocrático arranca as máscaras 

elitistas na voz do finado, como se assim fosse possível enxergar cada perversidade e crueldade 

enraizadas profundamente nos integrantes desta classe social. Logo, o finado vai chamá-la 

“impaciente”; e por que impaciente? Em seu discurso sinuoso, enxergo possibilidades, mas, 

seguindo o raciocínio, pela aproximação semântica entre os termos que promovem a 

caracterização da personagem, posso enveredar pela ideia de que o adjetivo “impaciente” marca 

irritabilidade e sofreguidão, duas imagens que se integram à grande imagem de Marcela que está 

sendo desenhada pela pena do finado. Seu luxo é vulgar, é lixo, é descartável, tudo porque fruto 

da prostituição: o finado usa os valores da época para destronar, ao mesmo tempo, a prostituta e 

a aristocracia, tendo em vista que, na campa não existe moral, não existe hierarquia. Ele 

ridiculariza a visão sobre a prostituta e a própria prostituta, porque a franqueza é a maior virtude 

de um finado.  Assim, ela nunca se encaixará no universo aristocrático, mesmo que seja rica, 

mesmo que aumente a sua riqueza. Sua irritabilidade pode advir, então, da constante 

marginalização pela dependência vital do poder dos outros, uma vez que usar o corpo como 

fonte de prazer para os homens em nome do enriquecimento não faz parte da “moral do código”, 

seja ele, o código, nobre, aristocrático ou burguês. Ela pode tentar, mas jamais será nada além de 

uma prostituta – e rica. Impaciente, pois, sôfrega também, porque suas ambições tendem a 

esbarrar em algo maior do que a simples vontade: a questão de classe. Andar lhe será permitido 
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pela rua do Ouvidor e afins, mas, mesmo fisicamente presente nestes espaços, pelo 

desconhecimento das regras do jogo em virtude de sua marginal condição, estará sempre a 

caminhar pelos becos e ruas úmidos e sombrios. Sua impaciência demonstra a incapacidade e a 

impossibilidade de pertencimento real ao universo da riqueza aristocrática. Da aristocracia 

recebe somente um aviso, um sonoro aviso: Marcela será usada, como objeto de prazer, até que a 

fonte seque quando da chegada da velhice ou da doença. Navegando no tempo dos escombros 

que a idade avançada carrega, sua condição de excluída se afirmará na plenitude (mais uma vez 

as bexigas, mais uma vez o balcãozinho da joalheria). Seria possível não ficar ou ser irritada? Se 

ela não pode existir e ser plenamente, como viver em paz, e assim ter paciência? O finado Brás 

empunha o tacape brutal com fumos de sutileza, para, simultaneamente, atacar Marcela e aqueles 

que a veem deste modo brutal. 

 “(...) amiga de dinheiro e de rapazes”. Aqui, sem máscara, o finado Brás arrasta Marcela 

pelos olhos. Cuidadosamente, vale pensar sobre o substantivo amizade, porque, em meio a um 

discurso cínico e irônico por excelência, duvidar é a tarefa mais prudente, o que me leva a 

investigar as possíveis significações do termo, segundo o bom e velho Aurélio: “s.f. Afeição, 

estima, dedicação recíproca entre pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente: laços de 

amizade.” (FERREIRA: p. 102) O afeto, a estima, e a recíproca dedicação, todos eles 

combinados no seio do termo amizade, me levam ao seguinte raciocínio: afeição e estima, vindos 

em sinonímia com a amizade, são sentimentos que se desenvolvem na relação entre as pessoas 

de forma espontânea, sem que haja, por debaixo dos panos, interesses como primeiro plano. O 

finado Brás considera Marcela amiga, mas amiga de dois elementos que são polos muito 

específicos de significação e que perpetuam a destruição da prostituta. Amiga do dinheiro, 

depois dos rapazes. Sua amizade recai, de antemão, no dinheiro, símbolo máximo de poder, 

status e diferenciação em uma sociedade dividida desigual e severamente de acordo com a 

riqueza – de fundo aristocrático, claro. Se recai sobre o dinheiro, o defunto atropela Marcela, 

uma vez que o laço espontâneo da amizade objetiva um elemento de valor material. A amizade, 

então, se desfaz em fingimento, porque aquele que tem no dinheiro o seu valor de indivíduo, é 

aquele que se dilui em penduricalhos, adereços e adornos, deixando de ser, para depender do ter 

para existir. Este conceito vale ainda mais para aquela que se expressa fisicamente no mundo, 

uma vez que vende o próprio corpo para ter, e assim sobreviver, ou melhor, existir e ser. Marcela 
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se torna, para o finado, uma ausência, uma lacuna – como Dom Casmurro –, sobretudo pela 

trajetória triste de mulher marginal e sem família em sentido aristocrático. Marcela me parece, 

pela construção duvidosa do finado, uma atriz a cada gesto e palavra, como se fosse incapaz de 

simplesmente existir e ser realmente. Quem é Marcela? Todas estas críticas são direcionadas a 

Marcela, mas atingem em cheio a visão de mundo aristocrática.  

Por outro lado, o dinheiro vem à frente, claro, dos rapazes... O dinheiro é 

consequência da amizade com os rapazes. Marcela aproxima-se deles e se torna amiga. Eles se 

aproximam dela e se tornam amigos, confidentes, apaixonados, enlouquecidos. Ela permanece 

distante, afinal, é “amiga de dinheiro” antes de mais nada. Se os homens garantem o seu luxo, a 

partir do dinheiro e de tantos outros bens materiais, eles serão por ela respeitados e a amizade 

será cultivada, porque não vive sem eles. Pode-se chamar esta relação de amizade? Não, porque 

faltam-lhe a espontaneidade e o desinteresse para a construção da relação. O finado Brás corta na 

carne sem que vejamos de onde veio a lâmina. Marcela, para o finado não consegue estabelecer 

contato afetivo de fato e se relaciona com os rapazes por um motivo simples: arrancar-lhes o 

máximo possível da fortuna pelo prazer. Assim se sustenta, assim vive, assim sobrevive, assim 

enriquece: vulgar, fria e lépida, lépida para surripiar-lhes o bolso depois de algumas horas de 

diversão. Amiga de dinheiro, amiga de rapazes. Ainda, se é amiga de rapazes, como o próprio 

nome já diz, é amiga de homens que vão desde a adolescência até a maturidade, noutras palavras, 

se relaciona sobretudo com homens, e homens jovens, em sua maioria, porque é solteira, 

absolutamente desimpedida – e tem objetivo de enriquecer às custas deles. Vive às custas dos 

homens, porque não é casada, então, sua solteirice vai além de um mero estado passageiro à 

espera do casório: estamos diante de uma prostituta. Ora, uma mulher aristocrata que se preze 

não vai desperdiçar seu tempo e sua honra na companhia de rapazes, e rapazes no plural. Mais 

um vez: ao atingir Marcela, o finado escancara a hipocrisia da aristocracia. 

O defunto Brás Cubas esmaga Marcela, porque sequer amizade, um sentimento vital para 

os seres humanos, permite que ela nutra pelo mundo. A ênfase de seu discurso fingido e volúvel 

mira os aspectos putrefatos e imorais dela, tanto que nem “boa moça” de fato posso considerá-la 

no contexto geral do capítulo e do romance. Amizade? O termo é dito, mas pelo discurso negado. 

Nem mesmo os instantes de amenidades se sustentam, porque, ao que tudo indica, são momentos 

em que a ironia se expressa em gritos sonoros, quase a pedir para que dissequemos o texto 
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palavra por palavra. Sua riqueza, assim, “luxuosa”, não lhe concede o oxigênio da aristocracia, 

mas apenas o gás carbônico da marginalização como consequência da prostituição e de seu 

grande apreço, aparentemente, pelas coisas materiais da vida. Uma dúvida: o amor pelos bens 

materiais não é parte integrante da essência aristocrática? A pena mais uma vez recai sobre a 

classe abastada por intermédio dos marginalizados. 

 A leitura do texto em análise ganha outra forma depois da anatomia do discurso do 

finado: “Naquele ano, ela morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, — 

uma pérola.” E a partir daqui, concluo, por ora, a destruição de Marcela pela descrição de seus 

amores com a personagem Xavier, na voz, claro, do finado. Mais à frente, o próprio Brás 

afirmará que ela não morria de amores por ele, mas vivia. Quais são os atrativos de Xavier para 

que Marcela supostamente morra ou viva de amores por ele? “Sujeito abastado e tísico”, noutras 

palavras, um aristocrata rico, porém doente, mais especificamente tuberculoso. O primeiro 

atrativo (abastado) se cumpre à risca potencializando e ratificando o que dissera antes o defunto: 

“amiga de dinheiro e de rapazes”. Xavier é homem e possui bastante dinheiro. Então, se a 

amizade é apenas uma máscara para a construção de relações interesseiras, nas quais o fruto 

financeiro e material vem em primeiro plano, logicamente questiono, também, a veracidade do 

amor. Amizade e amor, dois sentimentos nobres e espontâneos - que na própria relação de 

sinonímia podem figurar como semelhantes – trabalhados como ferramentas de destronamento 

de Marcela. Logo, nem amor, nem amizade por Xavier ela poderia nutrir, como se a prostituta 

fosse incapaz de se relacionar espontaneamente com as pessoas. Novamente, uma atriz, que nem 

mesmo na interioridade consegue abandonar seu papel e que, por isso, “morre de amores” por 

um tuberculoso, mas rico. Usando as palavras do finado Brás para definir Xavier, “uma pérola”, 

isto é, um ser especial e único, estratégia que mantém a máscara do discurso porque encaminha a 

suposta ideia de que o amor é a busca por alguém especial, mas, por outro lado, evidencia, pela 

ironia, que Xavier, de “pérola” ou especial realmente atrativo, nada tem. Outra vez invalida o 

amor de Marcela ao ridicularizar os dois e ainda sapatear na doença do pobre coitado. O que 

faria uma mulher com um homem tuberculoso? Ora, ele é rico, e tudo fica explicado em um 

mundo hipócrita como o aristocrático. E uma prostituta? Não há discussão, porque ela é amiga, 

antes – e muito antes – do dinheiro.  
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Avassaladoramente cruel, o defunto autor esmigalha a interesseira, vulgar, aproveitadora 

e meretriz Marcela. Ela e os homens vivem uma relação indissociável, portanto, todos eles estão 

sendo desmascarados. Franco, livre, sem pudores, Brás Cubas cria a ambiência carnavalesca 

absolutamente verossímil, em que nada nem ninguém poupa de seu veneno doloroso, porque 

franco e livre. E Machado de Assis permanece à espreita, nos bastidores, no controle dos 

caprichos de seu defunto autor... 

Ainda no capítulo 14, mais adiante, quando lembra o episódio em que viu Marcela pela 

primeira vez, o finado se aproxima do mundo narrado e aparenta certa dose de envolvimento 

emocional com o fato rememorado para introduzir a impressão nele causada pela visualização de 

seu “primeiro amor”.  “Via-a sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, 

ondulante, um desgarre, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras” (ASSIS, 1997, p. 

31). Prossegue adjetivando-a em tom supostamente brando com “airosa e vistosa”: o primeiro 

adjetivo varia de gentil, passando a elegante e até digna; o segundo se concentra em chamar 

atenção, notável e até admirável. Entretanto, já inicia a retomada do tom cáustico e perverso ao 

introduzir o olhar para o corpo (“corpo esbelto”), em apreciação de desejo físico, que se 

confirma com “ondulante”, termo que pode insinuar erotismo, seja no modo de andar ou pelos 

traços do próprio corpo, e “desgarre” (desembaraço, audácia e até elegância). Até aqui poderia 

estar me precipitando, mas a surpresa (mesmo?) em “alguma coisa que nunca encontrara nas 

mulheres puras” prenuncia o discurso do finado Brás nitidamente na impressão do Brás 

personagem ainda jovem. O estranhamento do jovem se torna, para o morto, a arma de fogo letal 

para criticar Marcela, porque ela já apresenta, num simples e primeiro olhar, características de 

uma mulher impura, como o defunto trata de insistir ao longo de toda a sua trajetória de escrita - 

desde a piada com a castidade do livro, até sua amizade pelo dinheiro e pelos rapazes, passando 

pelos seus vários supostos amores.  Pureza é invenção da vida, mas na campa, pela voz do 

defunto, os pedestais são destruídos, e aqueles que se situavam lá no alto, são lançados ao chão.  

O primeiro beijo (um beijo roubado, e de uma prostituta!) do jovem Brás, no caso, 

também o primeiro beijo das memórias do finado, foi fruto do convite realizado pelo seu tio (o 

tio do capítulo 11, João), que “era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresca” 

(ASSIS, 1997, p. 38): “Três dias depois perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma 

ceia de moças, nos Cajueiros. Fomos; era em casa de Marcela.” (ASSIS, 1997, p. 48). E o 



47 

 

convite foi feito três dias depois de o jovem Brás vê-la pela primeira vez e também ouvir, do 

próprio tio, o mesmo elogio que os rapazes costumavam fazer a Marcela: “linda Marcela”. 

Poderia pensar em mera coincidência, mas como todo o arranjo das memórias está nas mãos do 

finado Brás, a escolha dos fatos e, inclusive, a supressão de outros são estratégias narrativas 

nitidamente conscientes – apenas com a aparência de seleção casual. Os saltos, as retomadas, a 

quebra da expectativa, o anticlímax, cada um dos passos provém da pena do finado. De sua pena, 

através da qual evidenciará para nós, leitores, o que pensa e sente sobre sua vida, ele associa o tio 

João, Marcela e o jovem, para pensar sobre si mesmo. Tio João é o homem da família que vai 

fazer o jovem Brás (desde criança) entrar em contato com o erotismo e a sexualidade pela sua 

língua solta, mas também pelo costume de frequentar a “ceia de moças”, claro eufemismo para o 

usufruto da prostituição. Sua rotina será apresentada ao jovem Brás, na “ceia de moças”, onde 

encontrará Marcela em suas condições profissionais como prostituta. Desde os primeiros 

capítulos, o finado busca desenhar o caráter e a índole de Marcela como meretriz, mas, agora, o 

jovem Brás e nós, leitores, seremos expostos a uma ação que comprova a sua tese deveras 

antecipada. Sem a preocupação em criar expectativa no leitor, constrói uma narrativa que inverte 

a ordem habitual, porque em diversos momentos analisa as personagens, deixando, mesmo que 

nas entrelinhas, o que pensa sobre elas, para, depois, lançá-las em alguma ação capaz de 

exemplificar sua opinião. Assim, não é à toa que o tio e Marcela estarão vinculados: ele vive o 

mundo dela, conhece seus entreatos e particularidades, tanto que vai convidar seu sobrinho para 

um evento na casa da espanhola, onde tanto a prostituição quanto o primeiro beijo serão 

escancarados. Um familiar, pois, será o laço entre o jovem Brás e o seu primeiro laço afetivo, 

como se o tio fosse o responsável, a meu ver, por perpetuar em Brás a imoralidade, senão 

potencializá-la. E um outro dado me soa interessante: será que o tio já teria se relacionado com 

Marcela antes do jovem Brás? Será que tio e sobrinho dividiram a mesma carne, beberam do 

mesmo seio? Afirmar não é possível, mas que o tio já acompanhara diversos momentos em que 

Marcela se mostrara como prostituta, isso não posso negar. Onde quero chegar? O “segredo” 

(prostituição) que o tio mostra ao sobrinho é a marca do caráter velado, por isso hipócrita de 

nossa elite, que tem na figura de Marcela o exemplo metonimicamente concreto da sujeira moral 

de nossa sociedade. Dá-lhe o finado mais algumas chicotadas em cheio... O chicote do defunto 
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Brás aponta para Macela, mas sutilmente toca a pele do morto (e de sua classe), por intermédio 

da destruição dos vivos.  

Trinta dias foi o tempo que demorou o jovem Brás para chegar ao coração de Marcela, 

após o primeiro beijo. Seria ao coração ou ao bolso? Ou só se chega ao coração de uma prostituta 

antes pelo bolso? Chegou ele ao coração dela? Que relação, enfim, os dois construíram? As 

perguntas serão discutidas a partir das questões semântico-linguísticas do discurso do morto: 

 

Gastei trinta dias para ir do Rossio Grande ao coração de Marcela, não 

já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo 

manhoso e teimoso. Que, em verdade, há dois meios de granjear a vontade das 

mulheres: o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de 

Leda e a chuva de ouro de Dânae, três inventos do padre Zeus, que, por estarem 

fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que 

urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas 

baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o 

asno foi digno do corcel, — um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou 

à casa dela, no fim do citado período; apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o 

pastar. 

Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste! Tal 

devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do 

primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma 

coisa, leitor amigo, e se alguma vez contaste dezoito anos, deves lembrar-te que 

foi assim mesmo.”  

Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, 

que eu de nomes não curo; teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, 

que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir 

comigo o governo de Roma; mas, quando a credulidade não pôde resistir à 

evidência, o Xavier depôs as insígnias, e eu concentrei todos os poderes na 

minha mão; foi a fase cesariana. Era meu universo; mas, ai triste! não o era de 

graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro 

explorei as larguezas de meu pai; ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem 

repreensão, sem demora, sem frieza; dizia a todos que eu era rapaz e que ele o 

fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso, que ele restringiu um pouco as 

franquezas, depois mais, depois mais. Então recorri a minha mãe, e induzi-a a 

desviar alguma coisa, que me dava às escondidas. Era pouco; lancei mão de um 

recurso último; entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações, 

que devia resgatar um dia com usura. (ASSIS, 1997, p.32-33) 

 

A construção narrativa cria um universo fascinante de significações – que podem, de 

alguma maneira, ajudar a responder as questões que propus. Está dito que o jovem Brás “gastou 

trinta dias” para ir ao coração de Marcela. A aparência de amor na relação dos dois já se contesta 

pelo verbo “gastar”, logo de supetão, verbo este que pode passar despercebido, como uma 
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centena de minudências ao longo do romance. “Gastar”, conforme vários instantes trabalhados 

anteriormente, me leva a pensar no universo financeiro, do gasto de dinheiro, como se para 

chegar ao coração dela o dinheiro fosse necessário. Já que ela é “amiga de dinheiro” (reflexão 

anterior), a reflexão faz sentido. 

O procedimento paciente do jovem Brás é visto pelo finado na comparação com a atitude 

de um asno, o “asno da paciência”, procedimento este necessário para chegar ao coração dela 

(será mesmo?). Uma questão: porque a necessidade de paciência e todo o cuidado para chegar a 

uma prostituta? Seria ao coração dela ou ao domínio dela? A pergunta faz sentido quando 

continuo a leitura, porque a relação com as mulheres – e aqui está dito em geral, não diretamente 

com uma prostituta – terá um fundamento bastante inescrupuloso e cínico. Para “granjear” a 

atenção das mulheres, o finado propõe dois caminhos, sendo que ambos se baseiam na 

transformação de Zeus em um outro elemento para poder atingir o seu objetivo:  se torna um 

touro para granjear Europa; um cisne para chegar a Lêda e uma chuva de ouro para atingir 

Dânae. Depois, o finado diz que está fora de moda a relação com os elementos da cultura greco-

romana e volta, por suposta preferência, às metáforas do asno e do corcel. Será que volta? Creio 

que não, porque se o seu discurso é insinuativo, o modo de se aproximar das mulheres será o 

mesmo. Assim, Fico com Zeus e suas facetas (o asno não é desprezado no fim do parágrafo?): o 

deus grego precisa de outra imagem para conquistar suas mulheres, ou melhor, se o deus se 

traveste de outra imagem para tal, posso pensar que um homem aristocrata (Zeus), brasileiro, em 

meados de século XIX deixava de ser ele mesmo para, assim, chegar às mulheres, o que denota, 

do meu ponto de vista, o cinismo, a hipocrisia e a mentira das relações em geral do tempo de 

Brás. Finge, em nome de algum interesse familiar, moral, financeiro ou político – ou, senão, 

todos ao mesmo tempo. As mulheres, assim como Marcela prostituta, se tornam objeto de jogos 

de poder por parte dos homens. Nem Marcela, nem o Brás vivo, os valores aristocráticos, nada 

consegue driblar a marcação cerrada da pena do finado.  

O uso do poder na constituição das relações (sendo as mulheres peças, em geral 

subalternas, desse processo) encontro na própria escrita. Feitas as comparações, o finado 

simplesmente ignora o processo que o fez chegar até Marcela, por considerá-lo desnecessário: 

“Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as 

esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares.” (ASSIS, 1997, p. 15). Se nega 
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o processo, nega as particularidades da relação com Marcela, e negando-as, despreza a própria 

relação, porque o fim atropela os meios, por ser aquele a vontade máxima e estes uma mera 

formalidade. O desprezo, pois, recai, mais uma vez, na prostituta, e através do poder da escrita. 

Afinal, não é importante relatar o suposto trabalho para chegar até a prostituta. E suposto, porque 

pode o jovem não ter tido qualquer trabalho para tal, já que se trata de uma meretriz. Todos serão 

rebaixados... 

E o poder da escrita alimenta-se de si para ampliar o seu espectro devastador – a 

devastação impiedosa que a aristocracia brasileira promove com aqueles que não fazem parte de 

seu círculo. Ironicamente fala sobre sua comoção na juventude e logo promove um rápido e 

certeiro golpe no sentimentalismo.  Afirma que de nomes não cura, tanto é que nomeia de modo 

incerto as significações de sua relação com a espanhola, para depois dividi-la em duas fases: 

“Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curo; 

teve a fase consular e a fase imperial.” (ASSIS, 1997, P. 15) 

Dois aspectos cruciais para sustentar ainda mais a minha tese de que a relação entre o 

Brás personagem e Marcela pode não se basear em qualquer sentimento amoroso, mas sim se 

sustentar em uma via de mão dupla: enquanto Brás vivo a vê como objeto e por isso precisa 

dominá-la, para assim tê-la, Marcela se relaciona a partir do interesse financeiro em nome do 

luxo que ostenta vulgarmente através de seu trabalho. E por que razão? Segundo o finado, 

nitidamente a paixão entre os dois é relativizada, senão negada, na brincadeira sutil com a 

nomeação: “(...) nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome”. O que há entre os dois? Que 

relação é essa afinal? Diante de um morto Brás, as bases sólidas se diluem, mas cabe pensar que 

um se aproveita do outro, neste jogo de poder inescrupuloso, porque a falta de escrúpulos não é 

privilégio de Marcela, uma vez que encharca a alteridade do jovem e do finado Brás. Entretanto, 

o finado é quem abre o verbo, mas o faz, várias vezes, de modo esquivo e insinuativo. No fim 

das contas, Marcela é destruída, porque o finado está a se destruir. Criticá-la é destruir sua 

imagem viva, e, gradativamente, criar e desenvolver sua nova identidade de defunto autor.  

A destruição mútua permanece de modo requintado. Segundo o finado, as duas fases de 

sua relação com Marcela eram a “consular” e a “imperial”. Os dois termos estão associados ao 

ato de governar, sendo que o primeiro pressupõe a divisão das funções, mas o segundo se rege 

nas mãos de um único homem. As duas fases, em seus dois termos, regem a mulher, a prostituta, 
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semelhante a um processo governamental, no qual o outro, o regido, se torna objeto do regente 

ou dos regentes. Marcela, neste emaranhado político-administrativo, opera uma função 

subalterna, quase nula, uma espécie de marionete para o jogo de poder da sociedade 

aristocrático-patriarcal brasileira. Nesse universo semântico entre administração, governabilidade 

e relações de poder, a precisão semântica da metáfora impressiona. De “consular” e “imperial”, 

parte-se para “regemos” e “governo de Roma”, para falar sobre a divisão da relação com o 

Xavier, por isso consular, através da qual governam, ambos, a prostituta Marcela, simbolizada 

por Roma. Quando os fatos comprovaram a divisão, Xavier saiu de cena, no uso do conjunto 

expressivo “depôs as insígnias”, enquanto o poder se concentra apenas no jovem: “e eu 

concentrei todos os poderes na minha mão; foi a fase cesariana”. Tanto o verbo “depor” quanto o 

substantivo plural “insígnias” sustentam a semântica proposta, porque a ideia de deposição se 

vincula ao fim de um estado de poder ou a perda do mesmo, sendo que, como houve a deposição 

“das insígnias”, Xavier deixou de lado seus supostos direitos sobre Marcela, tanto quanto seus 

distintivos responsáveis pela possibilidade de governá-la nesta fase consular. Assim, a regência 

de Marcela fica toda concentrada nas mãos do jovem Brás, o que, segundo o finado, me parece 

mostrar que a espanhola se subjuga aos seus mandos e desmandos, relação burocrática como a 

administração de uma cidade (Roma), neste governo nitidamente de pessoas. Fase imperial e fase 

consular; governar, reger, administrar; depor, insígnias, concentração de poder. A teia semântica, 

com a qual o defunto nos enreda, chega ao auge da grandeza com a igual grandeza de César, cuja 

fama se espalhou pelo mundo, por concentrar, de modo nunca antes visto, os poderes em suas 

mãos, ignorando o senado e a própria noção de República para os romanos. Ora, não é à toa que 

a suposta grandiosidade do jovem será associada ao imperador mais carrasco, autoritário e 

perverso da história de Roma, porque, nas entrelinhas, Marcela é a sua prostituta, insignificante, 

enquanto ele é o homem máximo da sociedade, capaz de reger, dominar e controlar qualquer 

pessoa.  

A mania de grandeza do jovem será destruída com um golpe em cheio em suas costelas 

de capricho. Para governar Roma, César precisava de muito dinheiro; para ter poder, precisa de 

muito dinheiro. Logo, para governar Marcela, nesta relação interesseira (de ambas as partes), 

fora necessário muito, mas muito dinheiro, o que custou ao jovem Brás grande fatia dos bens da 

família e, consequentemente, a ida a Lisboa para bacharelar-se – e tentar, assim, ser alguém. “Era 
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meu universo; mas, ai triste! não o era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, 

inventá-lo.” Em nome do capricho juvenil, uma fortuna deteriorada para chegar ao coração de 

uma prostituta – veja bem, uma prostituta. Seria ao coração? Pelo discurso do defunto, em suas 

palavras cínicas, penso que a pintura da imagem de Marcela, tanto física, quanto moral, se vale 

das relações de dominação provenientes da cultura do século XIX brasileiro. Os presentes não 

simbolizavam sentimento, afeição ou carinho, mas a necessidade do jovem Brás de tentar 

dominar o outro pelo que a sua família possuía, não pelo que ele, individualmente, poderia 

oferecer. Aparentemente apaixonado, o jovem move mundos e fundos para encantar o objeto de 

seu amor, um amor enraizado na noção de posse, mesmo simbólica, pela possibilidade de 

compra a que se submete Marcela – prostituta. Marcela, sob a pena do finado, é imoral, vulgar, 

interesseira, suja, perversa, aproveitadora, sedutora, dissimulada, mentirosa.  

Deve uma mulher assim morrer com louros e condecorações? Honrarias para alguém sem 

família e sem um trabalho digno? E o seu dote? Quem casaria com ela? Como ter pena pela 

morte de uma mulher que vende o corpo e os próprios valores em nome do luxo e da riqueza? 

Pode-se respeitar uma mulher que se vale da sedução física como forma primeira de expressão? 

A partir do discurso do novo Brás, o morto, as perguntas surgem como uma surra tinhosa nos 

hipócritas, pusilânimes e coniventes do mundo aristocrático, nesta verdade (mascarada pelo 

processo de escrita) arrebatadora a escancarar tudo aquilo que esta classe sonharia em dizer, mas 

que na vida as “cordas pobres” não deixam. Morto, Brás Cubas esmaga Marcela, para esmagar 

sua própria gente, num discurso duplamente orientado, que visa ao outro, para, quase sempre, 

atingir ao autor secundário das Memórias póstumas de Brás Cubas. Ele atropela o outro, 

atropelando a si mesmo, neste espaço sepulcral que elimina as leis, os princípios e as condutas 

politicamente corretas do mundo dos vivos: liberdade, franqueza e relativização.  

 Antes de acabar de vez com Marcela, um derradeiro encontro é escolhido, pelo finado, 

para detalhadamente maltratar a velhice precoce dela – encontro este que coincide com a história 

de outra mulher, Virgília, que será objeto de análise para o terceiro capítulo. Com as atenções 

voltadas para sua aristocrata, distante completamente do seu primeiro beijo e de sua primeira 

mulher, o defunto apresenta uma outra edição de sua vida: 

 

Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a sege me esperasse no 

Largo de São Francisco de Paula, e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a 
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minha teoria das edições humanas? Pois sabei que, naquele tempo, estava eu na 

quarta edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e 

barbarismos; defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era 

elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela 

Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na 

calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão; era um cubículo, — pouco 

mais, — empoeirado e escuro. 

Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto 

amarelo e bexiguento não se destacava logo à primeira vista; mas logo que se 

destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia; ao contrário, via-

se que fora bonita, e não pouco bonita; mas a doença e uma velhice precoce 

destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis; os sinais, 

grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma 

sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do 

vulto, e aliás tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, 

entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava ruço e quase 

tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe 

um diamante. Crê-lo-eis, pósteros? essa mulher era Marcela. (ASSIS, 1997, p. 

69)  

 

Marcela lançou os olhos para a rua, com a atonia de quem reflete ou 

relembra; eu deixei-me ir então ao passado, e, no meio das recordações e 

saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era 

esta certamente a Marcela de 1822; mas a beleza de outro tempo valia uma terça 

parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de 

Marcela. O rosto dizia-me que não; ao mesmo tempo os olhos me contavam 

que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não 

souberam ver-lha; eram olhos da primeira edição. (ASSIS, 1997, p. 70)  

 
Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e 

aborrecido, ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, 

entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio, e, apesar da minha oposição, 

mandou-o, a uma loja na vizinhança, comprar o vidro. Não havia remédio; 

sentei-me outra vez. Disse ela que desejava ter a proteção dos conhecidos de 

outro tempo; ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse, 

e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços 

baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que 

não padecera nenhum desastre (salvo a moléstia), que tinha o dinheiro a bom 

recado, e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o 

verme roedor daquela existência; foi isso mesmo que me disseram depois. 

(ASSIS, 1997, p. 70-71) 

 

 Descrevendo sua vida na quarta edição, o finado expõe Marcela em situação 

absolutamente deplorável. Neste ponto, a tese de que ela é destruída pelo discurso cínico e, 

assim, tratada com desprezo desumano, se fundamenta pelo texto machadiano. Na velhice 

precoce, é encontrada, em um “cubículo” “empoeirado e escuro”, ao contrário do glamour e 
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pompa da casa rica de outrora.  Destino plausível para uma prostituta, ambiciosa, sem família e 

vulgar: viver à sombra, escondida, reclusa, sem qualquer traço vistoso – ficaria, assim, relegado 

ao fundo, atrás de um balcão. Para concluir brutalmente a descrição minuciosa das 

consequências das bexigas, cria um aspecto físico repulsivo, em cujo rosto jazem marcas 

horrendas, que escondem a beleza de outros tempos, através da qual cativava seus rapazes e lhes 

arrancava o dinheiro necessário para sustentar sua riqueza. Nem os olhos são poupados, mesmo 

que, num primeiro momento pareça elogiá-los, em sequência vai considerá-los repugnantes. O 

cabelo poento e ruço se torna apenas um adereço a mais para tamanha repugnância em uma única 

pessoa fantasiada com as marcas de um filme de terror assustador. O quadro sinistro funciona 

como justificativa para o questionamento sobre a validade de seus supostos sacrifícios para 

chegar ao coração de Marcela. E, ainda, dada a sua “flama da cobiça”, tenho a confirmação, pela 

voz do próprio finado, sem muitas máscaras, de que a relação com Marcela pode ser vista com 

um equívoco, conclusão esta que não obtivera antes por estar em sua primeira edição, ainda 

jovem e inexperiente. No embate entre o vivo e o morto, o finado pensa diferente do vivo, 

pensamento que vai levá-lo a evidenciar a dependência de Marcela (“Disse ela que desejava ter a 

proteção dos conhecidos de outro tempo”) e também questionar, pela última vez, a índole dela, 

porque “negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela 

existência; foi isso mesmo que me disseram depois.” Sem qualquer pudor, o defunto faz uso das 

técnicas realistas de descrição para fechar a imagem: mulher marginal, por ter sido prostituta, 

depender dos homens sem ser pelas vias moralmente aceitas do casamento, amante voraz do 

lucro. Logo, seu destino não poderia ter sido diferente do esconderijo à sombra do balcão e 

destruída fisicamente pelas bexigas, que atacaram sua forma de expressão no mundo: corpo e 

beleza. Perverso, fala dos vermes da cobiça como os responsáveis pelo esfacelamento de seu 

encanto físico e ainda usa as palavras dos outros para cinicamente atestar a veracidade da 

imagem produzida. Ora, não interessam os outros, mesmo que seja exagero ou mentira do 

finado, é assim que ele a vê. 

Portanto, Marcela será morta praticamente como uma indigente, sem a criação de clímax, 

muito menos do sentimentalismo diante do fim. Ela desaparece, na sua miséria de valores, na sua 

miséria de vida, na sua miséria de família - uma mulher sem berço, portanto sem um dote viável 

para a inserção no mundo aristocrata. Quem foi Marcela, afinal? Ninguém, aos olhos do finado. 
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Logo, quem foi o jovem Brás? Igualmente ninguém, nas entrelinhas, nos entreatos, nas frestas 

deste discurso insinuativo. Todas as críticas do defunto são feitas para o universo dos vivos, 

porque, de onde narra e de onde cria (a campa), tais valores simplesmente não existem, por isso 

podem ser francamente destruídos.  

Em meio a um fato cotidiano, enfadado, quase que burocraticamente, como se tivesse se 

sentindo obrigado, o finado vem com a surpresa, nada surpreendente, da morte de Marcela, no 

mesmo instante em que evidencia a miséria de outro “amor” de sua vida, Eugênia – “a flor da 

moita”, coxa. 

 

No fim de alguns anos, três ou quatro, estava enfarado do ofício e deixei-o, não 

sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não 

acabarei, porém, o capítulo, sem dizer que vi morrer no Hospital da Ordem, 

adivinhem quem?... a linda Marcela; e via-a morrer no mesmo dia em que, 

visitando um cortiço, para distribuir esmolas, achei... Agora é que não são 

capazes de adivinhar... achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e 

do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. (ASSIS, 1997, p. 206) 

 

O que elas têm em comum? Vivem no limbo social, político, econômico e moral da 

sociedade brasileira do século XIX, fundamentação histórica que servirá de fechamento do 

capítulo, para entrelaçar as três mulheres (Marcela, Eugênia e Dona Plácida), através do trabalho 

de Roberto Schwarz, Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. Não são 

aristocratas, ao mesmo tempo que não são escravas. Marcela sequer tem uma origem familiar 

definida e se torna prostituta; Eugênia, por sua vez, é a “flora da moita”, noutras palavras, é filha 

fruto de uma relação adúltera, ainda é coxa – será que é coxa porque descende de um adultério?  

Não se enquadram no esquema, são estranhas ao sistema, ficam perdidas nas sombras do 

universo dos trabalhadores liberais, que dependem, por serem mulheres, ainda mais do mundo 

masculino. Se fossem homens, como é o caso de José Dias, em “Dom Casmurro”, precisariam se 

encostar em alguma família, que fosse por benevolência, para que pudessem tentar existir em 

sociedade. Caso contrário, estariam fadadas ao esquecimento, à morte fria e dolorosa nas covas 

do nada. Uma prostituta se casaria? Não, vive às custas dos homens que a sustentam, como um 

brinquedo ou uma boneca. Ao mesmo tempo, como os aristocratas desfrutam dos serviços da 

espanhola, são rebaixados, pelo finado, ao mesmo nível dela, uma vez que a prostituta não 

existiria sem estes homens e eles também não. Criticá-la é criticar o universo aristocrático 
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também. Por fim, ao envelhecer Marcela teria mais utilidade e assim, logo, logo seria esquecida. 

E uma coxa, fruto de um amor no “matinho”? Chego a Eugenia. 

 

2.2. EUGÊNIA 

 

A extensão da reflexão sobre Marcela ajuda a entender a situação das duas próximas 

mulheres, Eugênia e Dona Plácida. Vários elementos encontrados no discurso do finado para 

destruir a imagem da prostituta, de algum modo encharcam a imagem das duas outras 

personagens. Portanto, de modo mais breve, entretanto, sem deixar a necessária análise das 

frestas do texto machadiano, inicio a perversa demolição de Eugênia. 

A dedicação do defunto ao massacre de Eugênia segue o jargão popular: “curto e grosso”. 

Das três mulheres deste capítulo, Marcela é aquela que ganha maior espaço, restando à Eugênia e 

Dona Plácida quase que um empate na segunda colocação. Para depreciar ainda mais Dona 

Plácida, ela é inserida na história por ser um meio através do qual a relação com Virgília se 

encaminha, tal qual um parasita. E Virgília, como veremos no terceiro capítulo, é aquela a que se 

destinam mais páginas, demonstrando a importância desta para o desenho da identidade do 

defunto autor, tanto quanto o poder da aristocracia – que será desnudada. 

A história de Eugênia já começa como extensão da relação adúltera de sua mãe com o 

Vilaça (homem casado), no fatídico ano de 1814, ano ao qual o defunto recorrerá algumas vezes 

para se debruçar sobre a vida triste e coxa de sua borboleta preta. Triste, coxa e borboleta preta: 

um aspecto emocional, outro físico e outro metafórico, todos para desenhá-la como uma 

deficiência em quase todos os sentidos.  

Nasce fruto do namoro no matinho entre sua mãe e o casado Vilaça. Curiosamente, o 

beijo dos dois foi descoberto pelo Brás ainda criança, que sai a gritar pela casa, cheia de 

convidados, em alto e bom tom, a cena que presenciara atrás da moita (1814). Se é consequência 

de um ato considerado ilícito pela aristocracia – mesmo que seja uma prática mais do que 

comum nesta classe - a flor (Eugênia) não seria a metáfora para a beleza, para o encanto, para o 

perfume, para a delicadeza; ela é para o finado “a flor da moita”, ou seja, ela é a planta que nasce 

no matinho de uma relação adúltera em um ambiente impróprio para a concepção da vida, já que 
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a “moita” é o espaço simbólico de onde Eugênia é concebida. “Flor da moita” (título do capítulo 

30) é, pois, a primeira pincelada destrutiva para Eugênia – e, claro, para a aristocracia.  

Ainda no capítulo 30: 

 

Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. 

Depressa nos familiarizamos; a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu 

escutava-os de boa sombra, e ela sorria, com os olhos fúlgidos, 

como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha 

de asas de ouro e olhos de diamante... (ASSIS, 1997, p. 60) 

 

 O finado até aparenta certa delicadeza no tratamento de Eugênica, mas apenas antecipa a 

dura bordoada que será dada no capítulo posterior. Ainda nova, Eugênia já tem o ar de uma 

mulher casada, o que nitidamente é desqualificado por Brás, já que perderia “a graça virginal”. 

Após desqualificá-la, modera o tom e faz um leve elogio (“olhos fúlgidos”), complementando 

positivamente com uma marca interior, ao considerar que “dentro do cérebro lhe estivesse a voar 

uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante”. Entretanto, a alusão à “borboletinha de 

asas ouro e olhos de diamante” esconde a terrível intenção do finado (destruí-la), já que cria uma 

ambiência afetiva (diminutivo), logo no substantivo fundamental (borboleta), e um espaço de 

imponência e grandiosidade (“ouro” e “diamante”). O cinismo deslavado arrebenta os laços de 

afeto e qualquer tom elevado para se tratar Eugênia, tanto que no próprio capítulo 30 já faz entrar 

a “borboleta preta”, que intitulará o posterior. O que existe por fora amedronta o ouro e o 

diamante da borboleta interior, e faz brotar a outra imagem, a externa, da borboleta preta.  

 Em comum acordo com Roberto Schwarz, em sua impecável análise do caso das 

borboletas (SCHWARZ, 2008, 91-92) chego ao capítulo 31: 

 

Sacudi-a, ela foi pousar na vidraça; e, porque eu sacudisse de novo, saiu 

dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a 

noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha 

um certo ar escarninho, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto; 

mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um 

repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. 

Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. 

Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era 

tarde; a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, 

incomodado. (ASSIS, 1997, p. 61) 
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 A primeira borboleta negra aparece no capítulo 30, como quebra proposital do clima 

positivo. Ora, então, por que uma segunda borboleta preta? A “flora da moita” perde o verde e 

ganha o negro, e pode ser vista no seio desta metáfora genial do finado. Com a leveza, a fraqueza 

e a efemeridade típicas de uma borboleta, o morto põe em cena Eugênia, ao mesmo tempo que 

vai atingi-la em cheio para fazê-la abandonar o palco tragicamente. A borboleta voa, e depois de 

estar na vidraça, pousa no retrato do pai de Brás Cubas. Que relação haveria entre eles? Pela 

moita de sua origem, a vontade do pai seria por fazê-la sumir – ou melhor, que nunca tivesse 

aparecido, para não suscitar qualquer desvio de conduta para o caminho supostamente brilhante 

do filho. Uma figura dessas só poderia ser uma piada (“escarninho”), que entre o desdém e a 

destruição, bastavam alguns segundos para a pancada final: “senti um repelão dos nervos, lancei 

mão da toalha, bati-lhe e ela caiu”. Enxergo impaciência e desdém no fato, fato que determina a 

ínfima importância de Eugênia. Seu destino, inclusive, estava nas mãos do finado, que me 

parecem se confirmar quando este traz à mão a borboleta e assiste ao seu fim. A mão do finado é 

maior e mais forte do que a borboleta, e, como um espectador privilegiado pelo seu poder de 

criação após a morte, maneja a seu gosto a imagem e o destino de cada uma das personagens, 

para destruir as injunções podres das relações entre os vivos. 

O incômodo e o aborrecimento, fruto da contemplação do fim daquele ser desprezível, 

ainda geram a questão que me serve de conclusão: “Por que diabo não era ela azul?” Borboleta 

preta, porque nasce “flor da moita”, mas borboleta azul? Ora, posso pensar a cor azul como um 

aspecto positivo e a cor preta como um aspecto negativo. Posso, também, pensar que durante 

séculos o “sangue azul” imperou como símbolo do poder divino diferenciador que permitia à 

nobreza assumir o controle estar no topo da pirâmide social, com a permissão de subjugar todas 

as classes. Consciente de que a burguesia, ao tomar o poder, tentou a todo custo desmascarar este 

diferencial sanguíneo arbitrário, por considerá-lo uma imposição dogmática, e, por outro lado, ao 

modo protestante de ser, inseriu a cultura do trabalho como fator elementar para ascensão, 

reconheço que, em um Brasil de século XIX, os valores europeus apareciam confusos, 

imbricados e também deturpados. Assim, não digo que o azul da borboleta, no discurso de Brás, 

seja o sangue azul da nobreza, mas pode, indiretamente, estar ligado ao aspecto diferencial e 

elevado que esta classe carregou durante séculos. Como Eugênia é a “filha da moita”, não 
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haveria casamento que pudesse apagar a origem negra (borboleta, sem contar com o defeito 

físico) de seu nome familiar, o que destinaria sua vida ao anonimato e à miséria moral.  

Toda a bem-humorada metáfora do capítulo se dirige a Eugênia, para completá-lo 

impiedosamente: 

 

Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, 

nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de 

rosto, dois palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas! 

Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul, ou cor de laranja, não teria mais segura 

a vida; não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio 

dos olhos. Não era. Esta última idéia restituiu-me a consolação; uni o dedo 

grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo; 

aí vinham já as próvidas formigas... Não, volto à primeira idéia; creio que para 

ela era melhor ter nascido azul. (ASSIS, 1997, p. 62) 

 

 A vida não lhe valia nada, saída da moita. O finado retoma o discurso de superioridade, 

brincando com a vantagem de ser superior às borboletas, fossem elas, azuis, cor de laranja ou 

pretas, como Eugênia. Aqui, encontro coerência em todo a trabalho até agora produzido: o finado 

“atravessaria com um alfinete, para recreio dos olhos” qualquer tipo de borboleta, ou seja, 

alfinetar os vivos, as borboletas efêmeras é a sua marca de desdém mais pura. Seja rico, seja 

pobre, seja aristocrata, ou trabalhador livre, seja mulher ou homem, seja escravo ou agregado, 

seja familiar ou não. Para o morto, pode variar o meio, mas o fim é enfiar a fundo o alfinete de 

sua pena crítica em tom de galhofa impiedosa. Impiedoso, em tom de consolo, o que é ainda 

mais cruel, com um peteleco arremessa para longe o cadáver existencial de Eugênia, para livrá-la 

– mais cruel ainda – das formigas. O morto ainda é um salvador do cadáver. Por fim, se tivesse 

nascido azul, talvez o seu destino não tivesse sido tão catastrófico.  

Como não nascera azul, mas sim fruto da moita, e, por isso, semelhante à borboleta preta, 

o morto ainda vai pisar mais na menina pela sua deficiência, título do capítulo 32, “Coxa de 

nascença”. Depois de todos os defeitos, ainda é coxa!  

Debruço-me nos detalhes do capítulo:  

 
Era isso no corpo; não era outra coisa no espírito. Idéias claras, maneiras chãs, 

certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa; sim, a 

boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e 

então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha... (ASSIS, 1997, p. 63) 
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A caracterização de Eugênia se conduz para ignorar qualquer outro aspecto que não fosse 

a semelhança de seus lábios com os da mãe. Para o defunto, o restante era adereço, fosse 

interessante ou não, pois a imagem da mãe sobressaía, o que quase o obrigava a buscar o beijo da 

moita para Eugênia. Mais tarde, no capítulo 34, explica sua atitude justificando ser homem, 

modo simples e objetivo de deixar evidente que diante de uma mulher fruto da moita, os lábios 

têm a serventia do beijo, não do respeito. O momento que expõe a deficiência soa rude, mas 

também deveras cômico, porque o Brás vivo questiona alguma lesão pelo andar manquejante, ao 

que ela responde ser “coxa de nascença”. Brás vivo permanece sem descer para resolver os 

assuntos importantes pela insistência de Dona Eusébia, quase a entregar-lhe a filha nas mãos. 

Como era homem, volto ao capitulo 34, deveria ficar, já que tinha mais uma forma de se 

aproveitar de alguém e se deliciar com o fato. A bola da vez, neste jogo de sinuca de bico 

machadiano, na voz do finado, era a coxa, que por ser coxa, já que não o tinha percebido antes, 

seria a presa fácil para o canalha arreganhar destruidores.  

No capítulo 33, usa o alfinete das borboletas para rasgar a ferida (ser coxa).  

 

O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma 

compostura tão senhoril; e coxa! Esse contraste faria suspeitar que a natureza é 

às vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? por que coxa, se bonita? 

Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa, de 

noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não 

resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora; foi o que eu fiz; lancei mão de 

uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta, que me adejava no cérebro. 

Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou 

novamente entrar o bichinho, e ai fiquei eu a noite toda a cavar o mistério, sem 

explicá-lo. (ASSIS, 1997, p. 64) 

 

Ela vira motivo de piada, e piada pesada. Já que vem da natureza, “flor da moita” (fruto 

do adultério), a mesma natureza, para o finado, me parece rir dela duplamente, haja vista que 

ainda a faz deficiente (coxa). Termina o trecho supostamente interessado em decifrar Eugênia 

como um enigma da natureza, mas, à semelhança de todo o livro, está mais uma vez zombando 

de nós, leitores, ao zombar ferinamente de Eugênia. Quereria de fato “cavar o mistério’? Gastaria 

seu tempo para compreender a natureza?  

 Bem-aventurado por não ter descido, porque conseguiu o beijo (ser homem), com 

orgulho e com louvor, o finado se considera diante de sua “Vênus Manca”, trêmula de comoção, 
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com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os 

olhos em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua 

origem... (ASSIS, 1997, p. 83). O beijo é a mera revelação de superioridade diante daquela 

criatura de quem até a natureza escarnece. Beijara, porque era homem, “acabemos de uma vez 

com esta flor da moita” (ASSIS, 1997, 84). Sua sinceridade o revela, por revelar o que realmente 

pensa, fato que na vida não seria possível. Carnavalização em dó maior... 

 Neste carnaval pulverizador de insetos insignificantes encontrados na vida, para fechar a 

imagem abusivamente ridícula e risível de Eugênia, faço a soma de três fragmentos de capítulos, 

que, juntos, esmagam a “flor da moita” “coxa de nascença” entre a pena e o papel onde o defunto 

escreve: 

 
Ora aconteceu, que, oito dias depois, como eu estivesse no caminho de 

Damasco, ouvi uma voz misteriosa, que me sussurrou as palavras da Escritura 

(Act., IX, 7): “Levanta-te, e entra na cidade.” Essa voz saia de mim mesmo, e 

tinha duas origens: a piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o 

terror de vir a amar deveras, e desposá-la. Uma mulher coxa! Quanto a este 

motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e mo disse. (ASSIS, 

1997, p. 66) 

 

Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca; foste aí pela estrada 

da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, 

solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem... O 

que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? 

Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. (ASSIS, 1997, 

p. 68) 

 
Agora é que não são capazes de adivinhar... achei a flor da moita, 

Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda 

mais triste.  

Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida, e baixou os olhos; mas foi obra de 

um instante. Ergueu logo a cabeça, e fitou-me com muita dignidade. 

Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira, e estendi-lhe a mão, 

como faria à esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. 

Nunca mais a vi; não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que 

desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. (ASSIS, 

1997, p. 206) 

 

 

 Os capítulos 35, 36 e 156 me proporcionam, respectivamente, as seguintes reflexões que 

serão tratadas em conjunto. No capítulo 35, em tom sagrado, para fingir solenidade do discurso, 

fala na voz que o obrigava a entrar na cidade. Quer, nada mais, que justificar sua saída de 
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fininho, com a anuência de Eugênia, para ir cuidar das coisas importantes, como o casamento e a 

câmara dos deputados, voltando ao momento em que o pai lhe faz as propostas. O fato de 

Eugênia reconhecer que ele nunca se casaria com ela por ser coxa de nascença (tanto física 

quanto familiar) a torna uma figura ainda mais triste, tal qual o finado afirma em vários 

momentos. Ela tem consciência de sua condição subalterna, à margem da aristocracia, 

consciência esta que motiva ainda mais o vivo Brás a descer para encarar as coisas importantes 

da vida. Coxa e borboleta negra: razões para usá-la e logo abandoná-la. Eugênia leva a pancada e 

a aristocracia sangra.  

 Aproximo este fim ao essencial do capítulo 36, no qual o defunto reflete sobre as botas da 

vida, e conclui que, no caso de Eugênia, a existência dela não faria muito sentido (“manquejando 

da perna e do amor, como os enterros pobres, solitária, laboriosa, até que vieste também para 

esta outra margem...”).  

 A marginalidade da existência de Eugênia se confirma no último momento do livro que 

faz alusão ao destino dela. Brás encontra, no mesmo dia, Marcela e a “flor da moita”, sendo a 

primeira à beira da morte, e a segunda em petição de miséria. Incisivo, o finado diz tê-la 

encontrado “tão coxa como a deixara e ainda mais triste”. Poderia a natureza fazer regredir sua 

deficiência? Não, fisicamente Eugênia permanece intacta e, com os anos, a tristeza ganha mais 

força, pela deficiência física e pela marginalidade, por isso ela será encontrada na situação 

miserável. Mantendo-se digna, desde o princípio, capaz até de reconhecer sua miséria 

existencial, fruto das deficiências (física, familiar...), ela recusaria, assim, qualquer esmola, vinda 

do Brás vivo. Este, por sua vez, estende as mãos, não para ajudá-la, mas como um negociante, 

que quer se aproveitar do outro a qualquer custo. Com a saída de Eugênia, que se fecha no 

“cubículo” (que miséria!), o finado garante nunca mais tê-la visto, nem saber mais nada sobre a 

vida dela, nem mesmo sobre a causa de seu desastre. Se é um finado-autor, não poderia saber o 

destino de sua “flor da moita”? E, por fim, não seria óbvio explicar os motivos que a levaram a 

chegar a esta miséria, uma vez que suas deficiências, de antemão, já seriam mais do que 

suficientes para justificar tamanha miséria e tristeza avassaladora?  

Eugênia sai de cena do mesmo modo que entrara: pela porta dos fundos. E por quê? Ela 

integra, como dito anteriormente, o mar de pessoas do universo liberal, mesmo que sua família 

tenha proximidade com o universo aristocrático, e assim vive à margem e às custas da 
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benevolência abastada ou do casamento desigual para tentar sobreviver. Como não atinge um 

dos dois destinos, a miséria lhe recai sobre o colo. As relações hierárquicas e de classe são 

evidenciadas pelo defunto-autor, distinções e diferenças que serão destruídas pela sua pena 

através do rebaixamento de todos em virtude de sua afiada e profunda visão crítica sobre a vida. 

 

2.3. DONA PLÁCIDA 

 

 A história de Dona Plácida passa a existir e ganhar relevo apenas por meio da relação 

adúltera de Virgília com o Brás vivo. Assim, sua história é secundária, dependendo dos episódios 

das vidas alheias para que apareça nas memórias do finado. No processo artístico de composição 

empregado pelo morto, a cúmplice de seu amor adúltero necessita da ambiência narrada para 

outras personagens, sem a qual sequer teria vida literária. E sua vida literária será marcada por 

uma intensa e impiedosa depreciação, como ocorre com Marcela e Eugênia. Neste ponto, as três 

se assemelham, assim como no procedimento linguístico empregado para o ato. Além disso, 

pensando a partir das relações históricas, sociais, políticas e econômicas, a destruição ganha mais 

força por dois motivos: primeiro, porque Dona Plácida integra a classe dos trabalhadores livres; 

depois, quando assume a casa da Gamboa, adentra ao universo dos agregados, sendo dependente 

nos dois casos. Logo, sua identidade social, política, econômica, cidadã, psicológica e até 

existencial não existe por si só, uma vez que precisa, visceralmente, se agarrar aos outros para 

tentar sobreviver.  

 Feito este breve preâmbulo, parto para a análise das frestas proporcionadas pelo discurso 

do finado Brás na demolição de Dona Plácida. Deixo o morto falar um pouco: 

 

Não fui ingrato; fiz-lhe um pecúlio de cinco contos, — os cinco contos achados 

em Botafogo, — como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com 

lágrimas nos olhos, e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, 

diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou 

o nojo. (ASSIS, 1997, p. 112) 

 

 Depois de apararem as arestas da relação, decidiram pela casinha da Gamboa. Como era 

uma fachada para encobrir o adultério, precisavam de alguém para sustentá-lo: apenas por este 

motivo surge Dona Plácida, conhecida da família de Virgília, pessoa por quem nutria grande 
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afeto. Cientes de que pela condição de profissional liberal (até doces para fora fazia, na tentativa 

de sobreviver), de algum modo ela aceitaria o convite para ser a suposta dona da casa. O finado 

entra exatamente aqui com sua pena impiedosa. “A equivalência das janelas” mais uma vez: 

buscara todas as justificativas possíveis para ficar com o embrulho e afirmara investir em alguma 

caridade aquele dinheiro. Uma janela se fecha, outra se abre. Agora, tendo em vista a relação às 

escondidas, uma janela se fecha, mas logo outra é aberta por ele ao usar o dinheiro para, ao 

mesmo tempo, convencer Dona Plácida em definitivo e ainda garantir o “seu pão da velhice”. 

Ele usa a senhora e depois vai comprá-la para que a consciência, cinicamente, fique tranquila. 

Além disso, ainda vai desdenhar do “nojo” apresentado nos primeiros meses por Dona Plácida, 

tanto é que bastou o recebimento do pecúlio, para que ela passasse a tratá-lo com o maior 

respeito e ainda rezasse todos os dias por ele – o finado usa, também, a imagem da virgem para 

cutucar a espontaneidade do ato religioso promovido pela agregada, haja vista que a reza 

direcionada para ele ocorre somente por meio do dinheiro. Assim, Dona Plácida é o meio pelo 

qual prolongará a relação com Virgília. No seio dos primeiros passos narrativos, a senhora 

agregada é usada, como será usada até a relação dos dois deixar de existir. Ora, poderia ser 

diferente o tratamento diante de uma profissional liberal, viúva e pobre? Para um aristocrata, 

pessoas são objetos de interesses pessoais, nos quais respingam questões políticas e econômicas.  

 A compra de Dona Plácida se dá em breves momentos, não apenas com o “pão da 

velhice” proporcionado pelos cinco contos. Deixo com o finado novamente: 

 

E, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, fixamente, fixamente, até 

molharem lhe os olhos, de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito; eu 

deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. (ASSIS, 1997, p. 115) 

 

O carinho e o afeto que Dona Plácida nutria, espontaneamente, por Virgília, será 

recompensado tal qual uma esmola a um mendigo, tanto é que Brás deixa “uma pratinha na 

algibeira do vestido” dela. A atitude do vivo ainda rende um outro capítulo para o morto, no qual 

a senhora conta a história de sua vida (tratarei dele em instantes). A generosidade configura mais 

uma negociação, dentre tantas outras realizadas por Brás em vida no tratamento dos seres 

humanos – basta lembrar Marcela. Aproveite-se da condição subalterna do outro para realizar 

seus desejos, da forma mais covarde e cruel, com requintes sórdidos, processo escancarado pelo 

morto.  
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 O ápice da maldade do finado está no capítulo 74, quando a senhora conta sua história: 

 

Não te arrependas de ser generoso; a pratinha rendeu-me uma 

confidência de Dona Plácida, e conseguintemente este capítulo. Dias depois, 

como eu a achasse só em casa, travamos palestra, e ela contou-me em breves 

termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher 

que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos dez anos. Já então ralava coco e 

fazia não sei que outros trabalhos de doceira, compatíveis com a idade. Aos 

quinze ou dezesseis casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo 

depois, deixando-lhe uma filha. Viúva e moça, ficaram a seu cargo a filha, com 

dois, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a três pessoas. Fazia 

doces, que era o seu ofício, mas cosia também, de dia e de noite, com afinco, 

para três ou quatro lojas e ensinava algumas crianças do bairro, a dez tostões 

por mês. Com isto iam-se passando os anos, não, não a beleza, porque não a 

tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que 

resistia. 

— Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me 

teria casado; mas ninguém queria casar comigo. 

Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito; não sendo, porém, mais 

delicado que os outros, Dona Plácida despediu-o do mesmo modo, e, depois de 

o despedir, chorou muito. Continuou a coser para fora e a escumar os tachos. A 

mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade; mortificava 

a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lha 

pediam. E bradava: 

- Queres ser melhor do que eu? Não sei donde te vem essas fidúcias de 

pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa; não se come vento. 

Ora esta! Moços tão bons como o Policarpo da venda, coitado... Esperas algum 

fidalgo, não é? 

Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. 

Queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora, e conhecia algumas 

que tinham só o seu moço delas; mas era gênio e queria ser casada. Não queria 

também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito, queimando os dedos ao 

fogão, e os olhos ao candeeiro, para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, 

perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição, e continuou a trabalhar. A filha estava 

com quatorze anos; mas era muito fraquinha, e não fazia nada, a não ser 

namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida 

vivia com imensos cuidados, levando-a consigo, quando tinha de ir entregar 

costuras. — A gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que 

ela a levava para colher marido ou outra coisa. 

Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos; a mãe chegou a receber 

propostas de dinheiro... 

Interrompeu-se um instante, e continuou logo: 

— Minha filha fugiu-me; foi com um sujeito, nem quero saber... 

Deixou-me só, mas tão triste, tão triste, que pensei morrer. Não tinha ninguém 

mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a 

família de Iaiá: boa gente, que me deu que fazer, e até chegou a me dar casa. 

Estive lá muitos meses, um ano, mais de um ano, agregada, costurando. Saí 

quando Iaiá casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olhe os meus dedos, 
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olhe estas mãos... E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos 

dedos picadas da agulha. — Não se cria isto à toa, meu senhor; Deus sabe como 

é que isto se cria... Felizmente, Iaiá me protegeu, e o senhor doutor também... 

Eu tinha um medo de acabar na rua, pedindo esmola... 

Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como 

se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante 

de uma mulher casada, e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, “cheia 

de fidúcias”, como lhe dizia a mãe; enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se 

da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. (ASSIS, 1997, p. 115-116-117) 

 

 Cada palavra de Dona Plácida é muito significativa. Desde a origem humilde, até a perda 

do pai com dez anos, passando pelos trabalhos como doceira e culminando no casamento, aos 

dezesseis anos, seguido da morte prematura do marido, ainda a deixar-lhe uma filha. Sem marido 

e sem família poderosa, sobreviver era preciso, por isso, fazia doces, cosia e ainda ensinava 

algumas crianças do bairro. Para piorar a situação, perdeu a mãe e a filha, sendo que esta não 

tinha muito gosto pelo trabalho, era fraca e ainda foge um sujeito qualquer. As consequências 

físicas do trabalho ficaram evidentes e se expressam nas palavras da própria senhora: “Olhe os 

meus dedos, olhe estas mãos... E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos 

picadas da agulha.” Velha, cansada, precisaria de alguém em quem se apoiar, e deste modo, as 

histórias dela e de Virgília se entrecruzam, porque ela passa um tempo como agregada na casa da 

família da amante de Brás. Ao expor a história de Dona plácida, o finado parece se importar com 

o que escreve, mas, ao dizer que a pratinha colocada na algibeira lhe rendera outra história (a que 

conta), acho que usa a senhora com fins criativos. A confirmação desta tese me parece estar no 

fechamento do capítulo: “Eu fiquei a olhar para a ponta do botim”. Brás vivo pensa em si 

mesmo, nesta metáfora para o egocentrismo, pois a frase é dita no momento em que a senhora 

conta a tristeza pelo abandono da filha e também mostra as mãos destruídas pelo trabalho. Ele se 

importa? Claro que não. E o finado? Também não.   

Pela condição de profissional liberal (e ainda desqualificada), parte do limbo da 

sociedade escravocrata brasileira do século XIX, integrará a massa de pessoas que precisam dos 

outros. Até que a força do trabalho seja possível, tenta resistir, mas, quando a velhice bate a porta 

ou alguma doença se esgueira, resta apoiar-se em alguma família aristocrática, caso contrário: 

miséria. Assim Dona Plácida será tratada pelo finado: como uma aproveitadora, pela 

subcondição existencial e social de seu nascimento, o que se confirma no capítulo 75, “Comigo”, 

em que o finado trata de tecer suas considerações sobre a história da senhora: 
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Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo 

anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo, logo 

depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto: 

— Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando à missa, viu entrar a 

dama, que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros 

dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, 

ao acender os altares, nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-

se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que 

Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos 

autores de seus dias: — Aqui estou. Para que me chamastes? E o sacristão e a 

sacristã naturalmente lhe responderiam: — Chamamos-te para queimar os dedos 

nos tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado 

para outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar 

outra vez, triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as 

mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital; 

foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia. (ASSIS, 1997, p. 

117)  

 

Praticamente rindo da existência de Dona Plácida, o defunto autor passa a preencher as 

lacunas da história contada por ela. Filha de quem? De amores vadios entre um sacristão e uma 

doceira, sem que haja menção a casamento. Por que o nascimento de Dona Plácida? Para ser 

torturada pela dureza de uma vida sem conforto, restrita ao trabalho, na doença, nas marcas 

físicas, na humilhação de viver às custas dos outros, sem poder se alimentar bem ou sequer 

comer. Ao usar a resposta que os pais dela dariam, para a pergunta “Para que me chamastes?”, o 

finado mostra os dentes desumanos de um aristocrata perverso e sórdido. Posso concluir: qual o 

sentido da existência de Dona Plácida? Ora, mais uma vez algum personagem tem o sentido de 

sua existência questionado, tal qual ocorrera com Eugênia. Com Marcela, as palavras podem não 

ter sido diretas, mas sua história (sem família), sua profissão (prostituta) e seu caráter (amiga de 

dinheiro e de rapazes), levando-se em consideração o arsenal destruidor do finado, me levam 

aproximá-las das outras duas mulheres, e também questionar a razão de seu nascimento.  

 Para confirmar minha tese de que Dona Plácida é apenas o meio para a realização da 

relação entre Brás e Virgília, o finado me apresenta o capítulo 76, com o emblemático título 

“Estrume”. Inicia curto texto tendo “repelões de consciência”, supostamente sentido pela história 

de Dona Plácida. Mas, depois de tantas e tantas análises que fiz até agora, o finado não engana 

mais ninguém, o que se comprova no último parágrafo, “irritado e nervoso”: 
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Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava 

agora ao abrigo da mendicidade: era uma compensação. Se não fossem os meus 

amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas 

humanas; donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da 

virtude. O que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A 

consciência concordou, e eu fui abrir a porta a Virgília. (ASSIS, 1997, p. 118) 

 

 A lei das compensações, típica do pensamento do defunto, justifica o uso de Dona 

Plácida como cúmplice forçada dos amores de Brás e Virgília. A mendicidade ou mendicância 

na velhice, fruto de sua profissão liberal, explica a necessidade de ela se apoiar em Brás e em 

Virgília para evitar a miséria. Ela é quem precisa dos outros, logo, como ocorreu com Eugênia 

(foi homem para o beijo na flor da moita), maldosamente franco, o finado vai ver no uso dela 

uma questão de necessidade social. O fechamento do capítulo é arrebatador, porque posso, ao 

mesmo tempo, relacionar a metáfora do estrume tanto a Brás quanto a Dona Plácida: “donde se 

poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude”. Ou seja: toda virtude apresenta 

algo nojento e fedorento. A virtude se mantém cheirosa e sã, mas o estrume continua existindo. 

Como se baseia na ideia da compensação, a metáfora vale para os dois, e o estrume ainda 

respinga, sutilmente, em Virgília, porque ela faz parte do processo. A compensação vale para os 

dois lados: Dona Plácida usa a relação de Brás e Virgília para não viver na miséria (virtude: 

necessidade de sobrevivência / estrume: usar os outros para tal); enquanto os dois usam Dona 

Plácida para manter a relação adúltera (virtude: ajudar a senhora / estrume: usar a senhora para 

manter uma relação adúltera). Como dito ao longo de todo trabalho, tenho mais uma 

confirmação de que ao criticar os outros e destruí-los, o morto está olhando para si mesmo por 

intermédio de tais críticas.  

 Para finalizar a reflexão sobre Dona Plácida, chego ao capítulo 144, “Utilidade relativa”. 

Depois de o Brás vivo receber uma carta de Virgília, pedindo que o aristocrata ajudasse Dona 

Plácida, ele questiona a validade da ajuda, uma vez que já o fizera anos antes, com o pecúlio. 

Como poderia, então, estar na miséria? Acha um absurdo. Entretanto, como o pedido era de 

Virgília, ele vai. 

 

Depois do almoço fui à casa de Dona Plácida; achei um molho de ossos, envolto 

em molambos, estendido sobre um catre velho e nauseabundo; dei-lhe algum 

dinheiro. No dia seguinte fi-la transportar para a Misericórdia; onde ela morreu 

uma semana depois. Minto: amanheceu morta; saiu da vida às escondidas, tal 
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qual entrara. Outra vez perguntei, a mim mesmo, como no capítulo 75, se era 

para isto que o sacristão da Sé e a doceira trouxeram Dona Plácida à luz, num 

momento de simpatia específica. Mas adverti logo que, se não fosse Dona 

Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou 

imediatamente quebrados, em plena efervescência; tal foi, portanto, a utilidade 

da vida de Dona Plácida. Utilidade relativa, convenho; mas que diacho há 

absoluto nesse mundo? (ASSIS, 1997, p. 193-194) 

 

 Do mesmo modo que entrara na vida, para o defunto, saíra: à sombra (como Marcela e 

Eugênia). Que sentido, pois, a vida desta figura poderia ter? Continua, com dureza, dizendo que 

fora Dona Plácida importante para os seus amores com Virgília. Entretanto, finaliza sua vida 

com a relativização de sua importância. Insere um ponto final na existência da senhora como se 

estivesse a pisar em um inseto. A aristocracia está sendo mais uma vez desmascarada, porque 

enxergá-la do modo cruel e desumano aqui apresentado é fruto das relações entre os vivos, não 

produto da campa. Portanto, o finado promove o duplo destronamento: de Dona Plácida e dos 

aristocratas que convivem com ela.  

 

2.4. À SOMBRA, À MARGEM: ONDE? 

 

 Terminadas as análises sobre as três primeiras mulheres, todas elas a viver no limbo da 

sociedade Oligárquico-escravocrata, sem integrarem o topo (aristocracia), menos ainda o final 

(escravidão), cabe a sustentação da argumentação pelo trabalho de Roberto Schwarz, Um mestre 

na periferia do capitalismo.  

 Marcela: origem familiar incerta; sem perspectivas, vai usar os homens em nome do 

dinheiro, tornando-se prostituta. “Amiga de dinheiro e de rapazes”, sua riqueza será vista, 

sempre, pelo defunto, como imoralidade, já que é da profissão desprezível que sustenta seus 

luxos. Rica, mas nunca aristocrata, será relegada ao fundo de uma joalheria, infestada por 

bexigas no rosto, até morrer solitária e decrépita. Questiona o defunto: qual o sentido desta 

existência? 

 Eugênia: flor da moita, borboleta preta e coxa de nascença. Filha bastarda e manca é vista 

pelo finado, ao longo do livro como criatura marginal e subalterna, por isso, pode ser aproveitada 

conforme o prazer do homem. Tal visão é produto da aristocracia que está a todo tempo sendo 

desmascarada, por isso Eugênia leva a pancada e a aristocracia também sangra. Nasce da moita, 
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vai viver com este fardo para o resto da vida, tanto é que, para o defunto, Eugênia é um escárnio 

da natureza, que, fruto de uma relação adúltera, só poderia nascer coxa, reflexão que pode ser 

extraída várias vezes ao longo da leitura. Como conseguiria um marido? Difícil. Qual seria o 

destino? A miséria, sem que a chegada a tal condição seja sequer abordada pelo finado, afinal, 

por que perder tempo com ela? Pergunta o defunto: Qual a coerência desta existência? 

 Dona Plácida: nascida de amores vadios, perde o pai logo cedo, se casa, o marido morre 

tísico, tem que sustentar a mãe e ainda uma filha; perde a mãe, passa por desilusões amorosas, 

trabalha, trabalha, trabalha, a filha a abandona, envelhece, ganha marcas físicas do trabalho; 

como sobreviver? Apoiando-se nos outros. E em quem? Primeiro na família de Virgília, como a 

conhece. Depois, vira a máscara para o adultério (Brás e Virgília). Sem os dois, e enganada por 

um homem, perde todo o pecúlio (embrulho misterioso) e morre miserável tendo, ainda, a 

utilidade para o amor adúltero questionada. Repito a pergunta do defunto: Qual a relevância 

desta existência? 

 As três, de modos muito peculiares, estão relegadas a um espaço de dependência e 

favores para que possam evitar a miséria da mendicância. Sigo com as palavras de Roberto 

Schwarz, tratando do caso específico de Eugênia, mas, que, do meu ponto de vista, pode de 

diferentes maneiras, respeitando as histórias individuais, abraçar as três mulheres: 

 

Neste sentido, penso não forçar a nota dizendo que Eugênia, entre outras 

figuras de tipo semelhante, encerra a generalidade da situação do homem livre e 

pobre no Brasil escravista.  

Não sendo proprietários nem escravos, estas personagens não formam 

entre os elementos básicos da sociedade, que lhes prepara uma situação 

ideológica desconcertante. O seu acesso aos bens da civilização, dada a 

dimensão marginal do trabalho livre, se efetiva somente através da benevolência 

eventual e discriminatória de indivíduos da classe abonada. Assim, se não 

alcançam alguma espécie de proteção, os homens pobres vivem aos deus-dará, 

sobretudo cortados da esfera material e institucional do mundo contemporâneo. 

Este, por sua vez, padronizado nos países clássicos da Revolução burguesa, é 

programaticamente contrário àquela mesma proteção que, no Brasil, é o bilhete 

de ingresso no recinto. Noutras palavras, a participação do homem pobre na 

cultura moderna dava-se ao preço de uma concessão ideológico-moral de 

monta, que ele pode elaborar de muitos modos sem escapar. Não há exagero, 

portanto, em afirmar que o favor pessoal, incluída nele a parte inevitável e já 

imperdoável de capricho, vem colocado em primeiro plano pela estrutura social 

do país ela própria. Foi natural que o emaranhado singular de humilhações e 

esperanças ligado a este quadro se tornasse matéria central do romance 

brasileiro, que em boa parte se pode estudar como apresentação e 
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aprofundamento dos dilemas correspondentes. Seja como for, é na relação com 

esta forma específica de desvalimento que a volubilidade cobra relevo pleno, 

sendo percebida e percebendo-se como poder social, que reserva ao outro, 

enquanto possibilidades reais, tanto a sorte grande da cooptação (aqui o 

casamento desigual), como a humilhação do dependente ou a indiferença 

moderna em face do concidadão (que entretanto não é cidadão deveras e não 

tem meios de sobreviver). (SCHWARZ, 2008, p. 87-88-89). 

 

 Necessitando se apoiar em outrem para sobreviver (seja casamento desigual, na condição 

agregada ou pela prostituição), Eugênia, Marcela e Dona Plácida em conjunto integram a classe, 

de certo modo, estranha à sociedade brasileira aristocrática, agroexportadora, escravocrata e, nas 

ideias, em alguns casos, liberal, por influência do pensamento burguês europeu. Sem poupar 

qualquer uma das mulheres, assim como transita entre diversas formas literárias e passeia por 

plurais caracterizações, no caso do emplasto (SCHWARZ, 2008, p. 32), o caráter volúvel das 

personagens pela pena do defunto se define e se enraíza. É através desta volubilidade (das 

personagens) que o processo de destronamento de cada uma delas – com ênfase para a 

aristocracia, por ser a classe social do finado enquanto vivo – será potencializado. Parece-me que 

a visão crítica, fruto da condição nova de defunto autor, serve ao próprio morto para destruir seu 

homônimo vivo em conjunto com cada uma de suas relações, e assim sua nova identidade vai 

gradativamente se desenhando ao longo do livro, neste viés ideológico rigoroso de 

universalização (SCHWARZ, 2008, p. 33).   
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3.   ARISTOCRACIA DESMASCARADA 

 

3.1. VIRGÍLIA 

 

 Figura proeminente das memórias do finado, Virgília assume um papel muito diferente 

das três mulheres do capítulo anterior. A diferença se percebe de diversas maneiras: no tom da 

linguagem pelas imagens mais leves, por isso mais complexas para se decifrar; na questão física 

e psicológica trabalhada ao longo dos anos e, sobretudo, no pertencimento à aristocracia. 

Entretanto, cada um destes elementos serve de fachada para também rebaixá-la, arrancar sua 

máscara, porque o objetivo do finado é fingir e assim arreganhar os dentes para destronar. Para 

descortinar as críticas dirigidas a ela, será necessário um trabalho minucioso com alguns trechos 

emblemáticos do livro, a fim de apresentar as entranhas do discurso do finado, que para Virgília 

se esconde ainda mais no talento narrativo-descritivo.  

 

Tenham paciência! daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. 

Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais 

do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo 

que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente 

dramática... Um solteirão que expira aos sessenta e quatro anos, não parece que 

reúna em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos 

convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os 

olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha 

extinção. 

— Morto! morto! dizia consigo. 

É a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu 

desferirem o vôo desde o Ilisso às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos 

tempos, — a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços 

presentes até às ribas de uma África juvenil... Deixá-la ir; lá iremos mais tarde; 

lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. (ASSIS, 1997, p.2) 

 

 Logo no primeiro capítulo do livro, após falar sobre a morte e sobre o enterro, o finado 

Brás anuncia a existência da mulher extremamente importante para o seu tempo de vida. Zomba 

do leitor, pede paciência, mas, diz que ela teria padecido mais do que as mulheres da família. 
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Padecer, para ele, não significaria se debulhar em lágrimas, como ele mesmo diz, afina não seria 

coerente uma atitude dessas diante de um solteirão que expira aos 64 anos com quase ninguém 

presente ao enterro. Nada de tragédia, a senhora demonstra tristeza, mas uma tristeza contida, 

como será a definição do caráter de Virgília em todo o romance. Ela tem uma especialidade: o 

talento para dissimular, para esconder, para evitar que os outros percebam com exatidão o que 

existe dentro de si. Assim, por debaixo dos panos, o defunto inicia, com leveza, as críticas ao 

universo aristocrático muito peculiar de Virgília. Seja oligarca, seja escravo; seja trabalhador 

livre, seja pobre; seja homem, seja mulher; seja criança, adulto ou idoso, todas serão levados ao 

chão nesta morte criadora com seu poder de relativizar pela eliminação das coroas que nos fazem 

diferir na vida. Todos então serão levados ao ridículo na busca do ser humano pelo poder ou, 

simplesmente, por se aproveitar dos outros como sanguessugas.  

 Antes de falar sobre a velhice, compara Virgília às outras mulheres, considerando-a 

“formosa”, mas, quando adentra o espaço dos seus 54 anos, trata de usar o sintagma “imponente 

ruína”. Um aspecto positivo (imponente) associado a outro negativo (ruína), de modo a construir 

a imagem de uma senhora que mantém o seu poder, mesmo que o corpo tenha sucumbido à 

passagem do tempo. A imponência de Virgília se dá, sobretudo, com o Brás vivo, que nunca 

conseguiu superá-la, tanto é que até morto vai considerá-la “imponente”. Falar sobre Virgília é 

escancarar suas fraquezas em vida, pelo poder que a mulher apresenta diante dele. Ela é 

imponente, ao mesmo tempo que não deixa de envelhecer. Ela é imponente, ao mesmo em tempo 

que mente descaradamente em diversos passagens.  

 

Com esta reflexão me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, 

mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do 

primeiro capítulo, a tal, cuja imaginação à semelhança das cegonhas do Ilisso... 

Tinha então 54 anos, era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o leitor que 

nos amamos, ela e eu, muitos anos antes e que um dia, já enfermo, vejo-a 

assomar à porta da alcova... (ASSIS, 1997, p. 7) 

 

 Ainda para construir a imagem física de Virgília mais velha, o finado usa o instante em 

que ele, ainda na cama, doente, recebe a visita dela. Aqui, é o primeiro momento em que o nome 

dela é revelado. Um dado importante do processo de construção empregado pelo finado: nunca 

os aspectos físicos ou morais das personagens são apresentados sem o vínculo com alguma ação 



74 

 

ou momento importante da narração. É a partir da vida da ações que ele vai tecer seus 

comentários sobre a identidade das personagens. Em muitos outros casos, a ação, por si só, será a 

juíza para o leitor chegar às suas próprias conclusões, mesmo que o finado, na maior parte dos 

casos, tire as suas próprias conclusões. No trecho abaixo, mostra a seriedade de Virgília pela 

roupa e pela idade para depois: 

 

Não durou muito a evocação; a realidade dominou logo; o presente 

expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a 

minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília 

— chamava-se Virgília — entrou na alcova, firme, com a gravidade que lhe 

davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. 

Era um sujeito, que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da 

colonização e da necessidade de desenvolver a viação férrea; nada mais 

interessante para um moribundo. Saiu; Virgília deixou-se estar de pé; durante 

algum tempo ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem 

diria? De dois grandes namorados, de duas paixões sem freio, nada mais havia 

ali, vinte anos depois; havia apenas dois corações murchos, devastados pela 

vida e saciados dela, não sei se em igual dose, mas enfim saciados. Virgília 

tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal; estava menos magra 

do que quando a vi, pela última vez, numa festa de São João, na Tijuca; e 

porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a 

intercalar-se de alguns fios de prata. (ASSIS, 1997, p. 8-9) 

 

  Os aspectos físicos estão intimamente relacionados à identidade das personagens 

no discurso do finado. Assim, raramente se limita a falar sobre a questão física, mas sim vai 

associá-la ao interior: seriedade, gravidade, austeridade, ar maternal e resistente, cada um destes 

marcos de personalidade está associado ao que se vê da postura física de Virgília. Como 

delicadeza não precisa ser uma marca do morto, mesmo para sua aristocrata, de modo 

despudorado, vai criticá-la. E a crítica tende a respingar em si mesmo, porque refletindo sobre a 

vida, naturalmente reflete sobre as suas próprias peripécias. Seus corações naquele tempo de 

velhice estavam “murchos, devastados pela vida e saciados dela, mas enfim saciados, não sei se 

em igual dose, mas enfim saciados”. Chega ao coração para refletir sobre a melancolia do fim da 

vida, pela inevitável destruição das emoções dos seres humanos, nesta devastação catastrófica. 

Para agravar ainda mais, fala em corações que além de devastados estão “saciados”. O verbo 

encerra possibilidades significativas: desde satisfazer-se plenamente até estar farto (em sentido 
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depreciativo). Como se trata de uma devastação, a saciedade me parece estar sendo de modo 

negativo, como se a vida não fosse mais importante, porque estariam fartos de existir. Assim, 

mascara a disputa de poder entre os dois em vida: estariam saciados em igual dose? Estou diante 

de um momento no qual o finado pode estar se escondendo e deixando absolutamente à sombra a 

inferioridade do seu homônimo em vida diante de Virgília. Aqui jaz o calcanhar de Aquiles do 

morto, que vai ser destruído, porque evidencia a mediocridade do Brás vivo a todo instante. Ele 

destrói sua imagem viva, para se construir criticamente. O destronamento de Virgília, assim 

como ocorre com as mulheres do segundo capítulo, pode ser encarado como o destronamento do 

Brás vivo promovido pelo finado que passa, em virtude da morte, a ser um outro Brás.  

 

Sorriu o filho, eu creio que também sorri, e tudo acabou em pura 

galhofa, Virgília estava serena e risonha, tinha o aspecto das vidas 

imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse 

denunciar nada; uma igualdade de palavra e de espírito, uma dominação 

sobre si mesma, que pareciam e talvez fossem raras. Como tocássemos, 

casualmente, nuns amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, 

via-a falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se 

tratava, aliás sua amiga. O filho sentia-se satisfeito, ouvindo aquela 

palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós 

os gaviões, se Buffon tivesse nascido gavião... 

Era o meu delírio que começava. (ASSIS, 1997, p.10) 

 

 Gravidade, seriedade, contenção dos sentimentos (para os outros), formosura, 

imponência. Cada uma das características anuncia o pertencimento de Virgília à aristocracia 

brasileira, porque cada uma delas é um fragmento da imagem do mundo abastado – o universo 

das aparências. Justamente por sua condição social privilegiada, o caminho para o defunto Brás 

destroná-la será diferente, sobretudo porque a retirada da coroa de Virgília é a retirada de sua 

própria insígnia abastada, de onde se enxergam as mais profundas fraturas. Quando Virgília leva 

o filho para visitá-lo ainda doente, demonstra uma capacidade impressionante de dissimular, 

como ele. O tema da conversa chegou a “amores ilegítimos”, como o amor deles, mas ela, firme, 

demonstra indignação e desaprova. Ela é chamada, em tom solene e grave, com a própria 

aparência, de cínica e mentirosa, característica que será constantemente reiterada pelo defunto 

em outros momentos da relação entre eles. No capítulo 77, afirma “Era claro que me enganara.”, 
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usando o ar jovial para se esquivar dos ciúmes de Brás, no caso da dança com outros homens. No 

capítulo 85, compara sua história de amor às “Mil e uma noites” no momento em que reatam, 

depois de um conflito. Ora, Scheherazade não inventa as várias histórias? Posso citar ainda a 

chegada de Lobo Neves na casinha da Gamboa com o convite para o teatro, ao passo que 

Virgília reage encantada e extremamente afetuosa com o marido.   Como era capaz de tamanha 

força dissimuladora?    

 E a dissimulação não seria mais uma marca da aristocracia, que no discurso grita pela 

liberdade do escravo, mas, em casa, no espaço íntimo e privado, ainda os possui?  Ela e ele são 

muito parecidos. Nela, ele se atropela.  

 Retomando as questões físicas, no capítulo 27, intitulado “Virgília?”, em uma 

interrogativa curiosa, o finado promove aquilo que o envolvimento emocional não permitira. Faz 

uma imagem física e moral de Virgília jovem, arrancando-lhe a coroa, como já arrancara de sua 

imagem mais velha, sem usar qualquer forma de idealização. Muito pelo contrário: não era a 

primazia da beleza, mas era uma mulher bonita, jovem, dotada da precariedade que a natureza 

passa de um indivíduo ao outro, noutras palavras, a fragilidade da vida que está em jogo, assim 

como a própria fragilidade de Virgília. Mas não a fragilidade romântica, e sim a fragilidade dos 

seres humanos. Além de frágil, era ignorante, vista como pura, pela idade, mas cheia de uns 

“ímpetos misteriosos”, e uma devoção que poderia ser medo.  A figura de Virgília na mocidade é 

trabalhada de modo seco: é ignorante, crê por medo, não por convicção, já demonstra o mistério 

como marca, o mistério que na velhice será definido como dissimulação, e uma capacidade 

tremenda para fingir – como o próprio finado.  

 Entretanto, se a voz do defunto fosse a verdade absoluta, a coerência de toda a obra seria 

destruída. O próprio categoriza:  

 

“Não; é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma 

edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição 

definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. (ASSIS, 1997, p. 56-57).  

 

A verdade é um processo relativo, relativo, aqui, na concepção da carnavalização. Por isso, 

Virgília será vista de diversas formas de acordo com as fases da vida dela a partir dos olhos do 
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finado, que, da morte, não poupa sequer o próprio pai. Aquilo que antes era, hoje não é mais e 

amanhã será algo diferente, basta existir.  

Portanto, cada fase da vida de Virgília será vista, pensada e criticada, sem que haja para 

isso barreiras. A linguagem pode ser diferente para o tratamento de Virgília em relação às três 

mulheres do capítulo anterior, mas o fim é o mesmo: ver com olhos críticos, repensar, acabar 

com os véus que a vida engessa nos seres humanos.  

 Deste modo, sem qualquer pudor, o finado apresentará, nos capítulos 28 e 29, a ideia do 

casamento com Virgília, como uma proposta paterna, que juntamente com a política, seriam na 

voz do pai, as duas Virgílias. O objetivo da aristocracia fica mais do que evidenciado, sendo que 

os laços afetivos e a vontade individual sequer entram em debate. A tradição deve ser cumprida, 

quase como um ato religioso. Como não poderia deixar de ser, o Brás vivo aceita as duas 

propostas, beija Eugênia (“a flor da moita) e parte para fechar a negociação. Segue-se o primeiro 

encontro com a pretendente, o encanto inicial, sem qualquer melodrama, de modo burocrático e, 

como um tapa estalado no rosto, logo desfaz o desejo da família Cubas com a preferência por 

Lobo Neves (capítulo 43). Veem a menina e a política como negociatas, mas outro homem será o 

escolhido por apresentar melhores condições para o pai de Virgília. Ela continua sendo parte de 

um jogo abjeto de interesses mesquinhos, que releva a mediocridade da família Brás. No seio de 

Virgília se encontra o desnudamento dos Cubas, do pai de Virgília, de Lobo Neves e de todos. 

Ninguém sai ileso. Todos participam do estrume da virtude.  

 Por Virgília, vemos o finado, na mistura com Marcela. No capítulo 40, reflete sobre a 

relação entre passado e presente, em função do encontro com Marcela, “Pois eu tinha esse vento 

comigo; e, certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o 

passado e o presente, almejava por sair à planície do futuro. O pior é que a sege não andava.” 

(ASSIS, 1997, p. 73). A vontade de se afastar do passado (Marcela) em nome do futuro a partir 

do presente (Virgília e a Câmara dos Deputados) faz Brás praticamente fugir. Entretanto, a 

conexão entre os tempos pode simbolizar a mistura, no interior do finado, promovida pelas 

relações de sua vida, neste caso, Marcela e Virgília. A formação de sua identidade, através da 

reflexão sobre suas experiências nas várias edições em vida, num emaranhado temporal 

complexo, me leva a crer que o entrecruzamento do contato com as duas mulheres, de modos 

bastante distintos, proporciona, no passo da construção autoral da narrativa, a formação da 
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identidade do finado, muito diferente do vivo. O olhar para as mulheres é, ao mesmo tempo, um 

olhar para elas e para si mesmo, na tentativa de compreender e sentir sua alteridade. Vê-las e 

criticá-las é voltar-se para o espelho com interesse na sua própria constituição. Este é o novo 

Brás, o finado que usa o tom universalista e volúvel para arrebentar as vaidades e mentiras da 

vida. Nada fica de pé, nada permanece intacto pela sua pena. 

Voltar-se para Virgília, ao que tudo indica, é voltar-se para suas fraquezas mais delicadas, 

irrequietas e escondidas em vida, por isso, o tom do discurso é mais ainda elaborado a fim de 

evitar, não totalmente, a abertura de suas feridas mais dolorosas. A construção da narrativa no 

contato com Virgília se opera por vias mais cuidadosas e até delicadas, em determinados 

momentos, o que pode indicar ainda mais a tensão de, mesmo na morte, usá-la para se 

desmascarar. Arrancar a máscara de sua aristocrata, que em vida possuía mais poder, pela 

influência paterna, é mexer na plasticidade de seu rosto com bisturi sutil, que modifica a face de 

modo quase imperceptível. As cicatrizes não se veem a olho nu, mas podem ser vistas nas 

entrelinhas, bastante envolventes, de suas palavras eróticas, que quase não deixam perceber o 

que existe por baixo do vestido. Erótico não é duplo sentido, é um fingimento que se desdobra 

em múltiplas facetas semânticas. Pensar em Virgília sugere o despertar de suas fragilidades e 

incapacidades mais enraizadas em vida, por isso mais e mais difíceis de escancarar. Mesmo 

assim, como na morte não há barreiras, cada uma delas vai sendo transposta, e o que há por 

dentro, se arrepia, até mostra-se por entre os fios do tecido.  

Os fios que se arrepiam e se deixam entrever pelos poros do tecido literário continuam no 

capítulo 41, “Alucinação”: 

 

Sentei-me, enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram 

se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente; ela 

porém não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido, era a 

estátua do Silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, 

soerguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas, ao ponto 

de as unir; e todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão 

média entre cômica e trágica. 

Havia alguma afetação naquele desdém; era um arrebique do gesto. Lá 

dentro, ela padecia, e não pouco, — ou fosse mágoa pura, ou só despeito; e 

porque a dor que se dissimula dói mais, é mui provável que Virgília padecesse 

em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. (ASSIS, 

1997, p. 74)  
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Quando apresenta a alucinação que provoca a visão de Marcela no rosto de Virgília, 

ocorre a confusão e a fusão das duas, e o defunto vai caracterizá-las de modos díspares, 

mantendo de certo modo a posição sobre Marcela (fim decrépito e marginal das bexigas), ao 

passo que para Virgília se vale de um tom brando (pele fina, rosada e pura, além de travessa) o 

que me parece justificado pela comparação com a prostituta. Logo depois, em atitude diferente 

com a aristocrata, no momento da alucinação, ela se afasta e, quando ele se aproxima novamente, 

Virgília lança um olhar do alto, que, nas palavras do defunto, sugere um ar de superioridade em 

relação à sua quarta edição em vida (o Brás vivo). Para o finado Brás, o comportamento dela 

demonstra a posição do jovem diante da aristocrata que vai dispensá-lo por um poder maior. O 

olhar de superioridade é o indício da troca que se concretizará capítulos mais tarde. Assim, um 

fato justifica o outro. Mesmo assim, o defunto desdenha do ar superior, ao considerá-lo fruto de 

afetação, porque, pra ele, ela estava magoada com sua atitude (alucinação). E ainda complementa 

que o padecer em silêncio (escondido) seria sofrer duplamente. Ora, tenho aqui um indício de 

que o silêncio comedido e meticuloso, pela capacidade tremenda de evitar a exposição da 

interioridade, marca a identidade de sua aristocrata. Nada, pois, de superioridade ou 

inferioridade, porque todos são levados ao mesmo nível pelo finado.  

 E falando em metafísica, o episódio das bolas, quase em um jogo de sinuca, é 

fundamental para a compreensão da importância de Virgília para a formação do finado, o novo 

Brás, no universo da cosmovisão carnavalesca em cheio: 

 

Outra coisa que também me parece metafísica é isto: — Dá-se 

movimento a uma bola, por exemplo; rola esta, encontra outra bola, 

transmite-lhe o impulso, e eis a segunda bola a rolar como a primeira 

rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama... Marcela, — é uma 

simples suposição; a segunda, Brás Cubas; — a terceira, Virgília. Temos 

que Marcela, recebendo um piparote do passado rolou até tocar em Brás 

Cubas, — o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até 

esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola; e eis aí 

como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos 

sociais, e se estabelece uma coisa que poderemos chamar — 

solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo 

escapou a Aristóteles? (ASSIS, 1997, p. 75) 
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Por trás dos panos da metafísica, o defunto Brás aproxima os extremos sociais, Virgília e 

Marcela, abandonando a hierarquia, eliminando as barreiras, arrancando a coroa dos coroados 

em vida. Aproxima as duas, funde seus rostos, confunde suas faces, para aparentemente 

distanciá-las. Entretanto, rapidamente enlaça os fatos da vida que proporcionam o afastamento 

entre as pessoas, e os arremessa para o além. O vivo e o morto, Marcela e Virgília, todos são 

levados ao mesmo patamar nesta morte que relativiza e dessacraliza ao criar. Carnavalização. 

Como os extremos sociais, para se tocarem, precisam se encontrar em um mesmo plano e nível, a 

prostituta e a aristocrata saem de seus papéis sociais, marginais ou não, e sentam-se na linha do 

chão, pelo processo inovador e criativo das memórias do morto autor. Longe de seus papeis 

sociais... 

No emblemático capítulo 43, “Marquesa, porque serei marquês”, aproveita para, ao 

mesmo tempo, criticar Virgília, Lobo Neves e, sobretudo, seu homônimo vivo. Não é Virgília 

quem faz a opção por Lobo Neves, mas seu pai. Ela apenas se aproveita do poder paterno para 

dissimuladamente curtir os privilégios que a herança familiar proporciona, tanto é que curte o 

fato de poder ser tornar marquesa, caso o marido venha atingir tal posto. Ela depende do pai para 

ter poder; o marido depende do sogro para ter poder; e Virgília depende do marido para ser 

marquesa. O emaranhado de interesses sociais, políticos e econômicos se evidencia pelas 

atitudes das personagens e também pelas palavras do finado, que ainda escancara o fedor das 

relações entre os vivos com geniais metáforas e comparações: 

 

Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão, 

e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito, e 

três ou quatro beijos que lhe dera. Talvez cinco beijos; mas dez que 

fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a 

pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia; é 

justamente o contrário. (ASSIS, 1997, p. 76) 

 

Primeiro não foi Virgília que escolheu Lobo Neves, foi o pai dela. Virgília é apenas o 

meio para a perpetuação do poder e dos privilégios para a sua família através do casamento. Ela 

segue os princípios básicos de sua classe: Aquele que pudesse lhe garantir a perpetuação do 

nome familiar, pelo talento nos negócios e na política, seria o marido exato. Lobo Neves, pelo 
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próprio nome (Lobo), será aquele que rouba o cordeiro (Virgília) das mãos do espalhafatoso Brás 

(pavão). Aquele possui os dotes para roubá-la; esta aceita o roubo, por questões de poder; 

enquanto a Brás resta o papel de amante e de secretário. Lobo Neves, como águia: aquele que 

possui preciso objetivo que é vencer política e economicamente. Para concretizar o objetivo, 

mantendo-se sempre impecável diante dos olhares alheios, aceita até não suportar mais os 

indícios de traição de Virgília com Brás. Quando a situação se torna insustentável, consegue a 

presidência de província e se afasta de Brás. Brás, por sua vez, o pavão, se vale da imagem, sem 

o talento; é casca sem preenchimento, é aparência; é por fora, somente, como o pavão, que é 

arruído, brilho, adorno. O finado acaba com os três, porque os coloca no mesmo nível de cinismo 

fundado naquilo que os outros pensam, ao ignorar os olhos ferinos da opinião, e abrir as vísceras 

do ser humano.  

Outros dois capítulos fundamentais são: 50 (“Virgília Casada) e 51 (“É minha!). O 

possessivo que transita entre Virgília e a moeda. Ao valsarem, Brás se sente roubado. Após a 

valsa, tem a sensação que pode tê-la, enfim. Ou seria delírio seu? Sai do baile afirmando “É 

minha!”. E encontra uma moeda de ouro (“É minha!), que vai ser dele, tal qual Virgília. Será? O 

defunto se esgueira para se intrometer: a meia dobra de ouro, em seu “repelão de consciência”, 

não é dele, tal qual Virgília, não o é; assim, vai entregá-la à polícia, porque não lhe é de direito, 

como cinicamente afirma. Chega, pois, à teoria da equivalência das janelas, através da qual 

procura se convencer do ato espontâneo de bondade, ao mesmo tempo que angaria a afeição do 

público. Seria bondade sua a devolução da moeda? No discurso insinuativo do defunto não é 

possível enxergar a direção de sua intenção, que seria, a um só tempo, a vontade de ter a mulher 

(como uma meia dobra) e de chamar atenção, em sua “sede de nomeada”? O que se diz, se 

desdobra em dúvidas sagazes, porque o defunto faz do desdém sua ferramenta de trabalho. Por 

que quer Virgília? Por sua beleza? Por sua figura feminina? Pelo amor? Será? Tenho a impressão 

de que estamos diante do grande remorso (do telhado de vidro) da vida de Brás Cubas, que, na 

voz do morto, escorrega, tangencia, foge, mas, ao mesmo tempo, faz sangrar. Se há ou não 

sentimento amoroso envolvido, pouco de fato importa, porque ambição, capricho e a ponta do 

nariz tomam o lugar da vista do outro, ou melhor, da preocupação com o outro. Quem é o outro? 

Que importância tem para Brás? A vontade de tê-la é ressentimento daquele que queria poder e 

não pode por falta de poder de seu próprio nome, sendo obrigado a ficar na “fila” de espera da 
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hierarquia dos interesses políticos. Lobo Neves estava à sua frente, porque o pai de Virgília tinha 

poder. Mais poder do que o pai do defunto e do vivo. Sem poder, não tem Virgília; sem poder, 

lhe resta ser amante. Preterido e marginalizado na figura de Virgília, em sutileza genialíssima do 

ato de escrita, o defunto autor potencializa a força do nome para a concretização das relações 

(casamento, negócios e política), para, assim, elevá-la a um patamar superior ao do Brás vivo. 

Rebaixa a si mesmo, ao passo que afirma que o poder da mulher vem do poder do pai, um 

homem, neste universo patriarcal por excelência. À base do desdém, pelo poder paterno, a 

mulher está acima dele, mais ainda do que o próprio marido, Lobo Neves. Todo este processo me 

parece abrir caminho para a seguinte reflexão: Virgília, o pai dela, Lobo Neves e o próprio Brás 

vivo, todos estão, no espaço narrativo, em um mesmo nível hierárquico, haja vista que, a todo 

tempo criticamente, o defunto reflete e repensa sua vida. Ninguém será poupado, por mais que a 

linguagem possa se diferenciar para a concretização da tarefa destruidora. Marcela, Eugênia e 

Dona Plácida entram no mesmo barco, assim como todas as outras personagens do romance.  

Onde ficam as coroas? Se existe lixeira na morte, todas elas estarão lá. Não há, na atitude do 

Brás e de sua aristocracia, uma atitude desinteressada, porque tudo na vida é uma negociação 

tendo na essência algo em troca.  

Da meia dobra, pela equivalência das janelas, chega ao “misterioso embrulho”. O valor 

da primeira é simbólico, a face da moeda aponta para o outro, por isso vai devolvê-la, em nome 

do reconhecimento pela bondade – atitude aristocrática típica, que busca a aceitação pública, por 

mais que na vida privada pense ou haja de modo absolutamente contrário (basta lembrar o 

capítulo em que o escravo é alforriado). Impressionante é a tentativa do defunto Brás de atribuir 

ao acaso a inserção de determinados fatos narrados. Quem seleciona cada um dos fatos ou 

reflexões e os ordena à sua vontade é ele. Então, aquilo que parece ser obra da Providência, é 

nada mais do que sua responsabilidade, porque o fato só está ali, naquele exato momento da 

narrativa, porque ele, o autor, quis. Se não quisesse, teria simplesmente ignorado um e escolhido 

outro, de acordo com seus interesses – senão inventado outros, porque, nunca se sabe o que de 

fato é verdade na voz de um discurso pessoal. Não é, pois, à toa, que seleciona em sequência os 

episódios da moeda de ouro e do embrulho.  

Como já falei sobre o primeiro, vamos ao segundo. Seguindo a ideia de que uma janela 

abre a outra, depois de ter a consciência tranquilizada pela devolução da moedinha de ouro, 
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permite-se ficar com o embrulho encontrado na praia de Botafogo. No embrulho havia nada 

menos do que “cinco contos de réis”, quantia exorbitante à época. Por que ficar com o embrulho 

e devolver a moeda? A moeda justifica o embrulho. Devolve a moeda em busca dos abraços e 

dos aplausos. Logo, não é honesto, não é generoso, não é bondoso, é cínico, porque interesseiro. 

A lógica se perpetua no embrulho, uma vez que usa o acaso, assim como o lema “achado não é 

roubado para arrebatar a quantia, com a consciência absolutamente tranquila. A estratégia é tão 

perversa, que, ao chegar ao banco para depositar o dinheiro, recebe os aplausos do público, e os 

recebe com modéstia, o que lhe proporciona mais e mais elogios. De onde teriam vindo aqueles 

contos de réis? Se Brás não trabalha, como teria conseguido o dinheiro? O alvoroço causado pela 

meia dobra sobredoura o embrulho, cuja quantia será depositada sem levantar qualquer suspeita. 

Abraços, apertos de mão, elogios... Dinheiro no bolso, ou melhor, no banco, com o intuito de 

investir em “alguma boa ação” – consciência em paz, pode deitar-se no travesseiro de dormir. 

Todos os requisitos do cinismo maquiavélico dos fins justificando os meios são utilizados.  

Com a meia dobra, a vontade de ter Virgília aparece, mas ter, não necessariamente amar. 

E mesmo que amasse, o amar está intimamente associado a ter. Seriam a mesma coisa para o 

finado? A devolução da moeda cria uma imagem positiva, para que possa embolsar o dinheiro do 

embrulho. O fedor fica escondido (porém, escancarado pelo defunto) para cheirar à podridão no 

fim desta quantia, capítulos à frente: será com ele que o Brás vivo calará Dona Plácida e a faz 

cúmplice de sua relação adúltera com Virgília. Alguém sai ileso das mãos do finado? Nunca, 

neste carnaval de desmascaramento.  

 

Uniu-nos esse beijo único, — breve como a ocasião, ardente como o 

amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de 

prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em 

alegria, — uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma 

paixão sem freio, — vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de 

ciúmes, que uma hora pagava à farta e de sobra; mas outra hora vinha e 

engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto, 

e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade: tal foi o livro daquele 

prólogo. (ASSIS, 1997, p. 89) 

 

O capítulo 53 opera função catalisadora do pensamento do finado sobre as relações dos 

seres humanos em vida. A refletir sobre os causos, percalços e questões do contato com Virgília, 
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chega a duas conclusões: “hipocrisia paciente e sistemática”; “fastio e saciedade”. Os dois são os 

caminhos para o modo como a vida se arranjava sob o olhar do finado Brás Cubas. Um ceticismo 

brutal, uma descrença catastrófica no ser humano. Os dois se tornam “sacos de pancada” para o 

discurso sepulcral da imagem de autor. No último capítulo, o de número 160, faz sua derradeira 

reflexão, quase que uma ideia sobre a condição humana, com vistas especiais ao mundo 

aristocrático. Como morreu sem deixar herdeiros, considera uma ausência positiva, porque assim 

não deixa para as gerações futuras o legado de “nossa miséria”. A miséria pode ser dele e de sua 

família; mas podemos estendê-la para a aristocracia, e, talvez, para a própria condição humana, 

vista como miserável neste universo de hipocrisia, fastio e saciedade. Os capítulos 53 e 160, de 

certo modo, representam o pensamento do morto sobre os vivos, através de suas memórias, que, 

aqui, atingem Virgília, indiretamente.  

Antes de fazer a proposta de fuga, a edição viva de Brás elogiava a beleza de Virgília e 

seu comportamento. Depois de feita a proposta, e de perceber que em momento algum ela 

cogitaria tomar uma atitude destas, ele se frustra. O defunto, por sua vez, faz chegar Lobo Neves 

com o convite para o Teatro (para ver Candiani), ao que Virgília reage felicíssima:  

 

Virgília bateu palmas, levantou-se, deu um beijo no filho, com um ar de 

alegria pueril, que destoava muito da figura; depois perguntou se o 

camarote era de boca ou do centro, consultou o marido, em voz baixa, 

acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava, e de não sei que 

outras coisas. (ASSIS, 1997, p. 102) 

 

 Sem iniciar uma clara exposição crítica sobre o comportamento de sua “amada”, o finado 

descreve a reação dela, intercalando aspectos descritivos subjetivos, bastante mascarados, de 

acordo com as atitudes dela. Externamente ela bate palmas, beija o filho, pergunta detalhes sobre 

o camarote... Sem dizer, faz da ação uma denúncia velada, uma vez que o interesse dela pela 

surpresa é nítido e ainda representa carinho e afeto pelo marido e pela família. Sendo assim, por 

que fugiria com Brás? Será que ela o amava? Seria possível amá-lo e ser tão espontaneamente 

calorosa com o marido? O que poderia revelar a atitude dela? O finado entra em cena ao 

contestar a “alegria pueril” da reação, dizendo que “destoava muito da figura”. Ora, quer dizer 

então que Virgília não era pura? O que fazia era fingimento, e um fingimento muito 

convincente? O comportamento dela é colocado em xeque.  
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Como minha tese se delimita a partir da forma pela qual o finado destrona as 

personagens, que é justamente a partir de uma perspectiva plural pelas diversas fases e 

momentos narrados, a perspectiva dialógica na concepção delas me parece a chave para o 

processo. E aqui, no caso específico de Virgília, o caráter dialógico do finado se concretiza para 

criar uma mulher multifacetada, ao invés de engessar sua identidade em atitudes previsíveis. Há 

vários momentos ilustrativos, mas pensei em três, muito simbólicos: antes de conhecer Lobo 

Neves, tudo levava a crer que o casamento entre Brás e Virgília ocorreria naturalmente. 

Entretanto, a entrada de Lobo Neves na história faz Virgília rapidamente mudar de 

comportamento, se aproximar do concorrente e até preferi-lo, já que era melhor para sua família. 

Já senhora Lobo Neves, Virgília mantém uma relação adúltera com Brás, mas não aceitaria 

perder o matrimônio e seus privilégios e honrarias para ficar com o pavão. Ela prefere o 

casamento e o adultério, não quer perder nada.  Por fim, dois atos de aparente caridade: o carinho 

por Dona Plácida que ajuda na perpetuação do adultério na casinha da Gamboa e os cuidados 

com o tio, à beira da morte (“O enfermo”), para garantir a herança – que não vem. As quatro 

imagens bastante específicas são pintadas pela pena do finado, o que confirma a tese de sua 

volubilidade na construção das personagens. Dialógico, cria imagens plurais das personagens 

para destruir cada particularidade delas.  

O título do capítulo 64 é muito significativo em relação ao seu conteúdo. Como Brás não 

fora ao teatro, mas no dia seguinte aparecera em casa de Virgília, ela reagiu emocionalmente à 

sua chegada, dizendo que o tratamento durante o jantar, juntamente com a ausência no teatro 

simbolizavam indelicadeza, comparando o tratamento ao de um cachorro. Choro, lágrimas, e ele 

afirma que ela não o ama e ainda propõe o fim do relacionamento. Ela desata a espernear, a 

chorar mais ainda, levando o lenço à boca com medo de provocar suspeitas. O coração mole de 

Brás cede à tristeza dela, e os dois terminam o capítulo combinando meios para evitar que sejam 

descobertos e daí surge a ideia da casinha escondida na Gamboa, Dona Plácida...  

O capítulo tinha tudo para ser de lágrimas e melodrama, mas não seria coerente com o 

que expusemos até agora. O título é o destronamento, por parte do defunto, do fato narrado. Para 

ele, o que ocorre é semelhante a uma transação, como se os dois estivessem realizando um 

negócio, no ambiente comercial, que precisasse de sigilo. Cada uma das reações, tanto o choro 

dela, quanto as negativas dele, até o revés, o pedido de desculpas e o fim em paz, tudo parece 
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estar sendo questionado, como se fizessem, nos mínimos detalhes, parte de uma transação. 

Impressionante como o véu no discurso sobre Virgília é quase um rosto, e não um tecido 

transparente imperceptível. Impressionante a diferença de processo narrativo no momento em 

que me deparo com a leitura dos aspectos relativos a ela.  

  

Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam 

inteiramente ligadas: o nosso amor e a consideração pública. Virgília era 

capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, 

e a fuga só lhe deixava uma. Talvez senti alguma coisa semelhante a 

despeito; mas as comoções daqueles dois dias eram já muitas, e o 

despeito morreu depressa. Vá lá; arranjemos a casinha. (ASSIS, 1997, p. 

108) 

 

A máscara, enfim, cai escancarada, e o defunto alfineta Virgília por considerar que ela 

não seria capaz de separar o “amor” dos dois e a “consideração pública”. Ela não abdicaria da 

relação adúltera, nem, ao mesmo tempo, gostaria que o caso caísse na boca do povo. Precisava 

de ambos, porque o sentimento e a imagem não poderiam deixar de existir. O que seria de seu 

filho, caso descobrissem o adultério? O que seria de sua imagem? O que seria de seu futuro? O 

caráter de Virgília é julgado como uma dupla face: a moeda, tão conhecida de Brás, a possuir as 

duas faces, uma para si e outra para o público. Será que Virgília revela mais facetas do finado e 

potencializa outras? Será que minha teoria de que os outros revelam o eu do finado se consolida 

com a imagem de Virgília?  

 

Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma 

aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me 

faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado 

das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas 

coisas, que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. 

Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim 

a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa 

resgatava-me tudo; o mundo vulgar terminaria à porta — dali para dentro 

era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente 

nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem 

escutas, — um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, 
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uma só afeição, — a unidade moral de todas as coisas pela exclusão das 

que me eram contrárias. (ASSIS, 1997, p. 109) 

 

A transação se concretiza com a casinha na Gamboa, ambiente que representaria uma 

aparência de “domínio absoluto” e de “posse exclusiva”. Transação, negócios, posse. Toda a 

ambiência física está intimamente relacionada à ambiência semântica, e o finado por trás a 

demolir as vaidades e expor a hipocrisia em alto e bom som, tanto é que do “amor” entre os dois 

trata a situação com um negócio, uma vez que mais parece uma relação entre comerciantes que 

precisam selar um contrato.  

O caráter de Virgília se fundamenta, até aqui, em algumas marcas pontuais: a capacidade 

de dissimulação, através da qual administra sorrateira e tranquilamente o casamento e o 

adultério. Uma mulher aproveitadora, já que usa o poder do pai para manter seu status por meio 

da relação com Lobo Neves, assim como abraça Dona Plácida para garantir o anonimato de seu 

caso com Brás. Uma mulher que usa o afeto e o carinho em nome de seus interesses, como é o 

caso de Dona Plácida e o parente enfermo. Por fim, a imagem de Virgília no enterro do marido: 

“Virgília traíra o marido, com sinceridade, e agora chorava-o com sinceridade.” (ASSIS, 1997, p. 

201). Como definir precisamente suas personagens? Seria ela inescrupulosa apenas, como afirma 

no caso do parente enfermo? Poderia chorar a morte do marido, sendo que mantivera o adultério 

por anos? Por que não? Será que o choro era verdadeiro? Por que não? Digamos que a traição 

quanto o choro pela morte do marido fossem sentimentos verdadeiros. Diante do moralismo 

humano, tendenciosamente buscaríamos execrá-la, mas, porque não seria possível manter os dois 

papéis, sinceramente? As diversas imagens de Virgília são desnudadas criticamente sem que o 

finado resvale em moralismos, procedimento de construção narrativa coerente com a 

carnavalização e com a volubilidade. Arrancar as coroas dos coroas em vida, eis o fundamento 

de minha tese. Onde está a coroa de Virgília, mesmo aristocrata? 

 

3.2. CUBAS PAI 

 

Para concluir o capítulo, não poderia deixar de lado a figura crucial para a existência do 

finado Brás e do Brás vivo: Cubas pai. Sem a necessidade de estender a reflexão, tendo em vista 

que a tese está praticamente delimitada – espero -, faço uma breve análise do pai de Brás. 
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 A força da ideologia paterna na criação e formação do Brás vivo é importante traço para a 

constituição da nova identidade do morto Brás. O finado, como não poderia deixar de ser, 

destrona os marginalizados (Marcela, Eugênia e Dona Plácida), a aristocrata Virgília, sem 

deixar, é claro, de desmascarar o próprio pai e o seu homônimo vivo. Ninguém consegue fugir: 

homens, mulheres, crianças, idosos; aristocratas, escravos, profissionais liberais, pobres, 

miseráveis, escravocratas.  

 O novo Brás, o finado, arregaça as mangas e golpeia o próprio pai para destruir o Brás 

vivo e se construir. No capítulo 28, “Contanto que”, o pai apresenta ao jovem Brás as duas 

Virgílias (o casamento e a câmara dos deputados) e evidencia seus valores:  

 

— Ah! brejeiro! Contanto que não te deixes ficar aí inútil, 

obscuro, e triste; não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não ver 

brilhar, como deves, e te convém, e a todos nós; é preciso continuar o 

nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com sessenta 

anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava, sem hesitar 

um só minuto. Teme a obscuridade, Brás; foge do que é ínfimo. Olha que 

os homens valem por diferentes modos, e que o mais seguro de todos é 

valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua 

posição, os teus meios... (ASSIS, 1997, p. 57-58) 

 

Resumindo a teoria paterna: temer a preguiça, a vagabundagem e a obscuridade (“inútil, 

obscuro, e triste”), porque a criação aristocrática se fundamenta no investimento para ver, no 

futuro, os filhos brilharem. Amor, carinho, afeto, respeito... Valores secundários. Tudo para 

perpetuar o nome da família, para ilustrá-lo ainda mais. E se é para perpetuar o nome, a 

preocupação se direciona radicalmente para o olhar dos outros, para o que os outros pensam 

sobre este nome. O que se confirma nas últimas palavras do pai: “Olhe que os homens valem por 

diferentes modos, e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens”.  O vale-

tudo pela aceitação do olhar judicativo justifica, pois, lançar para debaixo do tapete qualquer 

migalha que possa sujar ou comprometer a imagem do nome da família, mesmo que, para isso, 

seja necessário mentir, inventar, torcer, escamotear. Por fim, a consciência da importância dos 

privilégios de classe que o filho não poderia perder: “Não estragues as vantagens da tua posição, 

os teus meios...”. 
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 Logo me vêm à cabeça duas imagens do Brás vivo pela pena do defunto-autor: pavão, por 

um lado e a sede de nomeada por outro. No primeiro caso, o pavão, espalhafatoso, superficial e 

medíocre perde a queda de braços, sem qualquer esforço, com Lobo Neves (águia) no casamento 

com Virgília. A sede de nomeada que leva o Brás à ideia frustrada do Emplasto Brás Cubas, com 

a qual morreu e se despediu clandestino da vida. A semelhança do modo de pensar a agir do filho 

com as palavras do pai é gritante, como se o filho representasse a extensão da mediocridade 

paterna.  

 Tal mediocridade será apenas potencializada. Após o Brás vivo ouvir a ideologia paterna, 

o finado entra em cena, e ridiculariza o comportamento do vivo com a imagem da criança que, 

ao ouvir o chocalho, segue o som, o que acontece com Brás na trilha do “amor da nomeada” 

(ASSIS, 1997, p. 58), como se as palavras do pai fossem o som do chocalho. Do mesmo modo 

que o pai acredita no brilho e no esplendor, o filho seguirá os seus passos. Afinal, quem é o Brás 

vivo? Ele pensa por conta própria?  

 A influência paterna é apresentada pelo defunto em diversos momentos, por isso, elegi 

alguns para reforçar a ideia. Várias das travessuras do Brás menino são cercadas por mimos 

paternos, que, ao invés de repreendê-lo, para que o garoto compreenda os limites, usa 

constantemente o termo “Brejeiro” (o que acontece no capítulo 28, com o Brás já mais velho), 

em tom de brincadeira e galhofa. O pai ainda permite que o Brás jovem chegue ao limite do uso 

das posses familiares para sustentar a relação com a prostituta Marcela (coisas da idade). Vai 

repreender o rapaz apenas quando atinge o nível insuportável, tanto é que praticamente se livra 

do filho obrigando-o a fazer universidade em Portugal. Se diante dos olhos paternos Brás já era 

livre, pusilânime, preguiçoso e aproveitador, distante, e muito distante, o comportamento do 

jovem tenderia apenas a se perpetuar na irresponsabilidade, negligência e imaturidade. Para 

limitá-lo, o pai deixa o filho mais solto ainda. O pavão ganha plumas e cores, a sede de nomeada 

só aumenta.  

 Bacharel, formado, mas formado de modo superficial, obtendo apenas o suficiente para 

angariar a opinião dos outros, Brás volta ao Brasil, e o pai articula o casório e a câmara dos 

deputados. O defunto-autor vem a todo vapor arrasar a imagem paterna e, simultaneamente, 

destruir seu outro vivo, no capítulo 44, “Um Cubas!”, no qual apresenta a reação paterna diante 

da perda do casamento com Virgília: 
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Meu pai ficou atônito com o desenlace, e quer-me parecer que 

não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos 

e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados, sem 

padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Um 

Cubas! um galho da árvore ilustre dos Cubas! E dizia isto com tal 

convicção, que eu, já então informado da nossa tanoaria, esqueci um 

instante a volúvel dama, para só contemplar aquele fenômeno, não raro, 

mas curioso: uma imaginação graduada em consciência. (ASSIS, 1997, p. 

76) 

 

 Seguindo a lógica do pensamento paterno, desde o início: a sede de nomeada, que Brás 

herda, vem do pai. Sede de nomeada vem da necessidade de brilhar, por querer a aceitação da 

opinião dos outros, pois este é o princípio fundamental para um homem. Qual o nome da 

família? Cubas. E qual é a sua origem? Grandiosa? Aristocrática? Nobre? Nada. Vem de um 

fazedor de Cubas, a tanoaria. A grandiosidade do nome da família é uma invenção paterna 

propagada firmemente por ele. O finado é quem escancara cada um destes detalhes e ainda vai 

além: ridiculariza as palavras do pai na exclamação pelo nome “Cubas!”, o que se justifica pelas 

palavras posteriores, ao lembrar “que eu, já estão informado da nossa tanoaria”. O nome é uma 

mentira perpetuada pelo pai durante tanto tempo que a sua imaginação estava graduada em 

consciência. Noutras palavras: consciência e imaginação se misturam para transformar a mentira 

em uma suposta verdade cheia de pormenores. O finado critica profundamente o caráter e a 

formação do Brás vivo encharcado pela imagem do pai. Portanto, pai e filho são desmascarados, 

em seus valores aristocráticos, cínicos, mentirosos, superficiais e medíocres.  

 O pai só morre logo após o casamento frustrado. No leito de morte, ele demonstra 

felicidade e encanto quando um ministro vai visitá-lo. Ou seja, alguém importante que tem 

consideração pelo pai ameniza a dor da perda e mascara a origem familiar inventada. Entretanto, 

logo o finado surge para fazer o pai morrer, simplesmente morrer, como o nome da família: sem 

a solenidade e o brilho desejados. 

 O mesmo ocorrerá com o filho segundo o defunto-autor. Sua morte clandestina é a 

confirmação das inúmeras negativas que obteve em vida: amante de Virgília, sem conseguir o 

casamento; chega à câmara dos deputados, mas sua atuação é deprimente, o que se comprova por 

sua única medida proposta e aprovada: a barretina do capítulo 137. Para piorar, logo perde o 
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cargo político. Sua sede de nomeada poderia ter se concretizado com a ideia fixa, dentre várias 

outras, do Emplasto Brás Cubas, mas, é ela que vai anunciar o seu fim medíocre, obscuro e 

superficial, porque não passou de um sonho ridicularizado pelo defunto.  

 O pai é rebaixado, o filho também. A morte de Brás é a comprovação de minha tese 

(tomara), através da qual o defunto-autor critica a tudo e a todos, destruindo-os, para se construir 

enquanto nova figura. “Seis meses depois batia a hora da velhice, e daí a duas semanas a da 

morte, que foi clandestina, como a de Dona Plácida.” (ASSIS, 1997, p. 225). Pai e filho têm suas 

coroas arrancadas pelo finado que os aproxima de Dona Plácida, atitude esta que acaba, neste 

espaço sepulcral da morte, com qualquer hierarquia, moral ou diferenciação, ao contrário das 

injunções que marcam as relações entre os vivos, destruídas pelo finado nas últimas linhas de 

suas Memórias póstumas de Brás Cubas: “- Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o 

legado de nossa existência”. (ASSIS, 1997, p. 208) 

 Marcela, Dona Plácida, Eugênia; Virgília, o pai e o Brás ainda vivo. A destruição crítica 

de cada um deles, sem contar as outras personagens, representa a construção de um novo Brás na 

condição de defunto-autor que, ao contrário de seu xará vivo, deixa para a humanidade e para a 

história do romance suas brilhantes, cínicas, livres e profundas Memórias póstumas de Brás 

Cubas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Feitas as análises que propus ao longo dos capítulos, retomo as ideias principais. Em 

primeiro lugar, fiz a diferenciação entre o autor primário Machado de Assis e o autor secundário 

ou imagem de autor, o defunto Brás Cubas, “para quem a campa foi outro berço.” Como o 

espaço da morte representa o nascimento de Brás em sua nova condição de defunto-autor, o 

finado pode livremente retirar a coroa dos vivos para destroná-los. A categoria de defunto-autor 

está vinculada à tradição dos diálogos dos mortos, que remonta à sátira menipeia e Luciano de 

Samósata. A partir desta tradição, percebe-se a influência da carnavalização, segundo Bahktin, 

através da qual a voz do finado relativiza os valores da vida e promove o seu nascimento na nova 

condição pela destruição de tudo e de todos.  

A força crítica do destronamento promovido pelo finado se torna a continuação de minha 

reflexão pela divisão nos dois últimos capítulos: em ambos opera-se a cosmovisão carnavalesca 

para que todos sejam destronados, peça chave para a criação de imagens dialógicas, plurais, 

diversificadas e profundas das personagens. Através do trabalho de Schwarz que as críticas 

tomam forma para se direcionaram ora ao universo dos marginalizados, ora ao universo 

aristocrático. Para realizar o recorte necessário, selecionei as figuras femininas, com base no 

livro Mulheres de papel, do professor doutor Luis Filipe Ribeiro.  

Assim se definem, pois, o segundo e o terceiro capítulos: no segundo, a destruição dos 

marginalizados, pela figura de Marcela (prostituta), Eugênia (flor da moita) e Dona Plácida 

(agregada), representantes do limbo social, por não estarem situadas na aristocracia, menos ainda 

no universo da escravidão. Vivem à margem da sociedade, dependendo dos favores ou dos 

casamentos desiguais ou da prostituição para não morrerem de fome. Apresenta-se a situação, 

mas cada uma delas vai sendo gradativamente destruída pela pena do finado, que não poupa uma 

gota de suor para arrancar as capas e deitar as fosso as lantejoulas da vida. Cabe ressaltar que a 

visão crítica profunda do finado, através da qual nocauteia suas personagens, é a forma pela qual 

o mesmo se constrói e, aos poucos, vai se constituindo um novo Brás, que superará o vivo.  

No terceiro capítulo, a aristocracia que será desmascarada, na figura de Virgília, seguindo 

o princípio do segundo capítulo pela escolha das figuras femininas. Uma grande diferença se 

apresenta entre as formas de destronamento: para as três primeiras mulheres, o defunto-autor usa 
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uma linguagem insinuativa, mas o tom do seu discurso se apresenta mais pesado. Já para 

Virgília, o tom do discurso é mais leve na maior parte das vezes, tanto é que as críticas se 

descobrem de modo mais trabalhoso. Todas são desmascaradas e nada das injunções que 

marcam as relações entre os vivos permanece de pé. Nada de hierarquia, nada de superioridade: a 

campa proporciona ao defunto seu talento primoroso pela profundidade de percepção e aguçada 

visão sobre o comportamento humano em suas relações, razões e sentimentos. A partir das 

críticas direcionadas aos outros, o finado evidencia a superficialidade e a mediocridade do Brás 

vivo, para assim continuar a sua construção pela destruição.  

Por fim, seria incoerente ignorar a figura paterna do finado, porque o pai Cubas é um dos 

grandes responsáveis pela negligência, pusilanimidade e falta de caráter de seu filho na vida. Por 

outro lado, o pai é, além de progenitor, o patriarca, sendo pilar para a ideologia e para o 

comportamento do filho. Não abandonei as outras influências familiares, mas era preciso um 

recorte, por isso as mulheres e o pai. A sede de nomeada e a consequente preocupação com o 

olhar judicativo dos outros, as duas características são a essência do pensamento paterno, que o 

filho, em vida, perpetua, segue, para morrer na obscuridade, tal qual Dona Plácida, Marcela e a 

miséria de Eugênia. Não atinge o estrelato, assim como o pai não consegue livrar o nome 

familiar de sua real origem que é a tanoaria. A mentira e a hipocrisia são desmascaradas em 

todas as personagens, sem que o pai seja poupado neste universo carnavalesco que liberta, 

relativiza e faz o defunto deixar de coincidir consigo mesmo, o seu homônimo em vida, para se 

tornar o responsável pelas Memórias póstumas de Brás Cubas, obra que fica para a história do 

romance. Ao contrário do vivo, que não deixa herdeiros e abandona a vida à sombra, o defunto 

assume o papel autoral e, ao poucos, se constitui um indivíduo profundamente crítico e 

consciente das grandes questões relativas ao universo dos vivos, vendo tudo do alto, deste espaço 

da campa que proporciona a genialidade do morto. Machado, à espreita, nos bastidores, sorri 

diante da independência e consistência de sua criatura... 
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