
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LITERATURA 

ÁREA  DE  CONCENTRAÇÃO  DOUTORADO 

SUBÁREA DE LITERATURA COMPARADA 

 

 

 

 

RELEITURAS CONTEMPORÂNEAS DA OBRA DE MACHADO DE 

ASSIS: SILVIANO SANTIAGO, MARCO LUCCHESI, CHICO BUARQUE E 

GUSTAVO BERNARDO. 

 

 

 

 

   AUTOR: ROGÉRIO DE SOUZA CRUZ 

 

               ORIENTADORA PROF. DRª. LUCIA HELENA (UFF/ UFRJ) 

 

                COORIENTADOR PROF. DR. PAULO CÉSAR S. OLIVEIRA (UERJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

   2019 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica automática - SDC/BCG 

Gerada com informações fornecidas pelo au-

tor 

Bibliotecária responsável: Thiago Santos de Assis - 
CRB7/6164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C955r Cruz, Rogério de Souza 
Releituras contemporâneas da obra de Machado de Assis : Sil-

viano Santiago, Marco Lucchesi, Chico Buarque e Gustavo Bernar-

do / Rogério de Souza Cruz ; Lucia Helena, orientador ; Paulo 

César S. Oliveira, coorientador. Niterói, 2019. 

165 f. : il. 

 
Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2019. 

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/POSLIT.2019.d.07302623759 

 
1. Machado de Assis. 2. Teoria Literária. 3. Autores Contem-

porâneos. 4. Análises críticas comparativistas. 5. Produção in-

telectual. I. Helena, Lucia, orientador. II. Oliveira, Paulo 

César S., coorientador. III. Universidade Federal Fluminense. 

Instituto de Letras. IV. Título. 

CDD - 

http://dx.doi.org/10.22409/POSLIT.2019.d.07302623759


 

3 
 

 

 

RELEITURAS CONTEMPORÂNEAS DA OBRA DE MACHADO DE ASSIS: 

SILVIANO SANTIAGO, MARCO LUCCHESI, CHICO BUARQUE E GUSTAVO 

BERNARDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Curso de 

Doutorado do Programa de Pós-graduação em 

Estudos de Literatura, Área de concentração 

Doutorado em Literatura Comparada, da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Doutor em 

Letras. 

Orientadora: Professora Doutora Lucia Helena. 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI – 2019 



 

4 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________________ 

Professora Doutora Lucia Helena  (Orientadora) 

Universidade Federal Fluminense / Universidade Federal do Rio de Janeiro 

_______________________________________________________________ 

Professora Doutora Maria Betânia Almeida Pereira 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

_______________________________________________________________ 

Professora Doutora Flavia Vieira da Silva do Amparo 

Universidade Federal Fluminense 

_______________________________________________________________ 

Professora Doutora Carmem Lucia Negreiros de Figueiredo Souza   

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

_______________________________________________________________ 

Professor Doutor José Luís Jobim de Salles Fonseca 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Universidade Federal Fluminense 

 

Suplentes: 

_______________________________________________________________ 

Professora Doutora Matildes Demetrio dos Santos 

Universidade Federal Fluminense 

_________________________________________________________________ 

Professor Doutor Paulo César S. Oliveira (Coorientador) 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

  



 

5 
 

Agradecimentos 

A todos os professores que me acompanharam desde a Graduação, em especial Matildes 

Demetrio, Flavia Amparo e José Luís Jobim. 

Obrigado, Lucia Helena, pelos ensinamentos e pela enorme disponibilidade para ler e 

reler tantas vezes meus textos, respondendo com rapidez a todas as minhas solicitações, 

me passando sempre confiança e tranquilidade. Obrigado também pela sua amizade e 

compreensão nos momentos difíceis. 

Obrigado, mãe, por ter encorajado meu trabalho nas horas que me parecia que ninguém 

mais poderia fazer isso além de você. 

Obrigado às diretoras do Colégio Estadual Sérvulo Mello: Eliane e Carmen Délia. 

Obrigado aos professores do Colégio Estadual Sérvulo Mello: Geisebel, Antônio 

Rufino, Jefferson, Pascoal e Pompeu. 

Obrigado aos amigos Luís Antônio, Felipe e Mariane. 

Obrigado, Maria Célia, por ter sempre a palavra motivadora, pela disponibilidade e 

principalmente, a companhia indispensável. 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe 

 



 

7 
 

Resumo: Qual foi o legado que Machado de Assis deixou para os escritores 

contemporâneos? Há um elo entre o que se escreve hoje com os romances do autor de 

Dom Casmurro? A concepção do romance oitocentista como mimese da realidade 

encontra adeptos entre os autores contemporâneos escolhidos? As indagações serão 

respondidas com as análises comparativas dos romances Machado, de Silviano 

Santiago, O dom do crime, de Marco Lucchesi, Leite derramado, de Chico Buarque e A 

filha do escritor, de Gustavo Bernardo com alguns personagens da literatura 

machadiana. O objetivo é demonstrar como os romancistas contemporâneos (re)leem a 

obra de Machado de Assis. Salvo Chico Buarque, os autores também são ensaístas, há 

intercessão entre o que escrevem sobre literatura com o que produzem como ficção?   

 

Palavras-chave: Machado de Assis, releituras contemporâneas, ficção e crítica. 
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 Abstract: What legacy did Machado de Assis leave for Brazilian contemporary 

writers? Is there a link between what is written today whith the novels of the author of 

Dom Casmurro? Can the conception of the nineteenth-century novel as a representation 

of the reality find followers among contemporary authors? These questions will be 

answered with a comparative analysis of Silviano Santiago’s Machado; Marco 

Lucchesi’s O dom do crime; Chico Buarque’s Leite derramado; and Gustavo Bernardo 

A filha do escritor, comparatively to some characters created by Machado de Assis in 

his novels. The aim os this thesis is to demonstrate the strategies contemporary novelists 

use to (re)read the work of the “Bruxo”. The contemporary authors here analyzed are 

also essaysts, with the exception of Chico Buarque, and our objective is to observe the 

connections between their fictional works and their reflexion as essaysts.    

 

Keywords: Machado de Assis, contemporary (re)readings, fiction and criticism. 
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  Introdução 

 

Do seu lado, os inovadores 

retomam frequentemente a 

tradição, seja para reconstruí-la a 

seu modo, seja para encontrar nela 

justificativas que parecem dar-lhes 

maior segurança. 

 

       Antonio Candido 

 

Machado de Assis é um autor ao qual o leitor sempre retorna à sua obra. A 

relação cíclica com os seus escritos deve-se ao fato de que a cada leitura surgem novas 

descobertas: uma passagem oferece-se à nova interpretação, personagem que em uma 

leitura é coadjuvante, em outra surge como protagonista. Sem falar na atemporalidade 

de seus enredos e tramas. A produção literária de Machado de Assis vigora e revigora 

todas as vezes em que (re)iniciamos a leitura de seus romances, contos e poemas. Sim, 

poemas! Embora pouco estudada, sua poesia repercutiu de maneira positiva no meio 

literário, como ratifica a crítica de seu primeiro livro de poemas – Crisálidas: 

 

 

A poesia de Machado de Assis, já o disse outrem, não se prende a escola alguma, traduz 

o seu próprio sentimento: é quanto basta. A inspiração incendeia-lhe a mente, o verso 

alinha-se fluente e doce, a forma adapta-se ao pensamento, o estilo gradua-se pelo 

assunto. Assim, Dirceu devera de escrever as melodiosas liras à sua Marília; assim, 

desliza-se o regato, serpeando um brando murmúrio pelas sinuosidades do terreno. As 

imagens são frescas, precisas e naturais (Apud, Raimundo Magalhães Júnior, 1981, p. 

310-311) 
 

 

A passagem acima desmente o senso comum que atribui fraca qualidade à poesia 

de Machado de Assis. Comparado a Tomás Antônio Gonzaga, relevante poeta do 

Arcadismo brasileiro, “pelas sinuosidades do terreno” da poesia, “um brando 

murmúrio” se ouve. Segundo o crítico, o então jovem vate, de canto “brando”, 

apresentava voz própria, “não se prende a escola alguma”. 

Na definição de Ítalo Calvino (1993), Clássico é o livro que estamos sempre 

relendo. O prefixo que acompanha o gerúndio escamoteia menos verdade do que 

vergonha. Enrubescemos e coramos ante o desconhecimento das obras clássicas; por 
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isso, ao sermos flagrados com Stendhal ou Tolstói, Balzac ou Machado, muitas das 

vezes mentimos: “– Estamos relendo”. 

O romance torna-se clássico pela sua capacidade inesgotável de oferecer chaves 

de leitura, passam-se meses e anos, gerações e séculos, sua trama continua a nos 

emocionar e as personagens, inesquecíveis. Entristecemo-nos com a decapitação de 

Julien Sorel e com o suicídio de Ana Karenina, acompanhados de Lucien de Rubempré, 

perdemos as ilusões ante a sociedade, o paroxismo da loucura de Rubião comove-nos. O 

trecho de Dom Casmurro no qual Bentinho pensa em envenenar o pequeno Ezequiel, 

angustia-nos. A capacidade de identificação com esses seres humanos de papel é 

enorme, não ficamos indiferentes às suas vicissitudes e percalços, pois representam 

 

a possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de 

identificações, projeção, transferência etc. A personagem vive o enredo e as ideias, e os 

torna vivos [...] Não espanta, portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo 

no romance; e que a leitura deste dependa basicamente da aceitação da verdade da 

personagem por parte do leitor. Tanto assim, que nós perdoamos os mais graves defeitos 

de enredo e de ideia aos grandes criadores de personagens (CANDIDO, 1974, p.69 ) 

 

 

O mestre Antonio Candido, na passagem acima, destaca e comenta a relevância 

da personagem na construção do enredo. Através dela, nos inserimos na trama e 

vivemos seus conflitos, alegrias e tristezas. Uma das personagens mais cativantes e 

inesquecíveis é Brás Cubas, narrador do romance seminal da literatura brasileira, 

Memórias póstumas de Brás Cubas, que provocou uma reviravolta na produção literária 

de Machado de Assis. 

O romance protagonizado pelo defunto autor saiu primeiro em folhetim, 1880, 

em livro no ano seguinte. Obra que alçou a literatura brasileira à modernidade. Em um 

momento onde os escritores tinham o romance francês como modelo e o narrador 

onisciente predominava nos romances de tese, que desejavam provar  verdade científica, 

Machado de Assis adota o ponto de vista do personagem narrador: um morto que conta 

sua história. Narrador “volúvel”, muda de assunto constantemente, como está livre das 

amarras sociais, já que é “defunto autor”, revela, sem nenhum pudor, as mazelas da 

classe burguesa, a qual pertenceu. Nesse romance, “A cronologia, continuidade 

temporal, os relógios foram destruídos” (ROSENFELD, p.80). 

Machado de Assis, ao publicar Memórias póstumas de Brás Cubas, 

revolucionou e colocou a literatura brasileira no mesmo patamar das obras escritas por 

Charles Dickens (de quem traduziu Oliver Twist), Dostoiévski, Tolstói e Stendhal. A 
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modernização, no entanto, chegaria as outras linguagens artísticas somente com a 

Semana de 22, que propôs renovar a literatura e a música, a pintura e a escultura. 

Inspirados nas vanguardas europeias Cubismo, Futurismo, Dadaísmo e patrocinados 

pela burguesia cafeeira. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, mentores do 

movimento, investiram contra a arte passadista. A nova arte deveria expressar as 

mudanças por que passava a nação: substituição do bonde pelo automóvel, os anúncios 

em néon, o cinema etc. A arte se apropriou da linguagem popular, “a contribuição 

milionária de todos os erros”, aboliu o discurso bacharelesco e adotou a paródia como 

um dos recursos retóricos para reescrever as histórias literária e social do país, daí 

Poesia pau-brasil e Macunaíma serem obras paradigmáticas da proposta modernista: 

 

a intertextualidade acionada em Memórias sentimentais e Macunaíma foi exemplar no 

momento de luta reivindicatória da literatura ao provocar uma significação 

sobredeterminada pela anterioridade de um conjunto de outros textos. Os riscos foram 

grandes – o hermetismo, a ilegibilidade, a perda de sentido – de desnortear o leitor. 

Entretanto era particularmente importante a construção de um novo leitor que 

problematizasse o ato de leitura e, por conseguinte, a própria arte na sociedade 

(BRAYNER, 1986, p. 8)   
 

 

A citação acima revela algumas das inovações trazidas por Oswald de Andrade e 

Mário de Andrade. Ao estabelecerem o diálogo com outras obras, citando-as 

aparentemente de maneira aleatória, produziram literatura de difícil inteligibilidade e 

correram “riscos” de não serem compreendidos. No entanto, não desanimaram com as 

possíveis críticas, pois almejavam “a construção de um novo leitor que problematizasse 

o ato de leitura e [...] a própria arte na sociedade”. 

 Do espólio modernista, nos interessam a paródia e o pastiche, o processo 

antropofágico e a liberdade ante o cânone, que transformaram autores clássicos 

em personagens. Artifícios utilizados por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, 

Murilo Mendes e também presentes na literatura contemporânea, nosso objeto de 

estudo, pois “Os recursos legados pela tradição modernista e de vanguarda constituem 

um estoque, ou um arquivo, pronto para ser manipulado, sem palavra de ordem, ou 

dogma autoritário” (GOMES, 2007, p. 11). Adotamos o viés histórico para chegarmos a  

contemporaneidade, na qual estão inseridos os autores que dialogam com a obra de 

Machado de Assis, o mote dessa tese. 

Os primeiros beneficiários das inovações linguística e estética introduzidas pelos 

modernistas de 22 foram os escritores dos anos 1930, com destaque para a plêiade 
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nordestina: Jorge Amado e José Lins do Rego, Rachel de Queirós e Graciliano Ramos. 

Além de Erico Verissimo, vindo lá dos Pampas. Produziram literatura marcada pela 

oralidade e de forte teor realista, histórias influenciadas pela Revolução Russa de 1917, 

seus romances denunciaram as mazelas e as desigualdades da nação brasileira, daí 

narrativas como Seara vermelha e O quinze, São Bernardo e a epopeia O tempo e o 

vento serem clássicas. 

Romances que saíram do prelo ao lado de ensaios sociológicos que ajudaram a 

compreender melhor o país, Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre; que, a 

despeito de sua “democracia racial”, inovou ao reconhecer a importância do negro na 

cultura e na língua, cozinha e cama; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, 

com a brilhante análise das relações sociais em seu “homem cordial”; enfim, a análise 

minuciosa e detalhada da estrutura econômica do Brasil, dos tempos coloniais à vida 

social, encontrada nas páginas de Formação do Brasil contemporâneo, que fez de seu 

autor, Caio Prado Júnior, um dos grandes intérpretes do Brasil. 

Os anos de 1940-1950 são marcados pela Segunda Guerra Mundial, que revelou 

a bestialidade e monstruosidade humanas. O progresso científico resultou na bomba 

atômica. Pessimismo e melancolia, tristeza e vazio existencial dominam a Humanidade. 

O homem é livre, mas o que fazer com a ansiada e desejada liberdade? Somos realmente 

livres ou o máximo de liberdade que podemos alcançar é escolher em qual prisão nos 

encarcerar? Questionamentos existenciais tematizados por Sartre, filósofo e romancista, 

autor da trilogia Os caminhos da liberdade. Obra que narra magistralmente esse 

contexto histórico. 

No Brasil, Clarice Lispector é a escritora existencialista. Autora de romances 

intimistas e introspectivos, ensimesmados e reflexivos. Suas tramas abordam a 

dificuldade de adaptação do ser humano, a sensação de deslocamento e estranhamento 

provocados diante do cotidiano que tenta suprimir a individualidade e construir uma 

sociedade homogênea. Em A hora da estrela, há o embate da nordestina Macabea com a 

cidade grande, que não a encanta, nem a desperta da letargia monótona do dia a dia, que 

passa ouvindo a Rádio Relógio. Um dos melhores ensaios que interpreta a obra de 

Clarice Lispector é Nem musa nem medusa, de autoria da professora Lucia Helena.     

Em 1956, o proletário continua a protagonizar o romance brasileiro. Proletário 

do sertão e do campo, do interior de Minas Gerais. Proletário no sentido de trabalhador 

braçal, independente do local: cidade ou campo. Neste caso; campo. Dos latifúndios de 
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Minas Gerais, cenário da trama universal Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. 

Talvez o grande romance brasileiro do século XX. 

O escritor mineiro de Cordisburgo nasceu no mesmo ano da morte de Machado 

de Assis – 1908. A coincidência das datas talvez seja a maneira dos deuses passarem o 

bastão do autor de Papéis avulsos para o de Sagarana. 

O Brasil nunca abandonou sua tradição agrária e campestre. A cidade do Rio de 

Janeiro, nas palavras de Machado de Assis, era “Misto de roça e cidade” (ASSIS, 2008, 

Vol. IV, p.21). A observação arguta e antitética pode ser ampliada para todo o país. 

Nem mesmo escritor diplomata e cosmopolita como João Cabral de Melo Neto deixará 

de cantar o sertanejo. Protagonista de sua poética seca e cortante, tipo faca, Uma faca só 

lâmina (1956). O poeta pernambucano contempla as águas do rio Capibaribe, que 

refletem a miséria do sertanejo, influenciando sua antilírica, marcada e vincada pelo 

aspecto da morte, Morte e vida severina (1956). 

O poema de João Cabral foi adaptado para o teatro por Roberto Freire, em 1965, 

quando dirigia o grupo TUCA junto com os estudantes da PUCSP. Musicada por Chico 

Buarque, Morte e vida severina foi sucesso de público e crítica. Inclusive premiada lá 

em Nancy, na França. Nessa época, quem conseguiu driblar os milicos, assistiu a outras 

encenações antológicas: Eles não usam black-tie e O rei da vela, dirigidas por 

Gianfrancesco Guarnieri e José Celso Martinez Corrêa, respectivamente. 

Ainda nos loucos anos 1960, um grupo de jovens usou a Sétima Arte também 

como denúncia social. Cineastas que, assim como os românticos e modernistas, tinham 

projeto de nação. Não temeram a ditadura civil-militar instalada no país desde 1964, 

saíram às ruas com “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Rodaram Terra em 

transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Bye bye Brasil, de Cacá de 

Diegues, imortal da Academia Brasileira de Letras. 

Nessa época, houve diálogo interessante e intenso entre a literatura e o cinema 

com as adaptações de Nelson Pereira dos Santos: Vidas secas (1963), Tenda dos 

milagres (1977), Memórias do cárcere (1984) e Missa do galo (1982). O amor e apreço 

demonstrados à literatura com os excelentes longas fizeram-no membro da Academia 

Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira de número 7, que pertencera a Castro Alves.   

Antes da ditadura civil-militar entupir os porões dos quartéis com presos e 

mortos, estouraram Festivais de Canções que revelaram nomes como Chico Buarque e 

Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes, que tinham à frente uma menina 

inteligente e louca, que mais tarde seria expulsa da banda – Rita Lee. Tsunami cultural e 
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comportamental fomentados pelo vendaval que veio da França no mês de maio de 68 e 

fez de 1968 O ano que não terminou. Efervescência cultural de cores marxistas, apesar 

 

 

da ditadura da direita, há relativa hegemonia cultural da esquerda no país. Pode ser 

vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estreias teatrais, 

incrivelmente festivas e febris, às vezes ameaçadas de invasão policial, na 

movimentação estudantil ou nas proclamações do clero avançado. Em suma, nos 

santuários da cultura burguesa a esquerda dá o tom. Esta anomalia [...] é o traço mais 

visível do panorama cultural brasileiro entre 1964 e 1969 (SCHWARZ, 2008, p. 71. 

Grifos do autor) 
 

 

A liberdade desfrutada pelos artistas, manifestada nas várias linguagens 

artísticas, estava prestes a terminar com a promulgação do AI-5. A ditadura civil-militar 

passou a perseguir e prender, torturar e matar qualquer pessoa que discordasse de seu 

pensamento autoritário e retrógrado, houve fuga em massa do país. Artistas e 

intelectuais, estudantes e militantes exilaram-se em outras nações. 

Após décadas de tristeza e choro, mortes e assassinatos, “desaparecimentos” e 

censura, o ditatorial regime civil-militar agoniza, assina A lei de Anistia, que permitiu a 

volta dos exilados. Os anistiados produzem uma enxurrada de narrativas autobiográficas 

centralizadas no exílio: 

 

a noção do testemunho se impôs no campo teórico não apenas para gerar uma nova 

compreensão dos depoimentos sempre esparsos e feridos [...] como a figura heurística 

de algo que podemos chamar de experiência impossível, daquilo que acontece nos 

extremos polares entre a história e os homens, entre a violência e o corpo, entre a 

destruição e a sobrevivência, aquilo que encontra sua figura epistêmica na análise 

psicanalítica do trauma (SCHOLLHAMMER, 2014, p. 97-98) 

 

 

Sobreviventes dos terríveis e medonhos anos da ditadura, alguns autores 

produziram literatura de testemunho, na qual depoimentos e reminiscências 

exorcizavam o trauma vivido nos porões do Estado. Nessa literatura, o que contava era a 

experiência pessoal, do camarada e companheiro. 

  Em 1981, Silviano Santiago publica Em liberdade. O escritor manipulou de 

forma engenhosa o estoque modernista. Valendo-se da irreverência e da liberdade ante o 

cânone, criou um suposto diário escrito por Graciliano Ramos assim que saiu da cadeia, 

o autor se coloca como “editor”. Na realidade, o romancista cria o personagem 

Graciliano Ramos. 
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A narrativa é concisa, sem floreio. Tematiza a relação do intelectual com o 

poder. Relação conturbada, pois como o escritor pode ser imparcial sendo funcionário 

do Estado? Dilema do diário/romance, que abrange de janeiro a 26 de março de 1937, 

ano em que Getúlio Vargas instaurou a ditadura do Estado Novo. Graciliano Ramos foi 

preso no ano anterior, durante o regime “democrático”. O diferencial de Em liberdade é 

“o fato de se deixar de lado a confissão, a narração exaustiva do vivido ou do lembrado, 

e de narrar não ser aí sinônimo de solidificação da própria subjetividade. Pelo contrário, 

a dicção ensaística obriga a certos riscos” (SÜSSEKIND, 2003, p. 266) 

O diário/romance olha para trás e relata a experiência de outra relação ditatorial, 

entre a metrópole e a colônia, como ratifica o conto escrito pelo personagem Graciliano 

Ramos e protagonizado pelo poeta árcade Cláudio Manuel da Costa. Nessa ficção 

dentro da ficção, são narrados os últimos dias de cárcere do poeta e autor de Vila Rica, 

enforcado dentro da cela, mas a causa da morte oficialmente é suicídio. O conto parece 

datado, mas não é, alegoriza outro crime infame: o do jornalista Wladimir Herzog, 

dentro das dependências do DOI-CODI. A História é um ciclo repetitivo, mudam-se as 

pessoas; todavia, as velhas práticas autoritárias continuam; entre nós. 

Há outros temas que a narrativa suscita: análises de romances de José Lins do 

Rego e Jorge Amado, além da discussão sobre o gênero: Em liberdade é diário ou 

romance? Definição difícil, para não dizer impossível. Talvez a indagação não tenha 

resposta, já que a Pós-Modernidade aboliu a distinção entre os gêneros. Não obstante, o 

que nos interessa é o insight de Silviano Santiago, ficcionalizar Graciliano Ramos. 

Transformando-o em personagem, para isso, mimetizou o estilo do escritor alagoano, 

missão difícil, mas realizada com sucesso, pois o leitor desatento pensa estar diante do 

autor de Angústia. 

Silviano Santiago é um dos autores contemporâneos escolhidos para dialogar 

com Machado de Assis. De sua grande e diversificada obra, pinçamos Machado. 

Elogiado romance que ganhou os prêmios Faz a Diferença e o Jabuti (2017), além de 

obter o segundo lugar do Prêmio Oceanos e de ser finalista do São Paulo de Literatura. 

O romance mistura biografia e autobiografia, ensaio e ficção na (re)construção 

dos últimos anos de vida de Machado de Assis a partir das epístolas trocadas com Mário 

de Alencar, escritor e filho de José de Alencar. 

Algumas perguntas que responderemos: em que momentos Silviano Santiago se 

manifesta em Machado; por conseguinte, caracterizando-o como autobiografia? O que 

torna Machado romance? Como o romance pode ser lido como a biografia de Machado 
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de Assis? Silviano Santiago abarca os últimos quatro anos de vida de Machado de 

Assis, como esses anos aparecem na biografia, Vida e obra de Machado de Assis, de 

Raimundo Magalhães Júnior? Faremos um cotejo com a tetralogia biográfica sobre 

Machado de Assis escrita por Raimundo Magalhães Júnior. Usaremos, sobretudo, os 

Volumes III e IV, o que não impede de eventualmente recorrermos aos dois primeiros 

volumes. 

Marco Lucchesi é outro autor contemporâneo escolhido. Em seu romance O dom 

do crime (2012) foi em busca do tempo de Machado de Assis e ambientou a trama no 

século XIX, protagonizada por personagem tão ciumento quanto Bentinho. Marco 

Lucchesi é professor universitário, tradutor, ensaísta e romancista. Sua diversificada e 

extensa produção literária têm conseguido reconhecimento de crítica e público. Talvez 

seu grande destaque seja no ensaio, gênero em que publicou o elogiado A memória de 

Ulisses (2006). Livro em que analisa as obras de Goethe e Cervantes, Dante e Kant, 

além de discutir os ideais da Revolução Francesa. Segundo Wilson Martins, “Marco 

Lucchesi destaca-se entre os intelectuais das gerações mais recentes pela amplitude de 

interesses, erudição ecumênica e incomum afinidade com a coisa literária1”. 

 A relação estreita com os autores clássicos, ou, para falar como o crítico, a 

“afinidade com a coisa literária”, é demonstrada n’ O Dom do Crime (2012). Romance 

onde enceta uma escrita à Machado de Assis. 

 O Dom do Crime parece a continuidade de Dom Casmurro.  As histórias se 

entrelaçam, há inúmeras citações e transcrições, o romance lembra um palimpsesto, o 

narrador pretende juntar as histórias: “Mariano empalidece como Bentinho” 

(LUCCHESI, 2012, p.68). Os protagonistas da trama José Mariano, Helena Augusta e 

Raimundo seriam Bentinho, Capitu e Escobar, respectivamente. Capítulos curtos e 

metalinguagem permeiam o manuscrito que o incógnito autor depositou no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, sob a condição de ser revelado somente após 

novembro de 2010. 

O romance é ambientado em 1900, ano posterior à publicação de Dom 

Casmurro. A estrutura familiar oitocentista composta de bastardos e agregados, 

escravos e nho-nhõs, não é olvidada. Narrativa construída de justaposição, na qual os 

textos interpenetram-se e misturam-se em um processo aglutinador e antropofágico, 

resultando em uma obra que suscita questões oitocentistas e contemporâneas. 

 
1 Artigo publicado no Jornal do Brasil de 30-12-2006. Caderno Ideias & Livros, p. 7 
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A erudição dos narradores machadianos não é desconhecida de ninguém; o de 

Lucchesi, comenta as obras de Aluísio Azevedo e Joaquim Manuel de Macedo, 

Fagundes Varela e Casemiro de Abreu, para ficarmos somente nesses. Há também 

inúmeras referências aos contos e outros personagens de Machado de Assis. O Dom do 

Crime é repleto de passagens que parecem pequenos ensaios, alguns capítulos trazem 

dados biográficos sobre Machado de Assis, atribuindo a obra hibridização que dificulta 

a definição de seu gênero, uma das características da contemporaneidade. 

 As personagens são complexas. Citamos duas: Bush Varella e Blanqui. Aquele 

é advogado de José Mariano e sobrinho do poeta Fagundes Varella; este, filósofo que 

“Aventa a hipótese de que o mundo produza um número incalculável de sósias. 

Milhares de helenas, bentinhos, marianos” (LUCCHESI, 2012, p. 105). A ambição do 

personagem de Lucchesi também é a da ciência – a clonagem humana. 

O Dom do Crime descortina a exclusão que a mulher sofria na sociedade 

oitocentista, que a obrigava a viver dentro de casa e a aceitar as relações extraconjugais 

do marido. Por ora, ficamos com a diferença que os narradores demonstram na 

preferência por determinada região da anatomia feminina: os de Machado têm fetiche 

por braços. O capítulo cento e cinco de Dom Casmurro, “Os braços”, confirma nosso 

argumento e aumenta os ciúmes de Bentinho, aliás, o autor tem um conto intitulado 

“Uns braços”. O autor dos manuscritos de O Dom do Crime não esconde sua paixão por 

“Seios e glúteos” (p.10), obsessão reiterada durante a história, “repetir apenas o 

essencial: seios e glúteos” (p.12, grifos nossos). 

Algumas indagações que responderemos através da análise comparativa com 

Dom Casmurro: Helena Augusta traiu José Mariano? Havia algum peralta na 

vizinhança que arrastava as asas para Helena Augusta? A escrita à Machado de Assis 

produziu obra original ou apenas um pastiche anacrônico? Quais são as diferenças entre 

O dom do crime e Dom Casmurro? De que maneira os traços biográficos de Machado 

de Assis aparecem no romance? Helena é o nome de uma personagem e título de 

romance homônimo de Machado de Assis, assim como Augusta é protagonista do conto 

machadiano “O segredo de Augusta”. A psicologia dessas heroínas tem similaridades 

com Helena Augusta? O narrador lucchesiano consegue estabelecer um diálogo com o 

leitor, tal qual o machadiano ? José Mariano é punido pelo feminicídio? 

Chico Buarque é outro autor escolhido para dialogar com Machado de Assis. O 

romance Leite derramado pode ser lido como alegoria da História do Brasil. Narrado 
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por personagem velho e adoentado, Eulálio. A trama descortina grandes momentos 

históricos: chegada da família real, escravidão, abolição, Monarquia e República. 

O ciúme é o primeiro, mas não o único elo que aproxima Eulálio de Bentinho. A 

semelhança comportamental nos levou a escolher o romance e compará-lo com o 

casmurro personagem e também com Brás Cubas. 

Eulálio é tão ciumento quanto Bentinho, eles têm idade provecta, Bentinho mora 

na casa de Matacavalos, onde pretende “atar as duas pontas da vida, e restaurar na 

velhice a adolescência” (ASSIS, 2008, Vol. I, p. 932). Eulálio está internado em um 

hospital, no qual narra a uma enfermeira(?) as memórias de sua família, que chegou 

aqui em 1808. Família abastada, ele é o mais antigo sobrevivente do outrora prestigioso 

clã, cujos membros sentaram à mesa com várias autoridades do país. 

Como será a leitura comparativa de Leite derramado com Dom Casmurro? 

Além do ciúme doentio, há outras similaridades entre Bentinho e Eulálio? E entre 

Capitu e Matilde, mulher de Eulálio, há semelhanças? Como a História do Brasil é 

refletida no romance de Chico Buarque? 

As questões serão respondidas na análise do romance, que tange em tema 

candente e longevo – escravidão. E suas consequências, como os preconceitos social e 

racial. O passado é grandioso e rico; o presente, decadente e pobre. No hospital público, 

Eulálio sofre todas as privações por que passa a ralé.   

O leitor de Machado de Assis sabe que a loucura permeia o romance Quincas 

Borba, o conto O Alienista e na pouco conhecida novela Casa velha. Loucura é tema 

também de A filha do escritor (2012). Romance contemporâneo de Gustavo Bernardo 

que relê a obra de Machado de Assis e também faz parte do corpus dessa tese. 

A filha do escritor é narrado pelo médico Joaquim, que recebe em seu sanatório 

a paciente Lívia. Mulher esquizofrênica. Afirma ter encontro marcado com o pai, 

Machado de Assis. À medida que o tratamento evolui e ao pesquisar a obra de Machado 

de Assis, o médico descobre o primeiro romance publicado pelo autor, Ressurreição 

(1872). Protagonizado por uma personagem que também se chama... Lívia. 

A semelhança dos nomes faz o médico esboçar um diagnóstico em que a loucura 

provavelmente derive do excesso de leitura. Há outras coincidências: sua clínica fica em 

Itaguaí, mesmo local da Casa verde, de O Alienista; e a cor da janela do consultório, 

verde, fizeram Lívia afirmar, irredutível, que ali é o local do encontro com o pai.   

As personagens de A filha do escritor vivem aprisionadas em outros livros, estão 

inscritas dentro de Ressurreição e de O Alienista. O romance não oferece ao leitor a 
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ilusão de realidade. Lívia vive no século XXI, mas acredita piamente está no XIX. Em 

vários momentos, o próprio médico também acredita nos devaneios da paciente, daí 

resulta a duplicação do enredo, que faz o leitor penetrar em um labirinto narrativo e se 

perder, já que pensa ler um livro, que, na verdade, desdobra-se em outro(s).    

O narrador dialoga constantemente com o leitor, ou melhor, com um 

personagem que somente é identificado no fim da trama, que é surpreendente. O 

romance é autorreflexivo, o texto desdobra-se por dentro para falar dele e de outras 

narrativas machadianas, descortinando prosa deliciosa enquanto tange em questões 

como identidade e loucura, abandono e solidão. 

Há um capítulo em que são descritas várias formas de loucura. Por ora, 

adiantamos que o analista se envolve com a paciente, a relação não fica restrita ao 

campo profissional: “[...] eu não queria de fato abraçá-la, eu queria, no português claro, 

comê-la, assim como o lobo comeu a Chapeuzinho Vermelho antes de um maldito 

pedagogo inventar o maldito lenhador” (BERNARDO, 2012, p. 88). 

Para entender a maneira pela qual Gustavo Bernardo dialoga com os romances 

clássicos do século XIX, é preciso compreender O livro da metaficção (2010). Ensaio 

de fôlego no qual aborda e exemplifica os conceitos de metalinguagem e metaficção. 

Gustavo Bernardo começou a desenvolver os conceitos de metaficção no romance Lúcia 

(1999), no qual dialoga com Lucíola, de José de Alencar. Achamos relevante o cotejo 

desses romances para entender, na prática, o conceito de metaficção. A releitura que 

Gustavo Bernardo faz do romance de José de Alencar, Lucíola, é interessante. Releitura, 

aliás; que Machado de Assis fez no conto “A singular ocorrência”. A leitura 

comparativa das três narrativas demonstrará as divergentes maneiras de tematizar o 

mesmo mote – a prostituição. 

Através das análises comparativas dos romances contemporâneos com a obra de 

Machado de Assis responderemos às indagações: como Chico Buarque e Gustavo 

Bernardo releem Machado de Assis? Como os autores contemporâneos descontroem a 

literatura machadiana para erigirem sua obra? Há distinção entre as obras ou o romance 

de Lucchesi não passa de uma paródia sem graça? Lívia recupera a sanidade mental? A 

semelhança entre Joaquim, o narrador de A filha do escritor, e Simão Bacamarte, d’O 

Alienista, restringe-se à profissão? Há outras semelhanças entre Lívia de A filha do 

escritor com a Lívia de Ressurreição? As prementes indagações clamam por 

encaminhamento. 
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Os personagens serão analisados mais profundamente. Pegando de empréstimo 

as palavras de Mikhail Bakhtin (1981) ao analisar a obra de Dostoiévski, as releituras 

contemporâneas da obra de Machado de Assis são reflexos de um jogo de espelhos “[...] 

que alongam, reduzem e distorcem em diferentes sentidos e em diferentes graus” 

(p.110). 

Através das análises dos romances contemporâneos, responderemos às 

indagações: há personagem inesquecível? O romance contemporâneo emociona o 

leitor? Qual o elo entre o que se escreve hoje com o que o autor de Dom Casmurro 

produziu no século XIX? A concepção de romance realista do século XIX encontra 

adeptos entre os autores contemporâneos escolhidos? 

Os questionamentos incomodavam e nos incentivaram a escrever uma tese na 

qual se estabeleça um diálogo entre as literaturas contemporânea e a machadiana. A 

relação dos espaços-tempo relaciona-se com a sobrevivência da tradição, pela escrita 

desta na memória discursiva do escritor contemporâneo e pelo reconhecimento que lhe 

devota, dando ao cânone a possibilidade de ser ruído (Calvino, 2004). 

Escrever sobre o presente, o aqui e agora, é difícil. O romancista está sob o 

“calor da hora”, relatividade e volatilidade de conceitos podem levá-lo a produzir obra 

incompreensível, por isso a relação com o tempo é conflitante, deseja escrever obra que 

permaneça  à posteridade mas também fale a seus contemporâneos: 

 

Um homem inteligente pode odiar o seu tempo, mas sabe, em todo caso, que lhe parece 

irrevogavelmente, sabe que não pode fugir de seu tempo. A contemporaneidade, 

portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 

tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é uma relação com o tempo que a 

este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito 

plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são 

contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter 

fixo o olhar sobre ela (AGAMBEN, 2006-2007, p. 59) 

 

As palavras acima revelam de maneira inteligente o embate do escritor 

contemporâneo com o tempo. Ele não consegue inserir-se completamente em seu 

próprio tempo, algo o desloca, o mantem distante, a relação com o contemporâneo é de 

proximidade e repulsão, de “dissociação” e “anacronismo”. O distanciamento de seu 

tempo provoca “dissociação” – para usar outra vez a expressão de Agamben – 

verificada nos autores contemporâneos, seus romances tratam de temas contemporâneos 

e longínquos. 
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Em Machado, Silviano Santiago remente às cartas trocadas por Machado de 

Assis e Mário de Alencar, lá no Rio oitocentista; no entanto, a contemporaneidade 

marca o romance, uma vez que tangencia em dados autobiográficos do autor. 

A relação de Marco Lucchesi com o tempo é mais radical, o enredo de O dom do 

crime é ambientado no século XIX. O desconforto do autor com o presente é revelado 

no posfácio da obra, “Mais uma vez a história de um manuscrito. Mas que fazer, se em 

tempos de baixa modernidade, a razão híbrida é a dominante no campo da ficção e da 

história?” (LUCHESI, 2012, p. 151). 

Lúcia, personagem de A filha do escritor, romance publicado por Gustavo 

Bernardo em 2012, é homônima da protagonista do primeiro romance de Machado de 

Assis, Ressurreição, que saiu do prelo em 1872. 

Leite derramado (2009), de Chico Buarque, tem como personagem principal 

Eulálio Assumpção, velho adoentado que narra a saga de sua família, que veio de 

Portugal e aportou aqui em 1808. A história do personagem de Chico reflete a História 

da nação. 

Os romancistas contemporâneos conseguiram estabelecer um diálogo perfeito 

com a literatura de Machado de Assis. Assim como o autor de Helena, são antes de tudo 

grandes leitores, por isso conseguiram as 

 

melhores realizações ficcionais [...] localizados entre o repertório da tradição e a 

possibilidade de nela inserir-se em busca de novos caminhos. A escrita é aí análoga à 

leitura – o ponto nodal de ambas consistindo em converter os dados acumulados pela 

memória ‘familiar’ no signo estrangeiro que inaugura um tempo novo de atuação 

teórico-crítico-ficcional (MIRANDA, 1998, p. 37)   

 

 

A citação revela a relação estreita dos autores contemporâneos com a tradição 

literária brasileira, iniciada com os dois grandes escritores do século XIX: Machado de 

Assis e José de Alencar. A escrita ficcional dos autores contemporâneos “é análoga à 

leitura”, por isso os seus romances são releituras contemporâneas da obra de Machado 

de Assis. 

 Os romances contemporâneos serão analisados e cotejados com o romance ou 

conto machadiano que lhe serviu de inspiração e modelo, com os quais dialogam. A 

comparação é inevitável, visto que é utilizada, inconsciente ou não, para qualificar 

qualquer coisa, pois julgar a qualidade de uma obra sempre deverá ser em relação a 

outra obra, por isso “A crítica literária [...] quando analisa uma obra, muitas vezes, é 
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levada a estabelecer confrontos com outras obras de outros autores, para elucidar e para 

fundamentar juízos de valor” (CARVALHAL, 2006, p. 7-8). 

A citação da ensaísta revela que, ao expressarmos um juízo de valor sobre 

determinado objeto, o fazemos através da comparação com outro objeto, assim é a 

critica literária: analisa um livro tendo outro como modelo. Ainda segundo a mesma 

estudiosa, “a literatura comparada é uma forma específica de interrogarmos os textos, 

literários ou não, e outras formas de expressão cultural e artística” (ibidem, p. 74). 

Em 2008 foi comemorado o centenário da morte de Machado de Assis, como a 

mídia adora efemérides, muita coisa foi publicada: artigos, ensaios e livros. Estávamos 

no fim da graduação, mas queríamos continuar a estudar. Pensamos em pesquisar algo 

sobre Machado de Assis. Lidos os romances da chamada segunda fase: Memórias 

póstumas de Brás Cubas (1881), Dom Casmurro (1899), Quincas Borba (1891), Esaú e 

Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908) e da primeira fase, Helena (1876), Iaiá Garcia 

(1878) e Ressurreição (1872). Após as leituras, surgiu o empasse: como falar algo novo 

sobre Machado após o “Esquema” (1995), de Antonio Candido, o Brás Cubas em três 

versões (2006), de Alfredo Bosi, e a incontornável leitura dialética de Roberto Schwarz? 

Citamos apenas esses autores porque são referências bibliográficas obrigatórias para 

todo estudioso da obra de Machado de Assis. A Academia sabe a caudalosa bibliografia 

que a obra de Machado de Assis produziu e continua a produzir. 

No entanto, Machado de Assis publicou entre 1885 e 1886 a novela Casa velha, 

cuja leitura nos intrigou. Protagonizada pela agregada Lalau, que se apaixona pelo filho 

da matriarca, Félix. A postura dessa moça é diametralmente oposta às heroínas que 

habitam os primeiros romances do autor, também agregadas. 

Em Ao vencedor as batatas (2007), Roberto Schwarz não analisa Casa velha, 

que aparece no ensaio somente em uma nota de pé de página, quem faz análise de 

fôlego sobre a novela é John Gledson, em Machado de Assis: ficção e história (1986), 

na qual vê os romances machadianos como alegoria histórica. Daí surgiu a ideia de 

pesquisar Casa velha, que resultou na dissertação de mestrado Um estudo sobre Casa 

velha de Machado de Assis (2013). Comparamos Lalau as outras agregadas: Guiomar, 

Helena e Iaiá Garcia. Mostramos que Lalau é mais independente e crítica, audaciosa e 

rebelde.   

O que continuamos a fazer, portanto, é pesquisar e estudar a obra de Machado de 

Assis, comparando-a, agora, com os romances contemporâneos dos autores já 

mencionados. Buscamos compreender como suas produções literárias apoderam-se de 



 

25 
 

passagens e trechos, de alusões e citações, e escrevem obras que ficam num “entre-

lugar”, ou seja, romances que trazem a marca indelével da contemporaneidade, mas 

também são fortemente marcados pela nostalgia da época na qual a literatura era 

prestigiada, em que parecia haver mais leitores e menos autores. O contrário do que se 

observa hoje, onde a profusão de autores compete entre si e com o cinema, a tevê, a 

Internet e suas redes sociais. 

 Os autores contemporâneos estão vivos, suas obras estão em construção, por 

isso delimitamos a pesquisa nas análises comparatistas de O Dom do Crime com Dom 

Casmurro e de A filha do escritor com o romance Ressurreição e o conto O Alienista. O 

objetivo principal é verificar se há interseção entre o que escrevem sobre literatura com 

o que produzem como literatura. Não se pretende, apenas, identificar semelhanças ou 

diferenças, mas demonstrar que a leitura dos romances é feita “em duas vozes: uma em 

presença (texto parodístico) e outra em ausência (texto parodiado) (SANT’ANNA, 

2006, p. 32. Grifos do autor). 

 O leitor somente apreenderá todas as nuances dos romances com a “leitura em 

duas vozes”, ou seja, com o conhecimento das obras que os influenciaram, que são 

subvertidas pelos autores contemporâneos na escrita de seus romances. Pretendemos 

demonstrar como os autores leem Machado de Assis: imiscuem no interior de seus 

romances, trechos, personagens e episódios da obra machadiana. É uma maneira de 

dialogar, de parodiar, de intertextualizar. Mostrar semelhanças e diferenças entre os 

romances contemporâneos com os machadianos, pois o novo trabalho “de alguma 

maneira reinscreve e reescreve a tradição [...] deslocando e desencaixando o que ela 

aspira a reiterar, e transformando-a em outra coisa” (JOBIM, 2012, p. 37, grifos do 

autor). Essa “outra coisa”, é a nova obra, escrita a contrapelo da obra herdada de 

Machado de Assis. 

   A análise comparativa dos romances escolhidos vistos em relação com a obra 

de Machado de Assis permitirá, concomitantemente, pesquisar as literaturas oitocentista 

e contemporânea, pois “com os haveres de uns e outros é que se enriquece o pecúlio 

comum” (ASSIS, 2008, III, p. 809). 

Alguns ensaios darão continuidade à argumentação principiada. De Linda 

Hutcheon, “A intertextualidade, a paródia e os discursos da história”; de Roberto 

Schwarz (2012), “Leituras em competição”. Para compreender as leituras, as epígrafes, 

as incontáveis intertextualidades e as inúmeras citações que permeiam os romances 

machadianos é preciso conhecer A biblioteca de Machado de Assis (2001), inventariada 
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pelo professor José Luís Jobim, enfim, o ensaio de Zygmunt Bauman (1998), “A arte 

pós-moderna, ou a impossibilidade da vanguarda”.   

Após a breve e necessária introdução, a nau em que viajaremos do mundo 

oitocentista ao contemporâneo e em sentido contrário, singrará pelos seguintes mares: 

no próximo capítulo, incursionaremos pela Teoria Literária para conceituar as várias 

maneiras de diálogos que as obras podem estabelecer: paródia e pastiche, citação e 

alusão. 

Diferentes formas de diálogos sintetizados na expressão Intertextualidade, 

cunhada por Júlia Kristeva. Usaremos conceitos breves, com alguns exemplos tirados da 

obra de Machado de Assis. Somente sabemos falar de Teoria falando também de 

literatura, nossas inseparáveis companheiras de viagem. 

Nos capítulos seguintes, analisaremos as obras dos autores contemporâneos. 

Viajantes indiscretos e bisbilhoteiros, observaremos através do buraco da fechadura os 

segredos e mistérios da cabine do comandante da nau, Machado de Assis. Leremos as 

cartas trocadas com Mário de Alencar para saber detalhes de sua vida, pelo menos dos 

últimos quatro anos – tempo abordado em Machado, romance de Silviano Santiago. 

Em seguida, testemunharemos homicídio brutal e hediondo praticado pelo 

ciumento José Mariano, que tem O dom do crime. Como testemunhas de acusação, 

inapelavelmente queremos a condenação do réu. O que o levou a cometer o crime? 

Quais as causas? Sua esposa, Helena Augusta, o traiu? Como o escritor contemporâneo 

ambienta sua trama no século XIX? Consegue verossimilhança?   

Próximos ao destino final, a viagem torna-se mais longa. O paradoxo da 

expressão é explicado pelo marujo Eulálio Assumpção, que narra a saga de sua família, 

que por aqui aportou em 1808, retratada em Leite derramado, o romance de Chico 

Buarque. 

 Acompanhados do louco e mentecapto Joaquim, narrador de A filha do escritor, 

adentraremos a casa de orates construída e arquitetada por Gustavo Bernardo. Autor que 

refletiu sobre os conceitos de meta-literatura e os praticou nas obras de José de Alencar 

e de Machado de Assis, como demonstraremos. 

Finalmente, chegamos às plagas cobiçadas e desejadas, ainda não conhecidas. A 

viajem é feita em companhia de casais que vivem relações conturbadas e conflituosas: 

Joaquim e Lívia, José Mariano e Helena Augusta, Eulálio e Matilde, Paulo e Lúcia  “são 

pares à deriva de uma relação em que presente e passado desenham um conflito: há um 
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mundo anterior que não se coaduna com o presente, e vem marcado pela iminência do 

perigo” (HELENA, 2006, p. 68-69).   

A contribuição do estudo para a crítica literária é o ineditismo. Com efeito, o 

cotejo de Dom Casmurro com O dom do crime é o primeiro. Talvez o motivo seja 

porque o livro é novo, saiu em 2012, e foi pouco comentado. Usamos a segunda edição 

d’ A filha do escritor. Pode haver algum trabalho pronto ou em curso, embora não 

encontramos nada, o que seria falha do pesquisador, certamente não há cotejo de Lúcia 

com Lucíola. Também não há ensaio que compare Machado com Vida e obra de 

Machado de Assis. Talvez seja a primeira vez em que a educação de Eulálio é 

comparada a de Bentinho. O gosto pessoal foi único critério na seleção dos autores e 

dos romances, livros que, finalizada a leitura, suscitaram as seguintes perguntas: 

 

O que significa para mim esta [...] imagem, esta personalidade envolvente apresentada 

em um livro? Que efeito produz de fato sobre mim? Seria prazer? E, em caso 

afirmativo, que tipo ou grau de prazer? Como minha natureza é modificada por sua 

presença e sob sua influência? (BLOOM, 2013, p. 36). 

 

 

Respondendo as indagações de Harold Bloom, “Que efeito [a leitura de um 

livro] produz sobre mim? Seria prazer?”. Sim, prazer, o que a leitura de um bom livro 

produz. Os motivos que causam prazer são inúmeros, nos deteremos em apenas um: a 

intertextualidade. 

Quando lemos um romance e o personagem que habita o mundo diegético está 

lendo um livro que conhecemos, é prazeroso, nos identificamos com o personagem e a 

empatia cresce, nos colocamos em seu lugar e ilusoriamente acreditamos sentir as 

mesmas emoções. O longevo diálogo que a literatura estabelece, também chamado de 

intertextualidade, que possui diferentes definições, é o mote do próximo capítulo. 
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Capítulo 1 

 

 Distintas maneiras de diálogo: da originalidade à intertextualidade. 

 

Quando o escritor concebe obra permeada de citação e alusão, cai por terra a 

ideia de originalidade. No século XIX, um grupo de jovens escritores tentou quebrar o 

elo com os autores clássicos, desejavam criar obra sem parâmetros, em seus devaneios, 

achavam-se originais. A ideia de gênio é indissociável do Romantismo, é seu apanágio, 

prioriza a experiência individual, não há modelo a seguir, pois o poeta é um 

“iluminado” que derrama o egocentrismo e a subjetividade nos versos. O 

individualismo que se instala acentuou a reclusão do poeta, refratário à sociedade 

burguesa. O poeta romântico se considera inovador, demiurgo que cria do nada, o 

“gênio” com missão especial no seio da sociedade. 

O nosso Romantismo teve uma peculiaridade, já que coincidiu com o processo 

de independência política. Sua primeira geração de poetas é dominada por um 

sentimento hiperbólico e ufanista, por isso nossa natureza é a mais bela; o índio, herói 

nacional, símbolo de resistência à invasão colonizadora, “[...] parecia haver 

concordância: nossa terra tinha mais terra, mais beleza, mais amores. E sob a capa de 

um ufanismo promissor, o fundamento da nacionalidade se fazia raso. A ideia do lugar 

tomava o lugar das ideias” (HELENA, 2006, p. 65). 

Como revela a professora Lucia Helena, na citação acima, havia um acordo 

tácito entre os escritores: exaltar a natureza. Descrever o local em uma linguagem 

patriótica e eufórica, a descrição do “lugar” era mais relevante do que as ideias, daí a 

brilhante observação da crítica que, numa dialética certamente influenciada por Roberto 

Schwarz, reconhece, não sem alguma ironia, que “A ideia do lugar tomava o lugar das 

ideias”. 

A consciência “programática”, que norteou nosso Romantismo, orientou o 

profícuo José de Alencar. Produziu obra tão grande quanto diferente: além de 

dramaturgo e cronista, escreveu romances indianistas e históricos, regionalistas e 

urbanos. O romancista empenhou-se em “Recuperar a memória da vida selvagem, de 

que seu tempo só tinha visibilidade a partir de ruínas, e fazê-la interagir com o mal-estar 

da colonização nas Américas” (ibidem, p. 63). O trabalho hercúleo de Alencar legou 

obra de leitura obrigatória a quem deseja conhecer as bases da literatura e a formação da 

sociedade brasileira. À nossa proposta, interessa o romance urbano Lucíola. Nele, 
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reconhece-se o leitor voraz de folhetins. Embora tenha revelado em Como e por que sou 

romancista sua admiração pela literatura francesa, foi acusado de plagiar A Dama das 

Camélias, de Alexandre Dumas Filho. Nos deteremos em Lucíola quando o 

compararmos com o romance Lúcia (1999) de Gustavo Bernardo. 

Machado de Assis se opõe ao pressuposto romântico, segundo o qual o escritor é 

um “gênio”. Ideia desconstruída em seus romances, pois os personagens que pensam e 

agem segundo a convenção romântica, desempenham papéis de bobos-da-corte, como 

ratifica o Estevão, de A mão e a luva. Suas obras descortinam as agruras e dificuldades 

do processo de criação, a metalinguagem permeia sua literatura, desconstrói a ideia 

segundo a qual o romance é reflexo cabal da realidade. Enfim, não há gênio, mas o 

escritor que luta com as palavras para conceber sua obra. 

O diálogo entre obras literárias é antigo e longínquo, tão perene quanto a própria 

literatura. Tentar remeter à seu início, é perder-se em um túnel do tempo do qual 

provavelmente não retornaríamos. 

Há várias maneiras de dialogar com uma obra: “Alusão e paródia, citação e 

pastiche, além de outros tipos de referências que promovem reiteração e atualização, 

fazendo os textos conversarem entre si, fazem parte do conceito de intertextualidade” 

(KRISTEVA, 1974, p. 62). Usando a definição de intertextualidade; que, segundo Julia 

Kristeva se manifesta de várias maneiras, conceituaremos de maneira sucinta a citação e 

a paródia, a alusão e o pastiche. O pensamento teórico de Kristeva é relevante em nossa 

pesquisa, pois tem a “linguagem poética como dupla” (ibidem, p.69). 

A citação é o mais trivial artifício de diálogo entre as obras literárias. Ratifica e 

confirma o argumento que vem sendo desenvolvido pelo romancista ou ensaísta. Não 

requer do leitor conhecimento, é autoexplicativa. Ajuda leitor e escritor no 

desenvolvimento da trama: 

 

 

Bendita citação! Ela tem o privilégio, entre todas as palavras do léxico, de designar ao 

mesmo tempo duas operações – uma, de extirpação, outra, de enxerto – e ainda o objeto 

dessas duas operações – o objeto extirpado e o objeto enxertado – como se ele 

permanecesse o mesmo em diferentes estados. Conheceríamos em outra parte, em 

qualquer outro campo da atividade humana, uma reconciliação semelhante, em uma 

única e mesma palavra, dos incompatíveis fundamentais que são a disjunção e a 

conjunção, a mutilação e o enxerto, o menos e o mais, o exportado e o importado, o 

recorte e a colagem? Há uma dialética toda-poderosa da citação, uma das vigorosas 

mecânicas do deslocamento, ainda mais forte que a cirurgia (COMPAGNON, 1996, p. 

23-24).   
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A citação é dialética, retira e enxerta, suprime e preenche. Mecanismo de 

“deslocamento”, removida de um contexto e inserida em outro, a palavra continua a 

mesma, semanticamente não muda. A citação é onipresente como Deus, por isso o 

teórico reconhece seu caráter divino e agradece, “Bendita citação!”. Continua o mesmo 

crítico: 

 

A citação [...] é leitura e escrita, une o ato de leitura ao de escrita. Ler ou escrever é 

realizar um ato de citação. A citação representa a prática primeira do texto, o 

fundamento da leitura e da escrita: citar é repetir o gesto arcaico do recortar-colar, a 

experiência original do papel, antes que ele seja a superfície de inscrição da letra, o 

suporte do texto manuscrito ou impresso, uma forma da significação e da comunicação 

linguística (idem, p. 31) 

 

 

A citação é simultaneamente “leitura e escrita”. Com efeito, a citação remete a 

leituras anteriores ao ato da escrita, evidencia romances e poemas, artigos e ensaios que 

marcaram o escritor-leitor. Presente em outro texto, com objetivos, quiçá diversos do 

contexto de onde foi retirada. Antiga e arcaica, auxilia o escritor-leitor em momentos 

difíceis, recorre-se à citação para finalizar uma discussão e corroborar pontos de vista. 

A citação é invariavelmente de alguém que possui know-how; por conseguinte, com 

maior lastro e reconhecimento. Para finalizar os conceitos sobre citação, Walter 

Benjamin, que fala de outro grande escritor citacional – Karl Kraus: 

 

Na citação, que ao mesmo tempo salva e castiga, a linguagem prova a matriz da justiça. 

Ela convoca a palavra pelo nome, arranca-a destrutivamente do seu contexto, mas a traz, 

assim, com precisão de volta à origem. Ela surge, agora com rima e razão, de modo 

sonoro, congruente, na estrutura de um novo texto. Com rima, ela reúne o semelhante 

em sua aura; como nome, ela surge só e sem expressão. Na citação, os dois reinos – da 

origem e da destruição – justificam-se diante da linguagem. E, reciprocamente, somente 

quando se interpenetram – na citação – é que a linguagem se consuma (Walter 

Benjamim apud PERLOFF, 2013, p. 27). 
 

 

Intertextualidade é maneira engenhosa de demonstrar influências, artifício 

através do qual o autor evidencia suas leituras, as obras que o marcaram, por isso 

“Apontar influências sobre um autor é certamente enfatizar antecedentes criativos da 

obra de arte e considerá-la um produto humano, não um objeto vazio” (NITRINI, 2000, 

p. 130). 

Os romances contemporâneos que releem a obra de Machado de Assis são frutos 

de leituras e releituras, evidenciam os “antecedentes criativos” que influenciaram os 
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seus autores, que usaram maneiras distintas de retomar a obra de Machado de Assis. 

Esses romancistas sabem que “uma obra literária já não pode ser considerada original; 

se o fosse, não poderia ter sentido para seu leitor. É apenas como parte de discursos 

anteriores que qualquer texto obtém sentido e importância” (HUTCHEON, 1991, p. 

166). Inseridos em um tempo no qual tudo parece que já foi escrito, os autores 

contemporâneos sabem que seus romances são “apenas [...] parte de discursos 

anteriores”, produzidos por romancistas e poetas, cronistas e historiadores, já que a 

literatura – como todas as expressões artísticas – não é criada do nada, por isso não 

reivindicam originalidade. 

Em Poética do Pós-Modernismo (1991), Linda Hutcheon afirma que a literatura 

contemporânea revela “sua dependência com seu uso do cânone, mas revela sua 

rebelião com seu irônico abuso desse mesmo cânone” (p.170. Grifos da autora). A 

“dependência” dos autores contemporâneos é revelada através da estreita relação de 

suas obras com os romances de Machado de Assis, daí suas narrativas serem concebidas 

a partir de releituras. Mas “dependência” não significa subserviência. No diálogo que 

entabulam com Machado de Assis, há ruído e rebelião. 

Não procuraremos delimitar nos romances contemporâneos o recurso literário-

estilístico escolhido para estabelecer a releitura da obra de Machado de Assis, uma vez 

que se encontram em seus enredos citações direta e indireta, paródia e pastiche, alusão e 

intertextualidade. Não obstante, é interessante saber a definição de paródia, que segundo 

Linda Hutcheon 

 

é um gênero sofisticado nas exigências que faz aos seus praticantes e intérpretes. O 

codificador e, depois, o decodificador, têm de efetuar uma sobreposição estrutural de 

textos que incorpore o antigo ao novo. A paródia é uma síntese bitextual [...] ao 

contrário de formas mais monotextuais, como o pastiche, que acentuam a semelhança e 

não a diferença (ibidem, p. 50). 

 

 

A passagem revela a necessidade de se fazer uma sobreposição estrutural da 

obra parodiada com a nova obra, leitor e autor têm que ser “sofisticado[s]” para efetuar 

esse processo. A paródia, ainda segundo o trecho citado, “é uma síntese” de dois textos. 

Na palavra da crítica, “bitextual”, é o que a diferencia do pastiche, definido como textos 

únicos, isto é, “monotextuais” e marcados pela semelhança e não a diferença. Outra 

característica marcante da paródia – a ironia: 

 



 

32 
 

A ironia parece ser o principal mecanismo retórico para despertar a consciência do leitor 

[...] A ironia participa no discurso paródico como uma estratégia [...] As premissas 

teológicas e culturais de ambas as épocas – conforme se manifestam através de suas 

formas literárias – são ironicamente comparadas pelo leitor (HUTCHEON, 1991, p. 46-

47) 

 

 

A ironia, segundo Hutcheon, é inerente à paródia. Talvez por isso Machado de Assis 

 

foi inveterado parodista. Parodiou em A Marmota de 14 de agosto de 1855 uma poesia 

romântica então muito em voga. Parodiou em francês a poesia Guitare, de Victor Hugo, 

numa sátira política publicada no Diário do Rio de Janeiro a 2 de maio de 1865. Não 

espanta que tenha parodiado Dante na Semana Ilustrada, nem que, depois disso, 

reincidisse em outras paródias, como a da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, numa 

das “Balas de Estalo”, da Gazeta de Notícias, a 5 de setembro de 1883. E, ainda, em 

paródias do estilo bíblico, uma a 20 de maio de 1888, e outra, a do Sermão da 

Montanha, a 4 de setembro de 1892, ambas no mesmo jornal (JÚNIOR, 1981, Vol. II,  

p. 157). 
 

 

O trecho cita algumas das paródias em que Machado de Assis mimetiza e emula 

autores e obras que o marcaram. Victor Hugo é mencionado em vários de seus 

romances; aliás, traduziu Os trabalhadores do mar. Gonçalves Dias, o grande poeta 

romântico, cujo estro indianista alcançou expressão maviosa, foi seu interlocutor. A 

Bíblia permeia toda a obra machadiana. Transcrevemos sua paródia de O Sermão da 

Montanha, intitulada O Sermão do Diabo: 

     

[...] 

“1º E vendo  o Diabo a grande multidão de povo, subiu a um monte, por nome 

Corcovado, e, depois de se ter sentado, vieram a ele os seus discípulos. 

“2º E ele, abrindo  a boca, ensinou dizendo as palavras seguintes. 

“3º Bem-aventura  dos aqueles que embaçam, porque eles não serão embaçados. 

“4º Bem-aventurados  os afoitos, porque eles possuirão a terra. 

“5º Bem-aventurados  os limpos das algibeiras, porque eles andarão mais leves. 

6º Bem-aventurados os que nascem finos, porque eles morrerão grossos. 

7º Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e disserem todo o mal, por meu 

respeito. 

“8º Folgai e  exultai, porque o vosso galardão é copioso na terra. 

“9º Vós sois  o money market. E se o sal perder a força, com que outra coisa se há de 

salgar? 
“10º Vós  sois a luz do mundo. Não se põe uma vela acesa debaixo de um chapéu, pois 

assim se perdem o chapéu e a vela. 

“11º Não  julgueis que vim destruir as obras imperfeitas, mas refazer as desfeitas. 

“12º Não  acrediteis em sociedades arrebentadas. Em verdade vos digo que todas se 

consertam, e se não for com remendo da mesma cor, será com remendo de outra cor. 

“13º Ouvistes que foi dito aos homens:  Amai-vos uns aos outros. Pois eu digo-vos: 

Comei-vos uns aos outros; melhor é comer que ser comido; o lombo alheio é muito 

mais nutritivo que o próprio. 

“14º Também foi dito aos homens:  Não matareis a vosso irmão, nem a vosso inimigo, 

para que não sejais castigados. Eu digo-vos que não é preciso matar a vosso irmão para 

ganhardes o reino da terra; basta arrancar-lhe a última camisa. 
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“15º Assim, se estiveres fazendo as tuas contas, e te lembrar  que teu irmão anda meio 

desconfiado de ti, interrompe as contas, sai de casa, vai ao encontro de teu irmão na rua, 

restitui-lhe a confiança, e tira-lhe o que ele ainda levar consigo. 

“16º Igualmente ouvistes que foi dito aos homens:  Não jureis falso, mas cumpri ao 

Senhor os teus juramentos. 

“17º Eu, porém, vos digo que não jureis nunca a verdade, porque a verdade nua e crua, 

além de indecente, é dura de roer, mas jurai sempre e a propósito de tudo, porque os 

homens foram feitos para crer antes nos que juram falso, do que nos que não juram 

nada. Se disseres que o sol acabou, todos acenderão velas. 

“18º Não façais as vossas obras diante de pessoas  que possam ir conta-lo à polícia. 

“19º Quando, pois, quiserdes tapar  um buraco, entendei-vos com algum sujeito hábil, 

que faça treze de cinco em cinco. 

“20º Não queirais  guardar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os 

consomem, e donde os ladrões os tiram e levam. 

“21º Mas remetei os vossos tesouros para algum banco de Londres, onde a ferrugem, 

nem a traça os consomem,  nem os ladrões os roubam, e onde ireis vê-los no dia do 

juízo. 

“22º Não  vos fieis uns nos outros. Em verdade vos digo, que cada um de vós é capaz de 

comer o seu vizinho, e boa cara não quer dizer bom negócio. 

“23º Vendei gato por lebre,  e concessões ordinárias por excelentes, a fim de que a terra 

se não despovoe das lebres, nem as más concessões pereçam nas vossas mãos. 

“24º Não queirais julgar para  que não sejais julgados; não examineis os papéis do 

próximo para que ele não examine os vossos, e não resulte irem os dois para a cadeia, 

quando é melhor não ir nenhum. 

“25º Não  tenhais medo às assembleias de acionistas, e afagai-as de preferência às 

simples comissões, porque as comissões amam a vanglória e as assembleias as boas 

palavras. 

“26º As porcentagens são as primeiras flores do capital; cortai-as  logo, para que as 

outras flores brotem mais viçosas e lindas. 

“27º Não deis conta das contas  passadas, porque passadas são as contas contadas e 

perpétuas as contas que se não contam. 

“28º Deixai falar os acionistas prognósticos; uma vez aliviados,  assinam de boa 

vontade.   

“29º Podeis  excepcionalmente amar a um homem que vos arranjou um bom negócio, 

mas não até o ponto de o não deixar com as cartas na mão, se jogardes juntos. 

“30º Todo aquele que ouve estas minhas palavras, e as observa, será comparado ao 

homem sábio, que edificou sobre a rocha e resistiu aos ventos; ao contrário do homem 

sem consideração, que edificou sobre a areia, e fica a ver navios...” (ASSIS, 2008, Vol. 

II, p. 620-621). 

 

 

Esta é mais uma trama de Machado de Assis baseada em um manuscrito, que foi 

entregue ao editor “pelo próprio Diabo, ou alguém por ele, mas eu creio que era o 

próprio. Alto , magro, barbícula ao queixo, ar de Mefistófeles” (ibidem, p. 621).   

O Coisa-Ruim amedrontou o editor, que fez “uma cruz com os dedos e ele 

sumiu-se” (ibidem, p. 622). Citamos o conto praticamente na íntegra a fim de 

exemplificar a paródia. O tom jocoso e humorístico – de que falou Linda Hutcheon – 

encontram-se na bela desconstrução do texto bíblico. 

Em ensaio filosófico e denso, Georg Lukács reflete sobre o herói romanesco e 

seu mundo. Sua A teoria do romance resulta de uma longa pesquisa iniciada na 

representação helênica do sujeito na polis, passando pelo sujeito mergulhado em 
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pecados e individualista surgido da Reforma, que prometia redenção através da imagem 

platônica do céu na terra, além do racionalismo iluminista centrado na essência do 

sujeito, até alcançar o niilismo de Nietzsche, que decreta a morte de Deus, para; enfim, 

chegar a representação do sujeito no gênero romance. 

Ao falar da ironia como recurso estilístico, o teórico húngaro dialoga com as 

ideias que inspiraram Machado de Assis a escrever a irônica paródia “O Sermão do 

diabo”, diz o ensaísta: 

 

[...] a ironia é essa liberdade do escritor perante deus, a condição transcendental da 

objetividade da configuração. Ironia que, com dupla visão intuitiva, é capaz de 

vislumbrar a plenitude divina do mundo abandonado por deus [...] a ironia que – ela 

própria demoníaca – concebe o demônio no sujeito [romanesco] como essencialidade 

metassubjetiva e, com isso, num pressentimento inexprimido, fala de deuses passados e 

futuros quando narra as aventuras de almas errantes [...] ironia que tem de buscar o 

mundo que lhe seja adequado no calvário da interioridade, sem poder encontrá-lo, que 

dá forma simultaneamente ao prazer perverso do deus-criador com o malogro das débeis 

insurreições contra a fancaria poderosa e inútil e ao sofrimento sublime, além de toda 

expressão, do deus-redentor com sua incapacidade de regressar a este mundo. A ironia, 

como auto-superação da subjetividade que foi aos limites, é a mais alta liberdade 

possível num mundo sem deus (LUKÁCS, 2000, p. 95-96). 

 

 

Mundo sem deus no qual os personagens não podem contar com poderes 

miraculosos para vencer, têm de lutar com armas terrestres, aqui é céu e inferno, o 

homem é o responsável por seu destino. 

O pastiche é outra maneira através da qual as obras dialogam. Como é 

semelhante à paródia, alguns teóricos usam a diferença em relação a esta para defini-lo. 

O filósofo Frederic Jameson afirma: “O pastiche é, como a paródia, a imitação de um 

estilo singular ou exclusivo, a utilização de uma máscara estilística, paródia que perdeu 

o seu senso de humor” (1985, p.18). 

O conceito de paródia de Jameson parte da semelhança para destacar a diferença, 

no caso, a falta de “humor” que caracteriza o pastiche. A já citada Linda Hutcheon 

afirma que os textos que se utilizam do pastiche são “únicos, monotextuais”, têm na 

“semelhança” o apanágio. 

Idelber Avelar (2003) é outro crítico que define o pastiche a partir da oposição 

com a paródia, “Um pastiche não é uma paródia do mesmo modo que uma repetição não 

é uma contradição”(p.169). O pastiche abre a possibilidade da citação impessoal, a 

apropriação indébita dos nomes próprios, a possibilidade de narrar a mesma história de 

forma diferente. 
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O romance de J. J. Veiga, A casca da serpente, ilustra o conceito de pastiche. 

Nele, o autor recria Os Sertões de Euclides da Cunha. A Utopia não morreu. O arraial é 

erguido em outra região. Nesse novo Canudos, há menos flexão de joelhos e mais ações. 

O novo Conselheiro, menos asceta, mais racional e democrático, pretende retificar o 

velho Canudos: 

 

Vamos acabar com a praxe antiga de uma pessoa só, por mais chefe que foi, baixar 

decisões para um grupo. Por causa dessa praxe muita coisa andou torta em Canudos. 

Vamos fazer assim, uma experiência: discutir os assuntos em reunião, pelo menos com 

os mais discernentes. Todo mundo opina, depois se conta os votos, e o que a maioria 

decidir fica valendo (VEIGA, 1989, p. 46-47). 

 

 

Pode-se ler A Casca da Serpente como continuidade de Os Sertões. J. J. Veiga 

retoma a Utopia de maneira mais crítica, ponderou os fracassos e acertos do antigo 

arraial, criou um Conselheiro mais tolerante e menos sisudo, como atesta o trecho em 

que há uma discussão calorosa entre os jagunços, surpreso ante a eloquência de seus 

homens, o Conselheiro afirma: “Ora vivas! A nossa irmandade é rica em bacharéis. Se a 

nossa guerra tivesse sido guerreada no fórum, a gente teria vencido” (ibidem, p. 51). 

No clássico Os sertões, de Euclides da Cunha, Antônio Conselheiro é inimigo 

público número um da recém instaurada República, que cometeu verdadeira hecatombe 

contra a malta de analfabetos e desnutridos, excluídos e esquecidos. O conselheiro de A 

casca da serpente e seus adeptos tiveram destino semelhante. O novo arraial foi 

construído em uma região rica em petróleo, as autoridades; portanto, não titubearam em 

jogá-lo abaixo.   

A alusão é uma forma sútil através da qual as obras literárias dialogam, nem 

sempre perceptível para o leitor. Mais complexa e de difícil reconhecimento, depende 

menos do autor/narrador que do leitor. Segundo a crítica Tiphaine Samoyault: 

 

A alusão pode remeter a um texto anterior sem marcar a heterogeneidade tanto quanto a 

citação [...] Não plenamente visível, ela pode permitir uma convivência entre o autor e o 

leitor que chega a identificá-la. A alusão depende mais do efeito de leitura que as outras 

práticas intertextuais: tanto pode não ser lida como pode também o ser onde não existe. 

A percepção da alusão é frequentemente subjetiva e seu desvendamento raramente 

necessário para a compreensão do texto (SAMOYAULT, 2008, p. 50) 

 

 

Reconhecer a alusão exige do leitor bagagem de conhecimento, pois “Não é 

plenamente visível”, a alusão não marca uma diferença no interior do texto, como faz a 
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citação, é difícil distingui-la dentro do texto, não identificá-la; porém, não prejudica a 

inteligibilidade, posto que sua “percepção” é “subjetiva”. A crítica Eal Miner (1990) 

distingue quatro categorias de alusão: 

Alusão Nominal: ocorre quando o autor se refere a um nome próprio do 

conhecimento geral. Exemplificamos com Iaiá Garcia (1878). Último romance – talvez 

o melhor – da fase romântica de Machado de Assis. Segundo o narrador, a filosofia de 

Procópio Dias “tinha dous pais: Luculo e Salomão – não o Luculo general, nem o 

Salomão piedoso, mas só a parte sensual desses dous homens, porque o eterno feminino 

não o dominava menos que o eterno estômago” (ASSIS, 2008, Vol. I, p. 551). 

O trecho dialoga com a História de Roma, ao citar o general Luculo; e a Bíblia, na 

referência ao rei Salomão, “um nome próprio do conhecimento geral”. 

Alusão Pessoal: acontece quando há referências a vida privada do autor. 

Exemplifiquemos com Machado. Silviano Santiago fala a data de seu nascimento: “Ao 

caminharem aleatoriamente pelo caminho trilhado pelo fantasma de Machado de Assis 

nos quatro últimos anos de vida, as fantasmagorias do narrador deste livro sobrepõem o 

dia e mês em que nasço em 1936, 29 de setembro” (SANTIAGO, 2016, p. 52). A mera 

leitura da orelha de quaisquer de seus livros confirma dia, mês e ano de nascimento de 

Silviano Santiago: 29 de setembro, de 1936.   

Alusão Histórica: neste caso, o narrador insere referências a acontecimentos 

passados, palavras e expressões que remetem a fatos históricos. A passagem do conto 

“O Alienista” ilustra o conceito de Alusão Histórica. Após Simão Bacamarte prender 

inúmeras pessoas, o barbeiro lidera uma rebelião contra o autoritário médico, que 

restituiria a paz em Itaguaí e derrubaria a Casa Verde, que nas palavras do barbeiro é a 

“Bastilha da razão humana” (ASSIS, 2008, Vol. II, p.455). Bastilha era onde ficavam os 

presos à época da Monarquia Absolutista, sua queda representou a vitória dos 

revolucionários franceses em 1789. 

Alusão Textual: é a referência que o autor/narrador faz a textos pré-existentes 

na tradição literária. Recorremos outra vez a Machado para exemplificarmos o conceito: 

 

Lembro João do Rio e sua observação sobre o comportamento do flâneur carioca em A 

alma encantadora das ruas. Confessa ele: “Nós, os homens nervosos, temos de quando 

em vez alucinações parciais da pele, dores fulgurantes, a sensação de um contato que 

não existe, a certeza de que chamam por nós”. Lembro também Clarice Lispector e seu 

conto “Amor”. No bairro Humaitá, Ana, a jovem esposa que viaja no bonde com 

destino ao Jardim Botânico, sente o chamado de alguém ao ver um homem cego que 

masca chiclete no largo dos Leões (SAMTIAGO, 2016, p. 152).   
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A passagem é iniciada com uma referência a João do Rio e cita uma de suas 

obras mais famosas, A alma encantadora das ruas; em seguida, alude a um dos contos 

de Clarice Lispector, “Amor”. Silviano Santiago alude aos títulos das obras, das quais 

retira passagens que comprovam os seus argumentos.   

Estes são alguns teóricos que se debruçaram sobre os conceitos de 

intertextualidade e paródia, alusão e pastiche, influência e citação. Certamente há 

outros, mas o objetivo do ensaio não é enciclopediá-los, mas analisar comparativamente 

as obras dos autores contemporâneos com as do atualíssimo (Toda vez que usamos o 

superlativo, o espectro de José Dias nos assombra) Machado de Assis. 

Reiteramos que os recursos literários, alusão e citação, pastiche e paródia são 

diluídos nos romances contemporâneos, para identificá-los é relevante o conhecimento 

literário do leitor, como ratificam as palavras do professor José Luís Jobim: 

 

Como ele [leitor] poderá identificar um texto dado como paródia ou pastiche de outro, 

se não conhecer este outro? Como poderá identificar a ruptura de uma obra em relação 

as normas estéticas adotadas pelas obras que a precederam, se não conhece as obras (e 

as normas) precedentes? Como poderá entender textos teóricos que usam como parte de 

sua argumentação outros textos literários ou teóricos, que ele não conhece (JOBIM, 

1994, p. 76). 

 

 

Detectar citações, alusões, paródias, pastiches; enfim, intertextualidades, na obra 

de Machado de Assis, seria cair na obviedade e redundância, espécie de pleonasmo-

crítico. Segundo Samoyault (2008), a literatura “apresenta-se numa relação consigo 

mesma, com sua história, com a história de suas produções, a longa caminhada de suas 

origens” (p.9). Na obra de Machado de Assis, trabalho desumano é tentar identificar 

todos os intertextos e citações, poetas e juristas, dramaturgos e historiadores, textos da 

Bíblia e do Alcorão, romancistas e filósofos, com os quais dialoga. 

Além de relido pelos autores contemporâneos, Machado de Assis também é 

personagem, os seus últimos quatro anos de vida são reconstruídos no romance 

Machado, que analisaremos no próximo capitulo. 
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Capítulo 2 

 

(Auto)biografia, ficção e ensaio em Machado, de Silviano Santiago. 

 

Silviano Santiago andava sem destino pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, 

perambulou pela Sete de Setembro, caminhou pela Barão do Rio Branco e passou pelo 

Paço Imperial. Flanava pela Rua do Ouvidor quando viu exposto em uma livraria o livro 

que chamou sua atenção – Correspondência de Machado de Assis Tomo V-1905-1908. 

Livro adquirido, Silviano, como a personagem de Clarice Lispector, abraça-o e 

manuseia-o, cheira e afaga, folheia páginas ao acaso. 

 A mente entra em ebulição, vários pensamentos excitam sua imaginação. Por 

que não escrever um romance protagonizado pelos missivistas Machado de Assis e 

Mário de Alencar? Há tempos a arte embaralhou o limite entre realidade e ficção, por 

que não se inserir na história? Das indagações, surge o argumento: 

 

As estradas das respectivas vidas perdem as balizas cronológicas para que, em 

rebeldia à sucessão dos anos e dos séculos, se transformem em um único 

caminho, transitável por ele, o protagonista Machado, e por mim, o 

personagem Silviano [...] seremos companheiros de caminhada [...] Tudo só 

vivido, seria monótono; tudo só imaginado seria cansativo (SANTIAGO, 2016, 

p. 51). 

 

 

O trecho revela que as vidas das personagens Machado de Assis e Silviano 

Santiago se encontrariam. Machado não respeitaria ordem cronológica. Nessa passagem 

metalinguística e autobiográfica – há inúmeras – a construção e o arcabouço do 

romance são revelados despudoradamente. Silviano finaliza com um aforisma sobre a 

discussão entre realidade e ficção. Esta e aquela são imprescindíveis à arte. 

29 de setembro de 1908 é data melancólica e irônica, macambúzia e jocosa, 

pessimista e sarcástica, cética e agnóstica, é o dia da morte de nosso maior escritor – 

Machado de Assis. 29 de setembro de 1936 é a data de nascimento do ensaísta, 

romancista e professor Silviano Santiago. Sem se fazer de rogado, tampouco de 

modesto, a coincidência de dia e mês da morte de Machado com o do nascimento de 

Silviano inspirou-o a se proclamar o substituto de Machado de Assis. Missão dificílima, 

para não dizer impossível, que não amedrontou o professor emérito da UFF: 
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Como na corrida de revezamento, se alguém termina a caminhada é para que passe o 

bastão para o companheiro na manhã seguinte, ou para que o passe vinte oito anos 

depois, quando a fortuna julgar chegado o momento de dar continuidade à bela vida 

naufragada no dia 29 de setembro no chalé do Cosme Velho (SANTIAGO, 2016, p. 54). 

 

 

A citação revela a comparação da vida à corrida de revezamento, na qual cada 

atleta, ao terminar o percurso, passa o bastão às mãos de seu companheiro. Silviano 

recebeu o “bastão” para dar “continuidade à bela” obra que Machado de Assis 

construiu. A intenção de Silviano Santiago é acoplar sua vida a de Machado de Assis. 

Machado aborda os quatro últimos anos da vida de Machado de Assis, que está 

velho e solitário, assim como o octogenário Silviano Santiago. A aparente tranquilidade 

advinda da solidão é um perigo à vida dos velhos escritores: “Reinou a tranquilidade 

nas horas mais desamparadas da nossa vida de velhos solitários” (idem, p. 15). 

A solidão é o sentimento mais difícil de suportar. Muitas vezes, apesar de 

rodeados de pessoas, nos sentimos sós, terrivelmente sós, já que não temos nada a ver 

com as pessoas com as quais conversamos. A solidão sentida por Silviano e também por 

Machado ocorre pela sensação de abandono, de não ter alguém para dividir e 

compartilhar os sentimentos mais íntimos: o prazer da leitura de um belo romance, as 

alegrias e tristezas, a bondade e a mesquinharia humanas. Foi o que Machado de Assis 

sentiu após a morte da esposa amada, Carolina. No entanto, “Poucas vezes fala a amigos 

da solidão angustiante por que passa e jamais exige adesão sentimental dos escritores 

que lhe são próximos” (idem, p.18). 

Machado de Assis foi homem metódico e circunspecto, cioso e polido, caseiro e 

contido, não dado a derramamentos e funcionário público cumpridor de suas 

obrigações. Evitava conflitos. Silviano relembra a polêmica Alencar-Nabuco, de como 

Machado de Assis manteve a neutralidade para não melindrá-los, pois era amigo dos 

autores e os admirava. 

O narrador de Machado nos pega pela mão e, como um guia turístico, leva-nos 

pelas ruas do Rio de Janeiro, que passava por reformas comandadas pelo prefeito 

Pereira Passos, sequioso por modernizar a cidade, transformar o Rio oitocentista em 

uma Paris tropical. Coube ao engenheiro Paulo de Frontin colocar em prática o projeto 

mirabolante: alargar ruas e transformá-las em avenidas, botar abaixo prédios antigos e 

cortiços, erguer construções de arquitetura francesa: os Prédios Art Deco e Art 

Nouveau, da Biblioteca Nacional, do Teatro Municipal e da Escola Nacional de Belas 

Artes. 
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Assim como as grandes cidades da Europa têm uma perífrase que as distingue: 

Roma é Cidade Eterna; Paris, Cidade Luz. O Rio de Janeiro carecia de uma. O escritor 

Coelho Neto não perdeu tempo, designou-a de Cidade Maravilhosa. Cidade 

Maravilhosa que enfrentava problemas até hoje não totalmente resolvidos, como as 

faltas de água e luz, que à época inspiraram a marchinha “Vaga-lume”, ouçamos: 

 

 

Rio de Janeiro 

Cidade que nos seduz 

De dia falta água 

De noite falta luz. 

 

Abro o chuveiro 

Não cai nenhum pingo 

Desde segunda 

Até domingo       

(SANTIAGO, 2016, p.91) 

 

 

Os versos da marchinha, composta por Vítor Simões e Fernando Martins, são 

atuais: o problema do fornecimento de energia até hoje não foi sanado. Tarifas caras 

incentivam os famosos “gatos”, estruturas arcaicas e sucateadas deixam regiões inteiras 

no breu, às escuras, gerando apagões. Os reservatórios de água vazios provocam 

racionamento. O abastecimento de água é precário, com equipamentos e ferramentas 

obsoletos, a estatal responsável pelo serviço, CEDAE, é instrumento de vergonhosas 

barganhas políticas, sucateada e abandonada, suas ações serviram de garantia para o 

endividado Estado, submergido em corrupções, conseguir empréstimo para quitar o 

pagamento de parte dos servidores; enfim, está em processo de privatização, o que não 

resolve o problema de abastecimento, já que em alguns estados o abastecimento é feito 

por empresa privada e a falta de água perdura. 

Observador arguto e astucioso, Machado de Assis sempre gostou de transitar 

pelas ruas do Rio de Janeiro. Em vários de seus contos e romances, as personagens 

perambulam pelo centro da cidade, por livrarias e antiquários, teatros e boticas, lojas e 

redações de jornal. No momento das reformas do prefeito Pereira Passos, Machado de 

Assis está velho e cansado. A mão, fatigada de tanto usar magistralmente a pena, tem 

dificuldades para apoiar a bengala sobre o terreno irregular e cheio de detritos, forçando 

o autor à reclusão. Por isso é importante saber qual o sentimento que o invade ante o 

processo de modernização que, como uma avalanche, inundou a cidade: “Justo é que os 
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filhos da cidade vão desaparecendo, quando ela vai remoçar” (SANTIAGO, 2016, 

p.78). As palavras não traem nenhum apego conservador ao passado, nem solicitam 

primazia ou direito. 

Machado é caleidoscópio de onde surgem outros livros e personagens, situações 

e circunstâncias labirínticas prendem o leitor e o fazem se perder. Há várias chaves de 

leitura com as quais podemos nos deter e interpretar a obra. As cartas trocadas por 

Machado de Assis e Mário de Alencar entre 1905-1908 fazem parte do intrincado 

enredo. 

O jornal Novidades promoveu um concurso de tradução em que os participantes 

teriam que verter do francês para o português os sonetos do poeta José Maria de 

Heredia, as obras seriam assinadas com pseudônimos. Machado de Assis, Artur 

Azevedo e Luís Murat foram os julgadores. Quando entregarem o prêmio de primeiro 

lugar ao escritor Fingal, perceberam que se tratava de Mário de Alencar. 

Mário de Alencar é filho do renomado romancista José de Alencar. Formou-se 

em direito e é funcionário público concursado da Secretaria da Câmara dos deputados. 

Romancista como o pai, não conseguiu reconhecimento da crítica, a fama paterna o 

encobre numa penumbra entristecedora e vergonhosa. Casado e pai de cinco filhos, vive 

triste e em profunda melancolia, a sonhar com a quimérica glória literária. Apesar do 

fracasso retumbante dos tíbios romances que escreveu, elegeu-se para Academia 

Brasileira de Letras. As más línguas atribuem a eleição ao cabo eleitoral de peso – 

Machado de Assis. Com efeito, para derrotar Domingos Olímpio, autor do elogiado e 

aclamado romance Luzia-Homem, só mesmo contando com a amizade e o compadrio do 

principal membro fundador da academia, uma vez que “Seu maior merecimento era o de 

ser filho de José de Alencar e de ter, como funcionário, que então era, do Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores, ajudado a obter com o ministro José Joaquim Seabra uma 

ala do Silogeu Brasileiro para a instalação da Academia” (JÚNIOR, 1981, Vol. IV, p. 

229). 

Mário de Alencar foi eleito no dia 31 de outubro de 1905. Mesmo com a 

campanha de Machado de Assis, não foi eleito por aclamação: obteve dezessete votos 

contra nove. Ocupou a cadeira de número 21, herdada de José do Patrocínio. No dia 

seguinte à eleição, é fustigado pelos jornais, que não aceitaram a vitória de um jovem e 

não promissor escritor. Um colunista afirma: 
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O senhor Mário de Alencar é um moço de talento, sem dúvida, mas que está muito 

longe de se poder comparar em merecimento, em instrução, em capacidade, em serviço 

e em trabalho ao velho jornalista, ao cronista fulgurante, ao romancista nacional por 

excelência que Domingos Olímpio é [...] Presume-se que a Academia é uma 

consagração pelos trabalhos feitos. Aqui não é o lugar dos que principiam (O País2, 

1905 apud, SANTIAGO, 2016, p. 103). 
 

 

A crítica deixa Mário de Alencar desolado. De temperamento macambúzio e 

ensimesmado, circunspecto e taciturno, acreditando nos mitos gregos e na Bíblia, a 

leitura do periódico mina suas forças. Ao mudar a página do jornal, depara-se com o 

suicídio de uma jovem de dezessete anos, Aldemira, sua agregada. A notícia causou 

mais mal ao desprestigiado acadêmico, tornou-se imortal para morrer. Combalido e 

abatido, entristecido e soturno, a morte invade os seus pensamentos, o leva a responder 

nos seguintes termos a uma carta de Machado de Assis: “previa o efeito da eleição em 

meu espírito vacilante; o efeito foi tremendo, cheguei a desejar vagamente a morte e não 

sei que mais. Nesse estado de ânimo é que me chegou a sua carta; lia, reli-a e readquiri 

o ânimo para o trabalho. Quando voltar o desalento, estou certo que acharei remédio” 

(idem, p.112) 

A reação de Mário de Alencar, após a eleição para Academia Brasileira de 

Letras, é compreensível. Também epiléptico como Machado de Assis, pensamentos 

fúnebres deviam acompanhá-lo constantemente, as críticas contundentes recebidas o 

abateram; no íntimo, sabe que se elegeu por causa da amizade e beneplácito de 

Machado de Assis. Ao desviar os olhos da crítica, suas retinas cansadas se deparam com 

a reportagem de um suicídio, é demais para um corpo cansado e enfraquecido pela 

doença, cuja figura da caveira com a foice em formato de meia-lua devia ser uma 

imagem da qual não conseguia se libertar. Tornara-se imortal para morrer 

Silviano teceu texto no qual mescla realidade e ficção, como evidenciam as 

passagens metalinguísticas que pululam por todo romance. A superstição de Guimarães 

Rosa, que achava que quando tomasse posse na ABL morreria, o que acabou se 

confirmando, provavelmente influenciou Silviano a pintar o retrato tão fúnebre de 

Mário, após a eleição.   

Machado de Assis estava ciente das fofocas e boatos, das maledicências e 

sarcasmos que preenchiam as páginas dos jornais, logo após a eleição de Mário de 

 
2 Artigo publicado em O País no dia 1º de novembro de 1905 , assinado com o pseudônimo de Pangloss, 
personagem do conto Cândido, de Voltaire. 
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Alencar. Em carta3 ao velho amigo Oliveira Viana, queixa-se da cobertura da imprensa, 

“Se leu os jornais viu tudo isso. E terá visto, porque o resultado da eleição não agradou 

a todos, e a manifestação de desagrado durou alguns dias na imprensa” (SANTIAGO, 

2016, p.117). 

Após a morte de Carolina, a esposa amada a quem Machado dedicou o famoso 

soneto, as visitas à sua casa diminuem de maneira drástica, somente Mário de Alencar 

continua a frequentar assiduamente a residência de seu mestre e amigo, “A conversa de 

Machado com o jovem Mário é diária e se torna muitas vezes íntima demais para se 

fixar definitivamente no corpo de uma carta, ou para ganhar a condição de matéria 

passível de ser expressa por letra escrita em diário ou em artigo jornalístico” (idem, 

p.116). 

A intensidade da amizade entre Mário de Alencar e Machado de Assis aumentou 

à medida que as visitas do filho de José de Alencar tornaram-se rotineiras e cotidianas, 

amiúde e menos espaçadas. A confiança mútua cresceu com a familiaridade e 

intimidade. Mário de Alencar é o primeiro e, quiçá, único, a ouvir da boca do próprio 

Machado de Assis relatos sobre a doença que o marcou e vincou. Talvez a confiança no 

caráter e hombridade derive do fato de que o jovem padecesse do mesmo mal, a mazela 

comum tornou-os solidários. Com os conhecimentos do autodidata que sempre foi, 

adquiridos em leituras de reportagens, de dicionários especializados e da revista O 

Brasil médico, Machado tenta convencer o amigo a abandonar a medicina homeopata: 

 

Em contraponto às crises do mais jovem, o velho escritor, dia após dia, às vezes em tom 

cúmplice, na maioria das vezes de modo doutrinário, tenta dissuadir Mário de se 

automedicar com os remédios transmitidos pela tradição doméstica, ensinamentos que 

se apoiam no saber desenvolvido pelo avô homeopata nos seus tratados. “Você Mário, 

não pode, não deve mais recorrer às páginas do Dicionário de medicina popular, do 

Pedro Chernoviz ou do seu querido avô. Deve urgentemente marcar consulta com o dr. 

Miguel Couto, que já é meu médico (SANTIAGO, 2016, p. 120)   

 

 

Machado de Assis, através de suas pesquisas, sabia do avanço da ciência em 

ralação a epilepsia. Ante os sofrimentos do jovem amigo com as intermitentes crises, 

tenta convencê-lo a abandonar a homeopatia, praticada e herdada do avô, e procurar o 

doutor Miguel Couto, com quem já se consultava, como afirmam Silviano e o próprio 

 
3 Essa epístola é parte da Correspondência de Machado de Assis Tomo V -1905-1908, usada por Silviano 

Santiago na elaboração de alguns capítulos de Machado. Ao citarmos trechos das cartas, indicaremos 

apenas as páginas de Machado, já que é um romance construído de citações e alusões, de recortes de 

jornais e de fotografias. Foi a maneira encontrada para diminuir a quantidade de notas. 
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Machado na passagem acima. Compreende-se a relutância de Mário em procurar 

médicos, os tratamentos não eram nada humanitários: 

 
 

Era costume surpreender com um grande susto o doente em crise epiléptica. O médico 

dava um tiro perto do ouvido do enfermo. Assustava-o. O estampido inesperado e brutal 

ressoava nos ouvidos. O tiro poderia atingi-lo ainda que por ricochete. Jogava-se o 

enfermo num rio, ou em lago. Agasalhavam-no depois, deixando-o a dormir num quarto 

superaquecido. Quanto mais necessitado de companhia, mais se recomendava a reclusão 

ao epiléptico (idem, p.122). 

 

 

Os métodos arcaicos e rudimentares de tratamento assustavam e amedrontavam 

o doente, que, se fosse cardíaco, poderia morrer ou ficar surdo com o barulho do disparo 

próximo à seu ouvido, sem falar que a bala poderia ricochetear na parede e acertá-lo. A 

prescrição médica poderia; ainda, num efeito inverso, provocar novas doenças causadas 

pelo choque térmico da água fria com o quarto superaquecido. Tratamento inócuo e 

infrutífero que excluía o doente do convívio social. 

 Machado de Assis lançava o seu olhar cético para os procedimentos da 

homeopatia. Sentado ao lado do discípulo, entre um gole de café e uma baforada no 

charuto, dissecava a Arte de curar homeopaticamente. Perguntava ao jovem escritor se 

“Dar a respirar ao indivíduo em crise água-de-colônia, vinagre ou álcool. Estender-lhe 

os membros e os dedos, ou aplicar nas pernas cataplasmas emolientes de linhaça” 

(idem, p.124), surtiriam efeito e amenizariam as convulsões? Em outro trecho, o livro 

chama atenção para o fato de que o próprio autor parece duvidar da eficácia do remédio: 

 

 

Veja, Mário, como o próprio Chernoviz é cuidadoso ao uso imoderado do 

beladona. Dependendo da dose, ele a julga um veneno, mas mesmo assim 

recomenda [...] em alta dose a beladona é um veneno narcótico acre. Causa 

vertigens, secura e contrição da garganta, perturbação da vista, dilatação 

enorme das pupilas, delírio; além do mais, se a substância for dada em dose 

tóxica, segue-se agitação, fraqueza extrema, arrefecimento do corpo, e a morte 

(idem, p. 126). 

 

 

Cético por natureza e pessimista acentuado por leituras de Schopenhauer, 

Machado de Assis não acredita que a doença poderia ser curada com a prescrição 

homeopata, alerta Mário acerca da tíbia convicção de Chernoviz e quanto ao perigo de 

ingerir doses cavalares do medicamento “beladona”, que funcionaria como narcótico e, 

em alguns casos, ao invés de curar, matava. Ao leitor de Machado de Assis, impossível 
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não fazer analogia com o agregado José Dias; que, além de não prescindir de 

superlativos, chegou à casa de Bentinho 

 

 

vendendo-se por médico homeopata; levava um Manual e uma botica. Havia então um 

andaço de febres; José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma 

remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo, com pequeno ordenado. José 

Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. 
– Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá aonde quiser, mas fique morando 

conosco. 

 – Voltarei daqui a três meses. 

Voltou dali a duas semanas, aceitou casa e comida sem outro estipêndio, salvo o que 

quisessem dar por festa [...] Um dia, reinando outra vez febres em Itaguaí, disse-lhe meu 

pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e 

acabou confessando que não era médico. Tomara esse título para ajudar a propaganda 

da nova escola, e não o fez sem estudar muito e muito; mas a consciência não lhe 

permitia aceitar mais doentes. 

 – Mas você curou das outras vezes. 

 – Creio que sim; o mais acertado, porém, é dizer que foram os remédios indicados nos 

livros. Eles, sim, eles, abaixo de Deus. Eu era um charlatão... Não negue, os motivos do 

meu procedimento podiam ser e eram dignos; a homeopatia é a verdade, e, para servir à 

verdade, menti; mas é tempo de restabelecer tudo (ASSIS, 2008, Vol. I, p. 935).      

 

 

Não nos propomos a interpretar a obra pela vida do autor ou vice-versa, há muito 

tempo esse procedimento crítico se revelou mau caminho. Como estamos analisando 

Machado, que dialoga realidade e ficção, que não se excluem, achamos que a passagem 

de Dom Casmurro ilustra, como a mão e a luva, a criação do personagem José Dias, ou 

seja, a partir de conhecimentos que Machado de Assis tinha sobre a homeopatia. 

José Dias chegou à casa de Bento Santiago dizendo ser médico homeopata, 

ostentando Manual que confirmaria o seu conhecimento. Efetivamente curou dois 

cativos, todavia, quando um surto maior de febre atacou os escravos, chamado a 

oferecer seus conhecimentos medicinais, titubeou. Revelou a verdade, não é médico, 

“era um charlatão”. Ao mesmo tempo que se autodeprecia, justifica-se dizendo que 

mentiu por uma causa nobre, propagandear “a nova escola”. Provavelmente nem o 

próprio José Dias acreditava na eficácia da homeopatia, pois ao ser confrontado com as 

curas que fizera, atribuiu-as a Deus. 

Primeira frase que Machado de Assis ouviu ao entrar no consultório do doutor 

Miguel Couto –“Não sou especialista em epilepsia” (SANTIAGO, 2016, p. 292). A 

afirmação sincera e responsável, o desvelo e dedicação do médico, que cuidara 

incansavelmente de sua esposa Carolina, aumentaram a confiança e admiração, fizeram 

Machado de Assis indicá-lo ao amigo Mário de Alencar. Suas arguições e indagações 
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calcaram fundo na mente do jovem escritor, que concordou em se consultar com o 

médico. 

Machado de Assis revela ao doutor Miguel Couto que tem algum cabedal de 

conhecimento sobre a doença. O médico pede ao romancista para “anotar em folha de 

papel as circunstâncias que antecedem e cercam os futuros acessos. ‘Quanto mais 

precisa a descrição, melhor [...]’, insiste com voz macia e sorriso doce nos lábios, a 

demonstrar que está a par do temperamento do cidadão e do estilo literário do escritor” 

(idem, p.294). 

O doutor Miguel Couto não é leitor somente de compêndios e tratados de 

medicina, conhece a obra do romancista, por isso o sorriso nos lábios. Pedir descrição 

“precisa” a Machado de Assis, como se fosse um escritor naturalista ou realista, é ser 

irônico. No entanto, Machado se compromete a ser o mais exato possível. De sua parte, 

o doutor Miguel Couto não se resigna com o conhecimento já adquirido sobre a doença. 

Retorna aos Manuais e dicionários, lê revistas e periódicos especializados. Não é difícil 

para o bem sucedido médico importar livros franceses com pesquisas de ponta sobre 

epilepsia. Além de acercar-se de profissionais competentes, como o jovem médico 

Antônio Austregésilo, que defendeu tese de doutorado com título Estudo sobre delírio. 

O doutor Miguel Couto ordena aos auxiliares bibliografia ampla e atualizada que aborde 

a doença. Machado era examinado pelo médico 

 

 

à luz do momento paroxístico do acesso ou da crise, e tudo indica que nunca teria essa 

rara oportunidade. Por circunstâncias que só uma capital federal explica, o exame 

clínico do enfermo será sempre feito a posteriori. Só pelo diagnóstico sobre os reflexos 

é que o doutor Miguel pode e poderá saber algo de concreto sobre o estado mórbido do 

paciente; ou seja, pós-paroxístico correto pode indicar se o sistema denota, ou não, 

desiquilíbrio psíquico. Juliano Moreira recorre à análise dos reflexos tendinosos [...] 

Daí, ele conclui primeiro que a diminuição dos reflexos é quase sempre proporcional à 

intensidade do ataque. Se este não tiver sido violento e não tiver tido longa duração, 

estado mental, força muscular, pulso e respiração não sofrem grande modificação. À 

primeira conclusão, Juliano acrescenta uma segunda e definitiva. Pode-se julgar da 

violência, da extensão e da duração de um ataque convulsivo a que não se tenha 

assistido pelo exame dos reflexos tendinosos (SANTIAGO, 2016, p. 300).   

 

 

Depreende-se da passagem: o doutor Miguel Couto atendia Machado somente 

após as convulsões epilépticas. Talvez porque em uma “capital federal” tanto o paciente 

quanto o médico eram pessoas atarefadas. Com a ajuda do doutor Juliano Moreira e o 
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“exame dos reflexos tendinosos”, os médicos sabem o tempo exato de duração do 

ataque.  O médico prescreve dieta rigorosa a Machado de Assis. 

Silviano Santiago coteja as epístolas trocadas por Machado de Assis e Mário de 

Alencar nas quais falam sobre a doença. Chega a conclusão que há enorme diferença no 

trato da moléstia: 

 

 

agiganta-se uma diferença entre os dois. O jovem acadêmico sempre se entrega a longa 

e delicada análise psicológica do estado de espírito que precede o mal-estar súbito. Já o 

mais velho configura a situação psicológica das ausências com descrições lacunares ou 

metafóricas. A diferença na expressão das convulsões pelas duas personalidades aponta 

– no caso de Machado – para a insistência no caráter passageiro, pouco preocupante e 

muitas vezes corriqueiro do fato [...] Em matéria de doença, tudo para Machado é quase 

nada significante. Doença é tabu, ou se trata de estilo pessoal? Opto pelas duas 

hipóteses e acrescento que não é por acaso que o contista Machado escreve e publica “A 

causa secreta”. Como motor da trama de fundo médico, o segredo fortalece a maneira de 

o contista narrar o conto e justifica o estilo lacunar (idem, p. 280). 

 

 

A passagem descortina as maneiras distintas usadas pelos autores para 

descreverem a doença: Mário de Alencar descreve de maneira detalhada o estado 

psicológico por que passa nos momentos que antecedem o ataque; Machado de Assis é 

lacônico e reticente, como se a doença não tivesse relevância em sua vida de escritor 

consagrado. Silviano Santiago cogita os motivos pelos quais Machado de Assis trata a 

doença com descaso: “Doença é tabu, ou se trata de estilo pessoal?”. As duas 

alternativas são acolhidas por Silviano, que vê no conto “A causa secreta” indícios 

autobiográficos que “justificam o estilo lacunar” de Machado de Assis.    

Em seus últimos anos de vida, Machado de Assis foi uma espécie de relações 

públicas do governo. Recebia as autoridades que visitavam a cidade do Rio de Janeiro. 

Qualquer estrangeiro que tinha algum reconhecimento, era a Machado que solicitavam 

para recepcionar e dar boas vindas. Assim foi em 1905, atendendo a pedido do barão do 

Rio Branco, foi acolher a atriz Sarah Bernhardt. Aceito o papel de cicerone, as 

autoridades não titubeiam em recorrer a Machado de Assis para receber e mostrar as 

belezas naturais da cidade a outro visitante, o político francês Paul Doumer. 

Domingo ensolarado, o presidente da ABL está às dez horas da manhã no cais 

Pharoux, à espera do político, que chegaria no navio Cordillère, que está atrasado. 

Machado de Assis passa mal, sofre um ataque epiléptico. Convulsão clicada pelo 

fotógrafo Augusto Malta (ver fotografia na página 157). Machado de Assis está sentado 
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em um banco, de costas, a cabeça apoiada em um braço amigo, rodeado de intelectuais e 

escritores, romancistas e contistas, dramaturgos e jornalistas, poetas e curiosos 

“Carlos de Laet, Machado de Assis e Gustave Flaubert” é o título do primeiro 

capítulo de Machado. Os dois últimos dispensam apresentações, fazem parte da História 

da Literatura. Vamos levantar o véu de obscuridade que paira sobre o primeiro. 

Abordaremos primeiramente o Carlos de Laet clicado por Silviano Santiago; em 

seguida, o Carlos de Laet tal qual nos legou Raimundo Magalhães. 

Carlos de Laet é professor do colégio Pedro II, monarquista ferrenho, jornalista, 

escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Assiste ao ataque epiléptico que 

Machado de Assis sofre no centro da cidade, na rua Gonçalves Dias. Compungido, 

ajuda o romancista a pegar o bonde, deseja acompanhá-lo até sua casa, no que é 

proibido. Separam-se, mas a cena não lhe sai da cabeça. 

Há tempos Carlos de Laet vinha ruminando a ideia de relacionar arte e doença. 

O pensamento não frutificou porque sabia que os confrades da Academia relacionariam 

a extravagante ideia ao presidente da instituição, desagradaria a jornalistas e leitores, 

despertaria o deboche dos republicanos, que interpretariam a ideia como o desejo 

narcisista de chamar atenção para sua desconhecida obra, além de suscitar a ira da 

igreja. 

A doença, para a mente fértil de Carlos de Laet, é a força motriz da obra de 

Machado de Assis, inspira-lhe escrever obras-primas. Sua mente voa até as cidades 

mineiras de São João del-Rei e Ouro Preto, onde esteve esquecido e exilado, em 

represália contra a “insubordinação ao poder militar e republicano recém instalado no  

Palácio do Itamaraty” (SANTIAGO, 2016, p. 33). 

Em Minas Gerais, teve a companhia de Olavo Bilac, despachado pelo marechal 

de ferro Floriano Peixoto. O Príncipe dos Poetas e Carlos de Laet aproveitaram a foçada 

estadia nas cidades barrocas para estudar as relíquias religiosas e os poetas clássicos, as 

esculturas de Aleijadinho e a biografia dos artistas setecentistas. Carlos de Laet deduz 

que a genialidade de Aleijadinho, assim como a de Machado de Assis, deriva da doença. 

A moléstia fomenta a genialidade criativa, não importa qual doença, epilepsia ou 

degenerativa. Atribui à moléstia o dom criativo, indissociável à criação de obra-prima, 

sentença elaborada por sua mente doentia. 

 O elo entre doença e arte surgiu na mente de Carlos de Laet após a leitura de 

Souvenirs littéraires, de Maxime du Camp. Neste compêndio, há um capítulo dedicado 

ao autor de Madame Bovary – Gustave Flaubert. O grande nome do Realismo francês e 
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mundial padece do mesmo mal que Machado de Assis, epilepsia. O livro de Maxime du 

Camp, mescla de tratado científico e biografia, encanta de Laet. Através de suas 

páginas, fica embevecido ao saber que o pai de Flaubert, Achille-Cleóphas, é médico e 

dedica-se humanamente aos doentes menos favorecidos. Segundo Maxime du Camp, o 

melhor retrato do médico Achille-Cleóphas é pintado pelo seu filho e célebre 

romancista nas  páginas finais de Madame Bovary, na figura do doutor Larivière. 

Leiamos: 

 

 

A aparição de um deus não teria causado tanta emoção. Larivière pertencia à grande 

escola cirúrgica saída de Bicheat, a essa geração, já desaparecida, de médicos filósofos 

que, dedicando à sua arte um amor fanático, a exerciam com exaltação e sagacidade! No 

seu hospital, tudo tremia quando ele se irava e os alunos tinham-lhe tal veneração que, 

tão logo se estabeleciam, se esforçavam por imitá-lo o mais possível, de modo que se 

podia ver neles, pelas vilas dos arredores, a sua longa capa de menino e o amplo fato 

preto, que, desabotoado, lhe encobria um pouco as mãos carnudas, umas mãos belas que 

nunca calçavam luvas, como para estarem prontas a mergulhar nos mistérios. 

Desdenhando as condecorações, os títulos e as academias, hospitaleiro, liberal e 

paternal com os pobres, praticando a virtude sem crer nela, teria quase passado por um 

santo, se a agudeza de seu espírito o não tivesse temido como um demônio. O seu olhar, 

mais cortante que os bisturis, penetrava diretamente na alma e desarticulava todas as 

mentiras, atravessando alegações e pudores (SANTIAGO, 2016, p. 41). 

 

 

O longo trecho – aliás, páginas de Flaubert não maçam ninguém – é necessário 

para exemplificar o labirinto narrativo que é Machado. Saímos do romance 

contemporâneo de Silviano Santiago, penetramos nas prazerosas e envolventes, 

cativantes e engenhosas páginas de Madame Bovary. A leitura da minuciosa e detalhista 

narrativa maravilhou Carlos de Laet. Católico fervoroso, acostumado a genuflexões ante 

a imagem de São Francisco de Assis, o relato desse homem que “praticava” a medicina 

como “virtude [...] teria quase passado por um santo”, o extasiou.   

Gustave Flaubert foi amigo de Maxime du Camp na Universidade, em sua –

graças a Deus – malfada tentativa de ser advogado. Após algumas reprovações, Flaubert 

se retira para o campo, onde se dedicará exclusivamente à literatura. Preocupada com a 

saúde do filho, perplexa com a inapetência do marido e médico para cuidar do filho 

doente (confirmando o adágio popular que diz, “Em casa de ferreiro, o espeto é de 

pau”), a senhora Anne Justine Caroline, mãe de Flaubert, escreve uma carta a Maxime, 

pedindo-lhe que venha visitar o amigo. Convite aceito. O ex-companheiro de classe 

presencia os vários ataques epilépticos que, segundo sua análise, decorrem da frustração 

de Flaubert “como acadêmico de direito”. Diante do quadro, Maxime du Camp, que 
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acalentava pretensões literárias, dominado pelo complexo de inferioridade, indaga 

interiormente: como pode um doente escrever tão bem? Como um homem diversas 

vezes reprovado na Universidade consegue dominar a técnica da escrita e ser um 

mainstream na literatura? 

 As perguntas de du Camp fincam raízes na mente do escritor Carlos de Laet, 

mas direcionadas para o monstro da literatura brasileira – Machado de Assis. Lembra do 

ataque epilético que presenciou na Rua Gonçalves Dias. Um trecho da obra o marca 

tanto, que o traduz para o português, muda os pronomes je e toi para eu e tu, eis as 

palavras do traidore: “Posso perdoar-te. Menos por serem quem tu és. Menos por eu 

não ser quem tu és. Menos ainda porque eu não sou tu” (SANTIAGO, 2016, p.45). A 

inveja corrói de Laet. Como admitir que um mulato, “filho do pintor de paredes com a 

bordadeira e costureira açoriana” (JÚNIOR, 1981, Vol. I, p. 10), gago e ainda por cima 

epiléptico, pudesse escrever melhor que ele, ser o maior da nação e um dos melhores 

romancistas do mundo? Até hoje a pergunta continua a ecoar na mente de muita gente. 

   Durante séculos, a epilepsia foi considerada doença diabólica, quando a pessoa 

tinha as convulsões, deduzia-se que o doente estava possuído pelo diabo, a enfermidade 

era castigo de Deus, quem possuía o mal vivia isolado e alijado socialmente. A 

discriminação e o preconceito, a vergonha e o opróbrio cobriam o doente com um véu 

de ignorância e medo. 

As inúmeras digressões que ocorrem em Machado, tal qual na obra machadiana, 

retardam e colocam em suspense as futuras atitudes do personagem e a curiosidade do 

leitor. Típico dessas digressões é o capítulo em questão. Queremos saber qual será o 

comportamento de Carlos de Laet após assistir à crise de Machado, que reconfigurou 

“para sempre o [seu] caráter” ( SANTIAGO, 2016, p. 25). No entanto, ao mergulhar 

numa obra desconhecida que relata a biografia de Flaubert, a obra de Silviano deixa em 

suspense as atitudes de Laet e a curiosidade do leitor. 

Silviano Santiago tira o foco de Machado de Assis e o coloca sobre Carlos de 

Laet, especificamente sobre sua leitura de Souvenirs littéraires, os efeitos dessas 

páginas em sua cabeça propícia a devaneios. Num percurso tortuoso e sinuoso, o leitor 

tem em suas mãos a biografia de Flaubert, à qual descortina fatos poucos conhecidos da 

vida do autor de Educação sentimental. 

Segundo Silviano Santiago, Carlos de Laet é invejoso, sabe que nunca 

“escreveria o que Machado de Assis escreveu um dia modestamente, que ele, como 

escritor, se assemelha a ‘um soldado raso’” (SANTIAGO, 2016, p.46). Alguns anos 
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após assistir ao ataque epiléptico de Machado de Assis, Carlos de Laet deixará 

transparecer os sentimentos que nutria e ocultava pelo escritor em uma crônica escrita 

na noite de 29 de setembro de 1908 que tem como mote a morte de Machado de Assis, 

publicada no Jornal do Brasil. 

Carlos de Laet correu à redação do jornal, entregou a cópia do necrológio, que 

saiu no dia primeiro de outubro, e foi à sala dos proprietários do periódico, os irmãos 

Fernando Mendes e Cândido Mendes, conhecidos por divergências ideológicas. Aquele; 

republicano; este, monarquista. Não encontrou apoio à sua tristeza, pois os irmãos 

estavam a par da alcunha que Laet lhes colocara: Esaú e Jacó. 

Em artigo em que analisa “A questão da memória em quatro narrativas 

contemporâneas: Heranças e Machado de Silviano Santiago, Leite derramado de Chico 

Buarque, Val e Lalinha, de Godofredo de Oliveira Neto”, o professor Jobim afirma: 

 
há histórias contadas em Machado que têm correspondência com obras anteriormente 

publicadas, algumas citadas pelo narrador, como a edição recente da correspondência 

machadiana ou a antologia das crônicas de Bilac organizada por Antonio Dimas; outras, 

porém; não, como o ensaio de Antonio Carlos Secchin ‘Alencares e Assis’4 (JOBIM, 

2017, p. 27). 
 

 

Ao ensaio de Secchin, acrescentamos Vida e obra de Machado de Assis, de 

Raimundo Magalhães Júnior. Talvez a melhor biografia de Machado de Assis, dividida 

em quatro volumes: I Aprendizado, II Ascensão, III Maturidade e IV Apogeu. O 

romance de Silviano Santiago, Machado, comenta várias passagens de Vida e obra de 

Machado de Assis, sobretudo os capítulos finais do último volume. No entanto, não há 

sequer uma nota de rodapé citando Raimundo Magalhães. Aliás, algumas passagens do 

romance de Silviano, em nosso entender, serão completamente compreendidas se 

comparadas as de Vida e obra de Machado de Assis. 

O retrato pintado de Carlos de Laet por Silviano Santiago revela um homem 

invejoso, não aceitava que os seus escritos ficcionais fossem inferiores aos de Machado 

de Assis. Olhar totalmente distorcido tem Raimundo Magalhães, que enxergou de Laet 

como amigo de Machado de Assis, cujo talento reconhecia em seus artigos. Sobre a 

coletânea de contos Papéis avulsos, assim escreveu Carlos de Laet: 

 

 

 
4 O ensaio está disponível na Internet. Consultado em 17-01-2019, às 3: 57. 
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Abram Vossas Excelências e Senhorias lugar na sua biblioteca para mais um bom e 

espirituoso livro do Sr. Machado de Assis [...] reunião de contos e artigos humorísticos, 

alguns dos quais já foram devidamente apreciados, quando figuraram no rodapé das 

folhas diárias favorecidas pela colaboração do distinto escritor. Não destoa o livro dos 

que os precederam, firmados pelo mesmo nome: afinou-se mais o estilo e guardou-se a 

graça e a originalidade das outras imaginações do autor (JÚNIOR, Vol. III, p. 33). 

 

 

Esse é um trecho da longa crítica elogiosa que de Laet escreveu sobre a 

antologia de contos. Menciona o fato de alguns já terem saído em periódicos onde 

Machado colaborava. Ressalta que o estilo “afinou-se mais” e destaca a “graça e 

originalidade” de Machado de Assis.   

Carlos de Laet assinava a coluna “Microcosmo”, que saía no Jornal do 

Commercio . Houve uma efeméride a propósito da publicação de Crisálidas, coletânea 

de poemas e primeiro livro publicado por Machado de Assis, que completava vinte anos 

de sua primeira publicação. Em sua coluna, de Laet5 escreveu: 

 
 

A obra de Machado de Assis a coberto das invectivas dos censores, que primeiro 

atentam na forma, assim também o caráter impessoal, posto que pungente, do seu 

humorismo, o tem isentado de protestos e inimizades que inegavelmente suscita a 

enunciação de certas verdades. Sabe ele dizê-las com tal jeito que cada qual entende que 

são com o seu vizinho e fica satisfeitíssimo e amigo do humorista (LAET, 1886 apud 

JÚNIOR, 1981 Vol. III, p. 94).   
 

 

O articulista destaca a inteligência de Machado de Assis, comenta a 

impessoalidade que permeia a sua obra. Laet continua a tecer louvores a Machado de 

Assis, em cujos romances constata o toque moral dos fabulistas clássicos, mas sem 

moralismo conservador, além do humor que faz cócegas no leitor, provocando o riso. 

Machado de Assis construiu personagens complexas, verossímeis e universais. 

Teve sua literatura prestigiada enquanto ainda vivia; portanto, era natural despertar a 

raiva de alguns homens, que procuram em sua obra motivos para o censurar, mas não os 

encontram, pois a forma como escreve e a maneira como constrói as personagens não 

deixam arestas para os detratores. Essas são as palavras de Carlos de Laet, que não 

lembram o mequetrefe pintado por Silviano Santiago. Há outra comemoração em que de 

Laet6 também presencia: aniversário de cinquenta anos de Machado de Assis. Assim 

descrita por ele: 

 
5 Artigo publicado por Carlos de Laet no Jornal do Commercio, de 10 de outubro de 1886. 
6 Crônica publicada por Carlos de Laet em O Jornal de 1926 e compilado por Múcio Leão no livro O frade 
estrangeiro e outros escritos. 
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Na sala da redação da Tribuna Liberal, que era órgão do partido e por ele custeado sem 

o menor gravame dos cofres públicos, costumavam reunir-se vários liberais, e entre eles 

certo dia se deliberou glorificar Machado de Assis, então no apogeu da sua brilhante 

carreira. Duas dificuldades, porém, havia para a realização desse propósito, e eram, de 

um lado, achar-se o conveniente ensejo para a manifestação, e, do outro, a irredutível 

modéstia de Machado, sempre infenso a qualquer espírito de publicidade (LAET apud 

JÚNIOR, 1981, Vol. III, p. 140). 
 

   

A citação acima é outra passagem – há inúmeras – da bela biografia de Machado de 

Assis escrita por Raimundo Magalhães, na qual Carlos de Laet não parece o dedo-duro 

e invejoso desenhado por Silviano. Na passagem citada, de Laet fala da dificuldade de 

se homenagear a Machado de Assis, avesso “a qualquer espírito de publicidade”. 

 Silviano Santiago afirma que Carlos de Laet, após testemunhar o ataque 

epiléptico de Machado de Assis, muda sua percepção do homem e do escritor: 

 

 

Oscila entre o encantamento com o escritor e a inveja e o ressentimento que guarda por 

ser ele quem chegou a ser. Oscila entre a admiração pela frase límpida, escorreita, 

irônica [...] Amor, inveja e indignação se casam no altar do ciúme, ao mesmo tempo em 

que abrem espaço para o ressentimento por não ser ele quem Machado é no Brasil 

(SANTIAGO, 2016, p. 45). 

  

 

Ora, ser Machado de Assis invejado pelos companheiros de profissão não é algo 

extraordinário, já que a posição alcançada normalmente seria invejável.  A inveja de 

Carlos de Laet o levou a atribuir, segundo Silviano Santiago, à epilepsia a capacidade 

criativa de Machado de Assis. Há a inveja boa, aquela que nos leva a querer ser igual ao 

outro, ou seja, a inveja que dominou os escritores do Barroco e do Arcadismo, levando-

os a emular os autores clássicos. A inveja de Carlos de Laet; porém, como sugere 

Silviano, era maldosa e mesquinha, que procurava defeito em quem fosse superior a ele; 

enfim, a inveja de Iago, da tragédia Otelo, de Shakespeare. 

Silviano Santiago afirma que Carlos de Laet está na Rua do Ouvidor, 

acompanhado de outro professor do Colégio Pedro II, quando Machado de Assis se 

aproxima, cambaleando. Machado de Assis tenta articular algumas palavras: 

 

 

As curtas frases sussurradas pelo mestre saem aos solavancos, sem sentido aparente. O 

rosto perturbado e o corpo sem plumo, enviesado [...] Chocado, Laet escancara os olhos 

e não acredita na cena que flagra em plena rua do centro da capital federal e à luz do sol. 

Atônito, julga que a dor pela perda de Carolina é que lhe transtorna a fisionomia e que 
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as palavras são balbucios porque pronunciadas por criança órfã, aturdida por tragédia 

incompreensível. Não há como lhe passar pela cabeça que o escritor tenha exagerado no 

vinho (SANTIAGO, 2016, p. 23-24). 

 

 

Segundo Silviano Santiago, Laet fica “Chocado” e espantado ao ver Machado de 

Assis, cujo andar trôpego é atribuído ao vinho, exagero etílico justificado pela morte da 

esposa Carolina. À medida que se aproxima do romancista; no entanto, as conjecturas 

caem feito castelo de cartas. A impressão que o ataque causou em Carlos de Laet é 

narrada por mais algumas páginas, sempre pelo filtro do ficcionista, nenhum trecho da 

crônica escrita por de Laet é citado, tampouco a obra de Raimundo Magalhães, que traz 

trechos da crônica7. Salvo engano, Carlos de Laet é o único escritor que registrou em 

escritos o ataque epiléptico sofrido por Machado de Assis: 

 

 

Nunca verdadeiramente privei com Machado de Assis, mas de uma vez se me 

desvendou o homem íntimo e pelo seu lado meigamente afetivo. Estava eu a conversar 

com alguém na rua Gonçalves Dias, quando de nós se acercou Machado e dirigiu-me 

palavras em que não percebi nexo. Encarei-o surpreso e achei-lhe desmudada a 

fisionomia. Sabendo que de tempos em tempos o salteavam incômodos nervosos, 

despedi-me do outro cavalheiro, dei o braço ao amigo enfermo, fi-lo tomar um cordial 

na farmácia mais próxima e só o deixei no bonde das Laranjeiras quando o vi, de todo 

restabelecido, proibiu-me que acompanhasse até à casa (LAET, 1908, apud JÚNIOR, 

vol. III,1981, p. 302).   
 

 

Estas são as palavras da testemunha ocular, que presenciou o ataque epiléptico 

de Machado de Assis. Carlos de Laet afirma que nunca foi amigo íntimo do famoso 

romancista. Diz ainda que levou Machado de Assis à farmácia mais próxima, onde lhe 

serviram um remédio e que o acompanhou até o bonde. Não deixara o contista em casa 

porque fôra terminantemente proibido. O cronista continua o relato, segundo o qual 

Machado de Assis não se esqueceu de agradecer-lhe: 

 

Procurou-me de propósito para agradecer e, na longa conversação que então travamos, 

descobriu-se o coração ulcerado pela recente morte de ‘sua Carolina’. Após uma crise 

de lágrimas, ele me deixou profundamente entristecido: triste por vê-lo assim mal 

ferido, triste pela convicção de que para tal golpe não havia bálsamo possível (idem, p. 

302) 

 

 

A crônica de Carlos de Laet foi publicada após a morte de Machado de Assis. 

Silviano apenas alude ao artigo, “Laet escreve altas horas da noite de 29 de setembro de 

 
7 Crônica publicada por Carlos de Laet no Jornal do Brasil em 1º de outubro de 1908. 
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1908” (p.47). Também não faz referências a Raimundo Magalhães, que a reproduziu 

quase na íntegra. 

O cotejo entre o Carlos de Laet retratado por Silviano Santiago com o oriundo 

da palheta de Raimundo Magalhães revelou duas imagens diferentes e antagônicas. 

Talvez a pessoa mais mudada com a passagem da realidade à ficção. A imagem 

plasmada por Silviano Santiago é de alguém que sofre de complexo de inferioridade, de 

“eterno candidato derrotado [...] um Sancho Pança” (p.38). Mostramos, no entanto, que 

Laet também tinha o lado humanista, mesmo após assistir ao ataque, continuou a 

admirar a literatura e o homem Machado de Assis. A comparação também serve; quiçá, 

para que o nome de Carlos de Laet não fique como o grande invejoso de Machado de 

Assis, contribuindo para perpetuar o anonimato de sua obra. 

Os grandes trechos de Machado, a nosso ver, são aqueles em que a obra 

machadiana é analisada pelo viés da Teoria da Literatura, nos quais Silviano observa na 

obra de Machado de Assis: as intenções e os interesses, as ambiguidades e os conflitos 

que constituem a psicologia das personagens. Quando se refere ao narrador: “O narrador 

de Machado está sempre a dialogar com quem o lê. Em cena aberta ou em diálogo com 

o narrador, em corpo a corpo sedutor e piscar de olhos maroto, ele leitor ou ela leitora 

estão para sempre seduzidos, conquistados ou derrotados” (SANTIAGO, 2016, p. 364). 

Ou aos romances: 

 
 

 

Nos romances de Machado de Assis, ganha interesse o uso de episódios digressivos, 

aparentemente desmotivadores da continuidade na leitura da trama principal. De 

repente, o contista ou o romancista introduz no conto ou romance que escreve um curto 

episódio, às vezes curtíssimo, aparentemente irrelevante (assim crê à primeira vista o 

leitor). À medida que a narrativa avança, o curto e irrelevante episódio ganha mais e 

mais poder sobre o todo da fabulação ficcional [...] trata-se da digressão, totalmente 

imprevista pela trama global. Parece que, mal iniciada a viagem, o trem perde o destino, 

ou descarrila. E logo depois reganha o destino. Corte, abertura e digressão, se somados, 

são a forma mais autêntica e corajosa de Machado de Assis interromper, subverter e 

corroer a tradição oitocentista do romance realista que caminha na cadência do sentido 

linear e evolucionista da trama e da história social (SANTIAGO, 2016, p. 280-281).    
 

 

São passagens como essas que fazem de Machado um grande ensaio. Quando a 

verve ensaística de Silviano Santiago fala mais alto, aguça o seu olhar para o texto 

literário, produz análise crítica na qual demarca a diferença de estilo do autor de 

Memórias póstumas de Brás Cubas para os outros escritores realistas, ao comparar o 

estilo machadiano com “o carro com problema na caixa de mudança de marcha”(p. 
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281). Enfim, ao sintetizar os elementos que compõem o estilo de Machado de Assis: 

safanão, tranco, corte, abertura e digressão. 

Atualmente, a melhor qualificação dada a Machado de Assis foi de Silviano 

Santiago, ao se referir ao escritor como “mímico”, essas são as imagens usadas para 

refletir sobre o conceito: 

 

 

Como o mímico. Machado aprendeu a engabelar o espectador, tendo antes lhe batido a 

carteira na bilheteria. Na praça pública dos acontecimentos [...] Machado de Assis 

ensaia a arte do mímico. Veste-se todo de branco, empoeira o rosto e as mãos de pó de 

arroz, ganha coragem para sair do camarim onde aprimora os gestos definitivos da arte e 

começa a dar vida à representação ideal de todo e qualquer ser humano, de todas as 

vidas (idem, p. 66). 

 

 

A comparação é um insight impactante! Machado nos engana e ludibria, finta e 

“engabela”, somos trapaceados já na fila da “bilheteria”. Após vestir-se de “branco” e 

sair do “camarim”, Machado de Assis representa “qualquer ser humano, de todas as 

vidas”, abrange todas as possíveis formas de linguagem artística: drama e romance, 

tragédia e comédia, epopeia e novela, conto e poesia. 

Machado de Assis denomina os ataques epilépticos de “ausência”. Durante um 

dos incontáveis ataques sofridos, transcreve as palavras “caso da bacia” e mostra-as ao 

doutor Miguel Couto. As três palavras balbuciadas e anotadas por Machado no 

paroxismo da doença ofereceram a Silviano interpretação peculiar sobre o Irmão das 

Almas, personagem de Esaú e Jacó, que andava com uma bacia sobre a cabeça, a pedir 

esmolas para as almas no purgatório. Esse irmão recebeu esmola da mãe dos gêmeos, 

Natividade. 

 A obra de Machado de Assis é permeada por três saberes: a história social 

brasileira8, a Bíblia e a Mitologia Grega. Sob a luz dos dois últimos conhecimentos, 

Silviano Santiago interpreta os capítulos “O velho diálogo de Adão e Eva”, “O velho 

colóquio de Adão e Caim” e “Delírio”, de Memórias póstumas de Brás Cubas. Segundo 

Silviano, “Todos os três capítulos participam do amplo jogo dramático machadiano 

sobre sexualidade, esterilidade, fecundidade e descendência” (SANTIAGO, 2016, p. 

 
8 Tema abordado por Roberto Schwarz em dois ensaios clássicos: Ao vencedor as batatas (2000) e Um 
mestre na periferia do capitalismo (2000). Em ambos, analisa a relação entre processo social e forma 
literária: no primeiro, a relação de favor nos primeiros romances de Machado de Assis: Ressurreição 
(1872), A mão e a luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878). No segundo, analisa de forma 
brilhante Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), como o seu narrador “volúvel” encarna as 
contradições da sociedade liberal e escravocrata. 
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372). “O velho diálogo de Adão e Eva” é o famoso e desconcertante capítulo dos 

pontinhos: 

 
 

Brás Cubas .............................................................? 

Virgília.......................................................... 

Brás Cubas .......................................................................................   

...........................................................................................................   

Virgília ....................................................................................... ! 

(ASSIS, 2008, Vol. I,683). 

 

  

O título do capítulo remete ao diálogo, segundo a Bíblia, entre o primeiro 

homem, Adão, com a primeira mulher, Eva. Mas no romance é protagonizado por Brás 

e Virgília, que não trocam sequer uma palavra, no lugar de suas vozes os pontinhos e 

pontos de interrogação ou exclamação, como confirma o trecho acima citado. 

 “O velho colóquio de Adão e Caim” é outro capítulo que traz nomes de 

personagens bíblicos, mas também encenados por Brás e Virgília. Nele, enquanto 

Virgília está enraivecida e ressentida por não ter sido lembrada no testamento do 

asmático Viegas nem com uma “pastilha” (ASSIS, 2008, Vol. I,  p. 714), apesar do zelo 

e dedicação, Brás não está nem um pouco interessado em suas lamúrias e decepções 

financeiras, pensa unicamente em ter um filho, se imagina brincado com a criança, 

pegando-a no colo, ela já grande, formada em bacharel, a discursar na Câmara etc. Ao 

constatar que sua cólera não é ouvida, Vigília reclama: “reprochava-me o silêncio; dizia 

que eu já lhe não queria nada. A verdade é que estava em diálogo com o embrião; era o 

velho colóquio de Adão e Caim, uma conversa sem palavras entre a vida e a vida, o 

mistério e o mistério” (ASSIS, 2008, Vol. I, p.714. Grifos nossos). Sobre esses 

capítulos de Memórias póstumas de Brás Cubas, Silviano Santiago afirma: 

 

capítulos que tratam de diálogos bíblicos clássicos são paradoxalmente esvaziados de 

palavras, como se todas as que pudessem escrever o diálogo ou o colóquio entre homem 

e mulher, entre pai e filho, não fossem mais as que se encontram na Bíblia, a que se 

referem, no entanto, de modo inquestionável. Os dois capítulos bíblicos serão providos 

com as palavras de Hesíodo [...] De forma silenciosa e nominal, a palavra grega torna-se 

altissonante no texto machadiano e se sobrepõe às reticências. Aos olhos do leitor 

[Silviano] se estatela nova e autêntica forma de texto enviesado, agora a se manifestar 

pela fala grega a desequilibrar o eixo bíblico dominante [...] Sujeita os personagens 

bíblicos aos gregos (SANTIAGO, 2016, p. 373-374). 

 

 

Silviano Santiago, enquanto ensaísta, situa a cultura grega em um estágio 

superior ao saber bíblico, por isso no lugar dos pontinhos que substituem as palavras de 
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Brás e Virgília seriam colocados o texto grego. É uma espécie de palimpsesto às 

avessas. Como não há texto sobre o qual escrever, escreve-se o texto de Hesíodo nos 

pontinhos deixados por Machado, nos interstícios do texto machadiano, a fim de 

“Sujeita[r] os personagens bíblicos aos gregos”. Não há como negar, a interpretação é 

fascinante. Mas a literatura de Machado de Assis coloca a mitologia grega acima da 

cristã? Em nosso entender, não. As duas culturas estão no mesmo patamar. Os 

pontinhos que preenchem o lugar da fala de Brás Cubas e Virgília denotam a 

dificuldade do diálogo9, em alguns momentos, entre o homem e a mulher. Dificuldade 

iniciada lá no Paraíso com Adão e Eva, daí a intertextualidade estabelecida no título do 

capítulo. Lembrando que, ao ser questionado por Deus por ter comido o fruto proibido, 

Adão culpou a Eva. 

 Inúmeras vezes a namorada ou mulher reclama do parceiro que não a ouve. A 

Bíblia não relata nenhum diálogo entre Adão e seu filho Caim, como jamais haverá 

diálogo entre Brás e seu filho, pois no capítulo “Das negativas” Brás afirma: “Não tive 

filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria” (ASSIS, 2008, Vol. 

I, p. 758).   

Silviano Santiago leu nos pontinhos que Machado de Assis inseriu nos diálogos 

dos personagens a possiblidade de imiscuir a narrativa grega, em sua leitura, superior a 

bíblica. Entretanto, a nosso ver, os pontinhos soam como ironia e sarcasmo do 

debochado narrador. Sabe-se que entre marido e mulher sempre houve e haverá 

discussões intermináveis, as incontornáveis DRs. Daí os pontinhos, muda-se o contexto, 

todavia, a relação entre homem e mulher continua a mesma, tal qual a de Adão e Eva. 

 O capítulo CXXXIX, de Memórias póstumas de Brás Cubas, traz o título “De 

como não fui ministro D’Estado”, também não tem nenhuma palavra escrita, somente 

pontinhos. Como diz Brás Cubas no capítulo seguinte, que tem o curioso e 

 
9 Sobre a dificuldade do diálogo entre o homem e a mulher, ver o romance Mal-entendido em Moscou, de 

Simone de Beauvoir. Protagonizado pelo casal de professores, André e Nicole, que viaja a Moscou para 

reencontrar a filha Macha e também para poderem  ficar mais juntos. A viagem; no entanto, em vez de 

aproximá-los, os distancia. Como o romance é narrado alternadamente sob as perspectivas de André e 

Nicole, possibilita o leitor conhecer as neuroses e conflitos que cada um alimenta em relação ao outro: 

Nicole se acha velha, por isso o marido está mais interessado nas mudanças por que passam a então 

URSS, em aprender russo do que ficar em sua companhia; André, por sua vez, também se sente velho, 

pensamentos melancólicos o assaltam, acha que Nicole não o ama como antes. O estopim do 

desentendimento é a decisão de André, à revelia de Nicole, de ficar mais dez dias em Moscou. Quando 

Nicole decide fazer as malas e voltar para Paris, o casal finalmente decide conversar: “Poder conversar é 

uma grande sorte, disse ela. É compreensível que, nos casais que não sabem se aproveitar das palavras, os 

mal-entendidos formem bolas de neve e acabem por estragar tudo entre eles”. Simone de Beauvoir, Mal-

entendido em Moscou. Trad. Stella Maria da Silva Bertaux. São Paulo: Mediafaschion, 2017, p. 74. 
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autoexplicativo título, Que explica o anterior: “Há coisas que melhor se dizem calando; 

tal é a matéria do capítulo anterior” (idem, p. 745). 

O silêncio, às vezes, diz muito. E a conhecida influência de Laurence Sterne e 

seu romance A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, no qual há trechos em 

que não há sequer uma palavra, mas um retângulo negro a cobrir a página inteira? (ver 

anexo página 158) 

Chegamos ao capítulo “Delírio”. Em seu delírio, Brás Cubas cavalga num 

hipopótamo que o leva “à origem dos séculos” (Assis, 2008, Vol. I,  p.632) nas palavras 

do próprio animal, que  lhe pareceu parente do cavalo de Aquiles ou da burra de Balaão. 

A viagem o transporta para um tempo antes do Éden. Brás, em um anacronismo 

vexatório, deseja parar na tenda de Abraão. Encontra uma mulher gigantesca, cujos 

nomes são Natureza ou Pandora, que traz em sua “bolsa os bens e os males, e o maior 

de todos, a esperança, consolação dos homens”(idem, p. 634). Pandora o transporta ao 

alto de uma montanha, de onde Brás assiste “a história do homem e da terra” (idem, 

p.634), narrativa de “flagelos e delícias”. O espetáculo é desumano e estarrecedor. Do 

pico da montanha, Brás contempla a miséria humana: alegria e tristeza, sorriso e 

lágrima, convalescência e saúde, prazer e depressão, amor e raiva, vida e morte. Desse 

lugar, Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento. Brás Cubas viu uma figura que o 

impressiona: 

 
 

Uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalho de impalpável, outro de improvável, 

outro de invisível, cosidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação; e essa 

figura – nada menos que a quimera da felicidade – ou lhe fugia perpetuamente, ou 

deixava se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como um 

escárnio, e sumia-se, como uma ilusão (ASSIS, 2008, p. 634-635). 

 

 

 Impressionam a descrição da felicidade e os trajes que a vestem. A felicidade é 

uma “quimera”, que não se deixar pegar nem obter, escapa às mãos do homem, que a 

persegue “perpetuamente”. Se em algum momento, o homem julga-se feliz, é ilusão, 

“escárnio”. Brás ainda viu “a enxada e a pena, úmidas de suor”. Ou seja, a grande 

literatura é feita de muito trabalho e esforço, dedicação e renúncia, por isso a “pena” 

está molhada de suor, como a ferramenta do trabalhador braçal. Retornemos a Machado 

e a criação da primeira mulher – Pandora. 
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Pandora não nasce humana. É uma espécie de manequim, construído artificialmente em 

argila. Tendo por modelo a beleza das deusas Atenas, Ártemis e Héstia, ganha as 

características físicas de deusa imortal e a personalidade de moça que nunca deu à luz. 

Os deuses emprestam também ao manequim Pandora a voz dita humana. Não para que 

ela diga a verdade, mas para que a esconda. A bela mulher esculpida brilha [...] charme, 

beleza e sedução. No entanto, os deuses decidem implantar [em Pandora] o 

temperamento de cadela e o espírito de mentirosa, e até de ladra (SANTIAGO, 2016, p. 

375).   

 

 

Pandora foi moldada do barro, assim como Adão, seu corpo escultural sintetiza a 

beleza das deusas gregas, sua personalidade e voz; no entanto, são humanas. Também 

humanas são as suas fraquezas: mentir e roubar. Ao criar a mulher e inseri-la no mundo 

helênico e macho, Zeus fomentou nos homens um desejo, até então desconhecido, o 

sexual, a reprodução sexuada, que garante a perpetuação da espécie. Pandora desafinou 

o harmônico mundo grego: 

 

 

A criação da primeira mulher entre os autóctones helenos, todos masculinos, causa 

drama e desperta uma pergunta, pergunta que será devidamente silenciada pela Bíblia 

sagrada porque, ao retirar a mulher do corpo de Adão, logo a antropomorfiza. A 

pergunta persiste. Não foi feita por Hesíodo, mas por um personagem de peça de teatro 

escrita por Eurípedes. Por que há dois gêneros, o masculino e o feminino? Não teria 

sido mais simples se os deuses helenos tivessem imaginado um sistema de seres 

singulares? Por que no mundo dos imortais e dos mortais não há apenas homens que 

vão até o templo onde, depois de depositarem ao pé do altar um bom número de dons 

votivos, dali retiram um bebê menino? Responder à narrativa de Hesíodo e à pergunta 

de Eurípedes é se dar conta de que a questão humana fundamental é a da dupla e 

diferente sexualidade” (SANTIAGO, 2016, p. 376. Grifos nossos) 
 

 

A passagem revela a revolução sexual causada por Pandora no mundo habitado 

por deuses gregos e, homens. A paz reinante foi perturbada com a criação de Pandora, 

que fomentou conflitos e indagações, “Por que há dois gêneros, o masculino e o 

feminino?”. A pergunta não foi esboçada na trama de Hesíodo, mas em peça de 

Eurípedes. Silviano traz outro autor, também grego, para levantar, sutilmente, a 

discussão sobre gênero, que está na ordem do dia, já que, ainda segundo o ensaísta, “a 

questão humana fundamental é a da dupla e diferente sexualidade”. 

 Em seu delírio, Brás viu como a felicidade zomba do homem, que é jogado de 

um lado para outro, as mazelas e os poucos momentos de felicidade são os polos 

extremos sobre os quais o homem procura se equilibrar desde remotos tempos. No 

Eclesiastes, livro do qual Machado de Assis foi leitor assíduo, diz: 
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Que proveito tem o homem, de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol? Uma 

geração vai, e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre [...] O que foi, 

isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há novo debaixo do 

sol (Eclesiastes 1:3-4,9). 

 

 

O espetáculo monótono e terrível, enfadonho e trágico, encenado pelo homem 

sobre a terra, o leva a questão fundamental da existência: qual o sentido da vida? O 

humor, a ironia fina e a comicidade são recursos estilísticos com os quais Machado de 

Assis desconstrói o discurso altissonante, seja religioso ou histórico: 

 

 

Ao considerar a uma, a história, e à outra, a religião, como meros complementos, 

Machado salienta os equívocos cometidos por ambas quando justificam a idoneidade de 

toda a Autoridade que se aplicar a avaliar – por deter conhecimento superior apropriado, 

correto e justo – os relatos da vida singular (SANTIAGO, 2016, p. 371). 

 

 

Em outras palavras: ciente de que nem a história e tampouco a religião 

conseguem explicar a complexidade singular do ser humano, Machado de Assis agrega 

a estes saberes a mitologia grega. Análise com a qual concordamos. 

 Silviano Santiago teceu uma narrativa engenhosa e bem elaborada. Para isso, 

trouxe autores que confirmem os seus argumentos de maneira que sua retórica seja 

construída nos interstícios da obra de arte, no caso, a literatura machadiana. Como 

excelente crítico, sua linguagem ensaística denota o domínio das chaves de leitura, a 

Bíblia e a mitologia grega, usadas para interpretar os três capítulos das Memórias. 

Dialogamos com a sua leitura em alguns pontos. Machado de Assis não coloca, a nosso 

ver, a cultura grega acima da bíblica. Os dois saberes estão no mesmo patamar, de onde 

iluminam partes da história da Humanidade, mas deixam outras totalmente às escuras, 

por isso entre os dois saberes, como o próprio Silviano fala em um momento de sua 

reflexão, há “o fascinante efeito de simbiose da mitologia grega com a Bíblia” (p. 373). 

Capítulo interessante é “A escada e o lustre: a solidariedade humana”. Nesse 

momento do romance, o narrador revela fatos sobre a vida do doutor Miguel Couto: da 

infância pobre, na qual passeava de calças-curtas pelas ruas de Niterói, onde foi 

ajudante de ordens na farmácia do irmão, os estudos secundários completados com a 

ajuda do diretor e proprietário do Colégio Buggs, a entrada na Faculdade Imperial de 

Medicina, de onde saiu diplomado para se tornar célebre e bem sucedido médico, o que 

lhe possibilitou ser uma das primeiras pessoas a possuir automóvel na cidade do Rio de 
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Janeiro. Mas não possuía no volante a mesma destreza que tinha ao manejar os 

equipamentos médicos, visto que foi “multado em cem mil-réis [...] por dirigir o seu 

automóvel em carreira excessiva pelas ruas” (SANTIAGO, 2016, p. 204). Além do 

automóvel, o abastado doutor Miguel Couto comprou o palacete do Flamengo, no qual, 

sob a supervisão do engenheiro Aarão Reis, fez reformas substantivas.   

A reforma do palacete do doutor Miguel metonimiza a reforma maior que 

acontece em toda a cidade do Rio de Janeiro. Ao proclamarem a República, os 

marechais desdenharam o imobiliário que servia às instituições monarquistas. Atitude 

que provocou um bota a baixo nos casarões e cortiços da época do Ancien Regime. Ao 

falar das mudanças arquitetônicas pelas quais a Cidade Maravilhosa passava, o narrador 

amplia a sua perspectiva e revela que outros estados da República também sofriam  com 

o mesmo surto de modernidade, como o de Minas Gerais. A alusão ao Estado não é 

fortuita, “Por razão de ordem pessoal – afinal nasci na província das Gerais” (idem, p. 

208).  Outra vez Silviano se coloca na trama. A reforma do palacete do médico é a 

ponta do fio narrativo que conduz Silviano às reformas dos casarões senhoriais 

implementadas pela República, que reformou os imóveis herdados da Monarquia. Ao 

relatar as mudanças arquitetônicas, o narrador lança o olhar sobre a biografia do 

competente engenheiro Aarão Reis. 

Em seguida, Silviano Santiago deixa o passeio pelas ruas, no qual sinalizou as 

mudanças externas nos palacetes e mansões, sobrados e cortiços, e adentra às moradias 

dos novos ricos. Ao conhecer a decoração interna, constata a simbiose com as 

acomodações das instituições públicas. Comprova a semelhança entre as decorações 

particular e pública. 

Tanto os móveis quanto as fachadas dos casarões não prescindiam do toque 

artístico, daí a perfeita conjugação do concreto armado dos engenheiros com o requinte 

artístico dos decoradores. Canapés e cadeiras, mesas e vasos eram comprados e 

dispostos harmoniosamente em salas e alcovas, de maneira a provocar no comensal ou 

no amante um sentimento de pertencer ao mundo grego. O móvel não era um objeto em 

si, servia antes à contemplação. Por isso a escadaria do Palácio da Liberdade, sede do 

governo de Minas, impressiona o visitante pela opulência e beleza. 

A simetria da escada fabricada em Bruges e exportada para Belo Horizonte é 

comparada a suposta simetria dos romances Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Com essa 

analogia, Silviano constata no conselheiro Aires o eixo sobre o qual giram os romances. 

Em Esaú e Jacó, Aires é mero personagem coadjuvante; em Memorial de Aires, 
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narrador do romance em forma de diário. As formas narrativas pelas quais os romances 

se desenrolam: aquele, onisciente e ao gosto do romance realista do século XIX; este, 

primeira pessoa e em tom confessional. 

Após comentar as distintas formas de narrar dos romances, Silviano se detém na 

relação conturbada dos gêmeos Pedro e Paulo, personagens centrais de Esaú e Jacó, 

cujas diferenças ideológicas, um monarquista e outro republicano, são acirradas pela 

disputa da mesma mulher, Flora, a indecisa. Flora provoca a cisão e fratura na relação 

familiar, pautada pelos valores cristãos. Nem a sua morte reestabelece a pax familiar. 

Paz; aliás, que nunca houve, desde os irmãos bíblicos que intitulam o romance 

machadiano e seus personagens, Pedro e Paulo, também personagens bíblicos10. 

A capacidade de Flora de suscitar polêmicas mesmo depois de morta, levou 

Machado de Assis a compará-la a Beatriz, musa inspiradora da Divina comédia, de 

Dante. “Uma Beatriz para dois”, título de um dos capítulos de Esaú e Jacó. A Beatriz de 

Machado é cortada ao meio, dividida com os dois briguentos irmãos. 

O escritor Machado de Assis; porém, não acredita em musas, tanto na terra 

quanto no céu, portanto, “Beatriz – se válida para um, se válida para dois, pouco 

importa – tem lá nos céus, olhos humanos demasiadamente humanos. Para que invocá-

la e evocá-la, dando sequência à tradição greco-latina retomada pelo amor cortês” 

(SANTIAGO, 2016, p.233).   

 
10Segundo a Bíblia, Esaú e Jacó são irmãos gêmeos, filhos de Isaque e Rebeca. Por duas vezes Jacó 

ludibriou o irmão. Esaú chegou exausto do campo, onde fora caçar. Pediu ao irmão um pedaço de 

guisado. Jacó, astuto, se aproveitou da situação, e propôs: daria um pedaço da iguaria mediante a troca da 

primogenitura, no que Esaú aceitou. Isaque estava velho e praticamente cego, próximo da morte. Pediu a 

Esaú que trouxesse uma caça para comer e depois o abençoaria. Enquanto Esaú sai à caça, Rebeca, que 

havia escutado a conversa, se apressou e pediu para Jacó preparar uma ovelha que pastava no aprisco da 

família. Jacó levou a ovelha ao pai, que estranhou a rapidez com que o suposto Esaú encontrou a caça. 

Pediu para o filho se aproximar, achou a voz parecida com a de Jacó, mas ao apalpar os seus braços, que 

estavam cobertos com um casaco de pelos, astutamente vestido pela mãe, achou que se tratava de Esaú, e 

o abençoou. Quando Esaú retorna do campo e constata que foi enganado pela segunda vez, espera o pai 

morrer para matar o irmão. Essa é a história, em síntese, de Esaú e Jacó, que no ventre da mãe já 

brigavam: “Os filhos lutavam no ventre dela [Rebeca], e ela disse: Por que isto está acontecendo comigo? 

E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão 

das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço” 

(Gênesis 25: 22-23). Pedro e Paulo são talvez os principais apóstolos bíblicos. Após a morte de Jesus, se 

estabeleceram alguns dilemas: o evangelho era destinado somente para o povo de Israel ou os outros 

povos, chamados gentios, tinham direito à salvação. Caso os gentios tivessem direito à salvação, 

deveriam ser circuncidados? Polêmicas que causaram desentendimento entre os apóstolos e levaram 

Paulo a repreender Pedro: “[...] quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do 

evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como 

judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus?” (Gálatas 2: 14). O romance de Machado de 

Assis, Esaú e Jacó, alegoriza os personagens bíblicos. Flora é mero pretexto para a conturbada relação 

dos gêmeos. Caso a moça não habitasse o mesmo mundo social dos irmãos, outro seria o motivo de 

discórdia, que começara no ventre da própria mãe, como falaram o Senhor para Rebeca e a cabocla para 

Natividade.   
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Conhecendo a vida de Machado de Assis através de seus vários biógrafos, 

Silviano sabe que musa, para Machado, atende por sinônimos como trabalho e reescrita, 

dedicação e afinco. Não iria invocá-la, nem evocá-la, arremedando a tradição clássica, à 

qual admirava e de cujas fontes bebia. Ao invés de pastichar os Clássicos, Machado 

preferiu o diálogo. Para não deixar qualquer vestígios de inspiração, Machado de Assis 

mandou queimar o móvel onde guardava as missivas trocadas com a namorada, noiva e 

esposa Carolina. A mulher “é apenas e principalmente companheira” (idem, p. 234). 

O longo capítulo continua, o autor retoma a correspondência de Machado e 

Mário. Ao cotejar as epístolas, constata que as cartas de Mário possuem tom queixoso, 

as de Machado, ao contrário, apesar de padecer do mesmo mal, incentivavam o jovem 

amigo. O renomado romancista vê na arte o único bálsamo para suas moléstias: 

“Também eu tenho desses estados de alma, e cá os venço, como posso, sem animações 

de esposa, nem risos de filhos. Veja se exclui todo o presente, passado e futuro, e fixe 

um só tempo que compreenda os três: Prometeu. A arte é remédio e o melhor deles” 

(ibidem, p. 237). O trecho da carta citado por Silviano descortina o conselho de 

Machado para o jovem amigo – dedicar-se à arte. Prometeu é a ficção na qual Mário de 

Alencar vinha trabalhando, mas faltava-lhe forças para retomá-la. 

Em ensaio no qual analisa a Correspondência de Mário de Andrade e outros 

missivistas, a professora Matildes Demétrio afirma: “Os missivistas são malabaristas 

que se movem em linhas sinuosas: ora privilegiam o destinatário e com isso produzem 

textos conforme o espírito do parceiro; ora abandonam a postura de amigo atencioso e 

alçam voo em busca da própria responsabilidade como ser humano e escritor” 

(SANTOS, 1998, p. 25). A capacidade do missivista de se mover em “linhas sinuosas” é 

inerente às cartas de Machado de Assis endereçadas a Mário de Alencar. Sabe que 

Mário é espírito fraco e titubeante, por isso o incentiva a dedicar-se à literatura, 

alertando-o para sua responsabilidade como escritor. 

A amizade singela dos escritores e o título da obra em que Mário de Alencar 

vinha tibiamente escrevendo, produziram um insight em Silviano: comparar os 

romancistas aos irmãos Prometeu e Epimeteu. Etimologicamente informa que o prefixo 

Pro, indica que o portador compreende antes o que vai acontecer; ao passo que o prefixo 

epi saberá das coisas somente depois de ocorridas, daí a distinção dos escritores quanto 

a percepção do tempo: “Se Mário quer prever o tempo futuro, Machado se consola com 

as artimanhas que lhe serão preparadas pelo tempo perdido” (SANTIAGO, 2016, p. 

238). 
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Quando a pessoa sofre ataque epiléptico, ela treme. A convulsão provoca 

tremuras no corpo do doente. O terremoto faz a terra tremer. Sismógrafo é o aparelho 

que registra o tremor da terra, ou seja, o terremoto. Dessas diferenças e semelhanças: o 

romancista que treme e a terra que treme, Silviano Santiago criou a analogia segundo a 

qual “O [...] convulsivo escreve à semelhança do sismógrafo” (idem, p. 236). 

Chegamos; enfim, ao último capítulo de Machado, “Transfiguração”. Inicia com 

Silviano Santiago imaginando Machado de Assis sozinho em seu chalé do Cosme 

Velho, sentado na escrivaninha a ler as memórias de Stendhal. As lembranças do autor 

francês embaralham-se às do brasileiro. Machado de Assis lembra de seu primeiro 

romance publicado, Ressurreição (1872). As dúvidas e incertezas que assombravam o 

então neófito escritor. Através das páginas biográficas de Stendhal, Machado conhece 

seu périplo pela Itália, a visita a igreja São Pedro e a impressão diante da tela 

Transfiguração, do pintor Rafael Sanzio. Pintura que “Desde muito [...] aduba a 

curiosidade artística de Machado de Assis. Joaquim Nabuco foi o primeiro amigo a 

admirá-la com os próprios olhos” (ibidem, p. 385). E não achou nada de excepcional. 

Machado de Assis não concorda com a opinião de Nabuco. Leitor contumaz, lê a 

série biográfica As vidas dos artistas, escrita pelo historiador de arte italiano Giorgio 

Vasari. Das páginas da brochura, um capítulo o detém: o que fala sobre a vida do pintor 

Rafael Sanzio, que “morre na grande sala onde vive e trabalha. Os amigos decidem 

colocar a Transfiguração à cabeceira da cama. O corpo se entrega ao repouso definitivo 

no mesmo dia, uma Sexta-Feira Santa, em que viera à luz trinta e sete anos antes” 

(SANTIAGO, 2016, p. 402). 

Machado de Assis fica impressionado com a precoce morte do talentoso pintor, 

mas o que o cativa é a análise da tela Transfiguração, de Rafael (ver anexo na página 

159). Tela na qual são narrados episódios distintos e complementares, permeados de 

beleza e tristeza, poder e fraqueza. O pintor renascentista retratou os principais 

episódios do capítulo 17 de Mateus, divididos em duas partes: “A primeira das metades, 

a superior, dita ‘A transfiguração de Jesus’, incorpora os versículos 1 a 13; a segunda 

metade, a inferior, dita ‘A pouca fé dos discípulos’, os versículos 14 a 20” (idem, p. 

403). 

A Bíblia narra que Jesus, acompanhado por Pedro, Tiago e João, retirou-se para 

um lugar tranquilo e reservado, onde pudesse orar ou simplesmente meditar. Neste 

local, o rosto de Jesus “resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas 

como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele” (Mateus 17: 2-3). 
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Rafael capta este episódio de maneira magistral. Jesus está no ar, levitando, ladeado de 

Moisés e Elias. Ao pintor não escapou o brilho do rosto de Jesus, intenso como o sol, 

que incide sobre os amedrontados e espantados apóstolos, que protegem os olhos contra 

a insuportável luz. 

A parte inferior da tela narra os episódios dos versículos 14 a 20. Representa a 

Terra, com os sofrimentos e tristezas. A personificação da miséria humana na epilepsia. 

Após o fato miraculoso, Jesus e os discípulos retornam para junto das outras pessoas: 

 

 

Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, 

dizendo: Senhor tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas 

vezes cai ao fogo e a água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. 

Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? 

Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este 

saiu do menino, e desde aquela hora, o menino ficou são. (Mateus 17: 14-18). 

 

 

Este é o trecho bíblico, cuja Edição Contemporânea de Almeida traz o subtítulo 

“A cura de um menino epiléptico”. Ao qualificar o menino de epiléptico, não o 

estigmatiza. À medida que a narrativa vai sendo construída; no entanto, Jesus designa a 

doença de  “demônio”. 

O menino endemoninhado ou epiléptico é o mote da segunda parte do quadro de 

Rafael – Transfiguração. O pai segura o filho. Tanto o homem quanto a criança têm os 

músculos enrijecidos, realçando a força que fazem. A força que o homem dispende é 

para conter a criança que, sob ataque epiléptico, tem as roupas rasgadas e procura se 

soltar. A horrorosa cena é assistida pelos outros nove desorientados e medrosos 

apóstolos. A criança e dois discípulos apontam para o alto, a parte superior da tela, onde 

está o miraculoso Jesus, como se dissessem, “A cura está lá em cima, no Homem que 

saiu para refletir e rezar”. 

Rafael retrata com nitidez as distintas reações das pessoas ante o espetáculo 

dantesco do paroxismo da doença: alguns apontam o dedo para o doente, indicando-o 

como um aleijão social e pária, outros, que têm a curiosidade maior que o medo, se 

aproximam para observá-lo melhor, um homem segura um grosso livro – talvez um 

compêndio de medicina – e olha para o epiléptico, quem sabe procurando enxergar no 

doente os sintomas lidos no catatau. Enquanto a parte superior da tela é local de beleza e 

fortaleza; na inferior, é de miséria e doença, lamúria e sofrimento. Ainda na parte 

inferior de Transfiguração, há uma personagem enigmática, uma mulher de perfil, 
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parece pouco se importar com os sofrimentos do menino, do pai e com o louco corre-

corre dos discípulos. Quem é essa mulher, Natureza ou Pandora? 

Devorador de livros, crítico literário desde a mocidade; por conseguinte, 

acostumado a cotejar romances e poemas, contos e novelas. Machado de Assis não se dá 

por satisfeito com a versão de Mateus sobre o ataque epiléptico do menino, os seus 

dedos percorrem a Bíblia, 

 

 

Consulta a versão dada para a segunda trama pelo evangelista Marcos, “O epiléptico 

endemoniado” (capítulo 9, versículos 14 a 28), e fica chocado. Já no subtítulo, a doença 

do jovem vem substantivada e adjetivada pelo evangelista e a descrição do gestual 

segue o estilo realista-naturalista que lhe chega de Émile Zola e de Eça de Queirós, 

estilo que o evangelista Mateus tentou subverter pela descrição que sugere os fatos mais 

do que mostra. Machado prefere Mateus, mas não reprime o estilo brutal de Marcos. 

Segundo Marcos, onde quer que o espírito se apodere do rapaz, joga-o no chão. Ele 

espuma, range os dentes e fica rígido” (SANTIAGO, 2016, p. 404). 

 

 

A passagem revela as diferenças estilísticas ao narrar o mesmo fato: o ataque 

epiléptico. O evangelista Mateus é mais lacônico e sugestivo, de maneira que possibilita 

ao leitor imaginar e criar a cena, ao passo que Marcos é direto e detalhista, narra a cena 

nua e crua, o epilético “espuma, range os dentes e fica rígido”, no “estilo realista-

naturalista [...] de Émile Zola e de Eça de Queirós”. 

Silviano Santiago comparou os evangelistas Mateus e Marcos, concluiu que a 

maneira de narrar do segundo assemelhe-se a dos escritores naturalistas. Marcos, ao 

contrário, menos descreve do que sugere; então, o seu estilo pareceria com o de 

Machado de Assis. 

O interesse de Machado de Assis na tela Transfiguração continua, o leva ao 

Examen analytique du tableau de la Transfiguration de Raphäel, de Benito Pardo di 

Figueroa, traduzido em várias línguas. Assim é a narrativa de Machado: um livro nos 

leva a outro livro, que leva a outro livro... ad infinitum.    

Machado é uma trama em que Machado de Assis é personagem, suas páginas 

são amálgamas de autobiografia, biografia, ficção e ensaio. Impressiona a quantidade de 

livros citados pelo autor, sem falar nos que somente são aludidos. As obras não são 

inseridas fortuitamente na trama para mostrar erudição, são arraigadas ao enredo. 

É na lacuna dos registros, dos documentos, dos periódicos, das palavras faladas e 

dos sentimentos vividos, mas não escritos, nem fixados no papel, nas reticências que 

Machado e Mário pontearam em suas missivas, que Silviano age como ficcionista, 
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preenchendo-as com a imaginação e criação, diálogos e cenários, situações e conflitos. 

É o melhor momento do romance, em que o diálogo entre ficção e realidade é 

entabulado de maneira perfeita. Para isso, uma das artimanhas usadas foi espraiar pela 

trama fotos e imagens, fac-símiles e recortes de jornal, a fim de comprovar – como um 

escritor do século XIX – a veracidade do relato. 

Muitos outros assuntos Machado tange: fofocas literárias, disputas entre 

escritores, além de sugerir pesquisas em autores relevantes no século XIX que privaram 

da amizade de Machado de Assis, a despeito do obscurantismo que a História da 

Literatura os legou. A leitura que fizemos não esgota a interpretação do romance de 

Silviano. Mas urge colocar ponto final na análise, antes de nos perdermos em seu 

labirinto narrativo. Uma das similaridades entre Machado, A filha do escritor e O dom 

do crime: livros que se abrem em outros livros numa espiral narrativa alucinante. 
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 2.1. Ainda sobre os últimos anos de vida de Machado de Assis. 

 

Silviano Santiago não foi o primeiro romancista a ficcionalizar os últimos anos 

de vida de Machado de Assis. O escritor Haroldo Maranhão também literalizou os 

últimos momentos de vida de Machado de Assis em Memorial do fim a morte de 

Machado de Assis. À guisa de ilustração, faremos pequena análise do romance de 

Haroldo Maranhão. 

Estabelecendo um diálogo com os biógrafos de Machado de Assis, Maranhão 

reconstruiu os últimos momentos de vida Machado de Assis. Cotejar o romance de 

Haroldo Maranhão com os relatos de alguns biógrafos descortina as diferenças entre as 

narrativas. Nos próximos parágrafos compararemos Memorial do fim a morte de 

Machado de Assis com o quarto e último volume da Vida e obra de Machado de Assis- 

Apogeu, de Raimundo Magalhães Júnior. 

Nos últimos dias de vida de Machado de Assis, os mais assíduos eram José 

Verissimo, Mário de Alencar e Euclides da Cunha. Esporadicamente apareciam outras 

pessoas, uma das quais o Barão do Rio Branco, cuja visita é relatada nas obras acima 

citadas: 

 

 

Logo cercado, Rio Branco disse algo que não ouvimos. Machado de Assis, porém, era 

todo ouvidos.  No corredor, justo na parede junto à cama, havia uma pia de lavar as 

mãos em água corrente. Não lhe escapara o rumor de passos apressados. Da torneirinha 

que se abrira. Uma voz solícita a pedir: ‘– Uma toalha limpa para o Barão’. No rosto 

esquálido se fixara com trágica expressão a dolorosa máscara. Voltou-se para a parede 

num último gesto de pudor. Não falou mais. A matéria corpórea continuava, palpitante 

ainda, mas Machado de Assis deixara de existir (CORDEIRO11, 1961 apud JÚNIOR, 

1981, Vol. 4, p. 359). 
 

 

Em seu último sopro de vida, Machado de Assis confirma a mesquinhez e 

maldade humanas. Após apertar a mão do doente, o Barão do Rio Branco rapidamente 

corre até a pia para lavar as mãos, com medo de um suposto contágio. O Gesto 

evidencia o desapreço que sente pelo romancista, o que o levou a visitá-lo foi a 

necessidade de passar para a sociedade a imagem de homem público preocupado com o 

nosso maior escritor. 

 
11  CORDEIRO, Francisca de Basto. Machado de Assis que eu vi, 1961. 
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A dicotomia entre o parecer e o ser foi explorada à exaustão por Machado de 

Assis, encarnada com perfeição pelo Barão do Rio Branco, que parecia preocupado com 

o doente, mas interiormente nutria outro sentimento.  A célere visita do Barão do Rio 

Branco e sua preocupação profilática são reproduzidas pelo romancista Haroldo 

Maranhão: 

 

 

– Então que é isto, Machado? Está melhor, não é? Amanhã voltarei a vê-lo... As mãos 

mal se haviam tocado. O Ministro livrava-se do engulho de que era causa a pele álgida, 

despindo celeremente aquelas palavras de medo e confusão. Não esperou resposta. 

Voltou as costas ao homem de braços caídos [...] Seus olhos buscavam o que logo 

encontraram, para lá decidido rumando: uma pia de lavar mãos, de água corrente. Já o 

Conselheiro mais trêmulo não poderia estar. A fisionomia chumbara-se. Tudo 

espreitava, e tudo ouvia; não lhe escapavam gestos, olhares, murmúrios. O Barão abriu 

a torneira e ensaboou as mãos; e as reensaboou denotando aflição, temente dos salpicos 

da doença imunda. O moribundo seguiu-lhe cada movimento, a água asseando as raspas 

do cancro, arrastando as raspas do cancro, arrastando-as para a fossa. Alguém reclamou 

não sem importância e levando em mira adular: 

 “– Uma toalha para o Barão!” 

O Conselheiro Ayres em silêncio se deitou, voltando-se para a parede. O pobre Barão 

seria uma pouca pessoa para voltar as costas. Ele dava as costas não para a vida, que 

amava; dava as costas para a humanidade (MARANHÃO, 1991, p. 41). 
 

 

A visita do Barão do Rio Branco ao moribundo Machado de Assis, no romance 

de Haroldo Maranhão, revela muito da personalidade desse homem, cujas mãos apenas 

rasparam as de Machado de Assis; não obstante, correu à pia mais próxima para lavá-las 

e retirar o mínimo vestígio que teve do rápido contato com o doente. Machado de Assis 

acompanhou cada movimento, ouviu a voz bajuladora pedir toalha limpa para o Barão 

secar as mãos. 

No romance de Haroldo Maranhão, o Conselheiro Aires e Machado de Assis 

alternam o protagonismo da trama. Na passagem em análise, o trecho é iniciado com a 

despropositada pergunta do Barão a Machado de Assis e finaliza com a reação do 

Conselheiro Ayres diante da atitude do Barão do Rio Branco, que “dava as costas para a 

humanidade”. 

As duas citações narram o mesmo fato – a visita do Barão do Rio Branco a 

Machado de Assis. Raimundo Magalhães teve acesso aos escritos de dona Francisca de 

Basto Cordeiro, reproduzidos; primeiro, no Jornal do Commercio de 21 de junho de 

1839; depois, no pequeno livro de memórias Machado de Assis que eu vi (1961). 

Magalhães reproduz os dois textos, que têm poucas variações. As insípidas palavras 
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pronunciadas pelo Barão do Rio Branco, que iniciam a citação do romance de Haroldo 

Maranhão, fazem parte da versão publicada no periódico. Dona Francisca, infelizmente, 

não descreveu a reação de Machado de Assis diante da injustificável atitude de nojo do 

Barão. No entanto, não é difícil imaginar o romancista esboçando leve sorriso com o 

canto dos lábios, ao reconhecer um de seus personagens. 

A atitude do Barão do Rio Branco lembra Fortunato, personagem do conto “A 

causa secreta”. Quem o ver zelar e cuidar das pessoas, pensaria que era médico 

vocacionado, ledo engano. Tampouco é a bondade que move o capitalista Fortunato a se 

preocupar com os sofrimentos de seus semelhantes, o que o atrai é o sofrimento... do 

outro. Sente prazer com o sofrimento alheio. No teatro, durante “Os lances dolorosos, a 

atenção dele redobrava” (ASSIS, Vol. II, 2008, p. 477). 

Um dia, ao caminhar pela rua, Fortunato viu Gouveia ser esfaqueado por um 

capoeira. Ele correu e ajudou o ferido, levou-o para casa, chamou delegado e médico. 

Quando este chegou, Fortunato “serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, 

sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito” (idem, p. 478). 

Assim que o ferimento começou a cicatrizar e o doente a convalescer, Fortunato 

desapareceu da casa de Gouveia, que ao se restabelecer, decidiu visitar o suposto bom 

samaritano para agradecê-lo. Fortunato o recebeu de maneira fria, impaciente ouviu as 

palavras de agradecimento. Gouveia ficou constrangido, ao sair, ouviu o conselho: “– 

Cuidado com os capoeiras! – disse-lhe o dono da casa, rindo-se” (ibidem, p. 478).     

 Memorial do fim a morte de Machado de Assis lembra um quadro surrealista, no 

qual imagens desconexas se sobrepõem numa narração desprovida de racionalidade, daí 

a importância do subconsciente para compreender – ou tentar – o delírio artístico. No 

capítulo XII, o jovem Machadinho recebe a visita do senhor Lobo Neves, mas o leitor 

não sabe o que discutiram, “Foi importante o que disseram? Não foi? Trataram da 

organização do gabinete João Alfredo?” (MARANHÃO, 1991, p. 48). As indagações 

não são respondidas, pois no parágrafo seguinte o foco narrativo incide sobre o 

Conselheiro Ayres, que está deitado, com a cabeça coberta, morrendo de medo das 

trovoadas que estrondam e ameaçam destruir céus e terra. 

Os trovões amedrontavam o escritor desde sua infância no “morro do 

Livramento, quando os raios estavam mais próximos e os trovões troavam mais alto [...] 

O menino Joaquim Maria temia descobrir a cabeça para não se expor às descargas do 

céu que o fariam em carvão” (idem, p. 49). 
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  Em seguida, Machado de Assis e dona Carolina passeiam, cumprimentam D. 

Benedita, D. Paula e D. Jucunda, que estavam na rua. O casal vai à casa do Barão de 

Mamoré, onde encontram Maria Cora na janela. Ao ver a moça, a esposa de Machado 

de Assis indaga: “–Machadinho, que fará a Maria Cora à janela do Barão? - Maria 

Cora? Não sei quem é, minha querida. – Qual! A Maria Cora, filha do Sr. Sales e 

prometida do Sr. Luís Soares. 

O trecho revela o encontro de Machado de Assis com suas personagens, mas ele 

não as reconhece. Maria Cora é protagonista e intitula um de seus contos, assim como 

D. Benedita, D. Paula e D. Jucunda. Ao entrarem na casa do Barão, Machado de Assis 

pressente o mal: 

 

Carolina, vou sentir-me mal!”. Chegava ligeiro um copo d’água, com que ela tentava 

evitar o ataque. Ele mordia o copo com os dentes tiritantes, quase estilhaçando a 

beirada. Desmaiou, e ia cair. O Barão conseguiu carregá-lo para o sofá da bay-window. 

O doente babava e sacudia os pés, e debatia-se feito criança emperreada: o rosto 

trancara-se denunciando padecimento. O rosto trancara-se denunciando padecimento, 

enquanto dormia. O Conselheiro falou de cenho sombrio ainda, abrindo os olhos, como 

se despertando de sono bem estirado: “Alguém viu? Alguém viu? (MARANHÃO, 

1991, p. 50). 
 

 

A passagem revela a maneira como a narrativa se constrói, Machado de Assis e 

o Conselheiro Ayres alternam o protagonismo do romance. Na passagem acima, 

Machado de Assis pressente o ataque o epiléptico, suas palavras estão entre aspas, em 

seguida, o narrador onisciente relata, em tom realista, o ataque epiléptico sofrido pelo 

romancista. A expressão “o rosto trancara-se denunciando padecimento” é repetida, o 

que possibilita se referir ao rosto do convulsivo ou do Conselheiro Aires, já que há um 

corte, típico do cinema, e o narrador está na alcova do Conselheiro que acordou de um 

pesadelo e indaga: “‘Alguém viu? Alguém viu?”’ (p.50). A dupla indagação também 

pode ser atribuída ao conselheiro, que deseja saber se “Alguém [o] viu?” pronunciar 

alguma palavra descabida durante o sonho, ou a Machado de Assis, que quer saber se 

“Alguém viu?” o ataque epiléptico que sofrera. O amigo Mário de Alencar o tranquiliza, 

não sabemos se a Machado ou ao Conselheiro, “–Não, não, querido amigo” (p. 50). 

A alternância entre as personagens Ayres e Machado de Assis talvez seja o 

grande insight do romancista, mas não é o mote predominante do enredo, se é que a 

palavra cabe aqui. Os capítulos são curtos, o narrador reflete sobre calvície, portas, 

bengalas etc. O Aires de Machado de Assis é com i; o de Haroldo Maranhão, y. 



 

73 
 

Passagens aleatórias de vários romances de Machado de Assis são compiladas na 

construção da narrativa, nem sempre com resultado satisfatório. 

Outra personagem que se destaca na trama – Perpétua Penha Nolasco. Escritora 

movida pela ideia fixa de ter seu livro prefaciado pelo Conselheiro Ayres ou Machado 

de Assis. Como não conhecia pessoalmente o famoso romancista, Perpétua vai à casa de 

Lúcio de Mendonça, que está cego, para obter uma carta que a recomende ao 

prestigiado romancista. Inflexível, a tenaz escritora deixa a casa somente após Lúcio de 

Mendonça lhe ditar a carta, que ela redigiu e voou até à casa do Conselheiro. Mas não 

obteve sucesso na empreitada, mesmo bajulando o adoentado Conselheiro, a quem 

acusava de ser “o grande culpado” (MARANHÃO, 1991, p. 114) por ela ser romancista. 

Apesar da inconveniente insistência, não conseguiu o almejado prefácio, retirou-se da 

casa, “O silêncio acompanhou-a na fuga humilhante. Não lhe extraíra nem o sorriso, 

nem o prefácio. Contava com que a honrasse com aquele, e lhe ditasse este. Em vão. 

Falara a uma múmia, que lhe falara a língua das múmias” (idem, p. 116). 

Memorial de Aires é o último romance de Machado de Assis, escrito em forma 

de diário e narrado pelo Conselheiro Aires, diplomata aposentado. O romance de 

Haroldo Maranhão também traz, em seu interior, os relatos de um diário, escrito por 

Leonora. Jovem leitora e admiradora de Machado de Assis, velou o doente em seus 

últimos suspiros de vida. O Conselheiro reconheceu o desvelo da moça, deu-lhe 

permissão para organizar e ler a sua correspondência. Ao ler as missivas de alguns 

escritores com os quais o Conselheiro se correspondia, Leonora implica com Mário de 

Alencar. No dia 7 de agosto de 1908, Leonora escreve: 

 

[...] alimento um tico de antipatia pelo Dr. Mário de Alencar, um dos discípulos amados, 

acha-o um pouco, assim, como direi? Digo: mórbido. Nestes últimos meses só fala de 

doenças, e as doenças dele próprio. Dor de garganta! A dele, Dr. Mário; e dos 

gargarejos que faz. Ora, ora, gargarejos e embrocações fazem-se no próprio banheiro. É 

uma providência pequena mesmo para quem faz. Gargarejos de água morna com água 

oxigenada; é o que escreveu da Tijuca para o Cosme Velho. O assunto é mínimo. Não 

se faz assim com um homem que é modelo de pudor e discrição (MARANHÃO, 1991, 

p. 163-164). 

 

  

Ao se debruçar sobre as cartas de Mário de Alencar para o Conselheiro, Leonora 

não esconde o desapontamento com o teor recorrente das missivas – a doença. A doença 

dele, Mário de Alencar, que comparada a de Machado de Assis, isto é, do Conselheiro, 

era “assunto mínimo”. Outra crítica velada que a leitura do trecho revela, a indiscrição. 
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Falar de assuntos triviais para um homem que não gostava de revelar nada de sua vida 

pessoal e tinha horror a homem “derramado”. 

 No dia 29 de agosto de 1908, Leonora anota a visita que fez ao Conselheiro, que 

sofre com as dores, “escutei um gemido abafado vindo de cima” (idem, p. 164). Se 

compararmos a data desse escrito com a da morte de Machado de Assis, 29 de setembro 

de 1908, o escritor tem somente mais um mês de vida. A última anotação do diário de 

Leonora é de primeiro de setembro de 1908, na qual lemos: “Ele [Conselheiro Ayres ou 

Machado de Assis] não sai mais de casa” (idem, p. 164). O tom desse relato é de duplo 

sofrimento. De um lado, Leonora sofre com a eminente morte de seu autor preferido e 

por quem está apaixonada; por outro, o sofrimento de Ayres, que padece com a doença 

e está à beira da morte. 

 Leonora é responsável por um grande quiproquó na trama. Ela desfrutava de 

liberdade na casa do escritor, por isso não arredava o pé do Cosme Velho. Em uma de 

suas visitas, José Veríssimo vislumbrou um vulto na penumbra da biblioteca, o 

suficiente para a sua cabeça, entorpecida de romances machadianos, imaginar que a 

mulher era amante de Machado de Assis, que mantinha o caso às escondidas. O 

devaneio levou Veríssimo a escrever para Mário de Alencar e Medeiros e Albuquerque 

sobre a suposta amante, a conjecturar sobre a sua identidade. No fim do romance, uma 

missiva de Mário de Alencar para Medeiros e Albuquerque, com a data de 29 de 

setembro de 1908, lança luz e ilumina a obscura mulher, Leonora.   

 Machado de Assis morreu às 3 horas e 45 minutos da madrugada de 29 de 

setembro, como nos informam seus biógrafos e o romance de Haroldo Maranhão –

Memorial do fim: a morte de Machado de Assis. Na fatídica noite, estavam presentes no 

chalé do Cosme Velho: Euclides da Cunha, Mário de Alencar, José Veríssimo, 

Raimundo Corrêa, Graça Aranha e Coelho Neto. Os medalhões das letras brasileiras 

ficaram emocionados com o imberbe e obscuro rapaz, que pediu licença a todos, 

adentrou a alcova do morto, tomou-lhe a mão, beijou-a reverencialmente e retirou-se 

sem trocar nenhuma palavra. O inesquecível gesto de carinho foi comentado por 

Euclides da Cunha num artigo intitulado “A última visita”, publicado no Jornal do 

Commercio de 30 de setembro de 1908. Inspirado no gesto, Haroldo Maranhão intitulou 

de “O último abraço” o capítulo LI de seu romance. Nele, o autor ficcionaliza a cena 

que Euclides da Cunha e os outros escritores presenciaram. No capítulo seguinte, “A 

posteridade”, Haroldo Maranhão cita um trecho do artigo publicado por Euclides da 

Cunha: 
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– Qualquer que seja o destino desta criança, ela nunca subirá tanto na vida. Naquele 

meio segundo, no meio segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de 

Assis, aquele menino foi o maior homem de sua terra. Pelos nossos olhos passou a 

impressão visual da Posteridade (MARANHÃO, 1991, p. 177). 

 

 

A passagem do artigo de Euclides da Cunha comove os mais duros corações. 

Euclides foi fiel amigo de Machado de Assis, velou o companheiro de letras e de 

Academia até o fim. Vários biógrafos de Machado de Assis relataram o inesquecível 

gesto do rapaz, a comovente atitude suscita nos leitores e admiradores de Machado de 

Assis a pergunta: quem foi o autor do gesto? Eis a resposta: “Só muitos anos mais tarde, 

graças à escritora Lúcia Miguel Pereira, ficaríamos sabendo que o rapazinho anônimo se 

chamava Astrogildo Pereira, arguto comentador futuro da obra de Machado de Assis” 

(MAGALHÃES, 1981, Vol. 4, p. 360).    

A digressão nos romances de Machado de Assis ilumina e embeleza a trama, no 

romance de Haroldo Maranhão, trunca a narrativa. Haroldo Maranhão enveredou por 

estrada perigosa, ao tentar imitar o estilo e a sintaxe machadiana, utilizando expressões 

bolorentas como “desbussolava as mulheres apossadas de excitamentos” (p.31). Correu 

o risco de se deixado de lado pelo leitor, que poderia preferir o original. No posfácio da 

obra, o autor afirma: 

 

 

O romance é pretensioso no pior sentido, sou o primeiro a admitir, antes que me passem 

a frente. Orientou-se pela tenaz ambição de honrar a narrativa machadiana, o andamento 

hesitante, certas soluções que são dele só, de mais ninguém. A mal arranjada imitação, 

ou pastiche, vagamente lembrará o original – inimitável – na medida em que a música 

da flauta lembra a do violão (MARANHÃO, 1991, p.185). 

 

 

As palavras do autor do romance, que não é indulgente com sua obra, reconhece 

a perigosa tentativa de imitar o “inimitável”, norteou-lhe o desejo de “honrar a narrativa 

machadiana”, homenagear o romancista. Assim como os escritores barrocos imitavam e 

emulavam os escritores que admiravam. Cada qual homenageia – à sua maneira – o  seu 

escritor preferido: escrevendo romances, ou tese.       
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Capítulo 3: O crime passional de José Mariano em O dom do crime 

 

A literatura brasileira contemporânea possui inúmeros autores cujo mote e estilo 

são diametralmente opostos, talvez o único elo entre eles seja a dificuldade de definir o 

gênero de suas obras. A atual produção literária “Mobiliza o leitor a mergulhar em 

textos híbridos de imenso potencial, para discutir e reconhecer experiências e discursos 

em que vivem imersos o mundo e os seres na contemporaneidade” (HELENA, 2010, p. 

23). 

A hibridez que a professora Lucia Helena identificou na literatura 

contemporânea; com efeito, é encontrada em O dom do crime, de Marco Lucchesi. O 

romance mistura ficção, ensaio, dados biográficos de Machado de Assis e de outros 

personagens históricos. A trama é permeada de intertextualidades, de citações, 

revelando a enorme erudição do narrador. 

A rua dos Barbonos, onde está situada a residência do desafortunado casal José 

Mariano e Helena Augusta,  é cenário de outras obras de Machado de Assis: os contos 

Pai contra mãe, A cartomante, e também onde ficava a casa do então jovem Bento 

Santiago. 

O mote do romance é o assassinato de Helena Augusta pelo ciumento marido 

José Mariano. O narrador reconstrói cenários, atitudes, discursos e analisa social e 

psicologicamente o esposo e as pessoas próximas de Helena Augusta: Raimundo 

Martiniano, médicos, escravos, agregados e empregados. 

 Os autos do processo são a fonte, dir-se-ia os originais sobre os quais o narrador 

(autor implícito) se debruça, transformando-os num folhetim de sucesso, pois não 

faltam leitores e expectadores para acompanhá-lo nos periódicos ou no tribunal. Herói 

ou vilão, depende da perspectiva de quem observa. As pessoas acotovelam-se à procura 

de um lugar no fórum para acompanhar o julgamento e discuti-lo calorosamente na Rua 

do Ouvidor, empunhando o Jornal do Commercio, que explorou de maneira 

sensacionalista o caso. 

O romance de Marco Lucchesi, O Dom do crime, é narrado por um advogado 

cujo nome não é revelado, aliás, ele sugere algumas alcunhas pelas quais pode ser 

designado: Ninguém, Doutor Ulisses e Doutor Ciclope. A vontade do narrador é passar 

despercebido na história que vai contar: “[...] pretendo escrever, caro doutor Schmidt: as 

memórias dos outros. Prometo frear o tom, mais comedido, talvez mais frio, como 
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querem os positivistas. Um livro sem opiniões. Beirando o cinismo. Ou quase” 

(LUCCHESI, 2012, p. 20). 

O trecho descortina o desejo do narrador de ficar oculto, “as memórias” que irá 

escrever são “dos outros”, o doutor Shmidt, citado na passagem, é o médico que o 

aconselhou a colocar no papel as memórias. 

O desejo de não ser identificado, de que seus contemporâneos não o 

reconhecessem, é hiperbólico, por isso deposita os manuscritos no Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, com a ordem de vir à luz somente em 2010, ou seja, mais de um 

século depois de escrito, pois a trama é ambientada em 1900. 

O personagem narrador revela paulatinamente a sua vida e seus hábitos. Idoso, 

tem alguns vícios: gosta de bons vinhos, charutos e de assistir aos julgamentos no 

Fórum, onde reencontra amigos e relembra momentos em que defendeu criminosos e 

facínoras. Talvez a crítica aos magistrados e companheiros de profissão decorra do fato 

de estar aposentado, pode prescindir de vender os seus honorários “No bordel em que se 

transformou o fórum” (idem, p.16). Ao revelar os meandros da Justiça, tirando a venda 

de seus olhos, mostrando que o aparato judiciário enxerga muito bem o cliente abastado, 

que pode pagar bons rábulas, daí conseguir a absolvição através de uma relação 

promíscua entre promotores, magistrados e advogados, o romance é de uma atualidade 

assaz, como ilustra a Operação Zelote da Polícia Federal que investigou e prendeu 

promotores, advogados, empresários e políticos envolvidos em compra e venda de 

sentenças. 

Em uma de suas idas ao tribunal, o narrador assiste a Busch Varella atuar no 

caso do alferes Almada, herói da Guerra de Canudos que, ao regressar do conflito, 

descobre a traição de sua mulher com um rapaz de quinze anos: “Inquirida pelo alferes, 

não se faz de rogada e confessa de pronto o adultério. O marido perde a cabeça e, como 

um relâmpago, responde com um só golpe de faca. Nada de novo para quem trucidou, 

na Bahia, mulheres e crianças” (ibidem, p. 17). 

O excerto descortina a crueldade e covardia do criminoso contra os seguidores 

de Antônio Conselheiro. Mesmo cometendo crime hediondo, o réu foi absolvido. O 

advogado alegara que seu cliente não era assassino, “mas uma vítima da fatalidade” (p. 

19).  Em uma época na qual a honra era lavada com sangue, havia uma vaga de crimes 

passionais que preenchiam as páginas dos periódicos. 

O caso do alferes Almada traz à memória do narrador outro crime, o assassinato 

de Helena Augusta pelo marido José Mariano, ocorrido há quarenta anos, esse 
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homicídio é o mote do romance memorialista de Lucchesi, O Dom do Crime. Segundo o 

narrador, o crime inspirou Machado de Assis a escrever a trama memorialística 

protagonizada por Bentinho e Capitu. 

A partir do segundo capítulo de O Dom do Crime, há um diálogo intenso com 

Dom Casmurro. Marco Lucchesi utilizou Dom Casmurro como paradigma para 

escrever o seu romance, “há inúmeras sugestões dele ao longo da obra [...] O que nos 

interessa é estipular de que maneira este padrão específico influencia o romance” 

(HUMPHREY, 1976, p. 85). As palavras de Robert Humphrey norteiam a análise que 

faremos dos personagens que compõem o suposto triângulo amoroso: José Mariano, 

Helena Augusta e Raimundo Martiniano Alves de Souza, que seriam; respectivamente, 

Bentinho, Capitu e Escobar. 

Os episódios de O dom do crime são narrados concomitantes a pequenos 

comentários de situações similares de Dom Casmurro, tornando o romance de Lucchesi 

labiríntico e desnorteante, obrigando o leitor a ficar atento, pois tem em mãos “um 

romance [que] exige atenção absoluta. Um piscar de olhos e perde-se o plot, um deslize 

da concentração e os nomes se confundirão. Até porque esta é a função de vários deles: 

usar disfarce ou máscara, produzir ilusões, criar ficção” (RESENDE, 2008, p. 91). 

A concentração e a confusão com os nomes, de que fala a crítica Beatriz 

Resende, surgem ao analisarmos os personagens do romance de Marco Lucchesi. O 

nome composto de Helena Augusta não é fortuito. Helena é heroína de romance 

homônimo de Machado de Assis. Agregada que se apaixona por Estácio, supostamente 

seu irmão. Augusta é personagem central do conto O segredo de Augusta. 

A Helena, personagem de Lucchesi, antes de se casar, é tão pobre quanto a de 

Machado. Chamava-se Helena Maria, morava no morro do Castelo, lavava a roupa dos 

estudantes de medicina. Logo após o casamento, passou a chamar-se “Helena  Augusta. 

Como se houvesse algo de refinado no acréscimo, diluindo algo de obscuro” 

(LUCCHESI, 2012,  p.38). 

Genealogia inventada, tal qual Brás Cubas. Rica, Helena um novo mundo 

conhece, mergulha na vida de mulher abastada e ociosa, passa as tardes a fazer tricô ou 

lendo as poesias de Crisálidas, que tem dedicatória do autor: Machado de Assis. Como 

o marido passa os dias no trabalho, para preencher as monótonas horas e fugir da 

solidão, Helena Augusta aproximou-se dos escravos e agregados, nada surpreendente 

para quem conheceu agruras e privações. 
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Assim como Capitu e Bentinho que, no princípio do casamento, foram felizes, os 

primeiros anos de união de Helena Augusta e José Mariano são de felicidade extrema: 

 

O retrato de Helena parece muito próximo de Capitu, com seu chapéu de casada e o ar 

de casada com que dava a mão a Bentinho para entrar e sair do carro. Não lhe bastava 

ser casada entre quatro paredes. Casa. Igreja. E papel. Era preciso, com efeito, 

transmitir os sinais do novo estado (LUCCHESI, 2012, p.39. Grifos do autor) 
 

 

O fragmento compara e aproxima as duas personagens, Helena e Capitu, que 

situações idênticas viveram. O leitor de Machado de Assis reconhece as expressões 

itálicas, retiradas de Dom Casmurro. José Mariano tem vida irrepreensível, casou-se ao 

vinte e três anos, assim que se formou, dedicou a tese à mulher: “tributo de amizade e 

veneração, lembranças que ainda mesmo além da campa gravadas ficarão em minha 

alma. De que campa se tratava? Uma versão nova de Tristão e Isolda, unidos na morte, 

ou seria talvez o desenho de um delito pressentido?” (ibidem, p. 58). 

Os trechos destacados são retirados da tese, parecem o presságio de um crime. 

José Mariano é bondoso com os irmãos, amigos e parentes de sua mulher, que 

reconhecem a generosidade. Vive do trabalho para casa, “Importa saber, com Machado, 

se o Mariano da rua dos Barbonos já estava dentro do Mariano do morro do Castelo, ou 

se este foi mudado por efeito de algum caso incidente” (ibidem, p.59). Paralelo à 

reconstituição da relação de José Mariano e Helena Augusta, o incógnito narrador vai 

analisando o casal Bento Santiago e Capitulina, por isso a narrativa é prenhe em 

digressões, ziguezagues, um constante avançar e recuar. 

Raimundo Martiniano Alves de Souza é o “presumido amante de Helena” (p. 

129). Tem fama de sedutor e intrépido, alguns maridos não deixam suas esposas 

passearem sozinhas, pois têm receio do conquistador. Raimundo foi processado por 

raptar dona Cândida de Paiva e Oliveira, conhecida pela alcunha de viúva Coelho. 

Devia estar mesmo apaixonado para cometer tal impropério, pois os oito filhos da 

viúva, que são contrários à relação, não o restituíram à razão. Alguns moradores da rua 

dos Barbonos – onde ele e a viúva moram – afirmam que a coragem adveio das ações 

que a viúva tem no Banco do Brasil. Raimundo raptou Cândida e levou-a para uma casa 

onde havia, além do altar, um punhal e uma pistola, bravateou que só sairiam casados. 

Mas quando a polícia chegou, a coragem acabou, abandonaram a casa da mesma 

maneira que entraram – solteiros. 
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A casa de Helena Augusta fica entre a de Raimundo e a de Cândida, alguns 

vizinhos viram o galanteador no telhado da casa de José Mariano com uma lanterna, 

saltando para a casa da amante – a viúva Coelho. A fama que Raimundo possui de 

conquistador advém dessa aventura. Os vizinhos afirmam que o casal se encontrou 

algumas vezes na casa de Helena, encontros “decorosos” (p.130). 

A figura do agregado era onipresente nas abastadas famílias oitocentistas. Não 

trabalhava, pouco acima do escravo, vivia de favor, comia à mesa, externava sua 

opinião, mesmo sem ser ouvido, através da bajulação e muitos rapapés, conseguia livre 

trânsito na casa, onde mandava na escravaria e se o filho do senhor fosse criança, estava 

sob sua autoridade. A casa de Helena Augusta também tinha sua agregada: Leonor 

Eufrosina do Amor Divino, que 

 

 

surpreendeu Helena em conversa com o vizinho em mais de uma janela. Viu-se 

obrigada a dizer-lhe que mudasse de vida. Censurou também o indivíduo que se achava 

na parte dos fundos: 
– O seu procedimento é infame, o senhor quer descasar dois bens casados. Eu me vejo 

obrigada a comunicar tudo ao doutor José Mariano, para dar fim a esse escândalo 

(LUCCHESI, 2012 ,p .69) 

 

 

A citação descortina o diálogo, ou melhor, a compostura que Esperidiana, a 

agregada, passa em Raimundo, aliás, não só no rapaz, mas também em Helena, 

sugerindo que mudasse de comportamento, pois contaria a José Mariano, o que 

efetivamente fez. O grifo mais uma vez é do autor. 

Mordido de ciúmes, o iracundo marido consulta os empregados, o alforriado 

Esperidião não titubeia: “Meu senhor está traído por minha senhora” (p. 83), não 

satisfeito e perplexo, encontra a negra Esperidiana, a quem indaga sobre o 

comportamento de Helena Augusta, a resposta o transtorna: “– Minha senhora está com 

a cabeça inteiramente perdida” (p. 84). As respostas do liberto e da agregada, 

acrescentadas à do porteiro, que afirma ter visto um homem rondar o telhado da casa, 

enlouquecem José Mariano. 

Entre uma crise de ciúme e outra, o casal tenta manter as aparências. Vai para 

Niterói, em São Domingos (o infortunado casal passeou pelo bairro onde atualmente 

localiza-se faculdade de Letras da UFF), mas o médico estava acossado pela dúvida e a 

mente do ciumento é fértil, tudo aflora a suspeita e faz conjecturar traição: o sorriso para 

um transeunte, o olhar para o lado, um cumprimento mais demorado. 
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José Mariano convida a mulher para um baile, no que ela rejeita, alegando 

indisposição, a falta de desejo de acompanhá-lo será o dente de ciúme que o morderá. 

Cada dia mais desconfiado, amedrontado pela presença do janota Raimundo a desfilar 

pela rua dos Barbonos, José Mariano decide mudar-se: 

 

 

 –Todos? – indaga a mulher. 

 –Todos. 

 – Esperidiana também? 

 – E por que não Esperidiana? – pergunta José Mariano, com suspeita crescente. 

– Ela é amiga mais que uma escrava. Conhece toda a minha vida. Nada do que me diz 

respeito lhe é reservado. 

  [...] 

 – Então o que disser Esperidiana é verdade? Pode-se acreditar nela? 

Helena balbuciou um sim, completando: 

 – Por que não? 

Sem saber, e com apenas três palavras, Helena acabava de lavrar sua sentença de morte 

(LUCCHESI, 2012, p.115-116).   

 

 

O diálogo revela o prestígio alcançado pelo agregado, no romance em questão, 

agregada, no seio da sociedade patriarcal. O ciumento José Mariano surpreende-se ante 

a indagação de sua mulher, se Esperidiana, a agregada, os acompanharia para a nova 

casa. Óbvio que sim, a agregada o servia desde os tempos de estudante de medicina, 

suas palavras soam como verdades absolutas aos ouvidos do marido. Ao confirmar com 

uma indagação o aforisma de José Mariano, no qual tudo o que sai da boca de 

Esperidiana é verídico, Helena Augusta decretou, involuntariamente, sua sentença de 

morte. O assassinato de Helena Augusta aconteceu na noite de terça-feira, 6 de 

novembro de 1866. Na fatídica noite: 

 

 

Não dorme Dom Pedro, aflito com a Guerra do Paraguai, após o revés de Curupaiti. 

Não dorme Joaquim Maria, plasmando ideias para um romance, de cuja história mal 

formulou o enredo, a que não falta, muito embora, um nome: Ressurreição [...] tão 

pouco a escrava Esperidiana, presa de um estranho remorso. Insones, José Mariano e os 

vizinhos da casa 22 da rua dos Barbonos. Só Helena Augusta não voltará da noite em 

que se perde (LUCCHESI, 2012, p.26). 
 

 

A passagem revela como o narrador rememora os principais acontecimentos do 

ano e da noite em que Helena Augusta foi vitima de crime passional: a nação sofrera 

uma derrota na Guerra do Paraguai, daí a insônia do imperador, Joaquim Maria são os 

primeiros nomes de Machado de Assis, que publicou o primeiro romance, Ressurreição, 
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em 1872, cujo mote central é o ciúme e que no trecho citado, ainda esboça a ideia inicial 

do enredo. Esperidiana é a agregada que acusou, mesmo sem ter provas, sua senhora, 

daí o “remorso”, enfim, a insônia de José Mariano decorre do crime que cometera. 

José Mariano assassinou a esposa dentro de casa, com o bisturi desferiu golpes 

na altura do pescoço, provocando-lhe “– Um grande ferimento inciso de duas polegadas 

e meia de extensão, no lado esquerdo do pescoço [...] achando-se a veia jugular 

largamente aberta, podendo-se chegar com os dedos na ferida até as apófises 

transversais” (LUCCHESI, 2012, p. 88-89). 

A descrição, com requintes naturalistas, evidencia a raiva do marido, a extrema 

maldade ao cometer o crime hediondo. Julgava-se no direito de matar a mulher para 

defender sua honra. Após o crime, foi à polícia e se entregou, talvez porque sabia que 

não ficaria muito tempo recluso. 

 No mundo habitado por meirinhos, rábulas e bacharéis, há uma figura 

proeminente, Busch Varella, advogado de defesa de José Mariano. Estudou graças ao 

pedido da mãe, Carlota, ao Imperador D. Pedro II. Aluno dedicado, bacharelou-se na 

Faculdade de Direito de São Paulo, em 1843. Como a maioria dos doutores, escrevia 

sonetos. Sonhava com a consagração literária, que nunca veio. Desgosto maior foi 

assistir a consagração do sobrinho, o poeta Fagundes Varella. Lia compulsivamente 

Monte Alverne e Junqueira Freire à procura de belas e desconhecidas metáforas, seu 

discurso dedicado à libertação dos escravos foi “uma síntese desajeitada, a meio 

caminho de Fagundes Varella e Castro Alves” (idem, p. 51). 

Busch Varella altera contextos e circunstâncias, pinça palavras e frases 

aleatórias, inserindo-as em uma oratória persuasiva e ludibriante.  A primeira medida do 

sofista Busch Varela é alegar que seu cliente teve um lapso de razão, por isso deveria 

ser recolhido ao Hospício de Pedro II, onde, segundo a defesa, os mais de quinhentos 

amigos que o visitaram, provaram o estado catatônico no qual José Mariano se 

encontrava. Usa a estratégia de desqualificar moral e socialmente a vítima. Sua 

eloquência acentua a ascensão social que Helena Augusta teve após o casamento, como 

se o marido tivesse feito um favor casando-se com ela: “Ao casarem, o médico-

cirurgião transpôs o abismo social que o separava da esposa, elevando-a às esferas mais 

altas da sociedade” (ibidem, p.37). 

Os grifos são do autor, demarcam a transformação social por que passou Helena 

Augusta e acentuam sua nova condição social. Segundo o defensor, Helena Augusta era 

“o centro e a circunferência”, (p. 57), dos dias de José Mariano, que já dera, ainda 
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segundo o rábula, “provas de Humanidade” (p.59). O marido assassino é transformado 

em vítima; a mulher, “a esposa culpada, cuja perfídia não se ignora” (p. 124). 

O promotor Firmo Diniz, com trinta e oito anos de idade, é a voz da acusação. 

Bacharel em Direito pela Faculdade de São Paulo, de estatura mediana, lembra “o tio 

Cosme de Bentinho” (p.53). Para Firmo, o crime foi premeditado, José Mariano deixou 

separado a arma do crime, o bisturi, que manuseava com presteza, tornado o 

 

 

 Assassinato tanto mais bárbaro quanto é certo que seu autor era um médico, que não 

duvidou fazer uso do instrumento da ciência, que lhe fora confiado para salvar vidas, 

entregando-o, como ferro homicida, para ferir uma mísera mulher, em lugar onde sabia 

que o ferimento seria necessariamente mortal (LUCCHESI, 2012, p. 95). 

 

 

O trecho revela como o promotor qualificou o assassinato de Helena Augusta, 

“bárbaro”, com o agravante do réu cometê-lo com o instrumento de trabalho, portanto, 

ultrajou o bisturi, que a priori era para fazer operações, extirpar moléstias,  dar a vida, 

transformou-o em arma letal. Não obstante, a réplica de Busch Varella afirma o 

contrário: 

 

 

– Tenho ouvido mais de uma pessoa dizer isso, mas ainda não compreendo a razão por 

que se afirma que o doutor José Mariano aviltou esse ferro [o bisturi], empregando-o em 

desafrontar a sua honra, que tinha sido tão torpe e tão perfidamente ultrajada; ele o 

desonraria se porventura o tivesse empregado a sangue frio, se durante o sono 

procurasse abrir uma veia e deixasse que ela se esvaísse, por um desses modos que a 

ciência lhe aconselhasse e estavam ao seu alcance. Porventura um homem, que se via 

insultado, repentinamente trata de examinar, pelo desenho, pela pintura, que o vaso que 

tem diante de si é de fina porcelana de Sèvres ou de barro? Não, o atira imediatamente 

na cabeça do agressor, pois o doutor José Mariano não teria tempo de procurar qualquer 

outro instrumento, era preciso que se desforrasse incontinente (LUCCHESI, 2012, p. 

96-97). 

 

 

O longo trecho é necessário para ilustrar a argumentação sofística de Busch 

Varella, o defensor insiste na tese segundo a qual seu cliente teve a honra manchada 

pela suposta traição de Helena Augusta. Da passagem, também se apreende a intenção 

do rábula em demonstrar que o crime não fora premeditado, por isso o réu lançou mão 

do que estava mais próximo: o bisturi. Uma pessoa raivosa não repara se o objeto com o 

qual irá agredir é valioso ou não. Pode-se discordar do advogado, mas não se pode 

negar o persuasão de sua retórica. A réplica de Busch Varella obteve o silêncio 

respeitoso do auditório. 
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O pivô do crime, o bacharel Raimundo Martiniano, é ouvido, mas pouco 

acrescenta. Busch Varella o chama de “ladrão da honra alheia, que se acautela contra 

a vingança do esposo, a que jamais se deu” (LUCCHESI, 2012, p.137 grifos do autor). 

Raimundo Martiniano objeta que fôra vítima dos filhos da viúva Coelho, contrários à 

relação com sua mãe, que induziram José Mariano a crer que ele “seduzira sua esposa, 

provocando aquela desgraça. Esperidiana foi peça fundamental, no jogo de xadrez, 

movida pelos filhos de Cândida” (idem, p.137). 

As poucas palavras, atribuídas ao conquistador Raimundo Martiniano, revelam 

que nunca houve nada entre ele e Helena. Aliás, ele alega ter sido vítima de uma 

artimanha dos filhos da viúva Coelho, a quem amava, que envenenaram a cabeça do 

ciumento José Mariano. Qualquer atitude de José Mariano com relação a esposa 

reverberaria no romance de Raimundo com a viúva Coelho, separando-os. O plano 

funcionou graças a prestimosa ajuda da agregada Esperidiana. As palavras de Raimundo 

Martiniano não tiveram o poder de sensibilizar o júri, “Sob uma chuva de vivas e 

aplausos, Mariano foi absolvido nove dias antes do natal de 1866” (ibidem, p.138). 

O promotor Firmo Diniz recorreu da sentença, no entanto. Alegou serem as 

testemunhas de defesa, a agregada Leonora Eufrosina e o médico Torres Homem, 

pessoas ligadas ao réu. Aquela, dependente; este, amigo. Outra dúvida que o julgamento 

não dissipou, se a morfina prescrita pelo médico não produziu propositadamente uma 

aparente alienação mental no réu, cujo objetivo seria impressionar. 

O tribunal decide por outro julgamento, que condenou José Mariano de uma 

“forma branda e sem maiores impedimentos” (ibidem, p.139). O desconhecido narrador  

não esclarece em que consiste a condenação “branda”. Prestar serviços comunitários 

não foi, seria sentença anacrônica. No romance, a última referência ao marido ciumento, 

afirma: “Fora das páginas do Almanaque Laemmert no ano de 1867, Mariano volta 

apenas 12 meses depois, domiciliado na rua da Alfândega, 143. Muda-se não poucas 

vezes, desaparecendo, de todo e para sempre, a partir de 1880. Das folhas do Laemmert 

e do mundo?” (p. 139). 

O exceto revela as mudanças de endereço, que seu nome não constava mais nas 

páginas do Almanaque, e finaliza com uma indagação, que não é respondida, restando 

ao leitor conjecturar sobre o fim de José Mariano. 

Quase três décadas depois, o psiquiatra Viveiros de Castro questiona a tese 

defendida por Busch Varella: lapso de memória e crime em defesa da honra. Segundo o 

reconhecido psicanalista forense, os argumentos são excludentes. Fundamentado em 
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pesquisas profundas, Viveiros de Castro ressalta que a pessoa acometida de surto 

provisório de memória, “Passada a fase aguda, cai num sono profundo de que desperta 

perfeitamente lúcido. Não recorda o que se passou. Não finge, nem se arrepende do 

crime porventura cometido, do qual não tem notícia” (LUCCHESI, 2012, p. 142). Ora, 

foi exatamente o oposto que aconteceu com José Mariano. Após assassinar a mulher, dá 

ordens ao cunhado sobre o governo da casa, como réu confesso vai à polícia e se 

entrega, conta ao delegado os motivos por que assassinou a esposa, caracterizando a 

tese da defesa em 

 

 

Uma aberração jurídica e médica. Contradição que o primeiro júri não percebeu, 

bracejando nas ondas fortes das metáforas do doutor Busch Varella, nas correntes do 

folhetim, que acabou por fazer volume raso das figuras de Helena e Mariano, segundo 

uma práxis recorrente, que inverte o lugar da vítima e do assassino (LUCCHESI, 2012, 

p. 143)   

 

 

A passagem revela o argumento do analista Viveiros de Castro, o binômio 

argumentativo de Busch Varella se contradiz mutuamente, não se sustentou com a 

análise mais profunda, manteve-se de pé porque o júri, os periódicos e seus leitores 

ficaram extasiados com as metáforas de Busch Varella e leram, ou melhor, julgaram o 

caso como um folhetim; acrescentou também que, em se tratando de crimes praticados 

por maridos supostamente traídos, os papéis de “vítima” e “assassino” serem 

inevitavelmente trocados, e a mulher enterrada “sob os escombros patriarcais da defesa” 

(p.143). A sociedade patriarcal dá ao homem o “direito” de ter amantes, à infidelidade, 

enquanto a mulher é obrigada a fazer vista grossa às aventuras do marido. 

No mundo diegético engendrado pelo romance O dom do crime, há a recriação 

do ambiente oitocentista, respira-se a fumaça dos charutos dos literatos que passavam as 

tardes galanteando as moças na Rua do Ouvidor ou folheando romances na livraria 

Garnier, recém-chegados no último paquete. 

O Século XIX foi o auge do romance, daí comentários sobre obras literárias 

perpassarem toda a narrativa, longos trechos de romances são citados, pequenos ensaios 

pululam de dentro da obra. Analisaremos algumas passagens do romance que 

comprovarão nossos argumentos, não faremos um mapeamento de todos os romances 

citados, seria enfadonho. A passagem a seguir é emblemática: 
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Todo crime deságua numa confusão de hemácias. Não há em O primo Basílio. Mas foi 

por um triz. Um segredo disperso. Uma carta. E a morte de Luísa, asséptica, funcional. 

Se não houve derramamento de sangue, a história se mostrava rude aos olhos de 

Machado. Como se, por equívoco, a lógica do excesso tornasse mais nítida a trama. E 

mais espessa. Para uma gama de escritores, importava enumerar os fios de que se 

compõem um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha. O êxito da página, insiste 

Machado, não devia repousar no volume de informações, quase sempre vulgares e 

degradantes, mas na precisão sutil com que se mostram as ideias. O perigo do 

movimento realista é haver quem suponha que o traço grosso é o traço exato, conclui 

Machado e sem maiores delongas (LUCCHESI, 2012, p. 27). 
 

 

A citação é um emaranhado de textos, para se libertar do cipoal de referências e 

alusões, o leitor precisa ter bom cabedal de leitura. O romance de Eça de Queirós, O 

primo Basílio, é citado, a personalidade e o comportamento de Luísa, uma das 

protagonistas, são brevemente esboçados; em seguida, o narrador passa a comentar o 

famoso ensaio de Machado de Assis sobre o romance de Eça; e, finalmente, a 

abrangência do artigo machadiano, que abarca toda a escola realista. 

As palavras destacadas são pinçadas do ensaio de Machado. Referências 

biográficas são relatadas com a precisão de historiador, momentos da vida de Machado 

de Assis são revelados de forma sorrateira, como se fizessem parte do enredo, sabemos 

que 

 

 

Machado de Assis vive encerrado nas páginas do Diário do Rio de Janeiro, em meio ao 

burburinho da rua do Ouvidor. Escreve da primeira a última linha. Ocupa todos os 

espaços possíveis, transcrevendo notícias, assinadas ou não, criando siglas, folhetins, 

editorias. Tenciona deixar o diário para assumir o posto de primeiro oficial na Secretaria 

de Agricultura, prometido por Afonso Celso, após intermediação de Quintino. O salário 

modesto e o excesso de trabalho: nunca houve emprego que viesse mais a propósito 

(LUCCHESI, 2012,  p. 31) 
 

 

O trecho biográfico, retirado do romance, descortina as agruras pelas quais 

passou nosso maior romancista: escrevia no periódico, labutava como mouro na 

imprensa, o desejo de ter emprego mais estável, que não fosse suscetível às mudanças 

do mercado, o que acabou por conquistar, graças a ajuda do amigo, a quem Machado de 

Assis agradece – com suas próprias palavras (em itálico) – ao reconhecer a importância 

do emprego. 

Machado de Assis aparece, de maneira enviesada, nas páginas do romance, 

como personagem, ao ler “Dentre as notas de falecimento, uma delas salta-lhe aos olhos 
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[de Machado de Assis] pela concisão: a missa de sétimo dia de Helena Augusta” (idem, 

32). 

Sabemos que realmente o autor de Esaú e Jacó foi copidesque no Diário do Rio 

de Janeiro e efetivamente trabalhou na Secretaria de Agricultura, mas que tenha lido o 

obituário de Helena Augusta é invenção da veia ficcionista de Marco Lucchesi. À 

medida que o leitor vai se embrenhando nas páginas do romance, conhece um pouco 

mais a vida de Machado de Assis, que traduziu O barbeiro de Sevilha, de 

Beaumarchais, e Os trabalhadores do mar, de Victor Hugo. José Castelo12 foi um dos 

raros críticos que se pronunciou sobre o romance de Lucchesi, sobre o qual afirma ser 

 

 

Um relato clássico, escrito um pouco à maneira machadiana, simulando uma 

objetividade que, aqui e ali, revela suas fendas. Lucchesi arrasta para o interior da 

narrativa, ainda, a figura nervosa do jovem Machado de Assis. Encontra-o ainda 

solteiro, dois anos antes de publicar seu primeiro livro de poemas, “Crisálidas”. O 

primeiro romance “Ressurreição”, só apareceria seis anos depois. Tateia: ainda não sabe 

bem quem é. O semblante cheio de fendas, está pronto para a ficção alheia. 

 

 

 As palavras do resenhista vão ao encontro da leitura que fazemos de O dom do 

crime: romance contemporâneo ambientado no século XX, cuja narrativa imita o estilo 

de Machado de Assis. Lucchesi escreve à Machado de Assis, além de usar o romancista 

como personagem. O mote do enredo é um crime passional que realmente ocorreu, que, 

segundo o narrador incógnito, teria influenciado Machado de Assis a escrever Dom 

Casmurro; portanto, a suposta influência do crime passional seria as cores realistas que 

os críticos atribuem à obra de Machado de Assis. 

Como já afirmamos, a tese do advogado de defesa de José Mariano, Bush 

Varella, é macular o comportamento social de Helena Augusta, comparando-a à 

prostituta Lúcia, personagem de Lucíola, romance de José de Alencar: 

 

 

Lucíola salta sobre a mesa e dança, agitando as longas tranças negras, na retração dos 

rins, no requebro sensual. Imita quadros lascivos, o gesto, a posição, a imagem do gozo, 

a volúpia que lhe estremecia o corpo, com a voz que lhe expirava no flébil suspiro e no 

beijo soluçante, com a palavra trêmula que borbulhava dos lábios no delíquio do êxtase 

amoroso (LUCCHESI, p. 123). 
 

 

 
12 O título da resenha é “Esfregão e punhal”, publicada na página 4 do Prosa e Verso do jornal O Globo 
de 20-11- 2010. 
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Ao analisar a argumentação da defesa, segundo a qual o comportamento de 

Helena Augusta era próximo ao de uma prostituta, o narrador imiscui em seu relato o 

drama de Lúcia, personagem do universo alencariano, que por uma questão nobre se 

prostituiu. 

Chama atenção o trecho escolhido, um dos mais emblemáticos do romance. 

Acentuando as expressões sensuais, Lúcia sobe na mesa, onde imita as poses eróticas 

dos quadros que adornam as paredes da sala de jantar. Apenas como observação, houve 

um cochilo do autor ou problema na impressão? As indagações são feitas porque a 

citação inicia com “Lucíola...”, Ora, Lucíola é o título do romance, deveria vir; portanto, 

em itálico, quem salta sobre a mesa é a personagem do romance – Lúcia. 

O romance O dom do crime se desdobra e oferece ao leitor a possibilidade de 

ler, concomitantemente, outras obras. Requer atenção redobrada, pois o comportamento 

das personagens são similares: 

 

 

Esperidião surpreendera Raimundo no quintal, junto ao muro, enquanto Helena se 

escondia sob o caramanchão. Quase o idílio de Senhora, quando Aurélia Camargo 

conduziu o marido a um caramanchão que havia no meio da chácara. Idílio perfeito, 

não fosse Helena Augusta uma mulher casada (LUCCHESI, 2012, p. 84).   
 

 

O romance de Marco Lucchesi chama a si também o de José de Alencar; nesse 

caso, Senhora. As passagens são similares, se confundem. As duas personagens, Aurélia 

e Helena Augusta, conduzem; uma, o marido; a outra, o amante (?), ao caramanchão. As 

passagens e trechos retirados e comentados ilustram a hibridez de O Dom do Crime, que 

é permeado de citações, de referências, de similaridades de tema, de alusões, de 

comentários históricos e biográficos, ratificando as palavras de Adorno, do romance 

ecoa “uma segunda linguagem, destilada de várias maneiras do refugo da primeira, uma 

linguagem deterioradamente associativa” (ADORNO, 2006, p. 62).   

Apesar das semelhanças psicológicas, José Mariano não é personagem tão bem 

construído quanto Bentinho. O personagem machadiano tem a infância e juventude 

reconstruídas de maneira magistral, a ponto de aproximar-se de um personagem de 

romance de formação, ou seja, romance cujo protagonista tem a vida retratada da 

infância à velhice, onde na maioria das vezes morre. 

Bentinho se assemelha à personagem de romance de formação porque sua vida é 

revelada amiúde, viveu todos os conflitos por que passavam os jovens de sua época, 
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todas as fases de sua vida são descortinadas, embora o romance inicia com ele velho, a 

refletir sobre a vida. 

O romance de formação é uma tradição inglesa, ou melhor, literatura de língua 

inglesa, encontra em Judas, o obscuro, de Thomas Herdy, e no Retrato do artista 

quando jovem, de James Joyce, exemplos mais bem acabados. Dentre nós, talvez quem 

mais se aproxime desse modelo é Fernando Sabino com seu O encontro marcado. 

Dom Casmurro; no entanto, não é romance de formação, sua narrativa 

ziguezagueante e autorreflexiva fazem o leitor perder a ilusão de o ler como retrato fiel 

da realidade. Ilusão que o romance de formação mantém até o último capítulo. 

Marco Lucchesi colocou-se como “editor” de O dom do crime, assertiva 

comprovada com a leitura do posfácio da obra, no qual afirma que alterou algumas 

passagens do manuscrito: 

 

 
A variação de datas não é pequena, mostrando-se confusa e sem padrão. Decidi retirá-

las, mantendo apenas a primeira. Houve passagens em que precisei modificar a 

linguagem, deslocando volumes semânticos, ou porque as frases eram demasiadas 

compridas, ou porque a retórica do tempo criava um labirinto sintático (LUCCHESI, 

2012, p.153). 

 

 

Editor que não se furtou em modificar o manuscrito, como revela a passagem, 

modificações justificadas pelo desejo de oferecer ao leitor contemporâneo texto mais 

compreensível. Sob esse ponto de vista, o posfácio torna-se também ficção, pois o autor, 

ou melhor, o editor, afirma: “Numa certa altura da pesquisa cheguei a pensar que 

Bentinho era o sósia de José Mariano. Creio que me salvei dessa ilusão, pouco antes de 

dar por encerrada esta pesquisa” (idem, p. 155). A artimanha de atribuir a autoria da 

obra a personagem, não é nova. Machado de Assis; no conto Frei Simão, usa-a, Silviano 

Santiago, Em liberdade, já citado aqui, também. Não obstante, nem tudo é ficção no 

posfácio a O dom do crime. 

O posfácio da obra nada mais é do que outro artifício literário usado para 

enriquecer o enredo da trama, é parte da ficção, autorreferencial, expõe a carpintaria do 

romance, o modo por que foi construído o enredo e no qual se fundamenta o plot. A 

história é baseada em um manuscrito que o leitor sabe que nunca existiu; portanto, os 

comentários e as supostas mudanças são inócuas dentro do enredo.   

Carolina Vaz é responsável pela capa de O dom do crime. Uma fotografia do Rio 

de janeiro do século XIX (ver anexo página 160), pinçada dos arquivos da Biblioteca 
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Nacional. Nela, vê-se duas filas de prédios e sobrados, que fazem sombra aos 

transeuntes: homens engalonados em seus fraques, mulheres com seus vestidos rodados, 

empunhando sombrinhas para se  protegerem do calor senegalês, os trilhos por onde os 

bondes passam, símbolo da modernidade, contrastam com a carroça apinhada de gente, 

muito possivelmente escrava, um preto puxa o cavalo. Um amarelo desbotado, 

permeado de pequenas manchas dão à capa e ao romance coloração de velhice, de 

antiguidade, como se a obra realmente tivesse sido escrita no século XIX. Duas 

pequenas circunferências tingidas de vermelho, como pingos de sangue, sobre o artigo 

definido do título do romance indicam ao leitor que há derramamento de sangue, há 

crime. 

 Em uma tentativa de definir O dom do crime, pode-se afirmar que é um 

Polirromance. Expressão cunhada por nós para definir o romance que dialoga com 

vários outros romances. Diálogo estabelecido através de citações e intertextualidades, 

alusões e paródias, perífrases e pastiches. O Polirromance é contraponto ao romance 

polifônico, que, segundo Bakhtin, é o romance no qual há várias vozes narrativas. 

Embora soe paradoxal, a narrativa do Polirromance é formada de várias vozes (ou 

citações, ou colagens) que vão se aglutinando, se justapondo, formando um discurso 

polifônico pronunciado por uma única voz – a do narrador, extremamente erudito. O 

Polirromance, contrariamente ao romance polifônico, possui apenas um narrador, que 

descortina o enredo, leva o leitor a se emaranhar em outros romances citados ou 

aludidos. 

 José Castelo13 afirma que Marco Lucchesi, “Sábio discípulo [...] cento e 

cinquenta anos depois, imita [Machado de Assis]”. Com efeito, em O dom do crime; o 

autor mimetiza a maneira de escrever e a abordagem psicológica complexa que 

Machado de Assis faz em seus personagens. No entanto, a obra de Lucchesi não se 

restringe a imitar a engenhosa narrativa machadiana. É um livro sobre livros, traz, em 

seu interior, comentários sobre inúmeros romances e analogias com outras obras. O 

autor, leitor contumaz, revela seu cabedal de conhecimento, sua imensa erudição 

transforma O dom do crime numa espiral de vários romances, que traçam panorama 

perfeito da literatura brasileira oitocentista. 

Não nos propusemos a recensear a obra, ou seja, trazer todas as passagens nas 

quais o romance dialoga com outras obras do próprio Machado de Assis e de outros 

 
13 Ver nota na página 87. 
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autores do século XIX, o que seria cansativo e entediante. Priorizamos a leitura 

intertextual porque, embora contemporâneo, o romance “apresenta uma sensação da 

presença do passado, mas de um passado que só pode ser conhecido a partir de seus 

textos, de seus vestígios – sejam literários ou históricos” (HUTCHEON, 1991, p.164). É 

o passado literário que o romance de Marco Lucchesi traz à tona, além de abordar um 

crime passional que realmente existiu. A branda condenação de José Mariano deixa a 

sensação de impunidade e fomenta o feminicídio, uma das chagas da sociedade 

brasileira contemporânea. 
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Capítulo 4 

 

A História e as histórias de Eulálio, narrador de Leite derramado. 

  

No documentário Uma noite em 67 (2010), Caetano Veloso reclama de que sua 

imagem nunca se desvinculou de “Alegria, Alegria”. Música composta e interpretada 

por ele no Festival de Música Popular Brasileira em 1967, tema do documentário 

dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil. Festival que contou com nomes de peso 

como Gilberto Gil e os Mutantes, Roberto Carlos e Elis Regina.  Embora tenha escrito 

várias outras músicas, segundo o cantor e compositor baiano, as pessoas o associam, 

inevitavelmente, a “Alegria, Alegria”. 

Alternando imagens da época com entrevistas recentes, o documentário é 

imperdível, está no You Tube. Em tom melancólico, Caetano usa Chico Buarque como 

parâmetro de comparação. Segundo o compositor de “Alegria, Alegria”, Chico Buarque, 

que também participara do festival defendendo a canção “A Banda”, conseguira, ao 

contrário dele, se desvencilhar da canção. Com efeito, ao pensarmos em Chico Buarque, 

lembramos de canções como “Folhetim”, o mimoso blues “A história de Lili Brau”, o 

genial samba “Vai passar”, além de... “A banda”. Chico Buarque também mergulhou 

em outra praia – a literatura. A que nos interessa. 

Além de poeta formidável, Chico Buarque escrevera em quatro mãos as peças 

Calabar, com Ruy Guerra (1973) e Gota d’ água (1975), essa ao lado do parceiro Paulo 

Pontes, antes de publicar o seu primeiro romance, Estorvo (1991). De lá para cá, 

escreveu Benjamin (1995) e Budapeste (2003). Sua mais recente produção literária é de 

2014, o romance autobiográfico O irmão alemão. Em 2009, saiu do prelo o que talvez 

seja o seu melhor romance – Leite derramado. Romance que nos próximos parágrafos 

analisaremos comparativamente com Dom Casmurro e Memórias póstumas de Brás 

Cubas. 

O romance inicia com o senil e adoentado narrador, Eulálio, pedindo a 

enfermeira em casamento. Para convencer a moça, promete-lhe moradia na fazenda em 

Raiz da Serra. Em seguida, no entanto, afirma que a fazenda foi desapropriada em 1947 

para construção de uma rodovia. A proposta de matrimônio faz o narrador lembrar de 

sua esposa Matilde, que desapareceu misteriosamente. Este é o grande enigma não 

elucidado pelo romance. O que aconteceu com Matilde? Fugiu com o engenheiro 

francês? Caiu na prostituição? Morreu num acidente de carro ou tuberculosa? Suicidou-
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se? As respostas variam de acordo com as pessoas e as circunstâncias em que são 

pronunciadas. Assim como é impossível saber se Capitu traiu Bentinho – se bem que na 

mente do narrador de Dom Casmurro não reste nenhuma dúvida – é impossível saber o 

destino de Matilde. 

 Se a futura esposa não quiser morar na fazenda, iriam para a Zona Sul carioca; 

Botafogo, no casarão herdado do pai, com “telhas de ardósia importadas da França” 

(BUARQUE, 2009, p. 6). 

O romance é protagonizado por Eulálio, que está em um hospital público, do 

qual se queixa do tratamento e dos outros doentes. Eulálio pertence, ou melhor, 

pertenceu, à elite da sociedade brasileira, por isso acha injustiça ser internado com 

outros miseráveis e pobres-diabos. Eulálio narra suas memórias a uma pessoa que 

permanece como enigma. Em vários momentos, parece que é à enfermeira que o assiste, 

responsável por redigir o que ele lhe dita e a quem propõe casamento. Após o 

matrimônio, se a moça desejasse continuar a trabalhar, não encontraria dificuldades, 

“visto que o bairro é farto em hospitais e consultórios” (idem, p.7). O narrador pede à 

enfermeira atenção na ortografia, para que “seus erros de ortografia não me sejam 

imputados” (ibidem, p.18). Em outras passagens; no entanto, o doente parece conversar 

com a mulher, a mãe ou a filha. 

Leite derramado é romance memorialista no qual passado e presente se 

misturam constantemente, o verborrágico narrador derrama fatos e acontecimentos 

distantes no tempo e espaço. Sob a perspectiva de Eulálio, o tempo passa em uma 

velocidade alucinógena, várias épocas se sobrepõem, revelando um quadro histórico 

composto de personagens representativos da pirâmide social brasileira, que tem em sua 

base os escravos, que sustentam a família-senhorial e os políticos. Momentos históricos 

relevantes são descortinados através da proximidade dos Assumpção com os presidentes 

Campos Sales, Venceslau Brás, Epitácio Pessoa e Getúlio Vargas. Sobre o romance, 

Roberto Schwarz (2012) afirma: 

 

 

Leite derramado, o novo romance de Chico Buarque, é um livro divertido que se lê de 

um estirão. O título refere-se a um casamento estragado pelo ciúme e, indiretamente, ao 

curso das coisas no Brasil. Aos leitores mais atentos o romance sugere uma porção de 

perspectivas meio escondidas, que fazem dele uma obra ambiciosa. Os amigos de 

Machado de Assis notarão o paralelo com Dom Casmurro ( p. 143) 
 

 



 

94 
 

A passagem fala sobre a delícia que é a leitura do romance; com efeito, é uma 

trama que se lê em uma sentada só, o divertimento é provocado pelo irônico narrador, 

que não perde a pose, a despeito da situação decadente em que se encontra. O ciúme 

doentio aproxima Eulálio de Bentinho. 

 Quando o leitor está no meio da trama, muitas vezes é obrigado a reler o 

parágrafo para saber de qual Eulálio o narrador está falando, pois sua descendência é 

antiga. A primeira aparição de um Assumpção data de “mil quatrocentos e lá vai 

fumaça” (BUARQUE, 2009, p.184). O doutor Eulálio Ximenez d’Assumpção, 

alquimista e médico particular de dom Manuel I. Ao rememorar alegrias e tristezas, 

sorrisos e lágrimas, vidas e mortes, tempos antigos e remotos, a memória é fundamental, 

por isso o narrador afirma: “Não é culpa minha se os acontecimentos às vezes me vêm à 

memória fora da ordem em que se produziram. É como se, a exemplo da 

correspondência [...] algumas lembranças ainda me chegassem de navio, e outra já pelo 

correio aéreo” ( idem, p.188). 

As duas maneiras pelas quais se entregavam a correspondência, navio e “correio 

aéreo”, simbolizam a passagem do tempo. No século XIX, cartas e revistas, jornais e 

livros, chegavam de barco à Corte. As pessoas aguardavam, ansiosas, suas encomendas, 

que poderiam demorar meses.  O “correio aéreo” é símbolo do mundo rápido e veloz, 

encurtou a distância do Rio à Europa, de onde as madames mandavam vir vestidos 

franceses e os homens, sapatos italianos. O correio aéreo denota também a velocidade 

vertiginosa na qual a história é contada. Em uma página, o narrador pode lembrar fatos 

longínquos e também se queixar do hospital. Nos próximos parágrafos, analisaremos 

particularmente algumas personagens. 

A cultura francesa fazia parte do cotidiano dos antepassados de Eulálio, cujos 

pais conversavam em francês diante dos empregados. Aliás, da cultura francesa Eulálio 

não conhecia somente a língua, já que, levado pelo pai, frequentou os famosos bordéis. 

Na adolescência, Eulálio viajou com o pai para os Alpes suíços, segundo o genitor, 

estava na hora do filho conhecer a neve. Filho e pai tinham relação de camaradagem. 

Este o apresentou a cocaína: 

 

 

Mas o que é isso, meu pai? É a neve, ora bolas, disse ele muito sério. Com uma 

miniespátula separou o pó branquíssimo em quatro linhas, depois me passou um canudo 

de prata. Mas não se tratava dessa porcaria que idiota cheira por aí, era cocaína da pura, 

que só tomava quem podia. Não travava a boca, não tirava a fome, nem brochava, tanto 

é verdade que em seguida ele mandou subir as putas (BUARQUE, 2009, p.36). 
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Aos olhos da contemporaneidade, alguns achariam o pai de Eulálio pervertido, 

mas a cocaína, por aqui, no século XIX, era vendida livremente nos boticários. Como 

tinha dinheiro, Eulálio pai aproveitou para oferecer ao filho o produto que, segundo as 

palavras do filho, era de ótima qualidade. 

A relação liberal entre pai e filho, tangenciando a licenciosidade, também se 

constata entre Brás Cubas e seu pai. No capítulo “O menino é pai do homem”, Brás 

Cubas, que atendia pela alcunha de “menino diabo” (ASSIS, 2008, Vol. I, p. 638), narra 

suas traquinagens: quebrou a cabeça de uma escrava porque lhe negara um doce, 

derramou cinzas na panela e ainda a culpou, fazia do moleque Prudêncio o seu cavalo. 

Tudo com o beneplácito do pai, que “em particular dava-me beijos [...] e pancadinhas na 

cara, e exclamava a rir: ‘Ah! Brejeiro! ah! Brejeiro!’” (idem, p. 639). 

 Eulálio também aprontava com a criadagem, “Chutava os empregados, 

simulava desmaios [...] Quando vejo aquela cesta de roupa recém-lavada, mijo em cima 

com vontade, e ela lava tudo de novo sem reclamar” (Buarque, 2009, p. 74; 104). 

 O avô de Eulálio foi relevante figurão do Império, possuía plantações de cacau 

na Bahia e de café em São Paulo. Confidente de dona Maria Louca, comensal de Pedro 

II e traficante de escravos. Após a Abolição, dedicou-se ao envio de ex-escravos para a 

África, onde tinha o projeto visionário de fundar a Nova Libéria, cuja bandeira teria 

“listras multicores com um triângulo dourado no centro, e dentro do triângulo um olho” 

(idem, p.51). O projeto não é embasado em humanismo, mas em pensamento higienista 

no qual livraria o país da mistura racial. O avô de Eulálio encomendou a Carlos Gomes 

o Hino da nova nação. 

Apesar do desejo higienista do avô, a mistura racial efetivou-se, mesmo com a 

libertação alguns escravos insistiam em viver com seus senhores, “Seus próprios 

escravos, depois de alforriados, escolheram permanecer nas propriedades dele” 

(idem,p.16). Dentre os fiéis, estava Balbino, cujo filho também chamado Balbino, fôra 

amigo de Eulálio e o ensinara a soltar pipa, a armar arapucas.  Há um trecho do romance 

no qual retrata a proximidade entre a casa grande e a senzala: 

 

 

 [...] não se esqueça que meu nome de família é Assumpção, e não Assunção, como em 

geral se escreve, como é capaz de constar aí no prontuário. Assunção, na forma assim 

mais popular, foi o sobrenome que aquele escravo Balbino adotou, como a pedir licença 

para entrar na família sem sapatos. Curioso é que seu filho, também Balbino, foi 
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cavalariço do meu pai. E o filho deste, Balbino Assunção Neto, um preto meio roliço, 

foi meu amigo de infância (BUARQUE, 2009, p.18).   

 

 

O trecho revela o forte elo entre a classe rica e elitista com a pobre e cativa, os 

laços atados com a geração escrava, representada pelo negro Balbino. A contribuição 

negra na língua portuguesa falada no Brasil é imensa. Eulálio lembra à interlocutora a 

diferença ortográfica de seu nome: o P mudo é traço de distinção, diferente do 

sobrenome do filho do escravo. Depreende-se da passagem: Assunção é agregado e 

filho bastardo, brincou com o sinhozinho. A passagem do romance ainda nos revela a 

resiliência que dominou a família de negros, que por três gerações serviram aos 

Assumpção: Primeira geração, o escravo; segunda, o agregado Balbino Assunção com 

quem Eulálio brincou; terceira, “uma pretinha que era quase da família. Eu praticamente 

a vi nascer, pois era a irmã caçula do meu cupincha Balbino” (idem, p. 84). Essa 

“pretinha”, de nome Balbina, será babá de Maria Eulália, filha do narrador. 

A amizade de Eulálio e Balbino Neto, mesmo com o passar dos anos, era 

marcada pela violência e autoritarismo, visto que o rapaz achava-se no direito de 

“enrabar o Balbino” (ibidem, p.19). À medida que o tempo passa, o desejo só aumenta. 

E o negro parecia disposto a satisfazer os caprichos do então adolescente e mimado 

Eulálio: “Estava claro para mim que o Balbino queria me dar a bunda. Só me faltava 

ousadia para a abordagem decisiva, e cheguei a ensaiar uma conversa de tradição 

senhorial, direito de primícias, ponderações tão acima de seu entendimento, que ele já 

cederia sem delongas” (p. 21). 

Assim consistiam as brincadeiras de Balbino e Eulálio que, estudante 

secundarista e já conhecendo mulheres, inclusive as francesas (como vimos), ao sair de 

férias, cansado das brincadeiras entediantes dos meninos do liceu, desejava “enrabar” o 

negro só para escapar da rotina. 

Brás Cubas e Eulálio Assumpção tiveram a mesma educação licenciosa, os 

filhos dos escravos eram seus brinquedos, com os quais podiam fazer o que bem 

entendessem. A formação distorcida e pervertida não era adquirida somente através dos 

pais, outros familiares a estimulavam. Brás Cubas acompanhava o tio João ao lavadouro 

com o intuito de ouvi-lo contar anedotas e pilhérias picantes para as escravas, “As 

pretas, com uma tanga no ventre, a arregaçar-lhes um palmo do vestido” (Vol. I, p. 

639). Assim foram a educação sentimental de Eulálio e de Brás, que afirma com certo 

orgulho: “Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor” (idem, p 640). 
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Em Memórias póstumas de Brás Cubas, os pobres também têm destino nada 

auspicioso. Dona Plácida é uma pobre senhora que serve de ponte para os encontros 

clandestinos de Brás Cubas e Virgínia, além de limpar a alcova onde o casal se 

encontra. Ao ouvir da própria dona Plácida a história de sua vida miserável, Brás Cubas 

devaneia: 

 

 

Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a 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 d. Plácida. É de crer que d. Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se 

falasse podia dizer aos autores de seus dias: ‘Aqui estou. Para que me chamaste?’ 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, 2008, Vol. I, p. 701). 

 

   

Triste sina a de dona Plácida, segundo o trecho citado, foi concebida sem 

nenhum romantismo. Numa hipotética pergunta, que não disfarça certa revolta, indaga a 

seus progenitores o porquê de a terem gerado. A resposta revela determinismo 

desconsolador: para passar os dias queimando os dedos no fogão à lenha, prejudicar os 

olhos na costura, passar fome, adoecer e se curar, num círculo vicioso. 

 Brás Cubas usava dona Plácida como alcoviteira e empregada para limpar a 

alcova onde se encontrava de maneira clandestina com Virgínia, daí a leve crise de 

consciência que o perturba e produz remorsos. No entanto, desanuvia a consciência com 

o argumento de 

 

que a velhice de d. Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade: era uma 

compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente d. 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 (idem, p. 701).     

 

 

Retornando a Leite derramado, Eulálio conheceu uma moça, Matilde, que o fez 

esquecer os pensamentos concupiscentes sobre o moleque Balbino. Trocaram os 

primeiros olhares dentro da igreja, em uma missa celebrada em homenagem a seu pai: 
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[...] bati sem querer os olhos nela, desviei, voltei a mirá-la e não a pude mais largar. 

Porque assim suspensa e de cabelos presos, mais intensamente ela era ela em seu 

balanço guardado, seu tumulto interior, seus gestos e risos por dentro, para sempre, ai. 

Então, não sei como, em plena igreja me deu grande vontade de conhecer sua quentura. 

Imaginei que abraçá-la de surpresa, para ela pulsar e se debater contra o meu peito, seria 

como abafar nas mãos o passarinho que capturei na infância (BUARQUE, 2009, p. 21). 

 

 

A passagem é linda, o narrador usa de um lirismo enternecedor para descrever o 

encanto que a beleza de Matilde lhe causou. A comparação, abraçar a jovem é como 

agasalhar “o passarinho”, é de sensibilidade extrema, só grandes poetas – como o autor 

– possuem. A impressão foi tanta que provocou uma ereção em Eulálio, que teve 

dificuldade para sair da igreja. 

Matilde era a mais bronzeada e bastarda das sete filhas de um deputado federal, 

aliado político de seu pai. Ao conhecer a namorada do filho, impressionada com sua tez, 

a mãe lhe indaga, “se por acaso a menina não tinha cheiro de corpo. Só porque Matilde 

era a mais moreninha de sete irmãs” (idem, p. 29). As palavras da mãe revelam o velho 

preconceito acerca do suposto bodum dos negros. 

 Em um sarau na casa de Eulálio, no qual estava presente a burguesia 

conservadora, Matilde se dirigiu ao piano. Os comensais esperavam ouvir Mozart, a 

moça surpreende, toca “um batuque chamado Macumba Gegê” (ibidem, p. 45). 

O namoro do casal é ardoroso e caliente, atracam-se na escada, na sala, no 

quarto e na cozinha. Aliás, a moça gosta da cozinha, onde muitas vezes se refugia, fica 

horas e horas conversando com os empregados, é onde alimenta a filha única do casal: 

Maria Eulália. O casamento de Eulálio com Matilde não durou dois anos. A mulher o 

abandonou com a criança ainda mamando. A alimentação passou a ser dada pela ama-

de-leite. Há várias especulações sobre o desaparecimento de Matilde: tuberculosa, 

internou-se em um hospital para se tratar? Morreu num desastre de automóvel na 

estrada Rio-Petrópolis? Fugiu do país com o amante francês Dubosc? Se suicidou? 

Após a morte do pai, Eulálio assume os negócios. Segundo a tradição familiar, 

há décadas os negócios eram passados de geração para geração. Os Assumpção faziam 

somente um filho homem, por isso o nome de Eulálio lhe soava como um eco, vinha do 

“tetravô português, passando por trisavô, bisavô, avô e pai” (p. 31). Eulálio achava que 

simplesmente passando pelos lugares por onde o pai esteve, se fazer anunciar, as portas 

se abririam. Embora não encontrando as portas totalmente cerradas, era mister bater, 

esperar. Quando atendido; porém, não encontrava a mesma solicitude e prontidão, o que 
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o deixou apreensivo e a mãe, preocupada. Sem notícias dos contatos na Europa, 

preocupada com o dinheiro que minguava, Eulálio recebe ordens de ir ao Velho Mundo. 

Lá chegando, os franceses o perguntam se por acaso os sul-americanos não tinham o 

hábito de ler os jornais, posto que uma crise – iniciada com o Crack da Bolsa de Valores 

de Nova York – se espalhara por toda Europa. A notícia abalou as finanças e o moral 

dos Assumpção, não os levou à bancarrota porque os parentes da mãe de Eulálio, apesar 

de inúmeros, possuíam várias fazendas onde pastavam centenas de cabeças de gado 

leiteiro. 

Malgrado o início complicado, Eulálio conseguiu continuar os negócios escusos 

do pai, um dos quais era intermediar a venda de armas de fogo da empresa francesa para 

o exército brasileiro. A empresa europeia mandou alguns empregados para representá-la 

– o engenheiro Jean-Jacques Dubosc e um médico. Obviamente a família Assumpção 

seria a anfitriã. Além dos negócios, era responsável por apresentar a cultura brasileira 

aos estrangeiros. 

Em uma noite, Matilde e Eulálio saem para jantar acompanhados do engenheiro 

francês Jean-Jacques. Encantado com a bela morena e entusiasmado por algumas 

caipirinhas, puxa Matilde para dançar. No salão, o gringo não faz feio. Eulálio assistira 

várias vezes a moça dançando o foxtrote, surpreendeu-se com a desenvoltura do 

engenheiro. Do foxtrote passaram ao maxixe, gênero também conhecido por Jean-

Jacques, que não se fez de rogado, colou o seu corpo ao de Matilde, mostrou suingue.   

Ao passo que contemplava a cena, um filme passa na cabeça de Eulálio: o batuque 

Macumba Gegê que a mulher executara quando todos esperavam ouvir Mozart, a 

empatia com os subalternos, a filha que andava sempre nua etc., fizeram-no reconhecer: 

“[...] pela primeira vez julguei meio vulgar a mulher com quem eu tinha me casado” 

(BUARQUE, 2009, p. 66).   

Decepcionado e triste, enraivecido e mordido de ciúmes, quando o casal retorna 

para a mesa, pede que continuem a dançar, mas o francês, esgotado e com muita 

caipirinha na cabeça, quer ir embora, no que é atendido. No trajeto de casa, Eulálio 

culpa a azia pelo mal humor, “e não era mentira, meu estômago não suportava cachaça, 

que agora era moda servir até em locais requintados” (idem, p. 66). Em casa, o lacônico 

e reticente narrador sugere que – como se ler nas entrelinhas – pegou a mulher por trás: 

 

Joguei-a contra a parede e ela não entendeu, começou a emitir gemidos nasais, o rosto 

achatado nos ladrilhos. Prendi seus punhos na parede, ela se debatia, mas eu a 

controlava com meus joelhos atrás dos seus. E com meu tronco eu a apertava, eu a 
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espremia a valer, eu quase a esmagava na parede, até que Matilde disse, eu vou, Eulálio, 

e seu corpo tremeu inteiro, levando o meu a tremer junto  (BUARQUE, 2009, p. 67). 

 

 

A cena descrita é apimentada pelo ciúme doentio de Eulálio. O tempo de casado 

foi curto, mas o seu ciúme durou durante toda a vida. À medida que reflete sobre a 

relação conturbada, descortina o seu aprendizado: 

  

 

Com o tempo aprendi que o ciúme é um sentimento para proclamar de peito aberto, no 

instante mesmo de sua origem. Porque ao nascer, ele é realmente um sentimento cortês, 

deve ser logo oferecido à mulher como uma rosa. Senão, no instante seguinte ele se 

fecha em repolho, e dentro dele todo o mal fermenta. O ciúme é então a espécie mais 

introvertida das invejas, e mordendo-se todo, põe nos outros a culpa da sua feiura 

(idem, p. 61-62. Grifos do autor) 
 

 

A passagem revela a beleza que subjaz o ciúme, sentimento perfeito para 

apimentar a relação. Nesse caso, o ciúme é um belo sentimento “cortês”, mas quando 

passa a controlar e castrar, cercear e sufocar, o ciumento torna-se paranoico e perigoso, 

mordendo-se de ciúme, o marido enclausura-se no quarto, onde deseja aprisionar a 

mulher. A imagem em que o ciúme é definido como um “dente”, que morde o marido, 

aparece também em Dom Casmurro. 

Bentinho, outro memorialista e ciumento inveterado, confessa: “um sentimento 

cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me 

mordeu” (Vol. I, p. 998). Essas são as primeiras manifestações do ciúme de Bentinho, 

que aumentou à medida que o tempo passou, 

 

Continuei, a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma 

insistência qualquer; muita vez só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e 

de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia 

de terror ou desconfiança (idem, p. 1045). 

 

 

Retornando ao outro ciumento, Eulálio, que exemplifica as distintas maneiras 

pelas quais o ciúme aparece e os nomes que os designam: 

 

 

Sabendo-se desprezível, apresenta-se com nomes supostos, e como exemplo cito a 

minha pobre avó, que conhecia seu ciúme como reumatismo. Contam que ela gania de 

dor nas juntas, na fazenda de raiz da serra, cada vez que meu avô ia procurar as negras. 

Mas se declarava indiferente às andanças dele, que sempre teve esses vícios, desde de 

fedelho se metia entre as escravas nas propriedades de seu pai, o barão negreiro. Minha 

avó não deixava por menos, jurava que seu marido era o pai dos filhos de Balbino. Dizia 
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essas coisas com resignação na alma, mas transida de dores pelo corpo inteiro, a tal 

ponto que meu avô mandou vir reumatologistas de toda a Europa (BUARQUE, 2009, 

p.62) . 

 

 

Eulálio revela as dissimulações da avó para ocultar o ciúme. Atribuía ao 

reumatismo as dores que sentia pelo corpo, que na verdade eram causadas por ver o 

marido se deitando com as negras pelos matos, senzalas e cafezais. Hábito adquirido na 

adolescência, quando era “fedelho”. 

Desconfiado da traição de Matilde, Eulálio passa a vigiá-la. Um dia, ouve 

gemidos vindos de dentro do banheiro, sobe, como um gato, sorrateiramente as escadas, 

os gemidos aumentam, pensa que a mulher está transando dentro do banheiro, abre 

devagar a porta, depara-se com Matilde, que tem a parte de cima do vestido abaixada, 

apertando um dos seios, derramando o leite na pia. “Não quer amamentar a filha estando 

grávida de outro?” (idem, p.136) Pensa o paranoico marido. 

Bentinho e Eulálio têm outra característica psicológica comum: agem por 

impulsos. Há um trecho de Dom Casmurro em que Bentinho está enclausurado no 

seminário, onde recebe a visita de José Dias. Ao ser indagado sobre Capitu, o agregado 

responde que a moça não estava triste. Enraivecido com a resposta, Bentinho afirma: 

“tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da ladeira, correr, 

chegar a casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos 

[beijos], quantos, quantos, já lhe dera o peralta da vizinhança. Não fiz nada” ( ASSIS, 

2008, Vol. I, p.998). Outro arroubo contido foi no enterro de Escobar, ao segurar uma 

das argolas do caixão, Bentinho diz: “tive um daqueles meus impulsos que nunca 

chegavam à execução: foi atirar à rua caixão, defunto e tudo” (idem, p. 1054).   

Diferente de Bentinho, que não executava os impulsos raivosos que lhe vinham à 

mente, Eulálio concretizava as ideias impulsivas fomentadas pelo ciúme. Em uma noite 

em que não suportou o atraso de Matilde, saiu a procurá-la, chegou ao hotel onde Jean-

Jacques estava hospedado: 

 
 

Então avancei para minha mulher decidido a arrastá-la para casa pelos cabelos, nua 

como estava, para a enxovalhar perante os porteiros do hotel e os bêbados na avenida. 

Num safanão arranquei o lençol com que ela se embrulhava, e dei com a mulher do 

médico. Ela pôs as mãos na cara, choramingava, e o francês me chamou de tipo 

selvagem, espécie de maníaco e détraquè ( BUARQUE, 2009, p. 160). 
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O casamento conturbado de Eulálio e Matilde deu um fruto – Maria Eulália. Em 

vários momentos da trama, a filha é interlocutora de Eulálio. Discutem os problemas da 

conservadora família Assumpção. O pai acusa o marido da filha, Ameringo Palumba, de 

o ter roubado. Desse consórcio, nasceu Eulalinho. Através de bolsas de estudo 

conquistadas com o sobrenome da família, frequentou bons colégios. Não largava os 

livros de História, virou comunista. Com o golpe civil-militar de 1964, o avô o alertou 

sobre o perigo que corria, já que a família era próxima dos militares, com quem 

negociavam armas. O neto não lhe deu ouvidos, caiu na clandestinidade. Eulalinho e a 

namorada, também comunista, foram presos. Algum tempo depois, toca o telefone do 

decadente chalé, Eulálio atende, recebe o recado de ir à cadeia buscar o bisneto, cujos 

pais nunca retornaram do presídio. 

O neto comunista deu a Eulálio um bisneto negro. O garoto namorava 

empregadas domésticas, caixas de supermercados, mulheres novas e velhas, brancas e 

negras. Um dia, levou para o quarto uma jovem branca e bela. O bisavô, incomodado 

com a eloquência sexual, não se conteve, colou o ouvido à parede e escutou: “fode eu, 

negão!, enraba eu, negão!” (BUARQUE, 2009, p.150). O velho Eulálio não gostou das 

exclamações, assim que encontrou a moça, respondeu: “o negão aí é descendente de 

dom Eulálio Penalva d’Assumpção, conselheiro do marquês de Pombal” (idem, p.150). 

O trecho é hilário, a moça deveria saber que, apesar de preto, o rapaz descendia de 

ilustre família. 

Maria Eulália, logo após a separação, ficou desnorteada, namorou um jogador de 

futebol, Xerxes, a quem Eulálio – por não conhecê-lo e por preconceito – mandou pegar 

o elevador de serviço. Aliás, o narrador espalha ideias preconceituosas por toda trama: o 

centenário Eulálio encontra 

 

 

uma radiopatrulha com dois meganhas dormindo nos bancos reclinados. Eia!, gritei, 

batendo na lataria, o do volante acordou no susto, me apontando a arma [...] perguntei-

lhes se estavam felizes aqui ou se pretendiam voltar para a África. Opinei que servir na 

polícia era um grande progresso para os negros, que ainda ontem o governo só 

empregava na limpeza pública (p.175), 

 

 

Eulálio mandara o próprio genro, negro e jogador de futebol, não usar o elevador  

social. Em sua velhice caduca, a mãe de Eulálio se recusou a conversar com os 

empregados, e somente se dirigia em francês ao chofer. 
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A inserção social do preto como jogador de futebol é uma ideia preconcebida 

que só enxerga o seu talento na jinga, usada na capoeira e no esporte. A mulata como o 

símbolo sexual, é outro preconceito que o romance revela. Na escola burguesa onde 

estudava, Matilde “era mais moreninha da classe” (BUARQUE, 2009, p. 96). O 

narrador usa de eufemismo para não chamar a mulher de negra.   

O problemático processo de modernidade brasileiro é tema de reflexão de Lucia 

Helena no engenhoso e contundente ensaio “Três escritas em desassossego: Assis, 

Lispector e Noll”. Nele, a professora demonstra como os três escritores tematizaram em 

suas obras a ambígua relação da sociedade brasileira com o arcaico e o novo, o 

autoritarismo e a democracia, os preconceitos e as ideias progressistas. Em determinado 

momento, a ensaísta afirma: 

 

 

Esses lugares culturais prontos significam uma radiografia dos atos inconscientes e 

comportamentais, gravado no imaginário das culturas, e que o vivente de uma época 

repassa como padrão a ser seguido. Este imaginário, tanto inclui tradições e 

conservação, num importante acervo de elos que desenvolvem um sentido de 

pertencimento a uma comunidade, como leva adiante padrões de conservadorismo 

impeditivos de renovação daquilo que, nas tradições, já esgotou sua capacidade de criar 

novas perspectivas para o amanhã (HELENA, 2016, p. 47). 

 

 

A passagem acima explica como as ideias preconcebidas da sociedade, 

independente da classe, de tão entranhadas e arraigadas, se tornaram senso comum, são 

passadas de geração a geração. Despidas de análise, encontraram na mesquinhez e 

maldade humanas o campo fértil para frutificarem, gerando todo tipo de preconceito: 

religioso, social, sexual, comportamental, físico etc. Há um padrão a seguir, imposto 

pelo status quo, quem não o segue, é alijado do sistema. O policial negro é o resultado 

de mudanças ocorridas na sociedade, decorridas de ideias progressistas e democráticas. 

Pensamentos contrários aos de Eulálio, que “leva adiante padrões de conservadorismo 

impeditivos de renovação”. O negro não poderia ser policial, mas jogador de futebol ou 

sambista. O Estado; porém, sempre recrutou pessoas dentre as camadas mais pobres da 

população para o seu braço armado. Jacobina, o herói do conto machadiano “O 

espelho”, e Leonardo Pataca, protagonista do romance Memórias de um sargento de 

milícias (1854) são exemplos de jovens que ascenderam socialmente quando se 

tornaram soldados da Guarda Nacional. 

O narrador insinua o lesbianismo de sua filha Maria Eulália, que se envolveu 

com uma pintora. Passavam as noites em claro a discutir obras de arte, viajaram para os 
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Estados Unidos, onde montaram, sem sucesso, uma exposição. De volta ao Brasil, se 

envolveram com teatro, encenaram Shakespeare e Eurípedes, levaram aos palcos uma 

tragédia cujo figurino era o guarda-roupa da mãe de Eulálio. Montaram a peça no Chile, 

de onde retornaram às escondidas, a política lá também estava barra-pesada. 

 Na velhice, Maria Eulália frequenta os cultos de uma igreja evangélica, onde dá 

testemunhos, isto é, explana publicamente os problemas familiares: os sofrimentos 

padecidos por causa da mãe, a quem acusa de adúltera, de não a ter amamentado porque 

contraiu doença venérea, de ser suicida. Testemunho que envergonha Eulálio.   

O romance de Chico lembra um dejá-vù, ou seja, a sensação de que alguns fatos 

e cenas se repetem, mudam apenas as personagens. Em um trecho do livro, Eulálio fala 

de sua mulher, do vestido que lhe presenteou; em seguida, lembra-se de ter 

acompanhado o pai à costureira, de quem comprou um vestido decotado em V e o 

presenteou à amante, que o usou em um jantar na casa do amante. O pai de Eulálio e a 

amante participaram de um perigoso jogo de fetichismo, sedução e audácia. O narrador, 

apesar de criança, reconheceu o vestido no corpo da amante do pai, “a mulher [...] 

passou as mãos no próprio corpo e sorriu para o meu pai” (BUARQUE, 2009, p. 87). 

O gesto da mulher é como se dissesse: “Olha como eu fico no vestido que você 

me deu”. Ela queria saber a opinião do amante, se o modelito tinha-lhe ficado bem. Mas 

a insinuação não passou desapercebida pelo marido, “quando o marido de relance olha 

para ela, que sorri para o meu pai, que olha para ela, que olha o marido, que olha o meu 

pai, que olha o pianista cego, e ela ajeita os cabelos. É decerto uma cena crucial, mas 

que naquela noite negligenciei” (idem, p.88). A passagem lembra uma cena de cinema, 

na qual o diretor pede ao câmera que alterne o close nas personagens. Depreende-se da 

citação, que foi o marido traído o mandante da morte do pai de Eulálio, ocorrida dentro 

de uma garçonnière. 

  As personagens de Leite derramado parecem seguir destino pré-determinado. O 

bisneto de Eulálio, um negro, entrou em um hotel com uma mulher mais velha, rica e 

branca. Despertou a curiosidade, chamaram a polícia, que encontrou o corpo do rapaz 

crivado de balas. A mulher o matou, provavelmente por ciúmes.   

Os tempos da trama são tão bem embaralhados que em alguns momentos o leitor 

não sabe a qual membro da família o narrador se refere. Nesse dejá-vù, Eulálio 

comemora o centenário de nascimento cheirando cocaína com o tataraneto: 
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Com a miniespátula do meu pai ele [o tataraneto] bateu e separou o pó em quatro 

fileiras bem fornidas, me passou o canudo de prata e disse, vai fundo, vovô. E fui 

mesmo, de um tiro só, foi muito mais fácil aspirar a coca que soprar as velas do bolo. 

Para, pai, disse minha filha, você vai ter um troço, mas qual o quê, troquei de narina e 

cheirei a segunda fileira de imediato. Cheiraria as quatro, se a menina Kim [namorada 

do tataraneto] não roubasse o canudo dos meus dedos ( p. 174)   

 

 

A passagem revela que Eulálio aprendera bem a lição paterna, mesmo com um 

século de vida, teve fôlego para cheirar as duas carreiras que o neto bateu, e iria nas 

outras, caso não o proibissem, tomando-lhe o canudo. No romance A filha do escritor, 

de Gustavo Bernardo, que analisaremos em seguida, há um capítulo intitulado “Dejá-

vù”, no qual o personagem diz: 

 

Claro que me incomodei com a sensação do déjà-vú. Eu deveria ter identificado essa 

sensação [...] Sei que todo mundo passa por essa sensação vez ou outra, mas por que ela 

é normalmente associada a pacientes psiquiátricos? Porque ela se refere a uma 

dissociação temporal, na verdade uma dissociação mental. O termo foi aplicado pela 

primeira vez por Èmile Boirac no final do século XIX – quando Machado de Assis 

escrevia os seus romances (BERNARDO, 2012, p. 51). 

 

 

O trecho revela ser comum a sensação de déjà-vú aos pacientes com problemas 

psiquiátricos, como é o caso de Eulálio, que, a despeito de sua real condição social, 

exige tratamento VIP, como se sua família ainda abastada fosse. Ainda segundo o 

trecho, o déjà-vú está vinculada a uma “dissociação temporal”. Exatamente como vive a 

personagem de Chico, acha que ainda vive no tempo em que os seus parentes eram “os 

donos do poder”14. Segundo a citação, a expressão déjà-vú foi cunhada no século XIX, 

época em que Machado de Assis escrevia sua obra, relida pelos autores contemporâneos 

que estamos a analisar. 

Os fatos aparentemente repetidos são justificados pelo narrador: “Na velhice dá 

para repetir casos antigos, porém jamais com a mesma precisão, porque cada lembrança 

já é um arremedo de lembrança anterior” (p.136). Como se fosse um mosaico, o leitor 

une as partes para que a mensagem fique completa e coerente. Assim o belo romance de 

Chico Buarque se fecha, com Eulálio a imaginar um descendente de sua família 

internado em um hospital, onde falece, e ele a fechar-lhe os olhos. 

 
14 Expressão que intitula a obra de Raymundo Faoro. Nela, o autor analisa a formação da sociedade 

brasileira, regida pelo “estamento burocrático”. Conceito criado por ele que remonta à origem do Estado 

português. Faoro demonstra como o país foi governado, desde a colônia, por uma comunidade de 

burocratas, fato que contribuiu para o seu atraso. Para maior compreensão ver Os donos do poder 

formação do patronato político brasileiro. São Paulo: 1997. 
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Eulálio Assumpção culpa os outros, o pai, a filha dissipadora e o genro pela 

bancarrota na qual se encontra. Se exime de toda reponsabilidade. O culpado pela 

falência é sempre o outro. O olhar inquisidor da personagem, que está sempre com o 

indicador a apontar nos outros os responsáveis pela pobreza da família, não passou 

desapercebido para o ensaísta Jobim: 

 

A filha e os outros descendentes [...] são todos vistos como culpados pela ruína material 

em que ele se encontra. Nesse sentido, Eulálio d’Assumpção se aproxima de Jason, o 

último personagem patriarcal da família Compson em The Sound an the Fury, 

ressentido contra tudo e contra todos, mas sem implicar-se na decadência, sem assumir 

sua cota de responsabilidade pelas ações e acontecimentos que o levaram e à sua família 

à ruína15 (p. 23). 
 

 

A cômoda maneira escolhida por Eulálio para justificar a pobreza em que caiu, 

culpando os parentes e se eximindo, é encontrada, segundo o trecho do ensaio acima, 

em Jason, personagem do romance O som e a fúria, de Faulkner.    

Leite derramado retrata uma saga familiar. Normalmente os romances que 

narram sagas de família descortinam as batalhas e vicissitudes, desde o mais antigo 

ancião até o mais tenro, são protagonizados por heróis que venceram e estão no topo do 

poder, como em A república dos sonhos16. Chico Buarque faz o caminho oposto, retrata 

a decadência de uma família, a derrocada que marca paulatinamente os membros do clã, 

se durante algum tempo foram ilustres, a bancarrota – como um corvo – sempre os 

assombrou com o seu pio agourento. 

A maneira como a classe média é apresentada: cínica e exploradora, 

preconceituosa e arrogante, autoritária e mesquinha, lembra a forma como Brás Cubas 

relatou a sociedade oitocentista. As famílias pertencem à mesma estirpe, têm um único 

desejo: manter os privilégios. O romance de Chico é ácido, tão corrosivo quanto o de 

Machado. O autor tocou em temas caros à sociedade brasileira, como o preconceito. No 

entanto, o romance é agradável e prazeroso, o rabugento narrador olha nostálgico para o 

passado glorioso, compara-o com o presente, e se sente “vivendo na condição de um 

 
15 Ver nota na página 51. 
16 O romance de Nélida Piñon narra a saga do emigrante Madruga, que saiu da Galícia e chegou ao Brasil 

no início do século XX. Incentivado por uma ambição homérica, trabalhou numa pensão, depois a 

adquiriu, e não parou de expandir os negócios: restaurantes, fazendas, hotéis e fábricas. À medida que 

ascende socialmente, conhece deputados e senadores. A história de Madruga e sua prole, Tobias, Bento, 

Miguel, Antônia e Esperança, é a História do Brasil, da América Latina e Europa, já que o calhamaço é 

ambicioso. Além de retratar os vários períodos ditatoriais pelos quais o Brasil passou, também tange às 

ditaduras latinoamericas, ao franquismo e ao covarde assassinato do poeta García Lorca. A república dos 

sonhos (2004) é uma epopeia polifônica que apologiza o emigrante trabalhador e ambicioso.   
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hindu sem casta” (p.137). Diante de trechos como esse, impossível não rir. A ironia é 

outra semelhança com Machado de Assis. 

As palavras do professor Paulo César (2016), embora usadas para explicar a 

passagem do tempo em outro romance, Diário de um ano ruim, de J. M. Coetzee, nos 

ajudam a entender as transformações pelas quais a sociedade brasileira passou durante 

os anos abarcados no romance de Chico Buarque: “A obra perfaz um olhar abrangente a 

partir do qual se contempla não só o presente, mas também o deslocamento e a 

transformação dos homens, da sociedade, das formas artísticas e da cidadania na 

travessia das épocas” (p.139). O olhar abrangente que Eulálio lança sobre a história de 

sua família, incide sobre a História do país, marcada pela exploração e autoritarismo. O 

olhar alcança o passado e o presente, no qual as velhas práticas políticas e 

comportamentais não são mais toleradas, embora o narrador feche os olhos para não 

enxergá-las. 

A mãe de Eulálio nunca aceitou o casamento do filho com Matilde porque a 

moça é morena. Matilde é filha bastarda de uma relação extraconjugal ocorrida na 

Bahia, justificativa para o pai, deputado federal, deserdá-la. Mas isso nunca incomodou 

Eulálio, que sempre ficava excitado diante de uma morena, ou mulata, como a cunhada  

chama-a em um momento de cólera. A atração sexual talvez tenha surgido pelo fato de 

ter sido amamentado por uma ama-de-leite negra. A relação do menino branco com a 

ama-de-leite negra foi estuda por Gilberto Freyre, que afirma: 

 

 

Já houve quem insinuasse a possibilidade de se desenvolver das relações íntimas da 

criança branca com a ama-de-leite negra muito do pendor sexual que se nota pelas 

mulheres de cor no filho-família dos países escravocratas. A importância psíquica do 

ato de mamar, dos seus efeitos sobre a criança, é na verdade considerada enorme pelos 

psicólogos modernos (FREYRE, 2004, p. 368) 

 

  

A mãe de Eulálio deixou de amamentá-lo, delegou a tarefa à ama-de-leite. O 

menino, mesmo depois de marmanjo, gostava de beliscar os seios da antiga ama-de-

leite, mania que persistiu mesmo depois de casado. Dentre os “psicólogos modernos”, 

de que fala acima Gilberto Freyre, inclui-se Sigmund Freud, que em seu clássico ensaio 

Complexo de Édipo, afirma que a atração sexual do filho pela mãe origina-se durante o 

período de amamentação. 

O narrador é rabugento e reclamão, queixa-se de tudo e de todos. Sua tristeza 

aumenta quando compara a vida de outrora, faustosa e ostentosa, com a atual, deitado 
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numa maca, rodeado de moribundos pobres, “todo cagado nas fraldas” (p. 50). Nesse 

ambiente, que acentua sua decadência, o sono vem somente com a ajuda da morfina. 

Em alguns momentos, delira como se estivesse dopado, daí suas memórias parecerem 

fleches, sonhos. Sua triste e miserável condição o leva a cogitar sobre o futuro. O 

homem é responsável pelo seu destino, ou o destino se impõe inexoravelmente? 

 

 

Não sei se existe um destino, se alguém o fia, enrola, corta. Nos dedos de alguma 

fiandeira, provavelmente a linha da vida de Matilde seria de fibra melhor que a minha, e 

mais extensa. Mas muitas vezes uma vida para no meio do caminho, não por ser a linha 

curta, e sim tortuosa (p.55). 

 

 

Eulálio nasceu em família rica e influente, estudou direito, como Bentinho, mas 

não se sabe se concluiu o curso. Aliás, a formação profissional pouco importava, uma 

vez que o sobrenome da família abriria as portas do Palácio do Catete, onde seus 

antepassados eram prestigiados e íntimos dos presidentes Venceslau Brás, Campos 

Sales e Getúlio Vargas. A relação estreita com o poder, na qual o público e o privado se 

misturam numa pratica deletéria às instituições, foi analisada pelo pai do romancista, 

Sérgio Buarque de Holanda, a quem recorremos e assim interpreta a promíscua relação 

entre o público e privado: 

 

 

No Brasil, pode dizer-se que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e 

um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses 

interesses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao longo de nossa história, o 

predomínio constante de vontades particulares que encontram seu ambiente próprio em 

círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círculos, 

foi sem dúvida o da família aquele que se exprimiu com mais força e desenvoltura em 

nossa sociedade. E um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável, absorvente, do 

núcleo familiar – a esfera, por excelência dos chamados “contatos primários”, dos laços 

de sangue e de coração – está em que as relações que se criam na vida doméstica 

sempre forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Isso 

ocorre mesmo onde as instituições democráticas, fundadas em princípios neutros e 

abstratos, pretendem assentar a sociedade em normas antiparticularistas (HOLANDA, 

1995, p. 146)     

 

 

A citação impressiona e espanta pela atualidade. Segundo o ensaísta, ao longo de 

nossa história, sempre prevaleceu o interesse privado sobre o público, interesses de 

famílias fechadas, de grupos concêntricos que sobrepõem o interesse pessoal ao público. 

As instituições públicas, erguidas sob ideais neutros e abstratos, são nichos de 

aparentados sanguíneos e políticos, que as aparelham e pilham, cujos cargos de direção 
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estão em mãos de poderosos clãs, que, como camaleões, adaptam-se aos mais diferentes 

governos – Monarquia ou República, Ditadura ou Democracia.   

 O romance também descortina a derrocada dessa mesma classe burguesa, cujos 

valores, à medida que o tempo passa, tornaram-se obsoletos e arcaicos. A família de 

Eulálio caminha numa vertiginosa sequência de perdas: um antepassado fez fortuna 

exportando café, o neto enriquece com o tráfico de drogas, um Assumpção foi senador 

do Império, sua tataraneta casa com um jogador de futebol que, ao beber, espanca-a. 

A degringolada social dos Assumpção levou o acadêmico Alvaro Costa e Silva a 

afirmar: “Da leitura, resta uma impressão geral de pessimismo. A decadência é absoluta. 

O narrador perde tudo: o palacete em Botafogo, vendido a uma embaixada; o chalé em 

Copacabana, substituído por um edifício; a fazenda transformada em favela”17. 

O final melancólico de Leite derramado lembra o triste fim de Memórias 

póstumas de Brás Cubas, No capítulo “Das negativas”, Brás narra suas derrotas: “Não 

alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o 

casamento [...] Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa 

miséria” (ASSIS, 2008, Vol. I, p. 758). 

Há uma expressão popular que diz, “Não adianta chorar sobre o leite 

derramado”. Isto é, não adianta se arrepender do erro cometido. Não há como voltar 

atrás. Esta parece ser a mensagem que o romance deixa. Os tempos mudaram, difícil 

saber se para melhor ou pior, 

 

 

Talvez seja isso o leite derramado que não adianta chorar: persistiu a desigualdade, 

desapareceram o decoro e a autoridade encasacada, e não se instalaram o direito e a lei. 

É o que no interregno entre antigamente e agora se chamava modernização sem 

revolução burguesa. Sem saudosismo nem adesão subalterna ao que está aí, a invenção 

realista de Chico Buarque é uma soberba lufada de ar fresco (SCHWARZ, 2012, p. 150 

Grifos do autor)   
 

 

Apesar do processo modernizante, da revolução tecnológica, da universalização 

do ensino, a desigualdade persiste. No final da citação acima, Roberto Schwarz fala 

sobre “a invenção realista de Chico Buarque”. 

Leite derramado traz, em seu interior, a estrutura do romance realista do século 

XIX, que se colocava como espelho da sociedade burguesa, que chegou ao poder com a 

Revolução Francesa. Revolucionários que empunhavam baionetas e liam os filósofos 

 
17 Artigo publicado no Suplemento Ideias e Livros  do Jornal do Brasil de 28-03-2009. 
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iluministas, que acreditavam na universalização do progresso científico como forma de 

levar a felicidade ao homem, cuja liberdade individual estava assegurada com a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ideias que, no Brasil, não passaram de 

abstrações. Aqui, a classe dominante e rica (rico e dominante no Brasil é pleonasmo) 

assenhoreou-se do poder e passou-o aos seus descendentes, como engenhosamente 

mostra o romance de Chico Buarque. 

No romance realista do século XIX, predominava o narrador onisciente, que 

sabia tudo sobre as personagens, como um Deus, estabelecia o inexorável destino das 

personagens, em muitos casos numa linearidade impressionante. A descrição 

pormenorizada dos cenários, das pessoas e dos figurinos, com o objetivo de passar a 

ilusão de realidade, é outra convenção do romance realista. Nada disso se encontra em 

Leite derramado. No entanto, apesar do ziguezague temporal, o romance de Chico tem 

um fio condutor. Através dos Assumpção, o leitor consegue ordenar os fatos narrados 

de maneira caótica, já que “A carpintaria atrás do jorro aleatório das recordações é 

realista e controlada até o último pormenor” (SCHWARZ, 2012, p. 148). 

 Leite derramado foi adaptado para o teatro pelo diretor carioca radicado em São 

Paulo, Roberto Alvim. Luciana Romagnolli18 assina a crítica da peça, ela diz: 

 

 

Alvim retira do livro grande parte do conteúdo nostálgico sobre o matrimônio de 

Lalinho e Matilde, como quem o disseca para deixar apenas o osso: a cadeia geracional 

de poder que esteia a história política, econômica e cultural do país. Com isso, as 

perturbações do narrador imaginado por Chico Buarque ganham amplitude nacional [...] 

E o que se segue é o espetáculo da nossa tradição escravagista, oligárquica e corrupta de 

mais de 500 anos. 

 

 

O trecho da crítica, que ocupa toda a página, sintetiza o alcance da narrativa 

romanesca, abarca a História da nação através de delírios e sonhos, viagens e fluxos de 

consciência de um narrador centenário, encarnado na peça pela atriz Juliana Galdino 

(ver anexo na página 161). Para ajudá-la a dar voz a centenas de personagens 

masculinos e femininos em diferentes épocas, criou-se um cenário que “contribui com 

imagens simbólicas e enigmáticas desestabilizadoras dos sentidos”.  O romance, ao que 

parece, terá vida longa, já adaptado para o teatro, talvez chegue ao cinema, como 

ocorreu com outros romances de Chico Buarque. 

 
18 Artigo publicado na página 3 do caderno Ilustríssima, Folha de S. Paulo de 23/10/2016. 
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Hora de finalizar a análise do romance, que não se esgotou com a leitura. 

Retornemos às palavras de Caetano, reproduzidas no início da análise: “Chico Buarque 

conseguiu se libertar de ‘A Banda”’, por isso José Miguel Wisnik afirmou: “[...] a 

canção e o romance estão para esse ‘homem célebre’ que é Chico Buarque, como a 

polca e a sonata estão para o Pestana, com a diferença de que, em Chico, este dilema 

está superado, embora não esteja superado para parte da crítica19”. A parte da crítica que 

não encontrar qualidades nos romances de Chico Buarque deve reavaliar os seus 

parâmetros críticos, pois o autor de Leite derramado é o atual vencedor do maior 

prêmio de literatura em Língua Portuguesa: o Prêmio Camões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Artigo publicado na página 2 do Segundo Caderno de O Globo de 14/04/2012. 
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Capítulo 5 

Gustavo Bernardo: teoria e práxis. 

 

Em seu longo ensaio O livro da metaficção (2010), Gustavo Bernardo retorna à 

velha e batida polêmica da divisão da obra machadiana em duas fases, a famigerada 

primeira fase, que seria romântica; composta dos romances Ressurreição (1872), A mão 

e a luva (1874), Helena (1876), Iaiá Garcia (1878) e a segunda, realista e supostamente 

melhor, que engloba Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1891), 

Dom Casmurro (1899) Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908). A famosa cisão 

já foi amplamente discutida por teóricos como Alfredo Bosi, John Gledson e Luiz Costa 

Lima (citados por ele), dentre outros. Gustavo detém-se demais na polêmica, como ele 

mesmo reconhece, “Pela insistência que nós temos mantido em relação à suposta 

condição realista de Machado de Assis” (BERNARDO, 2010, p. 153). Embora sem 

consenso, a maior parte da crítica reconhece a melhor qualidade dos romances pós 

1880, inclusive o próprio Bernardo. 

O ensaio é mais interessante quando aborda a utilização da metalinguagem em 

várias expressões artísticas: literatura e pintura, artes plásticas e cinema, além da tevê. O 

que nos interessa é a literatura. Sem desprezar a perspectiva histórica, o professor revela 

que em Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, já se encontra o artifício da 

metalinguagem, especificamente no capítulo das marionetes, em que o Cavaleiro 

Andante se arremessa contra o teatro de Marionetes, por achar que se tratava da 

realidade. Em seguida, analisa um conto de Júlio Cortázar, no qual um personagem lê 

um livro em que um casal de amantes planeja matar o marido traído, que é o leitor do 

próprio livro, que se desdobra no leitor real, desdobrando-se numa circularidade ad 

infinitum. 

Willian Gass cunhou o termo “metaficção”, viu nos romances americanos do 

início do século XX o seu surgimento, no que o professor da UERJ discorda, pois os 

recursos utilizados pela metaficção: a citação direta e o eco, o paralelismo e a paródia, 

são usados desde a tragédia grega. Gustavo Bernardo se debruçou sobre vários 

estudiosos do tema e escreveu um ensaio no qual analisa o comportamento das 

personagens em um enredo metaficcional, em que 

 

a artificialidade das convenções realistas ao mesmo tempo que as empregam; desarmam 

as críticas ao antecipá-las, lisonjeiam o leitor ao tratá-lo como um intelecto elevado e 
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sofisticado o bastante para não se chocar com a confissão de que uma obra de ficção é 

uma construção verbal, e não um fragmento da vida (BERNARDO, 2010, p. 42). 

 

 

O auge do ensaio é o capítulo “Machado de La Mancha”, no qual argumenta que 

Machado de Assis é o continuador da prosa autorreferencial do escritor espanhol Miguel 

de Cervantes. Dialogando com o ensaio do mexicano Carlos Fuentes, Gustavo comenta 

as inúmeras intertextualidades e citações, referências e alusões presentes na obra de 

Machado de Assis, para afirmar que o romancista “nunca deixou seu leitor se esquecer 

de que ele era o leitor de uma ficção, e não um voyeur da vida alheia” (idem, p. 124). 

O romance de metaficção é contraponto ao romance realista do século XIX, que 

pretendia ter como referência a realidade. Usando a clássica sentença machadiana, 

segundo a qual “A realidade é boa, o realismo é que não serve para nada”, o professor 

de Teoria Literária – como o raivoso Dom Quixote investe contra o teatro de marionetes 

– golpeia o romance realista, e por extensão, aos críticos que filiaram Machado de Assis 

à escola. Conjectura o que os levou à desastrosa filiação, “Talvez porque sua obra tenha 

se tornado igualmente tão importante que ficava mais fácil colá-lo ao realismo, que já 

era importante”, e com ironia, arremata, “Ou talvez porque a pálida classe dominante 

tenha precisado se vingar daquele mulatinho safado, gago e ainda por cima epiléptico 

que teve o desplante de se tornar o melhor escritor brasileiro; quiçá o melhor escritor do 

Ocidente” (ibidem, p. 122). 

O problema de se tomar ficção por realidade faz o leitor crédulo e ingênuo 

querer viver as aventuras de seu herói ou heroína. Com a mente entorpecida de 

literatura, sem sair de sua alcova, viaja em tramas rocambolescas, conhece outro mundo 

onde habitam pessoas de vidas prazerosas e excitantes. Esse leitor, compulsivo, não se 

contenta com o ponto final da última página do romance. Fechado o livro, continua a 

devanear com a trama, sua vida torna-se ainda mais insípida, se comparada a dos 

homens e mulheres que conhecera nos folhetins, por isso transforma a literatura em 

realidade e realidade em literatura, como fazem Dom Quixote e Ema Bovary. Essa a 

ideia motriz do ensaio de Gustavo Bernardo, que contrapõe ao romance metaficcional. 

Como as ideias de Gustavo Bernardo concretizam-se na prática, isto é, em seus 

romances Lúcia e A filha do escritor? Há similaridade entre o que escreve como teoria e 

o que produz como ficção? Como Gustavo Bernardo relê as obras de José de Alencar e 

especialmente a de Machado de Assis? Indagações que passamos a responder com a 

análise de Lúcia (1999). 
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Lúcia, romance narrado pelo personagem Paulo da Silva Rocha que, em sua 

juventude, oscilou entre as faculdades de Engenharia e de Letras Clássicas. Optou por 

esta, pois encontrava similaridade entre as leis da matemática e da gramática. Mesmo 

antes de terminar o curso de Letras, foi convidado para lecionar em uma faculdade. 

A relação com o pai, apaixonado por xadrez, é de amizade. Paixão que inoculou 

no filho, a quem apresentou os grandes teóricos do xadrez, que escreveram obras 

clássicas, como o Libro del Acedrex (1283), de Dom Afonso X, que atendia pela 

alcunha de “o Sábio”. Vive do comércio, o jogo de xadrez é o seu vício, foi campeão 

brasileiro. Após a leitura do Jornal do Commercio, disputava algumas partidas com o 

filho Paulo, ensinando-lhe táticas e jogadas com a ilusória esperança de fazê-lo seu 

substituto no tabuleiro. Paulo aprendeu algumas jogadas, mas não o suficiente para ser 

campeão. Abandonou o xadrez após derrota retumbante em um campeonato, assistida 

por público digno de partida de futebol. Perdeu-se um enxadrista, ganhou-se um 

professor: “Assim nascia, como nascem tantos, um professor. De uma derrota capital” 

(BERNARDO, 1999, p. 14). 

José de Alencar é professor de Literatura Brasileira na mesma faculdade em que 

Paulo da Silva leciona, são amigos. Alencar é polemista, autor de artigos incendiários, 

nos quais critica o governo do presidente Café Filho. Em um dos passeios pelas ruas da 

cidade, apresenta Lúcia a Paulo. O rapaz fica impressionado com a beleza da moça. O 

jovem tem a sensação de que já conhecia a bela mulher. Ao forçar a mente, a lembrança 

surge: conheceu-a há sete anos, quando esperava o lotação. Ao entrar, deixa cair a 

prancheta, imediatamente recolhida pelo jovem. Ao entregá-la, seus dedos se tocam. O 

leve contato ilumina a mente do rapaz, entorpecida de poesia clássica. Lúcia não é mais 

a menina de sete anos atrás: 

 

[...] algo se quebrara, irremediavelmente. Talvez tivesse sido a prancheta, quando caiu 

no meio-fio. Mas também poderia ter sido o coração, maculado pelas revelações do 

Alencar. Era como se não fosse a mesma mulher. Sete anos, pouco mais, pouco menos, 

haviam se passado, e eu tinha certeza íntima de que era a mesma pessoa – mas o que o 

tempo lhe teria feito? Ela não era mais uma menina. Ela era, agora, uma mulher bonita 

(BERNARDO, 1999, p. 35) 

 

   

A beleza da mulher deixa o professor Paulo embevecido, não resiste e lhe faz 

uma visita. No apartamento, o desconcerto do rapaz é maior, pois não tem motivo 

plausível que justifique a visita. A anfitriã oferece-lhe café, mas a bebida não descontrai 
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o ambiente. O moço derrama-a sobre a roupa. Paulo repete duas ou três frases 

convencionais, pede desculpa, e sai. 

Lúcia tem uma irmã gêmea, que também se chama Lúcia. A diferença entre elas 

é a cor da pele – uma negra; outra, loura. Ao usar duas mulheres, uma negra e outra 

branca, como protagonistas do romance, Gustavo Bernardo sintetizou a mulher 

brasileira. Somos um povo que resulta do cruzamento do branco colonizador com o 

silvícola e o africano, aqui aportado como escravo. Embora mais tarde houve a tentativa 

de branquear a nação, incentivando a emigração de povos de pigmentação mais alva 

como alemães e italianos, espraiados pela região sul do país, prevaleceu o amálgama de 

culturas. Os próprios italianos que chegaram para as lavouras de café em São Paulo, 

misturaram-se com os negros, formando regiões como a Moca, verdadeiro caldeirão 

cultural. Função hercúlea: encontrar uma família que não tenha coloração mais escura 

entre seus membros. 

Em uma de suas aulas, Paulo descobre Lúcia sentada na última fila. A presença 

da moça tira a naturalidade de seus gestos, a despeito da patética tentativa de ignorá-la e 

prosseguir a aula. O esforço que fez em lecionar e desviar o olhar do fundo da sala, 

onde Lúcia sentava, o surpreendeu mais uma vez – quando lançou o olhar para a última 

fileira, não a encontrou, Lúcia foi embora antes de terminar a aula, mas deixou o bilhete 

indagativo, “meu querido, por que me queimo tanto?” (p. 68). Disposto a responder a 

pergunta, Paulo vai ao apartamento de Lúcia. Onde tem prazerosa tarde de amor, na 

qual o narrador 

 

 

Penetrava dentro dela, mas ela é que me devorava, que me ditava os movimentos e os 

sentimentos. Ela é que, de repente, me empurrava para fora de si, com o rosto mais sério 

do que nunca, tantas emoções contraditórias ao mesmo tempo, como se estivesse 

irritada comigo e consigo mesma, desesperada com o desejo ou desejando o desespero, 

e virava-se de costas, as mãos espalmadas e os joelhos encostados no lençol, 

convidando-me, ou melhor, exigindo de mim que viesse por trás” (BERNARDO, 1999, 

p.72). 

 

 

A desenvoltura da mulher inibe o jovem Paulo, um romântico, cujos sonhos 

eróticos jamais concebera Lúcia em posição tão submissa e ciosa. Diante do pedido, o 

jovem titubeia, mas cumpre sua função de macho. Aquele belo corpo se oferecendo, é 

impossível resistir: “a realidade daquele corpo, daqueles olhos fechados olhando-me e 

chamando-me, cegava irremediavelmente [...] consegui penetrá-la daquele modo, para 
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ouvi-la dizer, ‘eu te amo’” (p.73). A mulher que, segundo o narrador, o “amara como 

uma aranha angustiada” (p.113), é Lúcia, a negra. 

 As Lúcias são professoras aprovadas em concurso. Mas somente a loura assumiu 

as turmas numa escola da rede pública estadual, localizada no morro do Turano. Tem 

duas matrículas, leciona todos os dias, por isso falta às aulas na faculdade, ministradas 

por Paulo. Lúcia, a loura, usa o Código do Amor Cortês para orientar suas relações 

amorosas. Mas na cama, é mulher desinibida: 

 

 

Então ela se debruça e rouba meu pau mole e engole e lambe e baba e suga e beija de 

leve e beija com força e com raiva e com carinho e com gentileza e sem gentileza, até 

que me sinto novamente crescer dentro da boca de Lúcia mas sem saber se é isso que 

quero ou se é isso que não quero, só que meu sexo quer, de repente sei que é só isso que 

a minha alma mais quer no mundo em toda a minha vida (p. 143). 

 

 

 

Após a felação, houve a penetração; ou melhor, tentativa. Nesse instante, o 

narrador constata a diferença entre as irmãs: estava nos lábios. Paulo afirma: 

 

 

O sexo de Lúcia que se encontrava no meu colo, encolhida, tremendo [...] Seus lábios 

são muito mais finos. E ela é virgem. É virgem porque não consegue ser penetrada, 

porque a dor é muito grande, porque a dor é totalmente insuportável, porque sente tesão 

mas na hora da dor vem junto o medo absurdo das facas serradas da cozinha (idem, 

p.144). 

 

 

 Lúcia, a negra, casou-se com um marinheiro, construiu a casa nos fundos do 

terreno do pai, onde cria o filho Marcos Couto Júnior. No princípio do casamento, são 

felizes. Mas, à medida que o tempo passa, o marido chega em casa invariavelmente 

bêbado, a exigir seus direitos. As brigas são constantes. Até que um dia, o marido tenta 

agarrar a cunhada. A família se reúne e decide mandar o marinheiro zarpar para outras 

praias. Lúcia faz as malas. No entanto, ao conversar a sós com o marido, surpreende a 

todos: decide por continuar casada. O que levou Lúcia a permanecer ao lado daquele 

homem sem caráter? 

 Numa tarde chuvosa e melancólica, debaixo da pilha de revistas O Cruzeiro, 

Paulo descobriu alguns magazines velhos, ilustrados com fotografias de mulheres a 

exibirem seus corpos nus. Em uma das fotos, Paulo reconhece Lúcia. Como a fotografia 



 

117 
 

era em preto e branco, o professor não soube a qual Lúcia atribuir as sensuais e 

excitantes fotos, que o levaram ao onanismo. 

  A sociedade brasileira é marcada pelo conservadorismo. Duas instituições são 

os seus pilares: família e igreja. Em nome dessas instituições e o apego à propriedade 

privada, justificou-se o golpe militar de 1964. Se atualmente a mulher que posa nua 

ainda sofre com o preconceito de parte da sociedade, que a vê como prostituta, imagine 

nos anos 1950?, década em que o romance de Gustavo Bernardo é ambientado. O 

professor José de Alencar é uma das vozes moralizantes, apostrofa a moça, compara-a à 

personagem de A dama das camélias: 

 

 

Veja bem, não lhe pareceu, desde aquele momento em que esbarramos com ela na 

Glória, uma versão moderna, reescrita em negativo, de Alphonsine, a fascinante 

personagem de Dumas? [...] O fato de você está apaixonado por uma doidivanas, e não 

por uma moça de família, é apenas agravante. Alexandre Dumas, na verdade, tentou o 

impossível. Quis provar  no seu livro que a mulher podia regenerar-se pelo amor e para 

o amor. Quis provar que a afeição verdadeira e sincera, arrancando uma pecadora ao seu 

passado, restituir-lhe-ia a felicidade da posse mútua. Lúcia e sua irmã, ao que parece, 

são as melhores contestações da tese fisiológica de Dumas. A queda é a queda. Veja 

bem, apesar do respeito que me inspira a luta solitária e quixotesca do doutor Nelson 

Carneiro, defendendo a esdrúxula tese do divórcio no Brasil, nós, homens de 

pensamento, herdeiros diretos e diletos do iluminismo hegeliano, não podemos admitir 

que uma mulher como Lúcia se separe do marido, se separe do seu Couto. Não tivessem 

eles um filho em comum, a Família corresponde ao Estado. Ambos precisam ser 

preservados contra toda vontade individual [...] Diria que Lúcia, e provavelmente a sua 

irmã, não são mais do que exceções, ou, melhor dizendo, não passam de idiossincrasias 

morais. Veja bem, as idiossincrasias até se tornam curiosas, justamente pela 

originalidade, pela aberração do viver comum, mas devem ser observadas tão-somente 

de longe, tal como se observa uma personagem no Teatro Municipal ou em um livro (p. 

116-117). 

 

 

A longa citação descortina os pensamentos do professor José de Alencar, que 

não acreditava no amor da mulher de vida fácil. Além de condenar e reprovar a relação 

do seu orientando com Lúcia, recrimina o romancista Alexandre Dumas, que coloriu 

Alphonsine de tintas românticas. Para o docente, após a queda, não há regeneração 

possível. Exemplifica sua arcaica tese com as irmãs Lúcia. O professor não se contenta 

em criticar as jovens e o romancista francês. Enfuna o peito, ergue os punhos, e troveja 

sua oratória raivosa contra o senador Nelson Carneiro, autor da Lei do Divórcio. 

Segundo o professor, o Estado é a extensão da Família; portanto, ambos têm de ser 

preservados contra a “aberração do viver comum”. Enfim, como toda aberração suscita 

curiosidade, Lúcia deveria ser observada de longe, como “uma personagem [...] em um 
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livro”. Não contente em condenar o escritor francês Alexandre Dumas Filho, o 

professor José de Alencar acrescenta ao index Nelson Rodrigues: 

 

A sua primeira peça tinha por título A mulher sem pecado. Não é fascinante? A mulher 

sem pecado. Poderia ser Lúcia. Poderia ser a irmã. As suas mulheres sem pecado, 

exatamente, para que você, meu caríssimo Paulo, possa ficar com toda a culpa delas e 

do mundo nas costas. Paulo, Paulo. A história que você me contou parece saída de um 

rascunho de Nelson Rodrigues. Não percebe? O cunhado depravado atacando a cunhada 

ingênua e virgem, que ainda por cima é irmã gêmea da sua própria jovem esposa. Não 

percebe? Este é um enredo comum nas historinhas pornográficas curtas que Nelson 

Rodrigues escreve naquele jornal, n’A Última Hora. Nunca leu? Não perdeu muita coisa 

(p. 118-119). 
 

 

A citação revela o paralelo que o professor José de Alencar faz entre a história 

das irmãs Lúcia com as histórias publicadas pelo jornalista e dramaturgo Nelson 

Rodrigues: permeadas de traições, ciúmes, adultérios e crimes passionais.   

As duas belas mulheres desnorteiam Paulo, que tenta retomar a rotina de 

professor de gramática na universidade, mas debalde são os esforços. Por isso retorna ao 

apartamento de Lúcia, onde encontra uma carta, recorrente recurso romântico que 

possibilita ao enredo uma reviravolta. Na epístola, Lúcia, a negra, conta sobre o filho 

oriundo da relação com Paulo, e que é filha de outro homem. Não revela a identidade de 

seu verdadeiro pai. Na missiva, há o endereço do professor José de Alencar. A quem 

Paulo imediatamente procura, e ouve de sua própria voz que é o pai das duas Lúcias. 

Concebidas com a sua empregada – Generosa. 

Por que Lúcia, a negra, caiu na prostituição? Ao saber que era filha postiça do 

homem a quem respeitava e amava como pai, odiou o pai biológico – José de Alencar. 

Convidou-o para o seu apartamento. José de Alencar, além de professor de Literatura, 

cultiva a fotografia como hobby. Lúcia foi fotografada em posições excitantes e 

picantes, nua e convidativa. A sensualidade é o apanágio da mulata, cujo corpo 

escultural faz o homem imaginar prazerosas e inesquecíveis noites de amor. No entanto, 

de repente, José de Alencar é despedido do apartamento da bela mulata sem desfrutar o 

prazer que lhe parecia evidente e de direito, por isso o iracundo docente entregou as 

fotos para uma revista. Fotografias que adornaram oficinas e banheiros rodoviários. A 

partir desse instante, Lúcia passou a se prostituir. Complicações no aborto tiram a vida 

de Lúcia e da criança. Com esse destino, Lúcia cumpre determinismo inexorável, está 

aprisionada no mesmo cenário das personagens dos romances românticos. 



 

119 
 

 O desfecho da trama neorromântica de Gustavo Bernardo revela que Marcos 

Couto não é marinheiro, mas policial civil, tampouco o tarado que tentou agarrar a 

cunhada. Amou verdadeiramente Lúcia, a pecha de mau caráter é explicada: “Porque 

elas precisavam contar histórias [...] Mais do que qualquer pessoa, mais do qualquer 

escritor: elas precisavam contar histórias”. Tal qual nos legaram os romances 

românticos oitocentistas, nos quais Gustavo Bernardo se inspirou, Couto se suicida, 

cumprindo fielmente o seu papel. Lúcia, a loura, também segue fielmente a convenção 

romântica. A dor insuportável que sente no ato sexual, a impede de ser penetrada, por 

isso é fadada à virgindade e não consegue gozar. Sua beleza é para ser contemplada, não 

tocada. Com essa personagem, a heroína neorromântica continua a ser a moça loura e 

frágil. Segundo o narrador: “Os livros como este, reescrevem outros livros – primeiro 

como tragédia, depois como farsa, e adiante como tragédia novamente. É o avesso do 

avesso das páginas amareladas da literatura brasileira. Faz tanto tempo, e é tudo tão 

próximo” (BERNARDO, 1999, p. 178-179). 

No romance romântico brasileiro, especificamente o alencariano, não há 

descrições de sexo. A mulher é como uma Deusa. Distante e inalcançada, por isso 

adorada. O amor é um sentimento paradoxal que sobrevive da contemplação: o homem 

sofre porque não tem o objeto amado; no entanto, possui-lo, é conspurcá-lo, macular o 

corpo e o leito sobre o qual a “virgem dos lábios de mel” repousa e devaneia com o 

príncipe encantado. Ao pintar as cenas de sexo com pinceladas naturalistas, como as 

citações ilustraram, o autor quebra o paradigma romântico, que vedava a alcova 

feminina ao homem e o deixava sob a rótula da amada e ao relento, fazendo serenatas e 

a declamar versos de Lamartine. 

Mais do que contar uma história, na qual desenvolve um enredo com 

protagonistas e antagonistas, Gustavo Bernardo tece um romance metalinguístico que 

aborda e dialoga com o Romantismo e o Código de Amor Cortês, o qual norteava as 

relações entre homem e mulher, daí a admiração de Lúcia por homens que seguiam 

aquele Código. Os diálogos mais explícitos são com Lucíola, de José de Alencar, e A 

Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. A mulher branca e loura, pálida e 

lânguida, era o modelo da personagem romântica do romance oitocentista. Com os 

olhos abertos à realidade, Gustavo Bernardo concebeu duas personagens que se adaptam 

melhor ao nosso clima tropical. Opção estética que amplia o horizonte romântico em 

uma literatura que não deseja ser o espelho da realidade. Após o término do romance, o 
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leitor se pergunta; enfim, qual das duas Lúcias Paulo amou. Ele responde: “Eu amei as 

duas” (p.145). 

 À guisa de comparação faremos pequena análise de Lucíola, de José de Alencar. 

Narrado por personagem que também se chama Paulo, autor do manuscrito que enviará 

à leitora, com quem dialoga durante a trama, mas sua identidade não é revelada. A 

protagonista é Lúcia, prostituta retratada de maneira ambivalente: pecadora e santa, má 

e boa, demônio e anjo, amante apaixonada e menina ingênua. Dialética que remete ao 

mundo barroco. O radical de Lúcia é o mesmo de Lúcifer, o anjo caído, expulso do céu. 

O corpo de Lúcia, segundo o narrador, tem “uma elasticidade nervosa e convulsa, que o 

enrolava como a cauda de uma serpente na agonia” (ALENCAR, 1968, p. 181). 

A relação da cortesã Lúcia com Paulo é mote do romance de José de Alencar. 

Embora a prostituição seja a profissão mais antiga do mundo, até hoje não é aceita 

placidamente pela sociedade. Imagine; então, no século XIX?, ciente do preconceito que 

permeia as relações sociais e a hipocrisia sobre a qual se apoia a sociedade, o autor 

concebeu um cenário no qual o amor de Lúcia e Paulo nunca se realizará plenamente, 

pois sempre haverá uma pessoa – como Sá – que apontará o dedo para o casal. 

A moral e os valores cristãos norteiam a sociedade oitocentista, a própria Lúcia 

considera a “Bíblia [...] o seu livro favorito” (p.112), também não acredita na 

regeneração da cortesã, no amor genuíno, livre da cupidez e dos interesses mesquinhos. 

A prostituição é vista como pecado e erro, vício e imundície, Lúcia afirma: “A lama 

deste tanque é meu corpo” (p. 188). A marca que a prostituição deixa na mulher é 

impossível de ser ocultada, estigma que carregará pelo mundo afora, daí a 

impossibilidade do casamento, já que o espectro da prostituição assombrará a relação. 

Há uma passagem do romance em que Lúcia e Paulo discutem se entre a cortesã 

e o homem é possível o amor desinteressado, de maneira que a sinceridade sele a 

relação, fundamentada no amor conjugal, base da família tradicional. A idealização 

romântica da cortesã casada com um homem e cumprindo a função de mulherzinha, não 

a ilude: 

 

é impossível amar uma mulher que se compra, e se tem apenas a desejam! A menos que 

não se ame por especulação e cálculo para obter-se de graça o que não se pode pagar. 

– Seria isso uma infâmia! Não dês a isto o santo nome do amor. 

– E podemos nós ser amada de outro modo? Como? Arrependendo-nos, e rompendo 

com o passado? Talvez o primeiro que zombasse da mísera fosse aquele por quem ela 

desejasse se regenerar. Pensaria que o enganava, para obter por esse meio os benefícios 

de uma generosidade maior [...] suspeitaria até que ela sonhava com uma união aviltante 

para sua honra e para a reputação de sua família” (p. 152-153) 
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O trecho citado descortina as opiniões do casal sobre a hipotética possiblidade 

de uma prostituta se casar, ter filhos; enfim, construir família. Para Lúcia, seria 

impossível, visto que o amor da cortesã inexoravelmente estaria sob suspeita. Diante da 

impossibilidade de convencê-la, Paulo encerra a discussão, “– Está bem: deixemos em 

paz A Dama das Camélias. Nem tu és Margarida, nem eu sou Armando” (idem, p. 153). 

Um dia, Paulo saiu de casa onde deixou Lúcia; ao retornar, encontra a casa 

arrumada: livros empilhados na estante, cartas enfeixadas sobre a mesa, janelas limpas, 

móveis espanados, roupas de cama limpas, flores regadas. A cortesã se comportara 

como dona de casa, o que a levou a afirmar: “– Foi o dia mais feliz de minha vida!” (p. 

179). Tentado viver esse idílio, após inúmeros conflitos e armistícios, Lúcia decide 

abandonar a corte e alugar uma casa em Santa Tereza, onde viveria ao lado da irmã, 

Ana. Por quem se prostituiu a fim de oferecer-lhe estudo e dote para o casamento. 

Paulo as visita regularmente. Entre o casal não há relação sexual, mas o puro 

amor fraternal, de irmãos. No entanto, a sombra da vida pregressa surge com a presença 

de Couto. A surpresa desencadeia uma moléstia fulminante em Lúcia. Em fase terminal 

da doença, o leitor descobre a gravidez da cortesã, o fruto do amor comprado não vinga. 

O papel de pai, Paulo interpretará junto à irmã de Lúcia, Ana. 

Paulo também sofreu com o preconceito da sociedade, cuja licenciosidade 

concedida ao homem tem limite. Passar a noite com uma prostituta tem o seu encanto, o 

lado liberal e iconoclasta que às almas libertárias e poéticas têm direito. Mas abandonar 

a roda da boa sociedade, a conversa séria, para gozar, todas as noites, o encanto de uma 

cortesã, é perigoso. Como Paulo não era rico, o acusaram de viver às custas de Lúcia. 

Blasfêmia da qual conseguiu se defender. Não contentes, seus detratores o taxaram de 

fraco, de se deixar aprisionar nos braços de uma prostituta. Os amigos exigem-lhe que 

seja forte, não ceda, resista, pois Lúcia é mulher ardilosa, diante dela, até mesmo José, o 

personagem bíblico, correria perigo: 

 

– Quando essa mulher é Lúcia, o próprio José devia temer, Paulo. 

 – É perigosa assim? Perguntei zombando. 

– A mulher de Potifar foi uma pobre moça, devorada pela concupiscência, que se atirava 

cega e alucinada nos braços do homem desejado. Era natural que a virtude chocada 

bruscamente repelisse o vício, como um corpo elástico repele o outro. Essa mulher não 

conhecia a arte da tentação. Se ardendo em febre sensual, quando estendia a perna nua 

ou descobria o seio a José, tivesse a força de olhá-lo como ao cão importuno que gira 

em torno do festim a quem o conviva repele com o pé, não se passaria muito tempo sem 

que o animal exasperado se lançasse sobre o osso, que o tentava, para devorá-lo, embora 

soubesse que lhe atravessaria a garganta. 

– Mas eu não sou José, respondi sorrindo; e prefiro a carne que me dão, ao osso, que me 

recusam (ALENCAR, 1968, p. 103).     
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O trecho acima alude a passagem do livro de Gêneses, em que José, filho de 

Jacó, é vendido pelos próprios irmãos como escravo para os egípcios. José usa a sua 

capacidade de interpretar sonhos para ascender socialmente, chega a mordomo do 

segundo homem mais poderoso do Egito – Potifar. A mulher deste começa a se insinuar 

para José, que se desvia das tentativas. Certo dia, a mulher de Potifar arma uma cilada, 

fica a sós com José, o abraça e força uma relação. O jovem hebreu, assustado e 

amedrontado, foge. Mas sua túnica fica nas mãos da maquiavélica mulher, que, 

envergonhada e enraivecida, o acusa de tentar agarrá-la. Comparada a Lúcia, “A mulher 

de Potifar foi uma pobre moça”. O diálogo citado acima é entre Sá e Paulo. Das 

palavras daquele, depreende-se que a mulher de Potifar não conhecia a arte da sedução, 

já que era patroa, caso se colocasse numa posição superior, fatalmente o serviçal a 

cobiçaria, “não se passaria muito tempo sem que o animal exasperado se lançasse sobre 

o osso, que o tentava, para devorá-lo”. A resposta de Paulo é irônica: “Mas eu não sou 

José [...] e prefiro a carne que me dão, ao osso, que me recusam”.   

Paulo escreve o manuscrito, que enviará a uma mulher, após viver a aventura 

com Lúcia, por isso pode refletir enquanto escreve. Espera-se, então, imagem 

cristalizada de Lúcia, quem foi a mulher que mexeu com os seus sentimentos e o fez 

desafiar os códigos da sociedade. No entanto, ainda não conseguiu decifrar o enigma 

Lúcia: “Esta mulher ou é um demônio de malícia, ou um anjo que passou pelo mundo 

sem roçar as suas asas brancas” (p. 209). Anjo ou demônio, quem foi a cortesã que 

prendia a atenção dos homens e suscitava ciúmes nas mulheres? Fez do corpo o seu 

ganha pão, desafiou o status quo ? 

O verdadeiro nome de Lúcia é Maria da Glória, trocou de nome com uma 

desafortunada companheira que morrera tísica. Mudou o nome para não envergonhar a 

família, que não foi dizimada por febre amarela graças ao dinheiro que conquistou, 

malgrado os esforços, a doença levou sua mãe e dois irmãos, após a convalescência, o 

pai, ao descobrir a origem do dinheiro, a expulsou de casa.   

Lúcia é cortesã luxuosa, acostumada com vida nababesca, casa bonita e 

adornada de móveis caros, melhor camarote no teatro, onde descia de um elegante 

tílburi, vestida com o modelo da moda e o colo coberto por joias. Padrão de vida 

conquistado e mantido graças a fortunas levadas à bancarrota, capitalistas à falência e 

heranças dizimadas. Como ela mesma afirma, “sou volúvel”, personalidade inconstante, 
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passa do riso ao choro, da alegria à tristeza, da loquacidade ao silêncio tumular, 

desdenha um presente caríssimo e alegra-se com o objeto mais simples, faz os amantes 

se apaixonarem; em seguida, fechava-lhes a porta. 

Vimos que Lúcia, no romance de Gustavo Bernardo, posa nua para uma revista. 

No de Alencar, imita os desenhos eróticos que adornam os quadros da casa onde está 

numa festa: 

 

 

Lúcia saltava sobre a mesa. Arrancando uma palma de um dos jarros de flores, trançou-

a nos cabelos, coroando-se de verbena, como as virgens gregas. Depois agitando as 

grandes tranças negras, que se enroscaram quais serpes vivas, retraiu os rins num 

requebro sensual, arqueou os braços e começou a imitar uma a uma as lascivas pinturas; 

mas a imitar com a posição, com o gesto, com a sensação do gozo voluptuoso que lhe 

estremecia o corpo, com a voz que expirava no flébil suspiro e no beijo soluçante, com a 

palavra trêmula que borbulhava nos lábios no delíquio do êxtase amoroso ( ALENCAR 

1968, p. 81) 

 

 

A passagem revela a audácia da personagem alencariana, que deixou os 

convivas excitados. Atitude que, logo que acabou o sarau, produziu uma série de 

convites para levá-la em casa, além das críticas invejosas e ferozes de outras mulheres 

que estavam na festa. 

A edição de Lucíola, por nós utilizada, traz ilustrações de Poty. A imagem da 

capa (ver anexo página 162), reproduzida no miolo do romance, é de uma mulher 

ajoelhada, o joelho esquerdo toca o solo, ao passo que o direito, um pouco levantado e 

aberto, forma um ângulo de quarenta e cinco graus com aquele. As mãos cruzadas sobre 

a cabeça, onde um ramo de flor está fixado em seu cabelo. Os traços de Poty realçam e 

avolumam as curvas da mulher: coxas, quadris e seios. O desenho projeta uma sombra, 

como se fosse a mesma mulher, só que negra. Na ilustração, a mulher branca está em 

primeiro plano e a negra, em segundo. Difícil saber qual edição de Lucíola foi lida por 

Gustavo Bernardo. Em seu romance, como vimos, há duas Lúcias: uma loura; outra, 

negra. Talvez a inspiração tenha vindo da sugestiva ilustração de Poty. 

 Lúcia, a negra, quiçá seja inspirada no quadro Samba, de Di Cavalcanti (ver 

anexo na página 163) sobre o qual o narrador afirma: 

 

 

o quadro em que uma mulata de seios parcialmente desnudos ocupa o centro da imagem 

e parece protagonista da história. Perto dela os demais sambistas são apenas uma 

extensão do fundo do quadro. Seu uso das cores esmaecidas é absolutamente notável, 
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pensava eu, enquanto me esforçava para não perder a imagem esmaecida de Lúcia 

(BERNARDO, 1999, p. 86). 

 

 

Na capa de Lúcia (ver anexo página 164) de Gustavo Bernardo, há uma foto de 

dois homens: um de costas para o outro, os dois de costas para o leitor. No interior do 

romance, o narrador comenta um quadro na parede, que é a fotografia da capa do 

romance: “um homem, de costas, via-se num espelho, mas também de costas. Enquanto 

isso, eu via, em silêncio, um homem, de costas para mim, vendo um quadro onde um 

homem via a si mesmo num espelho, mas sempre de costas” (idem, 1999, p. 164 ). Os 

dois homens do quadro, que ilustram a capa do romance, podem ser José de Alencar e 

Paulo, personagens de Lúcia, que por sua vez reduplicam o escritor José de Alencar e 

seu personagem-narrador de Lucíola, também chamado Paulo. 

Na releitura de Lucíola por Gustavo Bernardo, Couto é marido honesto e 

trabalhador, apaixonado e romântico. No romance de José de Alencar – é velho lascivo 

e histrião. Aproveitou-se da situação de Lúcia que, ao ver a família acamada por febre 

amarela, sem ter a quem recorrer, entrega-se a Couto, cuja bolsa “saia o dinheiro” 

(ALENCAR, 1968, p. 126). Há passagens dos romances que são reduplicadas, reflexos 

de cenas vividas em ambas as tramas. Lúcia, de José de Alencar, faz reflexão 

interessante sobre a nudez: 

 

Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a vestem dum fluido que 

cega; quando a mulher se desnuda para a arte, a inspiração a transporta a mundos ideais, 

onde a matéria se depura ao hálito de Deus; quando porém a mulher se desnuda para 

cevar, mesmo com a vista, a concupiscência de muitos, há nisto uma profanação da 

beleza e da criatura humana, que não tem nome. É mais do que prostituição: é a 

brutalidade da jumenta ciosa que se precipita pelo campo, mordendo os cavalos para 

despertar-lhes o tardo apetite (ALENCAR, 1968, p. 82-83). 

 

 

As palavras de Lúcia revelam conhecimento e distinção sobre os momentos por 

que a mulher se desnuda: a nudez artística é distinta da sensual, na qual se despe para o 

amante, cujos olhos a “vestem de um fluido que cega”, enquanto que a nudez 

exibicionista, usada para fomentar a concupiscência, é “profanação”, ultrapassa a 

“prostituição”; enfim, “é a brutalidade da jumenta ciosa que se precipita pelo 

campo”. Destacamos o trecho porque são praticamente as mesmas palavras usadas por 

Paulo, personagem de Lúcia, para se referir a Lúcia, a negra, após prazerosas horas de 

amor, “me sentia parte integrante da manada de jumentos ociosos que se precipitam 
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pelas ruas da cidade, mordendo ou querendo morder as jumentinhas nem tão indefesas 

assim, mas todos bem queríamos que o fossem, para despertar-nos o tardo apetite” 

(BERNARDO, 1999, p. 87). 

 A releitura proposta por Gustavo Bernardo, através do processo metaficcional, é 

ambiciosa: tentar escrever à José de Alencar. Daí o uso de expressões sinônimas e de 

palavras literalmente iguais. Incontáveis vezes o adjetivo mimoso surge nos dois 

romances, como se tivesse baixado um santo em Gustavo Bernardo e lhe concedesse, 

em pleno século XX, o poder de escrever como José de Alencar. O crítico literário, no 

entanto, deve-se ocupar com as coisas desse mundo, por isso a melhor definição de 

Lúcia é feita pelo próprio autor: “um jogo de espelhos côncavos refletindo outros 

espelhos – estes, convexos” (idem, p.110). 

Machado de Assis é autor de um conto, “Singular ocorrência”, protagonizado 

por uma mulher de vida fácil – Marocas. Nos romances Lucíola e Lúcia, de José de 

Alencar e de Gustavo Bernardo, respectivamente, as histórias são iniciadas com as 

personagens entrando em igrejas: “Era ave-maria quando chegamos ao adro; perdida a 

esperança de romper a mole de gente que murava cada uma das portas da igreja [...] a 

alguns passos de mim, uma linda moça” (ALENCAR, 1968, p. 27-28). “Encontrei-a 

pela primeira vez, no adro da Igreja da Glória” (BERNARDO, 1999, p. 9). O conto 

machadiano também inicia com a personagem entrando na igreja: “Está vendo aquela 

dama que vai entrando na igreja da Cruz?” (ASSIS, 2008, Vol. II, p. 366). 

Ao entrar na igreja da Cruz, Maria (esse é o nome da personagem) desperta a 

curiosidade de dois homens que conversam no centro da cidade. Um dos quais a 

conhece, e é através dele, que narra a vida de Marocas (seu nome de guerra) para o 

amigo, que sabemos a história dessa mulher, que com quarenta e seis anos, despertava 

olhares concupiscentes. O enredo apoia-se no diálogo entre estes dois homens, cujos 

nomes não são revelados. 

 Marocas não tem profissão definida, “vá excluindo as profissões e lá chegará” 

(p.366). Com uma linguagem irrepreensível e vestida elegantemente, passeia pelas ruas 

da cidade, em uma loja; pede informação, que obtém com Andrade. No rio oitocentista, 

a mulher não andava desacompanhada pelas ruas, tampouco cumprimentava a 

desconhecidos, pediu ajuda porque não sabia ler. 

Andrade deu a informação e ficou encantado com a beleza da moça, que 

reencontrou no “Ginásio, [onde] dava-se a Dama das camélias” (idem, p.367). Sem 

conseguir resistir, a tomou como amante, pois era casado e pai de uma menina. Andrade 
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ensinou Marocas a ler. A moça também gostava de sua companhia, já que dispensou 

“alguns capitalistas bem bons” (ibidem, p. 367) para viver exclusivamente ao lado de 

Andrade, de quem não cogitava nenhum outro interesse. 

Há uma passagem interessante e talvez explique o comportamento de Marocas 

no final do conto: Andrade, Marocas e o narrador estão em um restaurante jantando. 

Como o personagem narrador é amigo íntimo do casal, revela: “Eu tinha a confiança de 

ambos. Jantávamos às vezes os três juntos; e... não sei por que negá-lo – algumas vezes 

os quatro” (p. 367). Ora, a quarta pessoa – não identificada e apenas aludida – talvez 

seja a mulher de Andrade. Em um jantar onde estão sentados na mesma mesa marido e 

mulher, a amante daquele e um amigo, é fácil simular a situação na qual a amante do 

marido passe como mulher de seu amigo, ludibriando a esposa, como o narrador sugere. 

Marocas sabe que Andrade é casado e pai de uma menina, através do amigo do 

amante, inteira-se se ama deveras a esposa e a filha, qual o sentimento em relação a ela: 

capricho ou amor, vaidade ou paixão. Como marido, Andrade tem obrigações sociais, 

por isso na festa de São João a deixou sozinha. No entanto, Marocas assistira a peça 

Janto com minha mãe, que a inspirou a imitar a “Sofia Arnoult da comédia, ia jantar 

com um retrato, mas não seria o da mãe, porque não tinha, e sim o do Andrade” (p. 

367). A atitude teatral comoveu o apaixonado Andrade, que prometeu botar casa para a 

desinteressada amante. 

Leandro é um daqueles conhecidos personagens que a galeria machadiana 

expõe: preguiçoso e interesseiro, estroina e velhaco, arrivista e ambicioso. Vive de dar 

facadas nos outros. Neste dia, está jovialmente alegre e expansivo, como se tivesse 

visto passarinho verde, o que chamou a atenção de Andrade, a quem foi pedir dinheiro 

emprestado. A curiosidade é parte da essência humana, “Andrade [...] dava o cavaco por 

anedotas eróticas” (p.367). Perguntou a Leandro qual o motivo de tamanha alegria, o 

rapaz “lambeu os beiços”, espreguiçou, fez um gesto teatral, alardeou: 

 

na véspera, perto das dez horas da noite, encontrara no Rocio uma dama vestida com 

simplicidade, vistosa de corpo, e muito embrulhada num xale grande. A dama vinha 

atrás dele, e mais depressa; ao passar rentezinha com ele, fitou-lhe muito os olhos, e foi 

andando devagar, como quem espera. O pobre-diabo imaginou que era engano de 

pessoa; confessou ao Andrade que, apesar da roupa simples, viu logo que não era coisa 

para os seus beiços. Foi andando; a mulher parada, fitou-o outra vez, mas com tal 

insistência, que ele chegou a atrever-se um pouco; ela atreveu-se o resto...Ah! um anjo! 

E que casa, que sala rica! Coisa papa-fina. E depois o desinteresse (ASSIS, 2008, Vol. 

II, p. 368). 
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A descrição de Leandro deixou Andrade curioso, e preocupado. A misteriosa 

mulher, que saiu sozinha às 10:00 horas da noite, “vistosa de corpo”, talvez fosse 

Marocas, também moradora do Rocio. Disposto a dissipar as dúvidas, ofereceu seis 

vezes mais a quantia que o vadio Leandro viera lhe pedir; em troca, que o levasse à casa 

da mulher para confirmar se se tratava da mesma pessoa. Talvez o que mais tenha 

indignado Andrade foi o reconhecimento de Leandro, “viu logo que não era coisa para 

os seus beiços”. Em outras palavras: muita areia para o seu caminhão. A bela mulher 

que o sortilégio colocara em seu caminho, cairia bem é para Andrade: “para vossa 

senhoria é que era um bom arranjo” (idem, p. 368). Com essas palavras, Andrade não 

pode reprimir uma careta. 

Ao chegarem à casa de Marocas, Andrade confirma que se trata da mesma 

mulher. Uma cena inusitada se passa entre o casal. De imediato, ela nada confessa, 

“depois de lhe dizer as coisas mais duras do mundo” (ibidem, p. 369), Andrade 

encaminhou-se em direção à porta. Marocas; então, protagoniza cena teatral: debulhada 

em lágrimas, agarra-se às pernas de Andrade, implorando perdão, ameaçando se matar. 

 Assim que confirmou o caso, Andrade esbravejou e xingou, ameaçou se vingar. 

No entanto, à medida que o tempo passa e a saudade aperta, começa a duvidar do que 

realmente viu; talvez Marocas tivesse combinado com o Leandro para testá-lo. Com 

esse pensamento inverossímil, tentava fugir da realidade, arrumar um pretexto para 

retornar à casa de Marocas, onde foram felizes. A vontade irresistível de voltar para os 

braços da amante é interpretada pelo interlocutor do narrador como “nostalgia da lama”. 

Aforisma que não escamoteia o preconceito com o qual a sociedade estigmatiza a 

relação extraconjugal dum pai de família com a mulher que não é designada como 

cortesã porque uma das características da literatura de Machado de Assis é sugerir, 

deixar as coisas subentendidas e nas entrelinhas, indefinidas e ambíguas, de modo que o 

leitor preencha com sua mente fértil o que ficou por dizer. 

O pequeno e complexo conto se encaminha para o final. Andrade e seu fiel 

amigo, a quem conhecemos através de sua voz narrativa, conversam. Uma escrava forra 

vem avisar que sua senhora sumiu. A negra está desesperada com o inexplicável sumiço 

de Iaiá. Mesmo preocupado interiormente, Andrade não resistiu a sarcástica pergunta: 

“Não é costume dela sair?” (idem, p. 370). A negra respondeu que não. Resposta que 

Andrade ouviu e indagou ao amigo, “Está ouvindo?” (ibidem, p. 370). Questionamento 

feito com a “esperança que de novo empolgara o coração do pobre-diabo. ‘E ontem?...’ 
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– disse eu. A preta respondeu que na véspera sim, mas não lhe perguntei mais nada, tive 

compaixão do Andrade” (idem, p. 370). 

O pequeno diálogo é revelador. Marocas gostava de sair, como corrobora a 

resposta da negra ao amigo de Andrade, que já se dispunha a justificar, ou melhor, 

desacreditar no que os seus ouvidos escutaram e os seus olhos testemunharam das 

palavras e da atitude de Leandro, uma vez que a esperança o envolvera outra vez. 

Enfim, não podendo mais se controlar, Andrade e o amigo saíram à procura de Marocas 

por toda a cidade, descobriram-na em um hotel. O casal se abraçou, se reconciliou e não 

tocou mais no caso Leandro. Parece que viveram momentos ardorosos, cujo fruto foi 

um filho, que morreu, assim como o seu pai, que faleceu em uma província no interior 

do país. 

Após a leitura do conto “A singular ocorrência”, fica a pergunta: qual a 

personalidade que melhor define Marocas: a leviandade que a fez sair de casa e ficar 

com o primeiro homem que encontrou na rua? Ou a fidelidade que teve para com o 

amante, que mesmo após sua morte, guardou luto como se casados fossem, e pelo qual 

mandou, por três anos, rezar missa e se enclausurou dentro de casa, de onde não saia há 

dez anos? Indagações difíceis de serem respondidas. Em “Esquema de Machado de 

Assis”, Antonio Candido analisa vários contos do autor, dentre eles “A singular 

ocorrência”, do qual sobre Marocas indaga e responde: 

 
 

Por que então aquele ato inexplicável? Impossível saber. E qual o comportamento que a 

exprime melhor: a fidelidade ou a transgressão? Impossível determinar. Os atos e os 

sentimentos estão cercados por um halo de absurdo, de gratuidade, que torna difíceis 

não apenas as avaliações morais, mas as interpretações psicológicas. Alguns decênios 

mais tarde, Freud mostraria a importância fundamental do lapso e dos comportamentos 

considerados ocasionais (CANDIDO, p. 28). 

 

  

Como é impossível saber a causa que levou Marocas a quebrar o elo de 

fidelidade a Andrade e qual o comportamento que a “exprime” melhor”, resta ao leitor 

conjecturar. Talvez a causa que a levou à traição seja vingança. Demonstramos que em 

algumas vezes Andrade e Marocas jantavam acompanhados pelo amigo e por outra 

pessoa, cujo nome não é revelado; quiçá, fosse a esposa do amante, daí para se vingar 

da ardilosa hipocrisia, saiu com o primeiro homem que encontrou na rua, figura tão 

baixa que não fazia parte de suas relações, dando-lhe ilusória sensação de anonimato, 

mas Marocas não contava com o “ocaso, que é um deus e um diabo ao mesmo tempo” 

(ASSIS, 2008, Vol. II, p. 371). 
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 O conceito de meta-literatura de Gustavo Bernardo, teorizado em O livro da 

metaficção, foi praticado não somente em Lúcia mas também em A filha do escritor. 

Naquele romance, o personagem José de Alencar sofre de surtos psicóticos-esquizoides 

que o fazem retornar cem anos no tempo, por alguns momentos acredita que ainda vive 

no século XIX. Neste, a jovem Lívia acredita ser filha de Machado de Assis. 
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5.1 Lívia, a paranoica “filha” de Machado de Assis 

 

O romance A filha do escritor (2012) tange em temas caros à condição humana: 

loucura, identidade e solidão. A trama descortina-se com a chegada da jovem Lívia de 

Assis ao consultório do doutor Joaquim, onde afirma ter encontro marcado com o pai: o 

escritor Machado de Assis. Imediatamente o caso é diagnosticado como esquizofrenia. 

Doutor Joaquim, o narrador do romance, justifica a celeridade com que identifica a 

moléstia, “fecho o diagnóstico o mais rápido possível para ajudar a pessoa o mais rápido 

possível” (BERNARDO, 2012, p. 24). O exceto revela que a pressa em identificar a 

doença é proporcional ao desejo de curar, de “ajudar” a paciente. 

 O enredo de A filha do escritor é permeado de diálogos, do psiquiatra com Lívia 

e deste com um interlocutor misterioso, cuja identidade é revelada somente no final da 

trama. As constantes conversas e colóquios tornam a prosa límpida, matizam a trama de 

cores teatrais, cômicas ou trágicas, depende da perspectiva do leitor. 

A loucura produz gradações, é o que sabemos quando Joaquim, sempre 

acompanhado de seu interlocutor imaginário, passeia pelo hospital, chamado de Casa 

Verde. O hospital possui boas dependências “graças aos impostos votados pelos ilustres 

vereadores de Itaguaí” (idem, 2012, p. 58). Enquanto flana pela casa de saúde, mostra 

os corredores, os quartos, as enfermarias e os vários tipos de doentes: o paciente, que 

matou a mulher, tem delírios aparentemente coerentes (se é que há delírio coerente), 

após se queixar do preço dos aluguéis, narra os nomes dos rios do sul fluminense, 

disserta sobre a Guerra do Paraguai; em seguida, confessa o seu amor pelo profeta 

Gentileza, outro interno afirma chamar-se Baillon, alcunhado Severino, cuja mania é 

incansavelmente repetir, “Je ne suis pas fou!” (ibidem, p. 64), o Poeta que, com uma 

caneta imaginária e gesticulando como se estivesse escrevendo, sempre o mesmo 

poema, que, segundo a leitura de Severino Baillon, é “loucura / loucura /como fosse 

assim / uma prosa indireta”, versos que servem de epígrafe A filha do escritor. O doente 

violento que, curiosamente também se chama Joaquim, há dez anos recluso porque 

matou, nesta ordem: a irmã caçula, o cachorro, a mãe e uma vizinha. Após os crimes, 

calmamente se entregou, implora para ser condenado à pena de morte por 

apedrejamento. A perambulação termina diante do doente que responde pela alcunha de 

Poste, justificada pelo fato de permanecer horas e horas em pé diante da porta do quarto. 

Abandona a imobilidade quando ver “algum pedaço de papel com letras. Sequioso de 

leitura, lê qualquer fragmento de papel impresso que lhe passa pelos olhos, disputando 
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com a enfermeira e com os médicos os receituários e prontuários” (BERNARDO, 2012, 

p. 65). Esse é o momento mais pungente do romance, o desfile de doentes e malucos, 

neuróticos e psicóticos, todos os tipos de loucos. Internos que vivem em mundos criados 

por eles, que os isolam da sociedade, mas ao mesmo tempo parece bastar-lhes. 

À medida que o tratamento evolui, o médico conhece melhor a doente: viúva, 

mãe de um filho imaginário, Luís, que a acompanha. Indagada sobre a mãe, a paciente 

tergiversa, mas confessa ser filha bastarda, morava no Catumbi. Marcou o encontro no 

hospital do doutor Joaquim porque fica em Itaguaí, as janelas são verdes e 

correspondem às referências que o pai, Machado de Assis, lhe dera. Talvez influenciado 

e penalizado por ver os pacientes abandonados e solitários, a beleza de Lívia, 

paulatinamente, surte efeito sobre o médico, que não consegue manter-se impassível 

diante daquele corpo jovem, por isso é impossível desviar os olhos das 

 

pernas cruzadas, os músculos da coxa bem-desenhados no algodão azul do vestido. A 

pele mulata, escura, bem-destacada pela cor da roupa. Respirei fundo. Respiro fundo 

agora, de novo. O gesto de fechar o punho por cima das pernas não era especialmente 

erótico ou provocante, mas, não sei por quê, me provocou – me perturbou bastante 

(BERNARDO, 2012, p. 32). 

 

 

A citação revela o psiquiatra fascinado com o corpo de Lívia, as “pernas” e os 

“músculos da coxa” o atraiam como imã, apesar dos gestos da paciente serem 

desprovidos de erotismo, o olhar concupiscente do médico enxergou neles cenas 

eróticas, “A pele mulata” alimenta o ideal segundo o qual Lívia é mulher que promete 

prazeres inimagináveis na cama, velho clichê usado para retratar a mulata na literatura, 

“boa de cama”, semelhante à baiana Gabriela cravo e canela. Enfim, as expressões 

“Respirei fundo. Respiro fundo agora, de novo”, evidenciam que o narrador relembra 

fatos.  Se essas nuances – que são inseridas durante toda a narrativa – não forem 

detectadas pelo leitor, prejudicará a inteligibilidade do final da trama. 

A beleza da moça perturba o psiquiatra, a atração aumenta à medida que a jovem 

revela outra face: a inteligência.  Bem articulada, expõe os argumentos de maneira 

eloquente e coerente, isto é, coerente com o seu mundo. Sua personalidade impressiona, 

cria um elo com o psiquiatra. A proximidade faz o médico perder a racionalidade, 

eclode o sentimento impossível de represar, o desejo: 

 

Ela se agarrou nos meus braços com seus dedos, com suas unhas, puxando-me contra os 

seios sob o vestido. Virou-se e encostou o rosto em meu peito, pressionando-o com o 
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nariz e com os lábios, mexendo-os como se beijasse o tecido de minha camisa. Eu sabia 

que não devia me encontrar naquela posição, tão próximo da paciente, mas a abraçava 

com mais força, mas encostava meu próprio rosto nos seus cabelos e os beijava 

repetidas vezes – pensava, é só para acalmá-la, protegê-la, salvá-la, tirá-la do surto, 

quando de repente me senti excitado, muito excitado, levando minha mão a seu rosto 

para levantá-lo contra o meu e quem sabe beijá-la de verdade... NÃO!,... gritei, e 

bruscamente me afastei para o lado (BERNARDO, 2012, p. 83).   

 

 

A citação demonstra que a relação do médico com a paciente extrapolou a 

barreira profissional. Lívia principiou a retribuir os carinhos. O psiquiatra reconhece 

que não deveria ficar sozinho com a paciente; porém, usa o subterfúgio da proteção para 

abraçar e beijar a doente, que não faz nenhuma objeção. Quando constata que a situação 

fugiria do controle, pois estava “muito excitado”, o médico afasta a jovem, empurrando-

a. É a cena mais tórrida protagonizada pelo casal durante a trama. 

A construção da identidade, quiçá, é o projeto que o sujeito tenta realizar durante 

toda a vida, alguns parâmetros ajudam a ilustrar a imagem esfumaçada de identidade: 

profissão, estado civil, religião e opção sexual. Alguns desses parâmetros sofrem 

incontáveis mutações durante o percurso da vida. As pessoas que não se enquadram nos 

valores, conceitos e comportamentos previamente estabelecidos pela sociedade vivem 

marginalizadas em guetos. No romance, a esquizofrenia é uma doença que marca 

implacavelmente as pessoas, condenando-as ao limbo, à marginalização. Os parentes, 

quando não as abandonam, são a única fonte de onde jorra algum afeto. 

Confirmada a esquizofrenia, palavra grega que significa alma fendida, segundo o 

doutor Joaquim, “O doente tem a sensação de que é dois ou que há vários dentro de si” 

(idem, p. 12), o médico chega a conclusão de que a moléstia origina-se de uma fixação 

no primeiro livro publicado por Machado de Assis, Ressurreição. Protagonizado pela 

personagem que também se chama Lívia e mãe de um menino também chamado Luís. 

Romance que saí do prelo em 1872, segundo Lívia, de A filha do escritor, é o ano de 

seu nascimento, daí as palavras do professor Paulo César (2016) vêm a calhar, pois  o 

romance de Gustavo Bernardo “duplica-se em duas histórias que correm aparentemente 

paralelas, pois algumas vezes uma interpenetra a outra ou, em outras, se contrapõem e 

se confrontam” (p. 144). 

Faremos uma pequena digressão pelo romance Ressurreição, de modo que o 

enredo fique mais claro na mente do leitor. Os protagonistas são Lívia e Félix. A ideia 

central do enredo, a grosso modo, é o ciúme de Félix por Lívia, bela e rica viúva. A 

condição social da moça tira-a da galeria das personagens dependentes que vivem de 
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favor, sob a proteção de uma benfeitora. Não está em jogo a ascensão social, a verve do 

enredo é a psicologia, o embate entre caracteres distintos. Em sua primeira narrativa de 

fôlego, Machado de Assis já demonstra algumas peculiaridades que notabilizariam sua 

prosa: metalinguagem, personagens complexas, além de ceticismo impressionante, 

como afirma o onisciente narrador sobre a chegada do ano novo: 

 

Aqueles para quem a idade já desfez o viço dos primeiros tempos, não se terão 

esquecido do fervor com que esse dia é saudado na meninice e na adolescência. Tudo 

nos parece melhor e mais belo, – fruto da nossa ilusão, – e alegres com vermos o ano 

que desponta, não reparamos que ele é também um passo para a morte (ASSIS, 2008, 

Vol. I, p. 68). 

 

 

O trecho revela a alegria ilusória que sentimos com a chegada do ano bom, a 

esperança se renova, fazemos planos e projetos, esboçamos homéricas e hipotéticas 

realizações, sem pensar que o ano novo pode ser “um passo para a morte”. As palavras 

de saudação ao ano novo são expressadas na primeira página do romance, o que 

incomoda o leitor, que, provavelmente esperaria uma apologia a vida; quiçá, eterna, já 

que o título do livro é Ressurreição. 

Félix é céptico, duvida de tudo e de todos, o ceticismo surgiu após ser enganado 

e sofrer: “Era crédulo [...] a hipocrisia, a perfídia, o egoísmo nunca me pareceram mais 

que lastimáveis aberrações. Meu espírito criara um mundo seu, uma sociedade 

platônica, em que a fraternidade era a língua universal, e o amor a lei comum” (idem, p. 

128). Os sofrimentos tornaram Félix um ciumento inveterado, termina e reata o namoro 

com Lívia várias vezes. Ressurreição é um romance triste, a melancolia matiza a 

narrativa, Lívia e Félix têm personalidades antagônicas, o amor não tinha a mesma 

intensidade, isto é, o do rapaz é menor, por isso os personagens acabam solitários, “era 

já impossível uma aliança que a natureza não aconselhara” (ibidem, p. 320). 

Retornando ao texto de A filha do escritor, ao constatar o forte laço que une 

Lívia ao romance Ressurreição, o doutor Joaquim pergunta se a moça conhece Félix, 

ela responde: “Ele não confia em ninguém, enfatizando a última palavra ‘ninguém”’ 

(BERNARDO, 2012, p. 45). Exatamente como ocorre no romance machadiano. As 

coincidências deixam o doutor Joaquim impressionado. Lívia de Assis vive no século 

XXI, mas pensa está no XIX. Segundo ela, a condução que a levou ao hospital foi um 

tílburi. Desnorteando, o médico diagnostica: confusão “entre a realidade e a ficção” 

(idem, p.70). 
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A partir do momento em que constata que Lívia embaralha realidade e literatura, 

há uma discussão sobre a periculosidade de se mergulhar demasiadamente em leituras 

de romances, que, segundo o doutor Joaquim: 

 

Uma jovem que lê romances diariamente [...] tenderá a fixar ideias românticas 

exageradas sobre o relacionamento homem-mulher, o que tornará sua expectativa 

quanto ao próprio casamento totalmente fora da realidade. Muitos problemas do 

relacionamento conjugal sem dúvida derivam da literatura que não serve para nada, 

apenas para afastar da vida real (BERNARDO, 2012, p. 68). 

 

Segundo o médico, cujas ideias conservadoras estão sintetizadas acima, às 

moças deveria ser vedado a leitura de romances, pois criam em suas cabeças 

expectativas deturpadas sobre o casamento, ainda de acordo com o censor, a “literatura 

não serve para nada”. Provavelmente pensa em personagens que enlouqueceram porque 

liam em demasia: major Quaresma, de Triste fim de Policarpo Quaresma, ensandecera 

em virtude das noites insones a ler autores nacionais, a leitura também é prática 

constante do desequilibrado Rubião, de Quincas Borba. 

O embate entre realidade e ficção continua, o assunto é estudado por outros 

teóricos, Gustavo Bernardo trouxe tema acadêmico e o romanceou com linguagem 

palatável para que o leitor entendesse a polêmica discutida por teóricos e artistas desde 

o século XIX: a obra de arte reflete cabalmente a realidade? Eis a resposta acadêmica: 

“O que a metaficção [...] contesta é qualquer conceito realista ingênuo de representação, 

mas também quaisquer afirmações textualistas ou formalistas ingênuas sobre a total 

separação entre arte e mundo” (HUTHEON, 1991, p.165). Cotejemos as palavras da 

crítica com as da personagem : 

 

“Toda a literatura consiste num esforço para tornar a vida real. Como todos sabem, 

ainda quando agem sem saber, a vida é absolutamente irreal, na sua realidade direta; os 

campos, as cidades, as ideias, são coisas absolutamente fictícias, filhas da nossa 

complexa sensação de nós mesmos. São intransmissíveis todas as impressões, salvo se 

as tornarmos literárias”. O autor dessa tese esdrúxula é o tal poeta português que 

escrevia sob vários nomes, sendo que cada “autor” que ele inventava tinha um estilo 

diferente dos demais [...] Veja bem, suas frases são organizadas como um argumento. 

Trata-se de um sofisma que inverte os termos e os remonta sob a forma de um círculo 

viciado (BERNARDO, p.69).   

 

 

A crítica e a ficção são afinadas pelo mesmo diapasão, o discurso acadêmico não 

destoa do ficcional. No trecho do romance, o médico constata que a doença de Lívia se 

origina da confusão entre realidade e ficção, daí se estabelece a dialética 
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realidade/ficção. Joaquim leu o poeta Fernando Pessoa, para quem a realidade somente 

existe no mundo literário, a realidade concreta, isto é, as cidades e os campos, existem 

somente na medida em que podem ser ficcionalizados. O médico questiona a brilhante 

ideia do poeta, a quem chama de “sofista”. 

O conflito realidade e ficção é tema caro ao romance de Gustavo Bernardo. A 

doença de Lívia, que confundia realidade com ficção e esta com aquela, possibilita 

transitar não somente pela literatura de Machado de Assis, mas também por várias 

outras obras, estabelecendo intertextualidade labiríntica de um romance remeter a outro, 

que remete a outro, à filosofia; enfim, à caverna onde viviam os homens, que 

acreditavam ser realidade as imagens refletidas na parede, como nos mostrou o 

pensamento de Platão. Talvez o primeiro pensador a se  deter no problema realidade x 

ilusão. 

 A oposição realidade e ficção amplia os debates, abre a possibilidade para 

novos argumentos e relativiza a loucura de Lívia. Os escritores consideram seus livros 

como filhos, rebentos gerados com dores lancinantes. Se o autor ama a seus 

personagens como filhos e nem por isso a sociedade o tem como louco, por que 

estigmatizar a jovem de louca somente por se considerar filha de Machado de Assis?, 

“então a [...] loucura pessoal se encontra, digamos, sob controle” (BERNARDO, 2012, 

p. 140). 

Partindo dessa premissa, Joaquim desenvolve uma teoria científica com o 

pomposo título de A lei da reciprocidade genética no campo das confabulações de 

pacientes acometidos por variantes da esquizofrenia ficcional. Apresentada em um 

congresso em Dourados, Mato Grosso de Sul, onde afirmou: “se pessoas reais podem 

ter filhos imaginários, então, pela lei da reciprocidade genética, lei esta tão importante 

quanto a lei da gravidade, pessoas imaginárias podem ter filhos reais” (idem, p. 144). 

Comparando as palavras usadas pelo médico para explicar sua brilhante 

descoberta, constata-se o mesmo artifício sintático criticado por ele em Fernando 

Pessoa, “Trata de um sofisma que inverte os termos e os remonta sob a forma de um 

circulo viciado” (ibidem, p. 69). Fundamentado nessa teoria científica, concluiu: 

“quando a gente está tentando curar os outros, não cura a si mesmo”, (idem, p.144), por 

isso encerrou o tratamento de Lívia. Evidente que ao chamar seus personagens de filhos, 

o autor usa de metáfora, não obstante, as dores, as contorções, as angústias, as agruras, 

que sente durante o processo de gestação, ou melhor, de escrita, não é metafórica, mas 

sim real. 
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Até o presente parágrafo, falamos de Lívia e de sua loucura que se manifesta de 

distintas maneiras, demonstradas com alguns exemplos. E Joaquim? Como foi sua 

formação? Como chegou ao hospital? Além da paixão fulminante que sente por Lívia, 

que outros sentimentos habitam o peito desse psiquiatra? O doutor Joaquim é oriundo 

de classe social baixa, nasceu 

 
 

no morro, como sabe. Tira essa máscara de surpresa do rosto, não tem graça. Você está 

careca de saber onde nasci e de onde venho. Minha pele é quase branca mas também é 

quase negra: sinto-me mais manchado do que mestiço ou mulato. Tive de estudar tanto, 

tive de provar tanta coisa a tanta gente, que me sobrou muito pouco tempo para rir, 

namorar ou simplesmente olhar (BERNARDO, 2012, p. 38). 

 

 

A citação revela que o psiquiatra nasceu em uma comunidade, a cor de sua pele 

parece com uma mancha, dedicou-se com afinco aos estudos, trata-se de homem 

solitário, de poucos amigos. Além de não sorrir facilmente, como a citação revela, o 

leitor sabe que Joaquim é meio gago e não despreza uma boa dose de uísque, cuja 

garrafa camufla debaixo da mesa. 

Os métodos do doutor Joaquim são arcaicos, dispensa o computador e escreve 

em pequenas folhas de papel as informações sobre os pacientes. Como faz residência 

médica, a maior parte do tempo está no hospital, o que o aproximou mais da paciente, 

levando-o a acreditar, em alguns momentos, em seu nos devaneios. Com a chegada de 

Lívia, tornou o estabelecimento muito mais familiar, “Vivo neste hospital há tanto 

tempo que ele se tornou na prática a minha casa, mas nunca me senti em casa aqui até a 

chegada dela” (idem, p.93). 

Mencionamos que a estrutura do romance é fundamentada em diálogos: diálogos 

de Lívia com Joaquim e deste com um interlocutor misterioso, ao qual se refere 

incontáveis vezes, “Engraçado? Não sei. Não achei. Você a viu” (p. 16. Os grifos são 

todos nossos), o interlocutor reclama da pressa de Joaquim em diagnosticar a doença, 

“Eu sei que é cedo para fechar o diagnóstico, você sempre me diz isso e eu sempre lhe 

respondo que é assim que eu trabalho” (p. 24). O ignoto personagem questiona os 

métodos científicos, “Não, eletrochoque não é exame, é tratamento, a que hoje 

recorremos em situações bem mais restritas. Sim, ainda se usa, mas pouco, de maneira 

bem controlada [...] Você sabe de tudo isso, por que pergunta” (p. 35). 

O pronome de tratamento “você” é inserido em várias frases, deixa explícito o 

diálogo. Algumas palavras possibilitam conjecturar sobre a profissão do inominado 



 

137 
 

ouvinte, psicólogo ou psiquiatra: “Você não vai me perguntar pelo meu próprio pai, vai? 

Sua função aqui não é me analisar, apenas me escutar. Não te pago para isso, aliás não 

te pago para nada – se calhar, você é quem me paga” (idem, p.53). 

Os diálogos truncados e interrompidos constantemente ajudam; porém, a traçar a 

personalidade de Joaquim, o “alienista alienado” (p. 89). Cabe ao leitor juntar as 

conversas esparsas, aparentemente desprovidas de sentido e de coerência, inseri-las no 

interior do enredo, iluminar as cenas obscuras e dar inteligibilidade ao que é dito nas 

entrelinhas. No final do romance, o enredo dá pirueta e reviravolta sensacionais, aplica 

uma rasteira no leitor, deixa-o de boca aberta ao saber que o narrador não passa de outro 

grande mentecapto: 

 
 

Eu nunca... eu nunca fui diretor deste hospital?; eu nunca fui sequer médico nem meu 

nome nunca foi Joaquim?; não existe nenhuma paciente com o nome de Lívia, ou 

sequer com uma história parecida com a dela?; assim como Machado de Assis nunca 

teve uma filha com o nome de Lívia ou com qualquer outro nome, este hospital também 

nunca teve nenhum diretor nem nenhum médico nem mesmo nenhum funcionário 

chamado Joaquim? (BERNARDO, 2012, p. 147).   

 

 

Joaquim se espanta ante a inexistência do mundo que ele criou, não há nenhuma 

paciente de nome Lívia, aliás, nunca houve nem interna que manifestasse semelhante 

delírio, enfim, ele não se chama Joaquim. O romance ludibria o leitor, leva-o a acreditar 

que a loucura faz parte somente do universo de Lívia, no entanto, o desfecho é digno do 

antológico conto de Machado de Assis – O alienista. 

Após o surpreendente fim, o leitor rumina o epílogo imprevisível da trama, 

relembra passagens e trechos, falas e diálogos, e conclui que a loucura do narrador se 

manifestara sorrateira e sutilmente durante toda a trama. Sempre que o suposto médico 

falava de consultas, estava sob o olhar zombeteiro de Leonela, a enfermeira do hospício, 

que não demorava  “quinze segundos para [...] irromper pela porta, puxando a maca [...] 

me perguntando pelo gesto irônico o que tinha acontecido” (BERNARDO, 2012, p. 85). 

O olhar irônico da enfermeira sinaliza o acordo tácito feito com o doente, cujos delírios 

aceitava... até certo ponto. Outro indício de que a loucura já dera manifestações 

anteriores: ao escrever na ficha da paciente, redige palavras desconexas, “dedos, dados, 

doidos; dedos, doidos, dados; doidos, dedos, dados; dados, dedos, doidos; dados, 

doidos, dedos” (idem, p.33). As palavras vazias de significados e cheias de aliteração 

serão repetidas pelo doente no paroxismo da loucura, finalizam o excelente romance: 
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“dedos, dados, doidos... ...dedos, dados, doidos... ...dedos, dados... ...doidos!” (ibidem, 

p. 148). 

Afinal, quem é esse louco? Este irmão de Simão Bacamarte? Um bibliotecário 

chamado Pedro, que trabalhava na Gamboa, teve um surto psicótico, ateou fogo aos 

compêndios de medicina, de psiquiatria e à obra completa de Machado de Assis. 

Há relação entre os textos críticos e ficcionais de Gustavo Bernardo? Há 

intercessão entre o que escreve como crítica e o que assina como ficção? Em um de seus 

ensaios20, ele afirma: 

 

 

O porre provocado pela leitura imposta de Machado ocorre não somente, nem creio que 

principalmente, por conta da imposição escolar, mas sim por conta de uma série de 

clichês e equívocos que a crítica oficial produziu e a escola consagrou, passando ao 

leitor mais novo (e ainda crítico) uma impressão de inautenticidade [...] a ficção de 

Machado de Assis é eminentemente subversiva de qualquer ordem vigente. Sua 

subversão, entretanto, não é de modo algum panfletária nem estridente, ao contrário, 

mostra-se sempre sutil, irônica, semi-sorridente [...] Ora, como conciliar esse caráter 

subversivo com o cânone escolar? Como admitir que o “maior escritor brasileiro” seja 

assim, perigoso? 

 

 

Em sua crítica, Gustavo Bernardo chama atenção para os clichês interpretativos 

cunhados e reproduzidos nas escolas, salienta o teor subversivo inerente à obra 

machadiana, que pode passar desapercebido para alguns, pois o romancista nunca 

assinou panfleto, daí a dificuldade em inseri-lo no “cânone escolar”. Ouçamos, 

atenciosamente, o que fala Joaquim, o narrador de A filha do escritor: 

 
 

Na escola mandaram ler um livro dele [Machado de Assis], mas como se fosse uma 

obrigação cívica: nem a professora de português parecia gostar de ler, quanto mais ler 

Machado de Assis [...] Li o livro aos saltos, pulando pedaços, como todo mundo, mas 

me atrapalhei no trecho que falava dos braços nus de Capitu. À noite, chegava a sonhar, 

envergonhado, com os braços nus de Capitu – é claro que nunca contei isso para os 

meus colegas (BERNARDO, 2012. p. 38) 

 

 

Cotejamos os textos crítico e ficcional. Aquele, afirma que há uma imposição da 

escola para ler Machado de Assis; este, ratifica a “obrigação cívica” que a escola impõe 

com a leitura de Machado de Assis. No entanto, como afirma o ensaio, a imposição 

escolar não afasta o aluno da literatura machadiana, afirmação comprovada por 

Joaquim, que, apesar da “obrigação cívica”, ficou tão encantado com o capítulo sobre os 

 
20 Ensaio publicado por Gustavo Bernardo no Ideias e Livros, p. 4. Jornal do Brasil de 8-03-2008. 
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braços de Capitu, que “chegava a sonhar”. O que distancia o aluno de Machado de 

Assis, segundo o ensaio, é a impossibilidade de enquadrá-lo no “cânone escolar”, pois 

sua literatura abala os “alicerces de qualquer postura ou instituição dogmática”, enfim, 

quando o personagem Joaquim constatou que “nem a professora de português parecia 

gostar de ler, quanto mais ler Machado de Assis”, pegou o livro desinteressado. Talvez 

a professora que não gostava de ler Machado de Assis – se dermos crédito às palavras 

de Joaquim, não gostava de ler nada – por isso não incentivava a leitura do autor 

subversivo. 

Constatamos a intercessão entre os textos críticos e ficcionais de Gustavo 

Bernardo, como praticou o conceito de metaficção nos autores pilares da literatura 

brasileira – José de Alencar e Machado de Assis.   
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Considerações Finais 

 

A literatura brasileira no século XIX teve papel relevante no processo de 

independência da nação, retratou a sociedade e os conflitos que permeavam as relações 

humanas, que sempre existirão. A escravidão foi o grande embate que cindiu a 

sociedade oitocentista, deixou marcas até os dias de hoje. Não é fortuita que a grande 

maioria dos moradores das comunidades é negra. Embora não seja o mote predominante 

de seus enredos, os romances contemporâneos tangenciam a posição ambivalente que a 

pessoa (usamos a palavra pessoa para nos referir à homem e à mulher) negra ocupa na 

sociedade brasileira. 

Em Machado, Silviano Santiago revela o preconceito que Machado de Assis 

sofreu ao pedir a mão de dona Carolina em casamento. Os irmãos da moça eram 

contrários à relação: “A atitude preconceituosa dos irmãos Miguel e Adelaide lhe causa 

grande tristeza. Opõem-se abertamente ao matrimônio por julgarem o noivo um mulato” 

(SANTIAGO, 2016, p. 277). O casamento de Machado de Assis e dona Carolina sela a 

vitória do amor sobre o preconceito da sociedade que segregava e aviltava a pessoa 

negra. A cor negra estava associada à escravidão. 

O leitor de Machado conhece o empenho e dedicação de Joaquim Nabuco pela 

libertação dos escravos. Assinou panfletos e discursou, escreveu artigos e polemizou, 

defendeu a Abolição e viajou a Roma, onde, contrariando as expectativas, conseguiu 

audiência com o papa Leão XIII, e sua assinatura pela causa abolicionista. De Roma, 

trouxe um ramo de louros que presenteou o amigo Machado de Assis. Os esforços de 

Nabuco pela questão servil são reconstruídos com minúcias de historiador por Silviano. 

 O autor de Um Estadista do Império foi grande amigo de Machado de Assis. A 

correspondência trocada por eles fala de diversos assuntos: literatura, teatro, arte, 

religião, política etc. O Abolicionismo, portanto, é tema recorrente em suas epístolas. 

Na ficção de Machado de Assis, a abolição da escravidão aparece em uma narrativa que 

se propõe como retrato fiel da realidade – Memorial de Aires. O romance, estruturado 

na forma de diário, relata a euforia que tomou conta da população no dia 13 de maio de 

1888: 

 

 

Enfim, lei [...] confesso que senti grande prazer quando soube da votação final do 

Senado e da sanção da Regente. Estava na Rua do Ouvidor, onde a agitação era grande e 

a alegria geral [...] os manifestantes erguiam-se nos carros, que iam abertos, e faziam 



 

141 
 

grandes aclamações, em frente ao Paço, onde estavam também todos os ministros [...] 

Ainda bem que acabamos com isto. Era tempo (ASSIS, 2008, Vol. I, 1249-1250) 

 

 

 As palavras acima são do conselheiro Aires, que relatou em seu diário a 

comoção que tomou conta da cidade após a assinatura da Lei Áurea. Óbvio que apenas a 

assinatura de uma Lei não iria mudar substancialmente a condição dos ex-escravos, mas 

foi passo decisivo para a inserção do negro na sociedade. Todavia, ainda houve gente 

que colocou obstáculos à libertação dos escravos, como Saraiva Cotegipe, o único 

senador do Império a votar contrariamente à aprovação da Lei Áurea e autor da famosa 

frase falada à princesa Isabel: “A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono” 

(SANTIAGO, 2016, p. 396). 

 Entrementes, consumou-se a libertação dos escravos. No entanto, persistiram a 

desigualdade social e o preconceito. A mulher negra continua a ser símbolo sexual. A 

filha do escritor, Lívia, possui “A pele mulata, escura” (BERNARDO, 2012, p. 32). E 

provoca a libido do alienista Joaquim. No romance Lúcia, é a moça negra que tem o 

trágico destino.   

 O romance de Chico Buarque, Leite derramado, mostra o inquebrantável elo 

entre a família de Eulálio e a do negro Balbino, cujos antepassados foram escravos, e 

após a abolição, continuaram a trabalhar para os Assumpção. Lembrando que o 

protagonista da trama, Eulálio, casou com Matilde, “a mais moreninha de sete irmãs” 

(BUARQUE, 2009, p. 29). Ao se casar com Eulálio, Matilde ascendeu socialmente, mas 

sofreu incontáveis preconceitos. 

 A personagem de Chico Buarque, Matilde, viveu os mesmos conflitos das 

personagens de Machado de Assis que desejam ascender na pirâmide social. Quando 

conseguem o seu objetivo, conhecem um mundo repleto de vilões e espertalhões. Ou 

então são eternos joguetes entre o desejo e a realidade, ficam a transitar entre a classe 

rica e a pobre, entre o clássico e o popular. Um dos mais belos contos de Machado de 

Assis tematiza exatamente a relação entre cultura popular e erudita – “Um homem 

célebre”. 

À guisa de ilustração faremos pequena análise do conto. Pestana, protagonista da 

trama, é acossado pelo desejo de compor obra clássica semelhante as de Mozart, Bach e 

Schumann. No entanto, consegue compor somente polcas, é “célebre” compositor de 

polcas. Com narrador onisciente, o conto inicia com Pestana em um sarau, ao ser 
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reconhecido por uma das convivas, fica “Vexado, aborrecido”. Mais enraivecido ainda 

quando lhe pedem para tocar Não bula comigo, nhonhô: 

 
 

Pestana fez uma careta, mas dissimulou depressa, inclinou-se calado, sem gentileza, e 

foi para o piano, sem entusiasmo. Ouvidos os primeiros compassos, derramou-se pela 

sala uma alegria nova, os cavalheiros correram às damas, e os pares entraram a 

saracotear a polca da moda. Da moda. Tinha sido publicada vinte dias antes, e já não 

havia recanto da cidade em que não fosse conhecida. Ia chegando a consagração do 

assobio e da cantarola noturna (ASSIS, 2008, Vol. II , p. 464.) 

 

 

A citação revela o sucesso alcançado pela polca, ao ouvirem as primeiras notas 

tocadas ao piano por Pestana, o burburinho toma conta do salão, onde os rapazes, de 

imediato, procuram as ansiosas moças para dançar. O repentino sucesso – gravado há 

apenas quinze dias – fez da canção um chiclete que grudou no ouvido, de modo que 

todos a assoviavam. Mediante o estrondoso sucesso de público e venda, por que Pestana 

“fez uma careta” e, mal humorado, foi executar a aguardada canção, e, assim que 

acabou, foi embora? 

As perguntas são respondidas à medida que o leitor penetra mais intimamente na 

vida de Pestana, que ouviu os ecos da canção em bares e casas, becos e ruas, até chegar 

em casa, onde se encontra nesse momento, tentando esquecer as decepções diante dos 

retratos “de compositores clássicos, Cimarosa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, 

Schumann [...] postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar; o evangelho da 

noite lá estava aberto: era uma sonata de Beethoven” (idem, p. 465). Diante dos mestres 

invejados e idolatrados, Pestana procura inspiração para compor a música clássica que 

imortalize seu nome, toque nos salões e prime pela perfeição. Assim passou a noite: 

absorto, entre idas à janela e dedilhadas ao piano, entre partituras e rascunhos de 

melodia, ambição que, auxiliada com inúmeras xícaras de café, o manteve acordado 

durante quase toda a noite, o que fez com levantasse de mau humor no dia seguinte. 

Mas antes de sair para dar lições (também era professor de música), 

 

Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. 

Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca, uma 

polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor; os 

dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as, dir-se-ia que a musa 

compunha e bailava a um tempo. Pestana esquecera as discípulas [...] esquecera até os 

retratos que pendiam gravemente da parede. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem 

os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os 

olhos de Mozart. Nenhum tédio. Vida, graça, novidade, escorriam-lhe da alma como de 

uma fonte perene (ASSIS, Vol. II, p. 466). 
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A passagem nos mostra a facilidade de Pestana para compor polcas, que saiam 

sem esforço de suas mãos ao piano, a Musa das polcas parecia tê-lo escolhido para 

exprimir os sentimentos mais recônditos, cujas partituras eram escritas com a 

naturalidade e consciência que só os mestres possuem. Para compor uma polca, que de 

antemão sabia que seria cantada pelo povo, não precisava passar horas diante do retrato 

de Mozart, como em uma oração para que a inspiração viesse. Gostou da composição, 

batizou-a de Pingos de sol.   

A polca foi outro sucesso, tocada em bailes e casamentos, saraus e festas. 

Tornou-se célebre, rapidamente esgotou a primeira edição. De início, o autor apreciou o 

sucesso, ao ouvi-la executada em algum quarto, parava, um prazer o dominava, o prazer 

do artista quando sua obra consegue tocar o âmago das pessoas. No entanto, “Essa lua-

de-mel durou apenas um quarto de lua” (idem, 467). Pestana enfronhou-se, o velho 

questionamento retornou: por que não consigo compor uma obra clássica? Uma só, 

“mas tal que pudesse ser encadernada entre Bach e Schumann”. A ambição daquele 

homem – compor obra clássica – o dilacerava, fazia de sua vida um martírio, o 

encolerizou: “– As polcas que vão para o inferno fazer dançar o diabo” (idem, 467). 

Pestana estudou e pesquisou, leu partituras e executou – à exaustão – as obras de 

seus mestres com o objetivo de compor a ansiada e desejada obra clássica. Concluiu que 

talvez a solidão fosse o empecilho à criação da obra que o igualaria aos imortais 

compositores. Faltava-lhe a Musa, por isso decidiu se casar. A noiva é uma viúva de 

vinte sete anos, chamada Maria, por quem Pestana se enamorou ao ouvi-la cantar. Além 

dos dotes musicais, a futura mulher tinha “[...] outra prenda, que não é rara, mas vale 

menos: está tísica” (p. 468). 

Após o casamento, Pestana tem a cara-metade por que tanto procurou. Como a 

moça também possui alma artística, fizeram um dueto: ela cantava e o esposo a 

acompanhava ao piano. O casal vive momentos felizes e intensos, convida amigos 

apreciadores de música clássica para saraus realizados em sua casa. A vida de casado é 

um paraíso, inspira Pestana a compor Ave, Maria, com a qual celebrariam o êxtase 

conjugal. Decidiu não revelar nada a mulher, queria surpreendê-la. Redigiu letra e 

escreveu a harmonia, varreu os dedos pelas teclas do piano, sobre o qual estava sentado, 

compôs o que lhe parecia ser a obra pela qual tanto lutou; enfim, a Musa parecia soprar-

lhe aos ouvidos a melopeia que presentearia a mulher, garantir-lhe-ia o nome à 

posteridade. Após muita transpiração, deu por encerrada a melodia e foi mostrá-la. Ao 
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ver os olhos interrogativos da cônjuge, interrompe a execução da música, levando a 

esposa a perguntar-lhe: “– Acaba – disse Maria –, não é Chopin?” (p.468). 

A pergunta da esposa derrubou Pestana do paraíso e o jogou no inferno. A 

composição, que lhe parecera tão original como a obra dum poeta romântico, não 

passava de reminiscências de leituras, de músicas ouvidas à exaustão, que ficaram 

escondidas em algum lugar da memória, vindo à tona no momento de felicidade, que o 

embriagara, levando-o a acreditar na originalidade. Nesse instante, o artista não vê 

sentido numa vida cuja criação não passa de miragem, por isso a morte é o caminho a 

seguir. Escolhido por Pestana, que andou na linha do trem com a esperança de ser 

esmagado. No entanto, a esperança sempre prega uma peça nos personagens 

machadianos. Um guarda despertou-o do delírio suicida. 

A realidade é implacável, se impõe. Sabemos que Pestana também é professor, 

como tinha poucos alunos, e contas não esperam, voltou a rotina. Um dia, após recobrar 

o ânimo, ao sentir o famoso comichão nos dedos, levantou e caminhou para o piano, no 

qual compôs outra bela polca. Mas as lembranças dos sucessivos fracassos das 

tentativas de compor obra clássica não o tinham abandonado, sentiu-se traidor, 

mercenário, prostituto da arte, envergonhado, decide gravar a polca sob pseudônimo. 

A doença de Maria foi paulatinamente minando sua débil saúde, até consumi-la 

completamente em uma noite de natal. Sobre uma mesa improvisada, foi colocado o 

corpo de Maria, que o solitário Pestana velou durante toda a noite. Espécie de ceia 

macabra, na qual a trilha sonora não foi o badalar de sinos, mas o som da polca que 

alegrava à casa dos vizinhos, onde dançavam animadamente. Pestana 

 
 

sentia a cadência dos passos, adivinhava os movimentos, porventura lúbricos, a que 

obrigava alguma daquelas composições; tudo isso ao pé do cadáver pálido, um molho 

de ossos [...] Todas as horas da noite passaram assim, vagarosas ou rápidas, úmidas de 

lágrimas e de suor [...] saltando sem parar, como ao som da polca de um grande Pestana 

invisível (p. 469). 

 

 

O trecho revela o sofrimento de Pestana, que velava o cadáver da esposa sob o 

som das polcas que tanto o mortificavam. A distância e impassividade do narrador 

onisciente captam a profunda dor, a angústia de uma vida de eterno contraste entre o 

desejo e a realidade. 

Morta e enterrada a esposa, Pestana se retira do mundo. Acalenta, ainda, a 

esperança de homenagear a mulher que, apesar do pouco tempo vivido juntos, sempre o 
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incentivou. Decide compor um réquiem. Estudou e pesquisou, copiou partituras e 

harmonias. Mergulhou na obra de Mozart, “Releu e estudou o réquiem deste autor” 

(idem, p.469), dedicou-se com afinco. Mas o tempo passa, das notas musicais não 

consegue compor a melodia que expresse artisticamente o sentimento que nutre pela 

Musa e amada esposa. Pestana foi surpreendido com o aniversário da morte de Maria, 

cujo réquiem teimosamente ainda trabalhava, mas sem ardor, nem esperança de finalizá-

lo. 

Afastado do mundo e das parcas amizades, Pestana recebe a visita do editor, a 

quem dois anos não via. Trazia novo contrato, com o mesmo valor anterior, a única 

novidade era “uma porcentagem maior na venda” (p. 469). De imediato, encomenda-lhe 

uma polca por ocasião da mudança no ministério, assumido pelos liberais, que 

receberam do Imperador – numa patética tentativa de se manter no poder – a missão de 

reformularem o processo eleitoral. O editor trouxe de antemão o título da polca: Bravos 

à eleição direta! 

Pestana aceitou o contrato, afinal de contas o artista precisa comer e pagar os 

débitos, coisas comezinhas que engolfam diariamente os pobres-mortais. Embora 

estivesse longo tempo sem compor, supostamente enferrujado, as polcas continuavam a 

sair com a mesma facilidade, numa ironia artística, dir-se-ia até com mais desenvoltura, 

“As outras polcas vieram vindo, regularmente” (p. 470).   

 Passam dias, meses e anos, a contagem do tempo recomeça numa repetição 

monótona e enfadonha. Durante esse tempo, Pestana só conseguiu compor polcas, que 

faziam a alegria dos moradores do subúrbio, onde era adorado e aclamado, “mas o 

primeiro lugar na aldeia não contentava a este César, que continuava a preferir-lhe, não 

o segundo, mas o centésimo em Roma” (p. 470). Dessas palavras, em tom analítico, 

constata-se a infelicidade de Pestana, não satisfeito com a glória local, de onde trocaria 

o primeiro lugar pelo centésimo em Roma. 

 A música de Pestana não conseguiu alçar voo além da província, onde o 

compositor caiu gravemente adoentado. Recebe pela derradeira vez a visita do 

oportunista editor, que lhe pede mais uma polca de ocasião por outra mudança no 

ministério, dessa vez com a subida dos conservadores ao poder. Pestana responde: 

 

como é provável que eu morra por estes dias, faço-lhe logo duas polcas; a outra servirá 

para quando subirem os liberais. Foi a única pilhéria que disse em toda a vida, e era 

tempo, porque expirou na madrugada seguinte, às quatro horas e cinco minutos, bem 

com os homens e mal consigo (p. 470). 
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A pilhéria de Pestana, que finaliza o conto, ironiza a conturbada política do país, 

na qual as alternâncias de poder entre liberais e conservadores não mudavam 

absolutamente em nada as estruturas da nação, que continuava a ser governada por uma 

elite abastada, cujo objetivo consistia em garantir privilégios a parentes e amigos. A 

passagem também descortina a triste vida de Pestana: nunca se livrou da ideia fixa de 

compor uma obra clássica, “eterna peteca entre a ambição e a vocação” (p. 468). 

Nem todo compositor é Bach, quantos Mozart nasceram?  Pestana sofreu a 

angústia que domina o artista quando deseja compor obra-prima. Não deseja somente 

compor mais um hit de verão, passageiro e fugaz, deseja imortalizar seu nome, como 

todo artista, cujo grande conflito é deixar obra que o imortalize. Todos os artistas 

tentam, nem todos conseguem. Como diz o poeta: “nem toda obra/ é prima/ algumas são 

mães/ outras irmãs/ algumas/ clima” (LEMINSKI, 2013, p. 131). O Cachorro Louco de 

Curitiba usa a ironia, que também permeia o conto de Machado de Assis, para dar um 

toque em Pestana, “nem toda obra/ é prima”. 

A chave de leitura que o conto oferece: o embate entre música clássica e música 

popular, música “alta” e música “baixa”. A força motriz desse conflito escamoteia a 

relação de poder em um país de extrema desigualdade como o Brasil, que plasmou 

como exemplo de música “alta”, a canção tocada nas casas e apartamentos burgueses; 

ao passo que a música “baixa” ecoa dos casebres e barracos, das favelas e morros, como 

o do Castelo, onde Machado de Assis morou por algum tempo. Ao analisar a relação 

entre música e política no Brasil, José Miguel Wisnik afirma: 

 

Tradicionalmente, um dos nós da questão política na música esteve na separação, levada 

a efeito pelos grupos dominantes, entre a música “boa” e a música “má”, entre a música 

considerada elevada e harmoniosa, por um lado, e a música considerada degradante, 

nociva e “ruidosa”, por outro. Na verdade, isso se deve a que a própria ideia de 

harmoniosa, que é tão musical, se aplique desde longa data à esfera social e política, 

para representar a imagem de uma sociedade cujas tensões e diferenças estejam 

compostas e resolvidas. Do ponto de vista dominante, a contestação e a diferença 

aparecem como “ruídos”, como cacófatos sociais, como dissonâncias a serem 

recuperadas segundo um código ideológico do qual muitas vezes a música oficial figura 

como sendo a demonstração “natural” [...] para dar um exemplo, uma certa música de 

concerto, o repertório leve de saraus, o carnaval elegante e a ópera podiam ser vistos 

pela gente bem situada como música saudável, enquanto as batucadas dos negros, os 

teatros de revistas, os sambas e a boêmia seresteira portavam o estigma do ruído 

rebaixante, objeto frequente de repressão policial [...] De fato, na prática musical desses 

grupos “marginais”, na investidura sincopada dos sons, na sua corporalidade 

diferenciada, despontam os traços, recalcados e atraentes, incisivos e não expressamente 

articulados, de forças sociais virtualmente subversivas, por menos que uma revolução 

estivesse no horizonte histórico linear imediato (WISNIK, 2009, p. 200-201). 
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A personagem de Machado de Assis viveu o conflito descrito e contextualizado 

por Wisnik. Pestana não queria simplesmente pertencer à elite, movia-lhe a vontade de 

ter sua música reconhecida, distinção somente atribuída às obras que seguiam 

paradigmas artísticos europeus, daí sua alma atormentada se iludir ao pensar que tinha 

composto obra autoral, mas não passava de pastiche de Mozart, como reconheceu sua 

mulher. Pestana viveu em país preconceituoso, que mimetizava costumes e hábitos 

europeus, no vestir, na arquitetura, no falar, e óbvio, em todas as linguagens artísticas.   

Suas polcas eram ouvidas somente por bedéis e rábulas, funcionários públicos 

aposentados e moradores de cortiço, boticários e pequenos comerciantes, estudantes e 

amanuenses, homens livres desempregados e negros alforriados, mulatos e meirinhos; 

enfim, a classe que ficava esmagada entre a elite e os escravos. Na sociedade 

estratificada, sua música encontra ressonância somente no gueto, olhado com 

desconfiança pela elite, sempre atenta às obras de Bach e Schumann, de ouvidos 

moucos à produção nacional, da qual as polcas de Pestana exemplificam a liberdade 

contra os protocolos, não deixavam o corpo parado, faziam as moças “saracotear”, com 

o título de A lei de 28 de setembro lembrava-lhes a escravidão, que vinha sendo 

combatida em campanhas abolicionistas, manifestadas também na música, como ratifica 

o título. 

A obra de Pestana não poderia adentrar os palácios elitizados, era de vanguarda. 

Infelizmente Pestana não pôde ver algumas mudanças por que passou a sociedade, as 

polcas proliferaram, misturaram-se ao maxixe e à percussão. Aos poucos, as polcas 

adentraram os portões de ferro das mansões através de vozes como a de Matilde, nossa 

velha conhecida de Leite derramado, que tocou “um batuque chamado Macumba Gegê” 

(BUARQUE, 2009, p. 45), quando as pessoas esperavam ouvir Mozart. A polca, 

sofrendo ainda certo descaso dos Donos do poder, sobreviveu, foi influenciada por 

outros ritmos, transformou-se no samba, cantado por pretos e brancos, pobres e ricos. 

Quando se achava que o amálgama cultural estava completo, o samba misturou-se ao 

jazz e com a elegância da Bossa Nova entrou no palácio do Itamaraty, ecoou pelo 

mundo. A polca sobreviveu, não precisa ser saudosista para lembrá-la, Chega de 

saudade. 

Ao chegarmos nos parágrafos finais da tese, constatamos outra similaridade 

entre os romances Leite derramado, A filha do escritor, Machado e O dom do crime: a 

doença. O romance de Chico Buarque é narrado por um velho enfermo, Eulálio; o de 
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Gustavo Bernardo, protagonizado por uma personagem esquizofrênica, Lídia; o de 

Silviano Santiago tange na doença que vincou Machado de Assis, epilepsia; o de Marco 

Lucchesi retrata o sentimento que, exacerbado, vira doença – o ciúme. 

Os romances de Gustavo Bernardo, Lúcia e A filha do escritor, têm como 

premissa a possibilidade dos personagens viajarem no tempo. No primeiro, José de 

Alencar, professor de Literatura Brasileira, sofre com surtos psicóticos-esquizoides que 

o fazem retornar cem anos no tempo. Na segunda trama, a esquizofrenia de Lúcia faz a 

moça acreditar que é filha de Machado de Assis. Ou seja, a capacidade de viajar no 

tempo é o mote dos enredos. 

Viajantes no tempo, recentemente, invadiram as telas. Uma abastada família 

paulista do século XIX é congelada durante um naufrágio e acorda cento e trinta e dois 

anos depois. Esse é o enredo da recente novela das 19h da TV Globo – O tempo não 

para. O folhetim global das 18h, Espelho da vida, também retratou o desejo humano de 

dominar o tempo. Nele, a protagonista Cris Valência (Vitória Strada) é capaz de viajar 

entre épocas por meio de um espelho e descobrir suas vidas passadas. 

Em O tempo não para, os atores Edson Celulari e Juliana Paiva vivem os 

personagens Dom Sabino e Marocas; aliás, vimos que Marocas é o nome da heroína do 

conto machadiano “A singular ocorrência”. Os personagens anacrônicos do folhetim 

conquistaram o público, talvez porque mostraram a capacidade de adaptação do ser 

humano, ao mesmo tempo em que evidenciaram que o importante em uma trama são as 

relações humanas e não as diferenças nos costumes. Mário Teixeira, o autor da novela, 

afirma: “– Acho que o que encanta as pessoas na nossa história é a procura por 

sentimentos comuns e reconfortantes que não têm época, como o amor e a amizade. 

Apesar da urgência da vida, todos queremos trabalhar e amar em paz. Isso nos faz 

contemporâneos de Marocas e Dom Sabino21”. 

O ciúme é comum aos personagens de Marco Lucchesi e Chico Buarque. José 

Mariano é tão ciumento quanto Eulálio. O dom do crime e Leite derramado se 

aproximam do romance realista oitocentista. O romance de Marco Lucchesi talvez ainda 

mais, uma vez que é baseado num manuscrito, artifício recorrente no romance do século 

XIX, especificamente em alguns contos e novelas machadianas. Além dessa estratégia, 

O dom do crime, apesar das digressões que permeiam a trama, é uma narrativa linear, 

tão ao gosto dos escritores contemporâneos de Machado de Assis. 

 
21 Página 5 do Segundo Caderno de O Globo de 25- 11- 2018. 



 

149 
 

Marco Lucchesi imita o estilo: a sintaxe clássica, a frase límpida e objetiva, a 

quantidade exata de palavras, vocabulário preciso, sem maneirismos, tampouco 

alambicado. Português castiço, com horror a barbarismos e solecismos; contudo, não é 

linguagem empolada nem ornamental, ou seja, a linguagem bacharelesca que lembra o 

Fórum ou Púlpito. 

A filha do escritor e Machado têm outro ponto em comum: o ensaísmo. Tanto 

Gustavo Bernardo quanto Silviano Santiago escrevem páginas que não possuem nada de 

ficção, mas de ensaios. Silviano Santiago imita a maneira como Machado de Assis 

constrói o enredo, uma trama “sem pé nem cabeça”, ou seja, o narrador muda de assunto 

constantemente, como o volúvel Brás Cubas: em ziguezagues e digressões. 

Silviano Santiago se autodeclara o substituto de Machado de Assis. Acopla sua 

vida à de Machado, sugerindo que sua história será narrada ou “encavalada” – para 

usarmos sua expressão – à de Machado. No entanto, não é o que acontece no romance, à 

medida que a trama se descortina, sua vida vai se apagando de maneira paulatina. A 

personagem Machado de Assis cresce de tal maneira que sua sombra encobre totalmente 

a de Silviano Santiago. Claro que o espírito de Silviano paira sobre o romance, pois 

Machado é ensaio e ficção, a verve ensaísta do autor paira sobre o enredo através da 

subjetividade analítica do narrador. 

No entanto, em um romance que reiteradamente dialoga com a realidade, o leitor 

esperaria mais a presença de Silviano Santiago na trama, como ele sugere no início da 

história ao usar a coincidência do dia e mês da morte de Machado de Assis, 29 de 

setembro, com o de seu nascimento: “A escapada do passado em direção ao futuro, ou a 

viagem do futuro em busca do passado, transfigurará aos dois na cara duma moeda 

única chamada Literatura. Duas caras, uma só moeda” (SANTIAGO, 2016, p. 57). 

Todavia, somente o rosto de Machado de Assis transfigurou, o brilho foi tão 

intenso que ofuscou o rosto de Silviano Santiago, que morreu como mero personagem 

coadjuvante de Machado. 

Silviano Santiago, Marco Lucchesi, Chico Buarque e Gustavo Bernardo 

escreveram romances que dialogam e citam, retomam enredos e personagens, conflitos 

e tramas, contextos e épocas inspirados em narrativas machadianas. Machado de Assis é 

o elo que os aproxima. Seus romances propõem releituras interessantes e inovadoras. 

Diferentes na maneira de estabelecer o colóquio com a poética machadiana, mas com 

um ponto de interseção: os romances de Machado de Assis como fonte de inspiração. 
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Anexos: 

 

 

 

Machado de Assis passa mal, a cabeça apoiada em um braço amigo, um homem, em pé, 

o abana. Rodeado de amigos e curiosos. Reprodução de Machado. Página 336. 
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Desenho da páginas 73 de  A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, 

de Laurence Sterne. Tradução, introdução e notas de José Paulo Paes. Publicado 

pela Editora Nova Fronteira, 1984. 
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 Transfiguração, de Rafael. A imagem foi reproduzida do romance de Silviano 

Santiago. 
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Reprodução da capa do romance O dom do crime, de Marco Lucchesi. 
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Atriz Juliana Galdino na pele de Eulálio, adaptação para o teatro do romance Leite 

derramado, de Chico Buarque. Versão teatral reescrita e dirigida por Roberto Alvim. 
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Capa do romance Lucíola, de José de Alencar. Ilustração de Poty. 
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Samba, do pintor Di Cavalcanti 
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Capa do romance Lúcia, de Gustavo Bernardo. 
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