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RESUMO 

 

 

Nesta Tese de Doutorado pretendemos desenvolver uma leitura do 

teatro machadiano que estimulará a interpretação de Dom Casmurro 

em dois níveis, a fim de responder à pergunta que estimula nossa 

pesquisa: em que medida a estrutura do texto de Dom Casmurro se 

aproveita de elementos propriamente teatrais, isto é, dramáticos? 

Esclareceremos que essa pergunta somente pode ser enunciada a partir 

de uma hipótese anterior: a presença, na composição de Dom 

Casmurro, da centralidade no emprego de recursos propriamente 

teatrais. Não apenas o narrador frequenta o teatro com assiduidade, e 

nele vive experiências marcantes, como também é possível identificar 

um vocabulário propriamente teatral ao longo do texto. Ou seja, o 

teatro é tanto ambiente da ação romanesca, quanto metáfora definidora 

dos relacionamentos entre os personagens, além de definir sua 

compreensão da vida. A identificação do elemento teatral como 

estruturador do texto de Dom Casmurro representa a contribuição que 

pretendemos oferecer aos estudos machadianos.  

 

 

Palavras-chave: Teatro – Recepção de Dom 

Casmurro – Estudos machadianos. 
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ABSTRACT 
 

 

 

In this PhD Thesis we aim at developing a reading of Machado de 

Assis’s theater in order to propose an interpretation of Dom Casmurro 

in two levels, in order to answer the question, which has prompted our 

research: to what extent the structure of the Dom Casmurro takes 

advantage of elements properly theatrical, that is, dramatic? We 

clarify that this question can only be formulated on the basis of a 

previous hypothesis: the central presence, in the composition of Dom 

Casmurro, often resorts to theatrical devices. Not only the narrator 

goes quite often to the theatre, and lives there relevant experiences, 

but also it is possible to identify a vocabulary properly theatrical 

throughout the text. That is, the theatre is both ambiance of the 

narrative and metaphor, which defines the relationship between 

characters, and theatre also determine Bento Santiago’s worldview. 

The identification of the theatrical element as structure of the text of 

Dom Casmurro represents the contribution we aim at offering to the 

Machadian studies.  

 

 

 

Key Words: Theatre – Reception of Dom Casmurro 

– Machadian Studies. 
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Roteiro de leitura 

 

Nesta Tese de Doutorado pretendemos desenvolver uma leitura do teatro de 

Machado de Assis, a fim de identificar os temas centrais de sua obra dramática, assim 

como de seus procedimentos recorrentes. Para tanto, analisaremos o conjunto de suas 

peças, estudando todos os seus textos dramáticos, além de avaliar sua recepção.  

Com base nessa leitura completa do teatro de Machado de Assis, proporemos 

uma leitura de Dom Casmurro em dois níveis, a fim de responder à pergunta que 

também estimula nossa pesquisa: em que medida a estrutura do texto de Dom Casmurro 

se aproveita de elementos propriamente teatrais, isto é, dramáticos?
1
 Esclarecemos que 

essa pergunta somente pode ser enunciada a partir de uma dupla hipótese anterior: de 

um lado, a relevância do teatro machadiano, compreendido como laboratório de formas 

e temas, e, de outro lado, a presença, na composição de Dom Casmurro, da centralidade 

no emprego de recursos propriamente teatrais.  

Nesse sentido, destacamos desde já a pesquisa que apresentaremos no último 

capítulo desta Tese, com base no levantamento do campo semântico associado ao 

universo teatral no romance Dom Casmurro. Não apenas o narrador frequenta o teatro 

com assiduidade, e nele vive experiências marcantes, como também é possível 

identificar um vocabulário propriamente teatral ao longo do texto. Ou seja, o teatro é 

tanto ambiente da ação romanesca, quanto metáfora definidora dos relacionamentos 

entre os personagens, além de definir sua compreensão da vida. E ainda mais: a 

estrutura do texto dramático também se revela importante na escrita das memórias do 

narrador casmurro. 

Por isso, tanto a análise do conjunto do teatro machadiano, quanto a 

identificação do elemento teatral como estruturador do texto de Dom Casmurro 

representam as duas contribuições que pretendemos oferecer aos estudos machadianos. 

De fato, a identificação desses dos elementos representam o eixo deste trabalho.  

Trataremos desse aspecto com vagar no último capítulo, mas podemos, à guisa 

de ilustração, destacar de imediato alguns elementos, com o objetivo de sustentar nosso 

projeto, além de fornecer uma orientação imediata para o avaliador do nosso trabalho.  

Com base nesse trabalho de levantamento de campo semântico, pretendemos 

reler capítulos-chave de Dom Casmurro, e mesmo passagens específicas, à luz dessa 

                                                 
1
 No capítulo I, explicitaremos o conceito de dramático empregado nesta Tese. 
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perspectiva. Acreditamos que esse esforço permitirá imaginar novas leituras do 

romance, em particular, assim como da importância do teatro machadiano, em geral.  

Por exemplo, não é verdade que, já na superfície do texto de Dom Casmurro, as 

alusões ao mundo do teatro são constantes? O levantamento do campo semântico 

associado ao teatro revela a centralidade do motivo na escrita do romance. Referimo-

nos tanto a verbos direta ou indiretamente relacionados ao ato de contemplar, assistir, 

enfim, ver um espetáculo, quanto a situações decisivas na trama que ocorrem no teatro 

ou que aludem a peças célebres.  

De imediato, pensamos em capítulos como o LX – “Uma reforma dramática” –, 

o LXXIII – “O contra-regra” – e, sobretudo, o capítulo CXXXV – “Otelo” – cujo 

princípio vale a pena transcrever
2
:  

  

  

             Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, 

que eu não vira nem lera nunca; sabia apenas o assunto, e estimei a coincidência. 

Vi as grandes raivas do mouro, por causa de um lenço — um simples lenço!— e 

aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois 

não me pude furtar à observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de 

Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se, 

hoje são precisos os próprios lençóis; alguma vez nem lençóis há e valem só as 

camisas.
3
 

 

“A mais sublime tragédia deste mundo”: ora, o leitor machadiano, pode ler pelo 

avesso a frase, descobrindo na definição de Otelo uma espécie de autodefinição do 

narrador casmurro. Tal é a hipótese desenvolvida por Abel Barros Baptista, chegando a 

considerar que a referência à peça de William Shakespeare revela o dilema de Bento 

Santiago: sua incapacidade para assumir completamente o gênero trágico, devido em 

boa medida à falta de heroísmo do protagonista.
4
 Ou, a partir de outro viés, devido ao 

caráter precário do próprio processo de modernização da sociedade brasileira 

oitocentista, como diria Roberto Schwarz.
5
 Faltaria, assim, ao Bentinho o estofo trágico 

indispensável para ações como a do mouro.  

De igual modo, João Roberto Faria, em estudo introdutório à fundamental 

compilação Do Teatro, propôs uma hipótese de grande interesse para essa discussão: a 

                                                 
2
 Reiteramos que, no terceiro e último capítulo, retomaremos essas passagens, acrescentando 

novos comentários.  
3
 Machado de Assis. Dom Casmurro. Obra completa. I. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p.  

4
 Abel Barros Baptista. “A reforma hermenêutica”. João Cezar de Castro Rocha. Nenhum Brasil 

existe. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003, p. 547-566. 
5
 Roberto Schwarz. Duas meninas. São Paulo: Companhia das Letras,. 1997.  
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encenação de um conjunto de peças shakespearianas, realizada pela companhia do 

célebre ator italiano Ernesto Rossi, na década de 1870, mais precisamente em setembro 

e outubro de 1871, teria sido fundamental para a concepção da literatura de Machado de 

Assis: “O que parece importante assinalar é que Shakespeare no palco foi uma 

revelação para Machado”.
6
 Em relação ao tema específico desta Tese – a importância do 

teatro na obra machadiana, assim como a presença de elementos propriamente teatrais 

na elaboração de Dom Casmurro – o pesquisador propõe uma possibilidade de grande 

interesse para nosso raciocínio:  

 

Por fim, não custa arriscar uma hipótese: o Otelo que Bentinho vê no 

teatro, pelos olhos de Machado, é o de Ernesto Rossi. O personagem de Dom 

Casmurro não menciona o nome do ator. Mas a informação, no capítulo 

CXXXI, de que ‘começava o ano de 1872’, nos dá uma pista extraordinária.
7
 

 

Ainda em relação à importância do teatro na vida e na obra do autor de A mão e 

a luva, José Luís Jobim estudou outra faceta. Em ensaio relevante para o tema desta 

Tese, o autor analisou os pareceres feitos por Machado para o Conservatório Dramático 

Teatral. Aliás, a opinião de Machado é bem conhecida e, nesse contexto, não há como 

não recordá-la:  

 

A literatura dramática tem, como todo o povo constituído, um corpo 

policial, que lhe serve de censura e pena: é o conservatório. 

Dois são, ou devem ser, os fins desta instituição: o moral e o intelectual. 

Preenche o primeiro na correção das feições menos decentes das concepções 

dramáticas; atinge ao segundo analisando e decidindo sobre o mérito literário – 

dessas mesmas concepções.
8
  

 

A conclusão de José Luís Jobim alimenta nosso estudo, pois acreditamos que, 

em relação à forma teatral, é possível dizer o mesmo no tocante aos pareceres escritos 

pelo autor de Lição de Botânica:  

 

(...) embora seja um aspecto muito pouco estudado da carreira de 

Machado de Assis, sua atuação no Conservatório Dramático Brasileiro 

                                                 
6
 João Roberto Faria. “Machado de Assis e o Teatro de seu Tempo”. Joaquim Maria Machado 

de Assis. Do Teatro. Textos críticos e escritos diversos. João Roberto Faria (org.). São Paulo: 

Editora Perspectiva, 2008, p. 86. 
7
 Idem, p. 89. 

8
 Machado de Assis. “O Conservatório Dramático”. Machado de Assis. Obra Completa. III. 

Afrânio Coutinho (org.). Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 794. Texto originalmente 

publicado em O Espelho, em 25 de dezembro de 1859. 
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certamente merece maior atenção por parte dos pesquisadores de nossa 

literatura.
9
 

 

 

Por fim, e voltamos a insistir que essa não é uma relação completa de textos 

críticos dedicados ao teatro machadiano ou à possível identificação de elementos 

teatrais em sua obra, devemos mencionar o estudo de Cecília Loyola. A pesquisadora 

buscou tanto compreender o teatro machadiano sob uma luz renovada, quanto assinalar 

o caráter experimental de suas experiências dramáticas. Algumas dessas experiências 

teriam repercutido na prosa de ficção de Machado – retornaremos no segundo capítulo 

ao estudo de Loyola Brandão no estudo da recepção de seu teatro.
10

 

Por exemplo, Barreto Filho, em sua biografia de Machado de Assis, descortinou 

um horizonte que desejamos ampliar. Em suas palavras:  

 

O fracasso de Machado como escritor teatral é importante porque 

determinou a forma de suas produções da maturidade. (...) 

Do teatro também adveio a sua simplificação do cenário e a concentração 

do interesse no jogo dos caracteres e na análise das paixões, bem como um certo 

modo de contar a vida em cenas sucessivas, bastando-se a si mesmas.
11

  

 

Podemos, então, ver o teatro como sempre se compreenderam os contos,
12

 vale 

dizer, como um laboratório de formas e temas, cuja concentração de recursos e 

procedimentos propicia a escrita das obras-primas da maturidade.  

De nossa parte, por isso mesmo, pretendemos compreender a centralidade do 

recurso ao teatro não apenas na estrutura do enredo de Dom Casmurro, mas também na 

forma de criar o relacionamento especial com o leitor, uma das marcas mais salientes da 

literatura machadiana.  

Repare-se que, nessa breve apresentação de nossa hipótese, nem sequer 

mencionamos o impressionante capítulo IX, “A ópera”, e a filosofia de vida daí 

derivada, que discutiremos no último capítulo.  

                                                 
9
 José Luís Jobim. “Machado de Assis, membro do Conservatório Dramático”. José Luís Jobim 

(org.). A Biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras / 

Topbooks, 2001, p. 393. 
10

 Cecília Loyola. Machado de Assis e o teatro das convenções. Rio de Janeiro: UAPÊ, 1997. 
11

 Barreto Filho. Introdução a Machado de Assis. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1947, p. 55 & 

56.  
12

 João Cezar de Castro Rocha. “Rosebud e o Santo Graal: uma hipótese para a leitura dos 

contos de Machado de Assis.” Teresa, São Paulo, v. 6/7, 2006, p. 164-184. 
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Em outras palavras, parece oportuno investigar a presença estruturadora da 

forma dramática na composição de Dom Casmurro. 

 

Passo a passo 

 

De modo a desenvolver nossa hipótese, estruturamos o texto a partir de uma 

dupla perspectiva e nossa tarefa será a de demonstrar o vínculo entre os pontos de vista 

que adotaremos. 

No primeiro capítulo, o mais alentado deste trabalho, estudaremos o conjunto 

das peças machadianas, buscando identificar temas e procedimentos recorrentes. 

Acreditamos que esse trabalho ainda não foi feito e consideramos relevante proceder a 

esse exame, na medida do possível detalhado, da totalidade do teatro de Machado de 

Assis. 

No segundo capítulo, destacaremos a fortuna crítica do teatro machadiano e do 

romance Dom Casmurro. Nesse sentido, o breve apanhado que aqui esboçamos é 

apenas uma mostra do que pretendemos realizar. De qualquer modo, já advertimos que, 

em nenhuma circunstância, pensamos em exaurir o assunto. Afinal, nossa apropriação 

da fortuna crítica será orientada pelas hipóteses que oferecemos nesta Tese. 

Reconhecemos, pois, os limites do estudo que apresentamos no segundo capítulo, 

porém esclarecemos que tal limite, pelo avesso, ilumina nosso projeto. 

No último capítulo, as duas pontas devem ser atadas através de uma pergunta: 

qual a importância do conceito de encenação, em sentido estrito, e do teatro, em sentido 

lato, na elaboração do romance Dom Casmurro? A fim de obter respostas para essa 

pergunta, realizaremos o levantamento, capítulo a capítulo, do campo semântico 

associado ao teatro na escrita das memórias de Bento Santiago.  

Um valioso importante estudo de Maria Augusta H. W Ribeiro e Jacó Guinsburg 

foi decisivo para esta Tese – e voltaremos a ele no terceiro capítulo. Pensamos no 

artigo, ensaio, escrito a quatro mãos, “A consciência do espetáculo no espetáculo da 

consciência”. O título do ensaio é muito feliz e sintetiza boa parte da perspectiva que 

adotamos. 

Leiamos, então, um trecho do ensaio, que parece justificar o exercício que 

levamos adiante neste trabalho: 
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Dom Casmurro, relido sob este novo ângulo, é uma nova obra que 

desvela em suas páginas não só o romancista como também o dramaturgo, não 

só o épico, como também o dramático.
13

  

 

 

Revelação dupla: do destaque do teatro em Dom Casmurro, por certo, mas 

também, e esse é o ponto que defendemos, da importância do texto teatral na elaboração 

da literatura de Machado de Assis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Maria Augusta H. W Ribeiro & Jacó Guinsburg. Jacó Guinsburg. “A consciência do 

espetáculo no espetáculo da consciência”. Diálogos sobre o teatro. Armando Sérgio da Silva 

(org.). São Paulo: EDUSP, 1992, p. 214, grifos nossos. 
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Capítulo I 

 

 

 

 

 

O teatro de Machado de Assis: 

 

 

formas e temas 
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         Introdução 

 

Antes da apresentação deste capítulo, uma explicação inicial se faz necessária. O 

seu título anuncia que se trata de um trabalho pautado no detalhamento da obra 

Machadiana referente ao gênero dramático. Neste capítulo, portanto, estudaremos as 

peças escritas e também aquelas traduzidas por Machado de Assis. É sabido que o 

escritor deixou uma vasta e diversificada obra literária, atravessando quase todos os 

gêneros: crítica, crônica, poesia, teatro e romance. Neste capítulo, concentraremos nossa 

análise no estudo do gênero dramático, contudo outros gêneros serão citados, pois 

servirão de base para algumas de nossas argumentações.  

 Como eixo interpretativo, acreditamos ter descoberto a existência de um tema 

comum em quase todas as peças.
14

 No fundo, tal fato nem sempre se apresenta de forma 

clara, muitas vezes serão apenas pistas de um embate entre dois sentimentos 

antagônicos: razão e emoção, através da dicotomia ciência versus amor. Esse embate é 

travado de formas diferentes para cada uma das comédias: eis minha hipótese neste 

capítulo – num segundo momento, pretendemos investigar em que medida a narrativa 

de Bento Santiago não possui pontos de contato com essa percepção mais geral, com 

destaque para a centralidade do teatro na composição do romance.  

Em outras palavras, se em uma peça o amor vence, na outra quem vence é a 

razão, ou se um personagem resolve dedicar-se exclusivamente a um ofício, o amor será 

negligenciado; afinal, pelo menos de acordo com as peças, uma só existência não 

comportaria o benefício dos dois sentimentos ao mesmo tempo. Desse modo, a escolha 

torna-se inevitável. 

Compreenda-se bem nossa hipótese: como se sabe, apontar os limites da razão 

será um dos eixos de toda a obra machadiana, como se verifica em uma de suas maiores 

criações, “O Alienista”. Porém, propomos que, no universo do teatro, devido à forma 

mesma do drama, Machado teria investido na estrutura dialógica, definidora do discurso 

teatral. Em consequência, o embate entre amor e ciência, isso é, entre razão e emoção 

ocorre no plano da ação dramática. Devemos, agora, portanto explicitar nosso 

entendimento do conceito de drama:  

                                                 
14

 Sobre a recorrência de temas em vários gêneros da obra machadiana apresentamos um 

trabalho na ABRALIC, em 2005, que resultou no ensaio: Adriane Camara de Oliveira. “‘O 

alienista’: ou a ciência como religião”. João Cezar de Castro Rocha (org.). À roda de Machado 

de Assis – ficção, crônica e crítica. Chapecó: Argos, 2006, p. 333-353. 
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A palavra drama se emprega: 1º) para designar o gênero dramático em 

geral; 2º) como sinônimo de peça teatral; 3º) como uma forma dramática 

específica, que resulta do hibridismo da tragédia com a comédia. 

Com essa terceira acepção, surge o drama, na primeira metade do século XVIII, 

como criação do dramaturgo francês Nivelle de La Chaussée (...).
15

 

 

 Portanto, a nossa hipótese se baseia no estudo das peças machadianas sob um 

novo olhar, valorizando a recorrência de um mesmo tema (embate entre razão e 

emoção) e a estrutura dramática que o redimensiona. Algumas questões serão 

colocadas, por exemplo, de que forma e qual foi a motivação dos desfechos serem 

apresentados de modos tão diversos? Em virtude dessa característica, faz-se necessária 

uma breve pesquisa sobre a recorrência de palavras, citações e referências que 

fornecerão o material do terceiro capítulo desta tese, a fim de complementar um dos 

itens da primeira parte do trabalho, dedicada tanto à estrutura desses textos, quanto ao 

levantamento do campo semântico associado ao teatro. 

 Ressaltamos que, do ponto de vista da obra machadiana como um todo, cabe sim 

uma unidade, que neste capítulo será discutida, sobretudo, a partir do teatro, pois o 

aprofundamento completo dessa questão exigiria o concurso sistemático a outros 

gêneros literários, que consagraram o autor de Dom Casmurro. A profundidade com 

que se pode trabalhar esse mesmo tema em outros gêneros talvez explique melhor o 

sucesso no romance e nas “memórias”.
16

 A obstinação com a qual Machado trabalhou 

vários temas, incluindo o embate entre razão e emoção, fez com que ele encontrasse 

uma complexidade maior, que talvez só pudesse ser mais bem explorada num amplo 

horizonte de outros gêneros literários. Nas palavras sempre citadas de Silviano 

Santiago:  

 

Já é tempo de se começar a compreender a obra de Machado como um 

todo coerentemente organizado, percebendo que certas estruturas primárias e 

primeiras se desarticulam e rearticulam sob formas de estruturas diferentes, mais 

complexas e mais sofisticadas, à medida que seus textos se sucedem 

cronologicamente.
17

 

 

                                                 
15

 Angélica Soares. Gêneros literários. São Paulo: Ática, 2002, p.63. 
16

 Ver José Luís Jobim. “Foco narrativo y memorias en la novela machadiana de la madurez”. 

Revolución y Cultura, v. 6, 2008, p. 12-19.  
17

 Silviano Santiago. “Retórica da verossimilhança”. Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre 

dependência cultural. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, p. 27.  
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Contudo, para efeito deste capítulo, limitaremos nossa perspectiva especialmente 

ao teatro de Machado de Assis. 

  

Esquema do teatro machadiano 

 

 A fim de organizar o material relativo ao teatro machadiano, decidimos preparar 

as planilhas com as quais concluímos este capítulo. Desse modo, poderemos controlar 

com maior segurança os diversos caminhos trilhados por Machado no universo teatral. 

Identificaremos, então: 1) as peças escritas por Machado; 2) as peças por ele traduzidas; 

2) algumas das peças por ele criticadas. 

 E, sempre que possível, indicaremos o ano da escrita, tradução ou crítica. Em 

alguns casos, indicaremos o ano da encenação. Porém, desde já ressalvamos que nem 

todas as peças machadianas foram encenadas.  

Antes da apresentação das planilhas, é importante destacar a presença do teatro 

e, sobretudo, do texto teatral, atravessando toda a produção machadiana. Empregamos o 

conceito de teatral na acepção consagrada pelos pesquisadores Carlinda Nunez e Victor 

Hugo Pereira: “Teatral remete à apreciação mais geral, abrangendo todo tipo de criação 

textual para teatro (...)”.
18

 Em outras palavras, muito mais do que um mero “acidente”, 

pretendemos pensar a ligação de Machado com o teatro de uma forma mais sistemática:  

 

O teatro de Machado de Assis foi escrito e publicado ao longo de toda a 

carreira do escritor. Algumas de suas primeiras páginas aconteceram de fato 

dedicadas ao palco, como é o caso de Hoje avental, amanhã luva, de 1860. Ao 

final, deixou, como testemunha de uma obra, a peça Lição de Botânica, de 1906. 

(...) Não deveríamos nos surpreender, se acaso encontrássemos ali, naquelas 

páginas de teatro quase esquecidas, certas esferas fundamentais vinculadas ao 

Romance e ao Conto.
19

  

 

Dois anos, portanto, antes do falecimento do escritor e da publicação de seu 

último romance, Memorial de Aires, Machado continuava escrevendo para o teatro. E, 

nas palavras de Cecília Loyola, descobre-se uma dimensão nova no teatro machadiano: 

assim como os contos, quem sabe a escrita teatral também não tenha sido um 

                                                 
18

 Carlinda Fariale Pate Nuñez & Victor Hugo Adler Pereira. “O teatro e o gênero dramático”. 

José Luís Jobim (org.). Introdução aos termos literários. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999, p. 72. 
19

 Cecília Loyola. Machado de Assis e o teatro das convenções. Rio de Janeiro: UAPÊ, 1997, 

p.16. No segundo capítulo, voltaremos a discutir o trabalho de Cecília Loyola.  
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laboratório de temas e procedimentos para futuro aproveitamento e desenvolvimento, 

sobretudo nos romances a partir das Memórias póstumas de Brás Cubas. Confiamos 

nessa possibilidade: assim, o teatro teria favorecido a pesquisa machadiana de um tema 

caro a toda sua obra: os limites da razão. Portanto, a sugestão de Paul Dixon acerca 

dos contos pode ser lida também em relação ao teatro, iluminando a importância do 

teatro na tessitura de Dom Casmurro.
20

 

Na verdade, podemos mesmo voltar ao princípio de sua carreira para encontrar 

uma relevância ainda maior do teatro nos anos de formação do jovem aspirante a 

escritor:  

 

O envolvimento de Machado de Assis com o teatro, principalmente no 

início da sua carreira literária, foi bastante expressivo. Entre 1853, quando tinha 

vinte anos de idade, e 1867, ele foi crítico teatral, dramaturgo, censor do 

Conservatório Dramático e tradutor de várias peças francesas. Nos anos 

seguintes, como se sabe, dedicou-se quase que exclusivamente a escrever contos, 

romances e crônicas, mas sem perder de todo o interesse pelo teatro, como 

provam os seus textos jornalísticos e algumas comédias escritas na maturidade.
21

  

 

  

E o envolvimento referido pelo mais importante pesquisador do teatro 

machadiano alcançou os mais diversos níveis, pois, segundo José Luís Jobim:  

 

Quando se associou ao Conservatório Dramático Brasileiro, Machado de 

Assis tinha 23 anos e, embora estivesse longe de ser a unanimidade nacional em 

que se transformaria na sua maturidade, já fazia carreira como crítico teatral, o 

que talvez explique o convite para ser membro daquela instituição. Assim, entre 

1862 e 1864, Machado escreveu dezesseis pareceres para o Conservatório.
22

  

 

 

                                                 
20

 Eis a passagem: “Here, after examining some of the primary critical statements about 

characterization, I wish to demonstrate that the short stories offer an excellent exhibit on 

Machado’s theory of the literary character. His brief fiction, in spite of its enormous variety, 

also presents a consistency in many areas. Perhaps the short stories are the best complement to 

the suggestive critical essays of the author”. Paul Dixon. “Paradigms at Play: The Short Stories 

of Machado de Assis”. João Cezar de Castro Rocha (org.). The Author as Plagiarist – The Case 

of Machado de Assis. Portuguese Literary & Cultural Studies, 13/14, University of 

Massachusetts-Dartmouth, 2006 (no prelo). 
21

 João Roberto Faria (org.). Teatro de Machado de Assis. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 

IX. No segundo capítulo, voltaremos a discutir o fundamental trabalho de João Roberto Faria. 
22

 José Luís Jobim. “Machado de Assis, membro do Conservatório Dramático Brasileiro e leitor 

do teatro francês”. José Luís Jobim (org.). A biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: 

Academia Brasileira de Letras/ Topbooks, 2001, p. 375. 
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No tocante ao período imediatamente anterior, “tudo indica que Machado 

acompanhou de perto a vida teatral no Rio de Janeiro, a partir do segundo semestre de 

1856, e que isso foi decisivo em sua formação”.
23

 Portanto, as planilhas que 

apresentamos no final deste capítulo explicitam e, por assim dizer, “quantificam” o 

interesse machadiano pelo teatro; interesse que justifica o propósito desta tese, na busca 

de elementos propriamente teatrais na composição de Dom Casmurro. 

 

 

         Conflito de caracteres 

 

          Entre a primeira peça machadiana, Hoje avental, amanhã luva, e a última, Lição 

de Botânica, se passaram 45 anos, num período compreendido de 1860 a 1905. O autor 

mostra-se preocupado com a sociedade e reflete sobre ela através do teatro; seguindo o 

caminho de Joaquim Manuel de Macedo e de José de Alencar, entre outros. Trata-se, 

em alguma medida, de opção empregada por diversos autores no século XIX.  

Aliás, em 1872, em seu primeiro romance, Ressurreição, Machado reconheceu a 

importância do teatro em sua formação.  

Escutemos suas palavras: 

 

Não sei o que deva pensar deste livro; ignoro sobretudo o que pensará 

dele o leitor. A benevolência com que foi recebido um volume de contos e 

novelas, que há dous anos publiquei, me animou a escrevê-lo. É um ensaio. Vai 

despretensiosamente às mãos da crítica e do público, que o tratarão com a justiça 

que merecer.  

 

(...) 

 

Minha ideia ao escrever este livro foi pôr em ação aquele pensamento de 

Shakespeare:  

 

Our doubts are traitors,  

And make us lose the good we oft might win,  

By fearing to attempt.  

 

                                                 
23

 João Roberto Faria (org.). “Machado de Assis e o teatro de seu tempo”. Machado de Assis. 

Do teatro. Textos críticos e escritos diversos. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 30.  
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Não quis fazer romance de costumes; tentei o esboço de uma situação e o 

contraste de dous caracteres; com esses simples elementos busquei o interesse do 

livro.
24

  

 

 

O modelo inicial do romance machadiano, portanto, elabora o conflito 

dramático, assimilando, pelo menos em alguma medida, a ideia dos personagens como 

caracteres em contraste, em conflito. É como se Machado pensasse nos indivíduos como 

seres cuja característica básica seria a predominância dos conflitos de toda ordem: 

religiosos, filosóficos, existenciais, humanos, políticos. Assim, Machado, de maneira 

perspicaz, trabalha esses temas entrincheirados em pequenos quadros compostos por 

suas peças. Tais conflitos são vividos internamente seja pela própria natureza, pessoal e 

intransferível; e dificilmente extravasados em pequenos círculos sociais.  

 João Roberto Faria também destacou o paralelo que nos interessa: “(...) podemos 

lembrar que já em 1872 ele publica seu primeiro romance, Ressurreição, para ‘pôr em 

ação’ o pensamento de Shakespeare em Medida por Medida”.
25

 Em outras palavras, 

parece possível, e esperamos fecundo, associar o teatro e o romance machadianos. Vem 

daí, talvez, a opção inicial do autor pela escola teatral realista, contrapondo-se à 

romântica, afinal a última com seus excessos não conseguiria passar para o público a 

tensão intrínseca do indivíduo que vive tais conflitos. Como veremos, esse é um ponto 

destacado pelo mais importante pesquisador do teatro brasileiro oitocentista, João 

Roberto Faria e que voltaremos a discutir no próximo capítulo.  

Então, vejamos os temas ou conflitos humanos trabalhados pelo autor na quase 

totalidade de suas peças através de breves resumos e estudos de todo seu corpus 

dramático. 

 

           Hoje avental, amanhã luva 

 

A peça Hoje avental, amanhã luva foi publicada no jornal A Marmota em 20, 23 

e 27 de março de 1860. Machado contava apenas 20 anos e nesse período demonstrava 

um grande interesse pelo teatro, talvez impressionado pela popularidade que o gênero 

assegurava a seus praticantes.  

                                                 
24

 Machado de Assis. Ressurreição. Afrânio Coutinho (org.). Obras completas. I. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 1978, p. 116. 
25

 João Roberto Faria. Op. cit., p. 86. 
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No ano anterior, sintomaticamente, o jovem crítico havia dedicado seus esforços 

a pensar as condições do teatro brasileiro. O ingrediente decisivo desse horizonte 

aparece num dos primeiros textos críticos de Machado, “Ideias sobre o teatro”, 

publicado em três números de O Espelho. Na segunda entrega, saída em 2 de outubro de 

1859, Machado defendia uma posição firme no tocante à precariedade do meio teatral: 

 

 

O teatro tornou-se uma escola de aclimatação intelectual para que se 

transplantaram as concepções de estranhas atmosferas, de céus remotos. A 

missão nacional, renegou-a ele em seu caminhar na civilização; não tem cunho, 

reflete as sociedades estranhas, vai ao impulso de revoluções alheias à sociedade 

que representa, presbita da arte que não enxerga o que se move debaixo das 

mãos. 

Será aridez de inteligência? não o creio. É fecunda de talentos a 

sociedade atual. Será falta de ânimo? talvez; mas será essencialmente falta de 

emulação. Essa é a causa legítima da ausência do poeta dramático; essa não 

outra.
26

 

 

 

Retornemos à primeira peça de Machado. O texto em questão foi traduzido e 

modificado, provavelmente buscando uma maior identificação com o público brasileiro. 

 

(...) trata-se, na verdade, de uma imitação da comédia francesa Chasse au 

Lion, de Gustave Nadeu e Émile de Najac. A prática de “imitar” era comum na 

época e consistia em adequar o enredo original ao contexto social. Nosso 

comediógrafo inicia essa adequação situando a obra no carnaval de 1859, no Rio 

de Janeiro. (...)
27

 

 

De aparência simples, o texto revela nas entrelinhas um jogo complexo para a 

nossa reflexão. As artimanhas de Rosinha e Bento fazem com que o “dominador social” 

Durval, seja colocado na condição de autêntico tolo. Essa inversão de papéis, do 

dominador que é habilmente dominado pelos serviçais tendo como líder uma mulher, 

faz com que a sociedade burguesa e machista seja colocada em xeque.  

Três personagens participam de 11 cenas, mas não podemos nos esquecer da 

quarta personagem Sra. Sofia, pois a força dessa representação está justamente em não 

aparecer. Não desejamos estabelecer um jogo fácil de identificações e antecipações do 

                                                 
26

 Machado de Assis: Do teatro. Textos críticos e escritos diversos. João Roberto Faria, 

organização, estabelecimento de texto, introdução e notas. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 134. 
27

 André Luís Gomes. “Machado de Assis dramaturgo: esboço para uma grande pintura”. 

Revista da ANPOLL, Vol. 1, n° 24, 2008, p. 131. 
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futuro autor das Memórias póstumas de Brás Cubas, mas não deixa de ser revelador que 

num trabalho inicial de juventude, Machado destaque a força de um tipo precisamente 

pela sua ausência.  

Voltemos à peça. 

Os três personagens citados são: Rosinha, a criada; Durval, o quarentão abastado 

e Bento, o boleeiro. A quarta Sra. Sofia de Melo, a dona da casa que nunca chega à 

cozinha, lugar onde a trama se desenrola.  

Durval se retira do centro da cidade para trabalhar arduamente em um sítio. 

Lugar onde planta e colhe as recompensas do afastamento de dois anos do convívio 

social, isto é, uma melhor administração de suas finanças. Posteriormente, ele retorna 

decidido a fazer a corte a Sra. Sofia, afinal uma vez que se dedicou ao trabalho, 

voltando-se exclusivamente a sua vida para o lado racional, agora poderia voltar-se ao 

emocional, ou algo que falasse mais ao coração. Parece um apêndice na obra, mas 

estamos enfatizando esse ponto porque ele é recorrente em outras peças, e serve ao tema 

de maior interesse deste trabalho. 

Quando Durval chega à casa da Sra. Sofia, ele vê a criada Rosinha. 

Anteriormente à ida para o sítio, já tinha feito galanteios à criada e talvez por isso tenha 

adquirido certas liberdades. Um exemplo disso é quando ele a beija sem autorização 

prévia da moça. Ela recusa de forma espirituosa, deixando-o encantado, contudo não o 

suficiente para fazê-lo desistir do objetivo principal: cortejar a Sra. Sofia. A 

circunstância merece um pequeno desvio para trazer à cena uma passagem decisiva no 

romance machadiano. 

Em Iaiá Garcia, vemos o orgulho de uma agregada que reage, com a ênfase que 

lhe é possível numa sociedade patriarcal, aos vexames impostos por sua posição. Numa 

passagem decisiva, no final do romance, Estela revela ao pai a razão pela qual não 

permitiu que o filho de sua protetora tomasse determinadas liberdades – como ocorreu 

com a criada Rosinha. Sua resposta vale como se fosse uma peça: 

 

Depois contou-lhe a paixão de Jorge e todo o episódio da Tijuca, causa 

originária dos acontecimentos narrados neste livro; mostrou-lhe com calor, com 

eloquência, que, recusando ceder à paixão de Jorge, sacrificara algumas 

vantagens ao seu próprio decoro; sacrifício tanto mais digno de respeito, quanto 

que ela amava naquele tempo o filho de Valéria. Que pedia agora ao pai? Pouca 

e muita cousa; pedia que a acompanhasse, que cessasse a vida de dependência e 
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servilidade em que vivera até ali; era um modo de a respeitar e respeitar-se. O 

pai escutava-a atônito.
28

 

  

 

Na peça o tema aflora, mas ainda se mantém sob rígido controle. Rosinha 

percebe que Durval vê no distanciamento social, existente entre eles, um distanciamento 

real e durante toda a trama vai tentar despertar nele o interesse por ela mesma, 

minimizando tais diferenças. Como o próprio autor talvez não acreditasse que tais 

diferenças sociais poderiam ser facilmente dirimidas resolve a problemática no fato de 

Rosinha ter sido educada no mesmo colégio da Sra. Sofia. Então, os elogios que ela 

receberá serão coerentes dentro desse contexto.  

A criada percebe que de nada adiantaria ficar apelando para o bom senso do 

senhor Durval, então resolve criar uma artimanha “infalível”: inventa um admirador rico 

e espanhol, realçando seu valor diante dede Durval. 

Percebemos aqui outra mazela social pelo autor apresentada: através dos “olhos 

dos outros” (entre aspas porque o admirador rico não existe de verdade) modificamos a 

forma como somos vistos pelos demais. Não é verdade que, muitas vezes, não lançamos 

mão do nosso próprio discernimento para avaliar pessoas ou informações? Pelo 

contrário, dependemos da opinião alheia para nosso próprio julgamento.  

Machado futuramente retornou a essa questão de maneira ainda mais complexa. 

No romance Dom Casmurro, por exemplo. Comprovamos nossa análise principalmente 

no trecho do romance logo abaixo, retirado do capítulo “Aceito a Teoria”: 

 

Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela 

verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se 

casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um 

quatuor... Mas não adiantemos; vamos à primeira parte, em que eu vim a saber 

que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada 

principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou.
29

 

 

 

Bentinho será instigado a ver Capitu com olhos novos, olhos de apaixonado, 

devido aos comentários maldosos feitos por José Dias à mãe dele, como revela o 

                                                 
28

 Machado de Assis. Iaiá Garcia. Op. cit., p. 508, grifos meus. 
29

 Machado de Assis. Dom Casmurro / Machado de Assis. Apresentação Paulo Franchetti; notas 

Leila Guenther. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008, p. 111. Como já mencionamos, a 

apresentação de Franchetti foi importante para a síntese bibliográfica que esboçamos no 

próximo capítulo; aqui, citamos sua edição. 
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capítulo “A denúncia”. Isto é, Bentinho definiu seu objeto de desejo não de forma 

“espontânea”, mas, pelo contrário, a partir da sugestão do agregado. Nesse sentido, vale 

lembrar, o episódio em que ele fica atrás da porta escutando o agregado comentar com 

D. Glória o risco que ela estava correndo por ainda não ter colocado Bentinho no 

seminário, afinal ele andava com a filha do Tartaruga pelos cantos. 

 

— Não acho. Metidos nos cantos? 

— É um modo de falar. Em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase 

que não sai de lá. A pequena é uma desmiolada; o pai faz que não vê; tomara ele 

que as cousas corressem de maneira que... Compreendo o seu gesto; a senhora 

não crê em tais cálculos, parece-lhe que todos têm a alma cândida...
30

 

 

Em outro momento, o agregado tece novo comentário a respeito de Capitu que 

desperta lentamente o ciúme desenfreado de Bentinho. Desse modo, podemos ver no 

capítulo “No Passeio Público” outra sugestão do mesmo tema. Como o próprio título 

indica, eles estavam apenas passeando, mas José Dias consegue com sucesso influenciar 

o futuro seminarista. 

 

— Quando era mais jovem; em criança, era natural, ele podia passar por 

criado. Mas você está ficando moço e ele vai tomando confiança. D. Glória, 

afinal, não pode gostar disso. A gente Pádua não é de todo má. Capitu, apesar 

daqueles olhos que o Diabo lhe deu... Você já reparou nos olhos dela? São assim 

de cigana oblíqua e dissimulada.
31

 

 

 

Como afirmamos, em outro capítulo, “A denúncia”, essa ideia será distendida, 

ficará imanando pela cabeça do nosso protagonista “olhos de cigana oblíqua e 

dissimulada”.
32

 

Mais uma vez, retomemos o estudo da peça. 

Em alguma medida, a dissimulação de Rosinha será plenamente desenvolvida na 

personagem Capitu, mas de maneira mais complexa, como se sabe, a ponto de levantar 

questões que jamais serão respondidas. Se na peça fica clara a intenção da protagonista, 

no romance as verdadeiras motivações de Capitu nunca serão esclarecidas: eis, então, 

como o Machado maduro relê as intuições de sua juventude. 

                                                 
30

 Idem, p. 97. 
31

 Idem, p. 140. 
32

 Idem, p. 158 
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Tal releitura da própria obra é possível porque os gêneros trabalham com 

instrumentos diversos. No drama, os pensamentos dos personagens podem ser expressos 

diretamente. Em contrapartida no romance eles poderão vir à tona, a ponto de se 

transformar em narrativas paralelas.  

Continuemos. 

Nessa peça cada personagem desempenha funções determinadas: Durval é um 

fazendeiro rico, Rosinha é a criada na casa de Sofia e, por fim, Bento é o cocheiro de 

Durval. De forma prática, eles seguem determinados modelos; no entanto, ainda no 

corpo do texto, verificaremos a mudança de suas “funções”. Note-se que utilizamos a 

palavra função a fim de definir a aquisição de outros papéis dentro da cena. Vemos isso 

de forma clara quando Rosinha dirige-se a Bento: “pois escuta. Vais fazer um papel, um 

bonito papel”.
33

 Em outro momento, novamente a criada tenta induzir o cocheiro a 

mudar de função, não alterando suas características, pois agora eles agiriam em 

sociedade. 

 

Rosinha 

Ora, que te importa? És uma simples máquina. Sabes tu o que vais fazer 

quando teu amo te indica uma direção ao carro? Estamos aqui no mesmo caso. 

 

Bento 

Fala como um livro! Aqui vai (escreve).
34

  

 

Nesse outro plano da peça, a mudança de Bento será talvez a oportunidade para 

ele mudar de vida; podemos chamar essa oportunidade de redenção, porque ele era 

constantemente humilhado pelo patrão e acabará encontrando na personagem Rosinha 

uma forma de vingança. Embora não perceba isso no início, mas no final a sua fala 

mostrará bem o quanto se tornou consciente, até mesmo vislumbrando a possibilidade 

de ascensão social, seguindo os mesmos passos de Rosinha.  

 

 

 

                                                 
33

 Machado de Assis. “Hoje avental, amanhã luva”. Teatro de Machado de Assis, edição 

preparada por João Roberto Faria.  São Paulo: Martins Fontes, 2003 [1860], p.13. 
34

 Idem, p.14. 
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Bento 

(abrindo a porta do fundo)  

Ninguém mais! Desempenhei o meu papel: estou contente! Aquela subiu 

um degrau na sociedade. Deverei ficar assim? Alguma baronesa não me 

desdenharia decerto. Virei mais tarde. Por enquanto, vou abrir a portinhola. (vai 

a sair e cai o pano)
35

  

 

Rosinha usa o personagem Bento com o propósito de vingar-se de Durval, afinal 

o fazendeiro tentou apenas comprá-la, não tendo a intenção de assumir um 

relacionamento devido à posição que ela ocupava na sociedade. Dilema, aliás, 

explorado nos quatro primeiros romances de Machado, segundo a análise de Roberto 

Schwarz.
36

 Somente tomado por um sentimento de vingança por Sofia o preconceito 

será vencido pela raiva; aliás, raiva equivocada, pois tal sentimento foi planejado 

minuciosamente pela empregada. Sob outro ângulo, vemos que a peça elabora um jogo 

de vinganças.  

 

Rosinha 

Muito bem, Sr. Durval. Então voltou ainda? É a hora de minha vingança. 

Há dois anos, tola como eu era, quiseste seduzir-me, perder-me, como a muitas 

outras! E como? Mandando-me dinheiro... dinheiro! – Media as infâmias pela 

posição. Assentava de... Oh! Mas deixa estar! vais pagar tudo... Gosto de ver 

essa gente que não enxerga sentimento nas pessoas de condição baixa... como se 

quem traz um avental, não pode também calçar uma luva!
37

  

 

Vejamos também que a ocorrência da palavra papel
38

 no texto não parece ter 

sido casual, pois também designa o ato de representação dos atores. Complexificando 

ainda mais essa questão, temos um cocheiro que questiona a política e a sociedade, 

sendo assíduo leitor do Jornal do Comércio, e ainda que tenha características tais como 

                                                 
35

 Idem, 40. 
36

 Roberto Schwarz. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do 

romance brasileiro. 4
a
. ed. São Paulo: Duas Cidades Ltda, 1992. 

37
 Machado de Assis. “Hoje avental, amanhã luva.” Teatro de Machado de Assis, edição 

preparada por João Roberto Faria. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 10. 
38

 Idem, p. 13. 
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amabilidade e servidão, ele não deixará de conduzir o patrão, mudando de função para 

representar um papel mais interessante na peça. 

Dessa forma, o caráter moralizante também será reforçado, pois os apelidos 

dados por Durval para adjetivar Bento, mariola, asno e palerma
39

, servirão melhor a 

quem os proferiu. Esse cunho moralista caracteriza bem o Machado de Assis nos 

primeiros anos de sua produção. Na verdade, essas atribuições inesperadas dada a cada 

personagem seguem um modelo “fechado” de pensamento, pois servirão para cumprir 

papéis previsíveis e adequados para o desfecho que o autor pretende alcançar ao final da 

obra.
40

  

Para o tema desta Tese, destacamos que o personagem Durval é um homem que 

volta da vida no campo para cuidar de sua vida sentimental: durante dois anos se 

entregou totalmente ao trabalho: “Passei lá dois anos bem insípidos – em uma vida 

uniforme e matemática como um ponteiro de relógio”.
41

 Contudo, em um determinado 

momento precisou parar de trabalhar e pensar nos sentimentos. Tinha em Sofia a grande 

esperança matrimonial, mas não pôde conciliar os dois sentimentos num mesmo 

momento da vida: como se não fosse possível a um indivíduo conquistar o amor e a 

ciência ao mesmo tempo!  

Durval também será o personagem responsável pela divisão dos sentimentos que 

separam racionalidade e afetividade, pois ele vai para a roça apenas para trabalhar e o 

faz de maneira obcecada, ficando totalmente entregue ao lado profissional, relegando 

durante esse período o amor a um segundo plano. Depois, ao retornar à cidade, busca 

cuidar dos interesses afetivos; no entanto, não agiu cautelosamente, pois não desconfiou 

da situação criada por Rosinha, mesmo que ela estivesse cheia de lacunas.  

Como vimos, mesmo tendo se afastado por dois anos – talvez esse período de 

distanciamento tenha-lhe tirado uma “certa” malícia para os jogos sociais –, o tempo 

não foi suficiente para eliminar o preconceito. Contudo, fez bem o seu papel dentro da 

peça. 

Vejamos: 

 

                                                 
39

 Idem, p. 8, 9 e15. 
40

 Adriane Camara de Oliveira. “Um viajante ideal para cada viagem”. Itinerários de 

Literariedades e outras vertigens. Ulysses Maciel e Alexandra de Oliveira (orgs). – Rio de 

Janeiro: Imprinta, 2007.  
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 Machado de Assis. “Hoje avental, amanhã luva.” Teatro de Machado de Assis, edição 

preparada por João Roberto Faria. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.6. 
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Durval 

(...) em uma vida uniforme e matemática como um ponteiro de relógio: 

jogava gamão, colhia café e plantava batatas. Nem teatro lírico, nem rua do 

Ouvidor, nem Petalógica! Solidão e mais nada. Mas, viva o amor! Um dia 

concebi o projeto de me safar e aqui estou. Sou agora a borboleta, deixei a 

crisálida, e aqui me vou em busca de vergéis. (tenta um novo beijo)
42

  

 

Machado de Assis “traduziu” esta peça, mas a escolha do tema deixa claro que 

pretendia explorar esse modelo, afinal o veremos repetidas vezes em sua obra e 

pretendemos explorar o tema mais profundamente neste trabalho.  

 

Desencantos 

 

Ainda no âmbito das comédias, Machado lança a peça Desencantos e a chama 

de fantasia dramática, datada de 1861, publicada pela gráfica de Paula Brito. O enredo é 

trivial: dois vizinhos disputam o amor de uma viúva.  

Clara de Souza é disputada por dois homens de características bem díspares: um 

romântico e outro racional, numa estrutura que será retomada em A mão e a luva, 

romance publicado em 1874, e no qual Luís Alves, ambicioso jovem político, senhor de 

si e de suas ações, e Estevão, um tipo ultrarromântico e caricato, disputam o amor de 

Guiomar. A posição é tornada ainda mais complexa pela presença de um terceiro nome, 

Jorge, representante da família que protegia Guiomar. 

Na verdade, esse modelo é recorrente, ou seja, um tema ou procedimento 

desenvolvido inicialmente no teatro é tornado muito mais complexo no plano do 

romance. 

Na peça, Luís de Melo deixa transparecer uma falta de habilidade para assuntos 

práticos, tanto profissionais quanto pessoais. No entanto, seus dotes estariam no fato de 

saber apreciar os prazeres da vida, incluindo entre eles certo deslumbramento pela 

mulher amada, num toque irônico bem machadiano. Pedro Alves, seu rival, destoa 

totalmente desse perfil, pois tem habilidades políticas e na vida pessoal, principalmente 

                                                 
42

 Idem, p. 6. 
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na disputa que trava com Luís de Melo, pois ao competir com esse não lhe dá chance de 

revanche. 

De novo, vale lembrar a similaridade dessa peça e A mão e a luva, pois Guiomar 

é disputada por três pretendentes, que também apresentam traços opostos e, às vezes, 

complementares. Mas se o desfecho da peça é atípico, a estrutura é de uma peripécia em 

moldes tradicionais, que ocorre por causa da homonímia entre mãe e filha. Nessa 

confusão, Luís, o homem que fora desprezado pela viúva, acaba retornando à casa dela 

para cortejar a filha.  

Naturalmente, a mãe só se dá conta disso no final da peça. E, quando a revelação 

acontece, a viúva enganada tenta exercer a mesma estratégia de sedução, embora sem 

resultados. A personagem disputada, na primeira parte da peça, racionaliza o casamento 

e desdenha o vencido. Desde o início, ela reafirma através das palavras um modo bem 

calculista de pensar, e, por consequência, pouco apaixonado. Até o final da primeira 

parte, teremos Luís se afastando dos noivos para um lugar bem pouco visitado por seus 

compatriotas, o Oriente. Em contrapartida, o casal que se forma terá uma vida conjugal 

em permanente conflito de interesses. 

O casal parece viver de aparências, pois ele se constrange com o comportamento 

“livre” que ela, vez por outra, tenta impor sem sucesso. Ao mesmo tempo, ela se irrita 

com as constantes preocupações do marido com a vida profissional, no caso a política, 

que sobrepujará cada vez mais a vida amorosa do casal. 

Ainda nesse primeiro momento da peça, percebemos uma relação com outra 

peça machadiana Não consultes médico; afinal, em ambas teremos como remédio para 

desilusão amorosa o distanciamento através de uma viagem. Na última peça citada, a 

personagem D. Leocádia indica ao personagem Cavalcante uma viagem para China. O 

mesmo sofrera um amor não correspondido, só que nesse caso ele viu que a viagem 

poderia ser pior que o seu sofrimento amoroso e não tardou a buscar uma solução 

menos traumática: casar-se.  

O nome Carlota inclusive é citado por Clara num diálogo com o marido e na 

peça Não consultes médico ele reaparecerá. Carlota será a filha de D. Leocádia que 

marcou uma viagem para esquecer um amor mal logrado. Transcrevo a passagem da 

peça Desencantos: 
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Clara 

Acho que sim. Deixe de ser ridículo, que eu continuarei nas mais 

benévolas disposições. Para começar, não vou à partida da minha amiga Carlota. 

Está satisfeito?
43

 

 

Outra relação menos óbvia é da peça Desencantos com Lições de Botânica. A 

começar pelo próprio cenário da primeira parte, pois estão todos num jardim e nas 

referências simbólicas as personagens serão comparadas às flores.  

Esclarecemos nosso ponto: assinalar a inter-relação das peças machadianas é um 

dos nossos objetivos, a fim de destacar os aspectos estruturais do teatro de Machado. 

A personagem Clara, em Desencantos, será comparada à violeta. Todo o cenário do 

primeiro encontro dela com Luís “compõe um poema idílico”. Vejamos a resposta dela 

ao suposto pretendente: 

 

Clara 

Venha sentar-se neste banco de relva, à sombra desta árvore copada. 

Nada lhe falta para compor um idílio, já que é dado a esse gênero de poesia. 

Tinha então muito interesse em ver lá essa flor?
44

 

 

E ela continuará comparando-o ao poeta Gonzaga. Entretanto, ao mesmo tempo, 

o estimula e o esnoba, por considerar que tal sentimento só faz parte da imaginação 

dele, algo desvinculado da realidade, ou seja, impossível de ser vivido na prática. A 

falta de entusiasmo dela o entristece e o faz reconhecer a derrota no primeiro momento 

da batalha, mesmo que ainda o adversário Pedro Alves não tenha sido apresentado. 

As peças machadianas deixam, na maioria das vezes, muitas pistas a respeito do 

desenlace final, não precisando o espectador (leitor) ser muito perspicaz para percebê-

las. No entanto essa parece um pouco diferente, porque antes do término da primeira 

parte, o personagem Luís faz um comentário sutil, mas ao compararmos com o desfecho 

da peça, veremos que se trata de uma das poucas pistas que serão dadas: 
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Luís 

Direi que há certos casos em que com toda a satisfação se pode ser 

padrasto e direi que esse é o seu caso.
45

 

 

Responde o adversário: 

 

Pedro Alves 

Oh! se a Clarinha não tiver outro padrasto senão eu...
46

 

 

Pedro Alves não compreendeu a ironia de Luís de Melo. E anterior a esse, outro 

comentário aparentemente irrelevante de Luís com Pedro estará assinalando o que ele já 

tinha planejado: ficar com a filha e não com a mãe: 

 

 

Luís 

Não, as minhas atenções para com ela não passam de uma retribuição a 

que, como homem delicado, não me poderia furtar.
47

 

 

É importante ressaltar um ponto para o entendimento da ação: Luís e Pedro 

falam de coisas diferentes, mas o último não sabe disso. Pedro se refere à Clara, mãe, 

enquanto que o outro a Clara, filha. Em outra esclarecedora passagem, teremos no 

comentário de Luís uma síntese de tudo com o que se preocupa: 

 

Luís 

Não sei. Se eu quisesse concorrer ao bloqueio da praça em questão, era 

azada ocasião para julgarmos do esforço recíproco e vermos até que ponto a 

ascendência do elemento positivo exclui a influência do elemento ideal.
48

 

 

No comentário de Luís “a ascendência do elemento positivo” provavelmente se 

refere a Pedro, símbolo de maior status social, perante os olhos de Clara (mãe). E 

continua: “exclui a influência do elemento ideal” podendo se referir a ele mesmo, pois 
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 Idem, p.67. 
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 Idem, p.68. 
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 Idem, p.64. 
48

 Idem, p.67. 
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Luís simboliza o amor ideal. Ele acaba projetando na filha de Clara uma inclusão do 

elemento ideal, afinal ela ainda não teria sido “contaminada” pela sociedade burguesa.  

O leitor muito provavelmente só se dará conta dessa intenção quando terminar a 

leitura. Há algumas pistas lançadas pelo autor, mas o jogo, nesse caso, em comparação 

com outras peças é menos óbvio. 

 

O caminho da porta 

 

O caminho da porta foi uma peça representada no Ateneu Dramático do Rio de 

Janeiro em 1862. Ela possui apenas uma cena, a ser desempenhada por três atores. 

Aparentemente se trata de iniciativa sem maiores ambições, mas para Machado esse era 

o início de um grande projeto que, na verdade, nunca se concluiu no gênero dramático. 

O que não aconteceu na dramaturgia foi possível em seus romances mais conhecidos, 

que provavelmente encontraram uma primeira inspiração em peças como O caminho da 

porta. Ou seja, reforçamos nossa ideia da abordagem do teatro machadiano como um 

campo de experimentação, que encontra seu pleno desenvolvimento no romance e 

também nos contos.  

Nessa peça encontraremos um diálogo recorrente, assim como nas outras: uma 

espécie de luta travada entre as escolas teatrais romântica e realista – e aqui seguimos  a 

lição de João Roberto Faria, à qual voltaremos no próximo capítulo. Porém, para 

desenvolver esse embate era necessário desenvolver uma forma literária diferente, pois 

tudo estaria num gênero em que o pensamento não era exteriorizado através de um 

narrador como será possível nos romances.  

Sabemos que há romances machadianos de elaboração complexa que contam 

com narradores em primeira pessoa, narradores-personagens, por assim dizer. Já o 

drama, no caso machadiano, não possibilita uma maior elaboração, mas o dramaturgo 

Machado de Assis pode ter buscado alcançar certa complexidade pelo avesso do que 

vemos nas narrativas. Poderia simplificar ainda mais personagens e situações, a ponto 

de criar um hiato que descaracterizaria a própria condição do gênero dramático e 

aproximaria suas peças da escola realista de forma extremada. Segundo a avaliação 

aguda de João Roberto Faria: 

 

(...) Isso significava romper definitivamente com a comédia de costumes 

de traços farsescos que Martins Pena havia criado e à qual Joaquim Manuel de 
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Macedo havia dado continuidade. E significava também que suas pequenas 

comédias eram aliadas na luta pelo bom gosto, pela vitória do novo repertório, 

que se contrapunha ao teatro concebido como pura diversão, às comédias 

construídas com recursos do baixo cômico.
49

 

 

 

Verificaremos nos diálogos travados entre Valentim e Cornélio o mesmo embate 

entre as escolas. Cada um dos personagens adota um sistema (realista ou romântico) 

para alcançar o mesmo objetivo: atrair o ser amado. Eles demonstram comportamentos 

totalmente diferentes e cada um defende através de várias argumentações o sistema que 

está utilizando. 

Valentim representa a sensibilidade, portanto, a escola romântica. No trecho 

abaixo, veremos que ele estaria mergulhado numa atmosfera de embriaguez passional 

por Carlota. Já na fala do Doutor Cornélio temos uma visão bem mais fria da situação, 

que por analogia representaria a escola realista.  

 

Doutor 

            Tens ar de não dar crédito ao que digo! Pois olha, tens diante de ti a 

verdade em pessoa, com a diferença de não sair de um poço mas da cama, e de 

vir em traje menos primitivo. Quanto ao espelho, se não o não trago comigo, há 

nesta sala um que nos serve com a mesma sinceridade. Mira-te ali. Estás ou não 

uma triste figura?
50

 

 

           Esse mesmo diálogo poderia ter ocorrido na polêmica sobre as escolas, tão 

debatidas na época por Machado e seus contemporâneos. Em outro momento o mesmo 

personagem declara: 

 

Doutor 

             Presumido! Eu sou lá inspetor dessas coisas? Ou antes, sou; mas o 

sentimento que me leva a estar presente a essa batalha pausada e paciente está 

longe do que pensas; estudo o amor.
51
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           E Valentim rebate: “Somos então os teus compêndios?”.
52

 A palavra compêndio 

significa resumo de doutrinas, a relação parece agora mais clara. Tanto Valentim como 

Inocêncio são tratados como autênticos laboratórios para o estudo sobre o amor feito 

pelo Doutor Cornélio – estudo esse sistematicamente analisado. Aqui os nomes também 

parecem carregar ainda mais de sentido os personagens.  

            Ora, pensemos no conto “A chinela turca” (1875), republicado em Papéis 

avulsos (1882). Nele, acontece uma cruel e divertida paródia de “uma peça do gênero 

ultra-romântico”.
53

 O bacharel Duarte, prestes a sair para um baile, é importunado pela 

presença do major Lopo Alves. Ele decide “presentear” o jovem com a leitura de um 

texto que terminara de compor. “O drama dividia-se em sete quadros”.
54

 O bacharel não 

tem escolha: conforma-se com o azar e se dispõe a escutar a peça. Em breve, o conto 

narra o roubo de uma improvável “chinela turca”; e o pobre bacharel é levado para um 

misterioso local, e quase perde a vida, numa combinação de lances de aventura e 

situações imprevistas. 

             O bacharel simplesmente dormiu! Porém, o segredo do conto é a natureza ultra-

romântica do próprio sonho, uma paródia do texto do major Lopo Alves. Por isso, no 

final, menciona-se a “fantasia inquieta e fértil”;
55

 afinal, “provaste-me ainda uma vez 

que o melhor drama está no espectador e não no palco”.
56

 

             Façamos agora uma breve análise da peça O caminho da porta, principiando 

pelas características dos atores-personagens. Doutor Cornélio: um mediador entre a 

personagem central D. Carlota, nome que aparece em várias peças machadianas, e os 

“pretendentes” ao papel de noivo, Valentim e Inocêncio. 

              O próprio Doutor no começo parece também estar disputando a mão da viúva, 

mas ao passar as primeiras páginas verificamos o engano. Ele apenas está ali para 

“salvar” de uma possível frustração os homens que disputam a mão dela. Valentim, 

rapaz de vinte e cinco anos, deixa-se envolver pela viúva no início da peça. Logo 

depois, fica atordoado pelo sentimento de amor por ela e pelos constantes avisos do 

“médico” e acaba usando a estratégia de frieza. Só que a estratégia acaba criando um 

afastamento real, ou seja, parte da mera articulação para uma mudança “natural”.  
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Assim, após as inúmeras discussões com o Doutor sobre como deveria se 

comportar ao tentar seduzir a viúva, Valentim modifica seu sistema romântico para dar 

lugar a um sistema realista. Vale dizer, a própria ação dramática encena a polêmica 

reconstruída por João Roberto Faria. 

Inocêncio terá uma participação mínima nessa história, talvez sua representação 

esteja apenas no fato de provocar no personagem Valentim um sentimento de disputa. 

Quase sempre Machado utiliza uma representação menos relevante nas suas obras, até 

mesmo em outros gêneros, apenas para mostrar o quão importante é criar uma atmosfera 

de disputa para justificar o desejo do personagem em alcançar algo, no caso Carlota. 

Mais uma vez, retorna-se ao princípio do contraste entre caracteres. Então, é provável 

que Inocêncio “apenas mostre” a Valentim que Carlota merece ser conquistada. 

Esse modelo segue outra tendência de significados que Machado tão sabiamente 

utiliza em vários gêneros: o “olhar” de um terceiro personagem que desperta o desejo 

nos personagens-protagonistas. Carlota é um nome que já vimos anteriormente em 

Desencantos e Não consultes médico, por exemplo. Em cada peça a sua caracterização 

será distinta, mas com nuances de cores que serão posteriormente avivadas, sendo sua 

significação mais complexa em peças posteriores. Se pinçarmos a personagem em cada 

uma das peças, a história dela teria certa coerência num enredo montado das peças com 

um todo organizado: como se Machado compusesse um quebra-cabeça cuja última peça 

talvez se encontre em Capitu! 

Em Desencantos, Carlota é citada uma única vez, a informação que temos é que 

irá viajar. Na segunda, O caminho da porta, se torna personagem principal, mas não 

obtém êxito, pois acaba sozinha. Já em Não consultes médico se restabelece de um 

sofrimento amoroso, por isso lhe será indicada uma viagem – como também já vimos, 

uma “medicina” comumente aconselhada pelo dramaturgo Machado de Assis. Viagem 

essa, contudo que não será consumada, pois acaba se casando com Cavalcante. Viagem 

a que Capitu também não escapou, melhor dito: não pôde fugir ao autêntico exílio 

imposto por Bento Santiago. 

Na peça analisada, a personagem Carlota terá poucas falas, na verdade, ela se 

compraz em ser um tipo intocável em todos os sentidos, tanto sentimental quanto físico. 

Fria e insensível, ela deseja acirrar a disputa por sua mão. Mas quando percebe que seu 

jogo foi descoberto, tenta sem sucesso reverter à situação. No final, todos irão tomar “o 

caminha da porta”, expressão usada como título da obra. 
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Revelador é o constante uso da palavra ridículo no texto. O Doutor demonstrará 

a Valentim que o comportamento do próprio Valentim com Carlota seria 

excessivamente romântico. E, por fim, Carlota também afirmará que Valentim é uma 

pessoa ridícula, insignificante.  

Vejamos estas passagens: 

 

Doutor 

A tua honra, sim. Pois para um homem de senso e um tanto sério o 

ridículo não é uma desonra? Tu estás ridículo. Não há um dia em que não venhas 

gastar três, quatro, cinco horas a cercar esta viúva de galanteios e atenções, 

acreditando talvez ter adiantado muito, mas estando ainda hoje como quando 

começaste. Olha, há Penélopes da virtude e Penélopes do galanteio. Umas fazem 

e desmancham teias por terem muito juízo; outras as fazem e desmancham por 

não terem nenhum.
57

 

 

Valentim 

Devo crer que não faço uma figura nobre e séria. Mas não me importa 

isso! A seu lado eu afronto todos os sarcasmos do mundo. Olhe, eu nem sei o 

que penso, nem sei o que digo. Ridículo que pareça, sinto-me tão elevado o 

espírito que chego a supor em mim algum daqueles toques divinos com que a 

mão dos deuses elevava os mortais e lhes inspirava forças e virtudes fora do 

comum.
58

 

    

 

Carlota 

Quer que lhe diga? Está ficando ridículo.
59

 

 

Após essa constatação, fica evidente para Valentim a necessidade de mudança 

de comportamento. Mudança essa que o fará desistir definitivamente de Carlota. 
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O Protocolo 

 

A comédia, em um ato, foi representada pela primeira vez no Ateneu Dramático 

do Rio de Janeiro, em novembro de 1862. Tendo apenas quatro personagens: Pinheiro, 

Venâncio Alves, Elisa e Lulu, que se apresentam em catorze cenas. 

Antes da breve análise que pretendemos fazer, torna-se importante relembrar o 

significado da palavra protocolo: “registro de atos oficiais; conjunto de normas 

reguladoras de atos públicos, esp. nos altos escalões do governo e na diplomacia; 

cerimonial”.
60

 Salientamos o significado do título porque acreditamos dessa forma 

ampliar o sentido dado à obra.  

Na peça, as discussões ocorridas na casa originam inúmeras metáforas e 

analogias, mas sempre usadas de forma contida, diplomática. Observemos um trecho 

em que o marido demonstra desconfiar de Venâncio: 

 

Pinheiro 

Não lhe parece que seja um direito este de investigar as intenções dos 

pássaros que penetram em minha seara, para saber se são daninhos?
61

 

 

Outros casos são representativos.  

Por exemplo, quando Venâncio tenta conquistar Elisa, ele utiliza a analogia das 

flores, do Sol, orvalho e nuvens. Depois usa metaforicamente o sentido da Fênix 

(renascimento) para falar que a ama. Ela usa como símbolo o relógio de corda, a fim de 

lhe mostrar que basta não querer mais colocar o amor em funcionamento para ter um 

fim. 

 

Venâncio 

A senhora tem um sol oficial e um orvalho legal que não sabem animá-la. 

Há nuvens...
62
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Pinheiro comentará a Bíblia ao referir-se a sua esposa como posterioridade de 

Eva e dele como posterioridade Adão.
63

 E colocará Lulu como um anjo que reconciliará 

os cônjuges. Ele ainda buscará semelhança entre o coração e o charuto ao falar da 

situação caótica que está vivendo com a esposa.
64

 Lulu numa conversa dará algumas 

pistas ao seu primo de forma sutil, pois comentará sobre lobo e ovelha, aludindo 

indiretamente a Venâncio e Elisa. Pinheiro seria o pastor. 

Elisa tenta se inocentar, pois teme perder o controle da situação devido aos 

ciúmes de seu marido, então se projeta como Desdêmona. Depois, pergunta ao marido, 

o que ele pretende fazer e coloca-se na posição de uma casaca, metáfora para designar 

esposa, mulher. Ele se aproveita do uso que ela fez da palavra e segue na mesma 

comparação: 

 

Pinheiro 

Não, não vejo. Mas vejo a rua cheia de lama e um carro que vai 

passando; e nestes casos, como não gosto de andar mal asseado, entro em um 

corredor, com a minha casaca, à espera de que a rua fique desimpedida.
65

 

 

O enredo da peça retrata a vida do casal Elisa e Pinheiro, apesar de recém-

casados encontram-se em crise. O personagem Venâncio faz constantes visitas a eles, na 

tentativa de conquistar Elisa. Ele percebe o gradativo afastamento entre o casal. Mas 

nesse lar também coabita Lulu, prima do casal, personagem observadora e que fará 

estrategicamente com que o casal se reconcilie posteriormente. 

Outras peças machadianas parecem aludir a O protocolo, principalmente em um 

diálogo travado entre Venâncio e Pinheiros, porque o último reclama do seu casamento 

fazendo analogia a uma viagem à China, assim como Não consultes médico. Já em 

Forcas caudinas, mulheres serão comparadas a vasos, pois serviriam apenas a 

contemplação, contudo, Emília vence a disputa entre o poder de sedução dela e o 

desprezo do seu agora marido. No trecho abaixo, o diálogo ocorrerá, em O protocolo, 

personagens Pinheiro e Lulu. 
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 Idem, p. 200. 
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 Idem, p. 220. 
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  Idem, p. 227. 
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Pinheiro 

São minguadas ou exageradas. Vá à China, e verá como as coisas mudam 

tanto ou quanto de figura. 

 

Venâncio 

Para adquirir essa certeza não vou lá. 

 

Pinheiro 

É o que lhe aconselho; não se case!
66

 

 

 Em outra ocasião, o personagem esclarece: 

 

 

Pinheiro 

Contanto que eu não passe pelas forcas caudinas.
67

 

 

O tema reaparece, assim como na quase totalidade das peças machadianas: o 

embate entre razão e emoção será explicitado através de uma discussão com Pinheiro e 

Venâncio. Em um diálogo sobre o quanto a idade nos faz pensar ingenuamente a 

respeito do casamento. Venâncio tem vinte e quatro anos e não tem experiência sobre 

essas questões, segundo declara Pinheiro.  

Além disso, Venâncio acredita que um casamento para dar certo é preciso 

apenas uma bela mulher ao lado, mas seguindo essa linha racional ou realista não 

conseguiria impedir os problemas, mas minimizaria as situações conflituosas. Nas 

palavras de Pinheiro, a resposta é enfática: 

 

Pinheiro 

A de querer acomodar todas as coisas à lógica, e a lógica a todas as 

coisas. Viva, experimente e convencer-se-á de que nem sempre se pode alcançar 

isso.
68
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 Idem, p. 194-195. 
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 Idem, p. 201. Adiante, esclarecemos o sentido da expressão “forças caudinas”. 
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 Idem, p. 196. 
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Já o lado romântico será representado na defesa de Lulu a favor da manutenção 

do casamento, pois tentará reconciliar o casal de todas as formas. Vejamos a declaração 

do primo sobre a forma de Lulu conduzir a vida: 

 

Pinheiro (a Lulu) 

Cuida das tuas novelas! Vai encher a cabeça de romantismo, é moda; 

colhe as ideias absurdas que encontrares nos livros, e depois faz da casa de teu 

marido a cena do que houveres aprendido com as leituras: é também moda. (sai 

arrebatadamente)
69

 

 

Nesse trecho, Machado retoma o tema razão x emoção, tendo como ponte a 

divergência entre as escolas teatrais, respectivamente, realista x romântica. 

Esclarecemos, porém, que, nessa passagem se atribui à personagem a leitura de novelas 

românticas e, ao mesmo tempo, se considera que o seu comportamento em casa será 

derivado das idéias românticas presentes nessas novelas. Machado novamente parece 

usar as mesmas representações paradoxais nas peças: analogias com temas bíblicos e 

pagãos, ambição e amor, prosa e poesia, celestial e mundano. Também repetirá imagens 

bucólicas, metáforas entre mulheres e flores. Fará referências à literatura universal e 

crítica social. Há recorrência de algumas palavras como álbum, ridículo, casaca, que 

terão o significado ampliado. Citaremos alguns trechos que comprovam o descrito 

acima: 

 

Venâncio 

Eu sei! Se a rosa dos campos me fizesse a mesma pergunta, eu 

responderia que era falta de orvalho e de sol. Quer que lhe diga que é falta de... 

de amor?
70

 

 

 Em outra fala do mesmo personagem: 
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41 

 

Venâncio 

Podia acaso fazê-lo? Passou fora a melodia do amor; o coração é curioso 

e bateu-me que saísse, levantei-me, deixei o livro que estava lendo; era Paulo e 

Virgínia! Abri a porta e nesse momento a fada passava. (reparando nela) Era de 

olhos negros e cabelos castanhos.
71

 

 

Pinheiro 

Não há, não. Mas a data não vem ao caso. A lua-de-mel ofuscou-se; é 

alguma nuvem que passa; deixá-la passar. Queres que eu faça como aquele 

doido que, ao enublar-se o luar, pedia a Júpiter que espevitasse o candeeiro? 

Júpiter é independente, e me apagaria de todo o luar, como fez com o doido. 

Aguardemos antes que algum vento sopre do norte, ou do sul, e venha dissipar a 

passageira sombra.
72

 

 

 

Pinheiro 

Caprichoso? Ousas tu, posteridade de Eva, falar de capricho a mim, 

posteridade de Adão!
73

 

 

Elisa 

Não; saberás por ti mesma. Quero, entretanto, instruir-te de uma coisa. 

Não lhe ouviste falar no direito? É engraçada a história do direito! Todos os 

poetas concordam em dar às mulheres o nome de anjos. Os outros homens não 

se atrevem a negar, mas dizem consigo: “Também nós somos anjos!” Nisto há 

sempre um espelho ao lado, que lhes faz ver que, para anjos faltam-lhes... asas! 

Asas! asas! a todo o custo. E arranjam-nas; legítimas ou não, pouco importa. 

Essas asas os levam a jantar fora, dormir fora, muitas vezes a amar fora. A essa 

asas chamam enfaticamente: o nosso direito!
74
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Outra peculiaridade nas peças machadianas é a antecipação da função de cada 

personagem na obra, além das pistas para a conclusão da mesma. A Lulu tem a função 

de unir o casal Pinheiro e Elisa que está em guerra, para unir o casal irá revelar a 

verdadeira intenção de Venâncio.  

Por sua vez, Venâncio possui a mesma função que Lulu, só que pelo avesso. Ele 

vem para despertar o ciúme de Pinheiro, pois o marido agora tendo adversário será 

impulsionado a lutar em prol do seu casamento. Ou seja, o casal terá um confronto 

saudável ou menos protocolar como era até então: 

 

Elisa 

Basta. Tenho ouvido. Não quero continuar a ser alvo de suspeitas. Esta 

frase é intencional; ele viu as águas turvas... De quem a culpa? Dele ou sua? Se 

as não houvesse agitado, elas estariam plácidas e transparentes como dantes.
75

 

 

Sendo assim, percebemos uma sistemática nas peças, que comporia um enredo 

maior, se vistas em conjunto. O panorama se amplia e saltam aos olhos as verdadeiras 

intenções machadianas a respeito de suas peças consideradas quase sempre tão 

simplórias.  

Reforçamos o ponto, pois ele é essencial para nossa pesquisa: a leitura conjunta 

das peças machadianas revela recorrências temáticas e estruturais que ajudam e 

reavaliar seu teatro. 

 

 

Quase Ministro 

 

A comédia Quase Ministro foi representada em um ato e quatorze cenas num 

sarau dramático em 1862. O drama retoma questões políticas da época, mas ainda hoje 

podemos considerá-la atual. Após o falecimento de um ocupante do Ministério, surge o 

boato que o deputado Luciano Martins será nomeado Ministro. A mera especulação 

sobre a nomeação de Martins fez com que o seu “valor” perante a comunidade próxima 

crescesse. Pessoas desconhecidas ofereceram ajuda e o tratavam com a intimidade de 

velhos amigos, apesar de deixarem claro o preço que ele pagaria por cada auxílio 
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prestado. O desfecho da peça não poderia ser mais frustrante para os “novos amigos” de 

Martins. O próprio nem sentiu tanto, afinal parecia não ter grandes expectativas, apenas 

considerava a possibilidade. 

Já o futuro defunto autor, no capítulo final das Memórias póstumas de Brás 

Cubas, sintomaticamente intitulado “Das negativas”, soube converter com bom-humor a 

ausência em proveito próprio: 

 

Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do 

emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. (...) 

Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve 

míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quite com a vida. E imaginará 

mal; porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno 

saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas: – Não tive filhos, 

não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
76

 

 

Vejamos como o “quase ministro” da peça homônima reagiu à frustração.  

Devido à expectativa da comunidade sobre a suposta nomeação, Martins se viu 

de uma hora para outra sendo bajulado por todos. Eles lhe ofereciam projetos para 

salvar a política brasileira, quando, na verdade, queriam era salvar suas próprias vidas. 

Só queriam ocupar algum cargo no governo, afinal isso significa status, dinheiro e todo 

tipo de vantagens. Também lhe ofereceram poemas, artigos, jantares e até mesmo os 

próprios filhos para serem batizados.  

O deputado era uma pessoa cautelosa, por isso sempre avisava que talvez sua 

nomeação não acontecesse, mas os agora “amigos” teimavam em invadir a sua casa e 

não lhe davam ouvidos. E só quando souberam que ele não seria Ministro pararam de 

impor sua presença, ficando apenas solidário o Doutor Silveira, primo de Martins.  

Espécie de ingênuo “inspetor geral”, a falsa epopeia de Luciano Martins serve 

como uma suave critica ao jogo político de apadrinhamento, que começa na ambição e 

na vaidade. Como se sabe, na famosa peça de Gógol, um homem é confundido com o 

severo “inspetor geral” e, por isso, é tratado por todos com reverência e deles obtém 

favores! Na peça machadiana, o deputado não se tornou Ministro, mas caso tivesse se 

tornado, será que teria resistido a tão exaustivo assédio? Essa pergunta fica sem 

resposta, como se observa no trecho a seguir: 
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Silveira 

Mas esperem: onde vão? Ouçam ao menos uma história. É pequena, mas 

conceituosa. Um dia anunciou-se um suplício. Toda gente correu a ver o 

espetáculo feroz. Ninguém ficou em casa: velhos, moços, homens, mulheres, 

crianças, tudo invadiu a praça destinada à execução. Mas, porque viesse o 

perdão à última hora, o espetáculo não se deu e a forca ficou vazia. Mais ainda: 

o enforcado, isto é, o condenado, foi em pessoa à praça pública dizer que estava 

salvo e confundir com o povo as lágrimas de satisfação. Houve um rumor geral, 

depois um grito, mais dez, mais cem, mais mil romperam de todos os ângulos da 

praça, e uma chuva de pedras deu ao condenado a morte de que o salvara a real 

clemência. – Por favor, misericórdia para este. (apontando para Martins) Não 

tem culpa nem da condenação nem da absolvição.
77

 

 

  Nesse trecho conclusivo, Machado parece querer direcionar os leitores para os 

pesares da vida política. A forca seria um símbolo referente ao cargo de Ministro, uma 

vez que não houve a nomeação o condenado seria esquecido: extinção total ou 

simbolicamente a morte por apedrejamento, conforme as palavras de Silveira, 

reproduzidas acima. 

Recapitulemos a função de cada personagem na peça.  

Silveira, primo de Martins, é apreciador de cavalos e conversa sistematicamente 

sobre esse assunto. Quando pede uma pasta, o quase ministro declara que só quando 

houver uma pasta dos alazões.
78

 

Chega um desconhecido à casa de Martins, apresenta-se como Pacheco e se 

coloca à disposição para aceitar uma pasta, quando Martins tomar posse no Ministério. 

Ele informa que o dote dele seria escrever artigos. O futuro escritor também consegue 

prever tudo o que “aconteceria”, colocando-se na posição de um profeta.  

O terceiro personagem seria o poeta, em tese, exercício importante nos altos 

cargos políticos. O poeta funcionaria como um exímio orador, que, poderia dar notícias 

as mais estapafúrdias que poucos iram notar, porém admirariam a o discurso.  
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Bastos 

Mas há de ser, deve ser. (depois de uma pausa) A poesia e a política 

acham-se ligadas por um laço estreitíssimo. O que é a política? Eu a comparo a 

Minerva. Ora, Minerva é filha de Júpiter, como Apolo. Ficam sendo, portanto, 

irmãs. Deste estreito parentesco nasce que a minha musa, apenas soube do 

triunfo político de V. Exa., não pôde deixar de dar alguma cópia de si. 

Introduziu-me na cabeça a faísca divina, emprestou-me as suas asas, e arrojou-

me até onde se arrojava Píndaro. Há de me desculpar, mas agora mesmo parece-

me que ainda por lá ando.
79

 

 

Mateus, quarto personagem a exibir atributos ao quase ministro, declara-se 

inventor de uma arma de artilharia que permitiria a Martins a soberania do mundo. O 

poder de fogo da máquina seria tão destrutivo que a nomeou raio de Júpiter. Arma essa 

que acabaria com tudo a sua volta, quando fosse acionada. Essa arma parece mais um 

elemento opressor, importante para os que desejam permanecer no poder através de um 

regime autoritário.  

Pereira, ao saber sobre a vaga do cargo de ministro, oferece a Martins um jantar. 

Contudo, a forma de retribuição estabelecida pelo próprio Pereira seria Martins batizar 

seu filho, afinal ele fez isso com todos os ministros. 

  

Silveira 

O que lhe come o jantar é quem batiza o filho.
80

  

 

A referência à corrupção no poder será representada pelo personagem Agapito e 

seu colega Muller. Eles solicitam um valor expressivo para uma finalidade no governo 

em aparência relevante, mas esse investimento não deveria estar em primeiro plano para 

um governante, segundo declara Silveira. No entanto, quando Agapito começa a 

defender o teatro lírico, Machado aproveita a fala dele para fazer uma crítica a respeito 

desse entretenimento aparentemente tão inocente. Vejamos a declaração de Agapito 

sobre o teatro: 
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Agapito 

Eu acho sim. Há uma porção de razões para demonstrar a necessidade de 

um teatro lírico. Se o país é feliz, é bom que ouça cantar, porque a música 

confirma as comoções da felicidade. Se o país é infeliz, é também bom que ouça 

cantar, porque a música adoça as dores. Se o país é dócil, é bom que ouça 

música, para nunca se lembrar de ser rebelde. Se o país é rebelde, é bom que 

ouça música, porque a música adormece os furores, e produz a brandura. Em 

todos os casos, a música é útil. Deve ser até um meio de governo.
81

 

 

Como já vimos, o teatro lírico era o teatro romântico da época. Mais uma vez, 

Machado introduziu a questão de maneira diversa do que havia feito em outras peças. 

Contudo, nesse exercício inicial de metalinguagem, apresenta sua crítica ao teatro 

dominante, pois se trata de uma concepção oposta à que ele apresenta com a própria 

peça Quase ministro, baseada na escola realista.  

 

 

As forcas caudinas 

 

Inicio destacando que o título da peça As forcas caudinas se refere a uma 

expressão sinônima de humilhação, vexame, constrangimento. A comédia foi escrita 

entre 1863 e 1865 em dois atos com seis personagens. Um deles apenas entrega uma 

carta, o Correio; entre os cinco restantes se formarão dois casais, e um que será 

desprezado. 

No enredo, Margarida e Ernesto Seabra representam um casal admirável. Neles 

vemos a idealização do amor perfeito, ainda que carregado de romantismo, embora 

tenham um sentido de realidade, queremos dizer, de algo que se pode alcançar. 

 

Seabra 

Fui passear... Compreendi que é preciso ver e admirar o que é 

indiferente, para apreciar e ver melhor aquilo que for a felicidade íntima do 

coração.
82
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O primeiro diferencial, no caso dessa trama, é observar no homem o romantismo 

próprio das mulheres, surpreendendo com isso a própria esposa. Vejamos na citação 

abaixo: 

 

Margarida 

O que nas mulheres é sensibilidade, nos homens é pieguice: desde 

pequena me dizem isto.
83

 

 

O segundo ponto um tanto quanto singular é o jogo de sedução que ocorrerá pelo 

avesso. Tito foi humilhado por Emília há tempos atrás, e quando retorna a encontra 

viúva. Depois do trauma pelo qual passou, percebeu que para se tornar desejável aos 

olhos dela precisava tornar-se menos disponível, mantendo-se firme até o final do jogo: 

fazer Emília se apaixonar por ele e praticamente pedi-lo em casamento. Para isso, até 

mesmo omitiu sua identidade. Não demonstrou nenhuma sensibilidade aos apelos da 

viúva, que cada vez mais se desesperava em declarações apaixonadas. Assim, ele se 

fazia cada vez mais desejável aos olhos dela.  

Machado explorou muito esse tema em seus contos. Por exemplo, em “O 

sainete” (1875), arma-se uma equação: se me amam, não me interesso; se não me 

desejam, aí sim me apaixono. No conto, a viúva Seixas ignora com calculado desprezo 

o pobre Maciel, até que descobre subitamente “amor” por ele ao saber da paixão de 

Fernanda pelo médico. Autêntica personagem shakespeariana, a viúva se interessa pelo 

futuro marido através dos olhos de outra, no caso, sua amiga.  

Na aguda intuição do narrador: “Se me miras, me miram, era a divisa de um 

célebre relógio do sol. Maciel podia invertê-la: se me miram, me miras; e mostraria 

conhecer o coração humano, — o feminino, pelo menos”.
84

 Fenômeno similar ocorre 

com a jovem e determinada viúva Mariana, em “Três consequências” (1883). Ela se 

mantinha “moralmente casada”, rejeitando a ideia de um novo matrimônio. Bastaram, 

porém, idas constantes à Rua do Ouvidor para mudar de conceito e, especialmente, de 

estado civil — “a Rua do Ouvidor e os teatros restituíram-lhe a ideia matrimonial”.
85

 A 
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razão do câmbio é tão singela quanto poderosa: como resistir depois de “ter vindo ao 

atrito da felicidade alheia”?
86

 

Retornando a peça As forcas caudinas, a diferença ocorre quando Tito teve uma 

segunda oportunidade e utilizou os aprendizados adquiridos pelo trauma para se tornar, 

por assim dizer, um “vencedor”. Ele, ciente dos erros que o direcionaram ao fracasso, 

tratou de calcular friamente cada passo a ser dado, a fim de fazer aflorar nela a paixão.  

O moralismo machadiano naquela fase era dominante, ainda que na sequência dos seus 

escritos o autor abandonasse por completo essa orientação. Vemos essa característica no 

sofrimento pelo qual Emília irá passar. Ela sofrerá as consequências de seus atos, que 

foram: desprezar e seduzir Tito. 

 

Emília 

Pois que vá, não faz mal... Saberei contê-lo... Creio que não será sempre 

tão... incivil. Nem sei como podes ficar com esse sangue-frio! A mim faz-me 

mal aos nervos!
87

 

 

Então, resumidamente, temos a seguinte configuração: um casal perfeito, 

Margarida e Seabra e outros dois personagens de características opostas e desejosos de 

assim estarem, Tito e Emília. Já o coronel russo, Aleixo Cupidov, cujo nome vale por 

uma nota cômica, não pode ser senão um romântico ao extremo, que tenta sem sucesso 

fazer despertar algum sentimento em Emília. 

Esclarecemos o que queremos dizer ao mencionar o “moralismo” do jovem 

Machado. Recordamos que, em 1859, o jovem crítico publicou três artigos em O 

Espelho, apresentando suas “Ideias sobre o teatro”. No dia 25 de dezembro, lançou o 

último da série, “O Conservatório Dramático”. Machado examinou o propósito e a 

utilidade da instituição. Aliás, entre 1862 e 1864, como censor, isto é, membro do 

Conservatório Dramático Brasileiro, ele preparou dezesseis pareceres. Nas palavras de 

José Luis Jobim: 

 

Quando se associou ao Conservatório Dramático Brasileiro, Machado de 

Assis tinha 23 anos e, embora estivesse longe de ser a unanimidade nacional em 
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que se transformaria na sua maturidade, já fazia carreira como crítico teatral, o 

que talvez explique o convite para ser membro daquela instituição.
88

 

 

Antes de ingressar na instituição, aliás, ele destacou sua relevância em termos 

eloquentes:  

 

 

A literatura dramática tem, como todo o povo constituído, um 

corpo policial, que lhe serve de censura e pena: é o conservatório. 

Dois são, ou devem ser, os fins desta instituição: o moral e o intelectual.  

Preenche o primeiro na correção das feições menos decentes das 

concepções dramáticas; atinge ao segundo analisando e decidindo sobre o mérito 

literário – dessas mesmas concepções. 

Com esses alvos um conservatório dramático é mais que útil, é 

necessário. A crítica oficial, tribunal sem apelação, garantido pelo governo, 

sustentado pela opinião pública, é a mais fecunda das críticas, quando pautada 

pela razão, e despida das estratégias surdas.
89

 

 

Vejamos, agora, algumas passagens da peça que ajudem a relacionar a crítica 

com a criação teatral: 

 

Seabra 

(fechando o livro) 

É melhor. As coisas são boas não se gozam de uma assentada. 

Guardemos um bocado para a noite. Demais, era já tempo que eu passasse do 

idílio escrito para o idílio vivo. Deixa-me olhar para ti.
90

 

(...) 

 

Tito 

Isso é longo. O que te posso contar é que desembarquei ontem no Rio. 

Tratei de indagar a tua morada. Disseram-me que estavas temporariamente em 

Petrópolis. Descansei, mas logo hoje tomei a barca da Prainha e aqui estou. Eu já 

suspeitava que com o teu espírito de poeta irias esconder a tua felicidade em 

algum recanto do mundo. Com efeito, isto é verdadeiramente uma nesga do 
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paraíso. Jardim, caramanchões, uma casa leve e elegante, um livro... (abre o 

livro) Bravo! Marília de Dirceu... É completo? Tityre, tu patulae... Caio no meio 

de um idílio. (a Margarida) Pastorinha, onde está o cajado? (Margarida ri às 

gargalhadas) Ri mesmo como uma pastorinha alegre. E tu, Teócrito, que fazes? 

Deixas correr os dias como as águas do Paraíba? Feliz criatura!
91

 

 

(...) 

 

Tito 

Completa, não? Imagino! Marido de um serafim nas graças e no 

coração... Ah! Perdão, não reparei que estava aqui... mas não precisa corar!... 

Disto me hás de ouvir vinte vezes por dia! o que penso, digo. (a Seabra) Como 

não te hão de invejar os nossos amigos!
92

 

(...) 

 

Tito 

Há de me perdoar, mas eu creio que não é doença nem vaidade. É 

natureza: uns aborrecem as laranjas, outros aborrecem os amores; agora se o 

aborrecimento vem por causa das cascas, não sei; o que é certo é que é assim.
93

 

 

Outra questão deve ser aqui levantada: as peças machadianas, em geral, trazem 

na própria composição dos personagens a antecipação dos papeis de cada um, e ainda 

que correspondam às expectativas preestabelecidas. Ou seja, não há quebra de contrato 

na relação autor e público, contudo não há o que poderíamos chamar de clímax ou 

suspense no enredo. 

Um bom exemplo desse procedimento se encontra no coronel: seu papel era 

apenas despertar o interesse de uma terceira pessoa, no caso Tito. É através dele que 

Tito mantém o jogo. Contudo, essa função nem é tão explícita, mas se torna facilmente 

perceptível no estudo de todas as peças em conjunto – um dos principais objetivos desta 

Tese, vale a pena recordar.  
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O que se repete de forma mais clara dentro dessa peça, mais uma vez remete à 

situação de confronto entre romantismo e realismo, isto é, no nosso vocabulário, entre 

emoção e razão. E nessa equação “matemática”, o personagem Tito será um grande 

jogador. Vejamos sua declaração:  

 

Tito 

(depois de inclinar-se) 

2º, não sou curioso, e o amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras 

proporções, não passa de uma curiosidade; 3º, não sou paciente, e nas conquistas 

amorosas, a paciência é a principal virtude; 4º, finalmente, não sou idiota, 

porque, se com todos estes defeitos, pretendesse amar, caía na maior falta de 

razão. Aqui está o que eu sou por natural e por indústria; veja se se pode fazer de 

mim um Werther...
94

 

 

A objetividade com que Tito trata o amor faz dele um aparente cético, perante os 

amigos recém-casados e felizes. No decorrer da peça há um aprofundamento constante 

na luta que é travada entre esses dois polos até que se chega ao âmbito da linguagem. 

Em determinado diálogo com Seabra, Tito faz uma ponte entre poesia e amor 

romântico, assim como entre a prosa e a visão realista, com a qual ele concorda. 

 

Tito 

Não sei... ela é boa senhora; um pouco secantezinha... muito dada à 

poesia... ora eu sou todo da prosa... (batendo no estômago) Há prosa?
95

 

 

A pergunta mais intrigante na obra é: por que Tito busca o amor de Emília 

sabendo que, provavelmente, dado o histórico da viúva, ele também irá morrer? E ainda 

mais, por saber que a morte dele extinguirá por completo os sentimentos dela para com 

ele. Observemos as passagens: 

 

Tito 

Sim; é natural que se embeveça dez vezes por dia na lembrança dos dois 

maridos que já exportou para o outro mundo... à espera de exportar o terceiro.
96
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(...) 

Tito 

Mas eu pergunto outra coisa. Por que se fez viúva, mesmo depois da 

morte de seu primeiro marido? Creio que poderia continuar casada.
97

 

 

Talvez Machado desejasse assinalar o paradoxo potencial: Tito, o defensor da 

“prosa amorosa” não deixa de ser seduzido pela possibilidade da “poesia”! Conclusão 

leve para uma peça sem maiores ambições, mas cujo cruzamento de “prosa” e “poesia” 

sugere uma contaminação recíproca entre os polos razão e emoção; tema, aliás, que 

retornará em muitos contos e mesmo nos romances machadianos.  

 

Os deuses de casaca 

 

Essa peça foi escrita por Machado para contribuir com saraus literários, mas, 

depois de algumas modificações, foi representada na Arcádia Fluminense, em 28 de 

dezembro de 1865.  

Em Os deuses de casaca figuram apenas personagens masculinos e isso para 

cumprir exigências da Arcádia Fluminense. Mas outra característica que a diferencia das 

demais peças até agora estudadas, é que não se trata de uma comédia, mas de obra com 

caráter burlesco.  

Vejamos o que diz João Roberto Faria: 

 

Uma crítica anódina, uma sátira inocente, uma observação mais ou 

menos picante, tudo no ponto de vista dos deuses, uma ação simplicíssima, 

quase nula, travada em curtos diálogos, eis o que é esta comédia.
98

 

 

Seu formato em versos alexandrinos procura afinar-se com diálogos mais 

próximos dos deuses, dando ao texto o tom necessário ao entrecho. Na peça Júpiter, 

Marte, Apolo, Proteu, Cupido, Vulcano e Mercúrio decidem viver na Terra para melhor 

apreciar as deusas femininas.
99

 Precisam, então, buscar uma ocupação profissional! O 
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próprio título da obra remete ao desejo do encontro de uma companheira; afinal, entre 

as metáforas usadas pelo autor para designar mulheres encontra-se a palavra casaca.  

Recordemos, aqui, em O protocolo, o diálogo de Pinheiro com a esposa, Elisa, pois 

assim entenderemos o significado da palavra no contexto dramático: 

 

Pinheiro 

Qual foi a casaca que já me deu cuidados? Por ventura quando saio com 

a minha casaca não vou descansado a respeito dela? Não sei eu perfeitamente 

que ela não olha complacente para as coisas alheias, e fica descansada nas 

minhas? 

 

Elisa 

Pois tome-me por uma casaca. Vê em mim alguns salpicos?
100

 

 

 

Para estabelecer relações entre as peças citadas, é importante identificar um 

procedimento típico do teatro machadiano: o autor traz algo que já tenha sido citado em 

outras peças de sua própria autoria.  

O prólogo de Os deuses de casaca é uma introdução, mas ao mesmo tempo parte 

do drama. Aliás, prólogo e epílogo são o mesmo personagem alegórico. 

 

Epílogo 

Boa noite. Sou eu, o Epílogo. Mudei 

O nome. Abri a peça, a peça fecharei. (...) 
101

 

 

Logo no início da primeira fala, no Prólogo, Machado já deixa claro que deseja 

buscar uma nova maneira para a encenação da sua peça. Na sequência, demonstra o 

conflito da linguagem entre prosa e poesia, e, não tendo certeza sobre qual das duas será 

melhor utilizar, termina por mesclá-las: 

 

Prólogo 
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(...) 

Tinha realidade e tinha fantasia. 

Dois campos! Qual dos dois? Seria duvidosa 

A escolha do poeta? Um é de terra e prosa,  

Outro de alva poesia e murta delicada. 

Há tanta vida, e luz, e alegria elevada 

Neste, como há naquele aborrecimento e tédio. 

O poeta que fez? Tomou um termo médio; 

E deu, para fazer dualidade, 

A destra à fantasia, a sestra à realidade. 

Com esta viajou pelo éter transparente 

Para infundir-lhe um tom mais nobre... e mais 

       [decente.
102

 

 

 Dentro desse conceito mesclado – numa mistura de estilos que Machado voltou 

a exercitar no poema heróico-cômico O Almada (1879) –, o binômio razão e emoção 

adquire novo aspecto. Mais uma vez, sem dúvida, o cruzamento de realidade e a 

fantasia parece ser o tema que preocupava o dramaturgo Machado. 

 A peça começa numa cena entre Mercúrio e seu pai Júpiter que também é o pai 

de todos os personagens, exceto o Prólogo e o Epílogo. Mercúrio tem a função de 

mensageiro no Olimpo. Por sua vez, Júpiter começa a refletir sobre como era o homem 

em tempos passados; desanimado, pensa: 

  

Júpiter 

 (...)  

Que vale o juízo? Inquieto e vacilante,  

Como perdida nau sobre um mar inconstante, 

O homem sem razão cede nos movimentos 

A todas as paixões, como a todos os ventos. 

(...)
103
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Para Júpiter o homem é inconstante, incerto e com isso despreza a humanidade, 

chegando mesmo a colocá-la abaixo dos animais irracionais. Nas divagações sobre os 

humanos, comentam sobre Vênus e Cupido, ambos sintomaticamente deuses decaídos. 

 

Vulcano 

Foi melhor ter-nos desenganado:  

Dos fracos não carece o Olimpo.
104

 

 

Após ser indagado por Júpiter sobre o que Marte faz na Terra, esse declara que 

ele não mais utiliza da guerra, sua principal característica, afinal o que impera na Terra 

é a diplomacia.  

O autor, além disso, não abre mão das metáforas já utilizadas em outras peças, 

fundindo duas tradições: bíblicas e pagãs. De igual modo, ocorrem comparações 

extremadas, como exemplo: papel e honra; papel e amor.  

Escutemos, nesse sentido, as palavras de Marte: 

 

Marte 

Que acontece daqui? É que nesta Babel 

Reina em todos e em tudo uma coisa – o papel. 

(...) 

A honra é de papel; é de papel o amor. 

O valor não é já aquele ardor acesso; 

(...)
105

 

 

Então, podemos através de vários trechos, comprovar que, nas contradições 

citadas acima, o autor busca encontrar sua forma artística. Temos os deuses se 

contrapondo aos homens; a prosa à poesia; bíblia ao paganismo (politeísmo); realismo 

ao romantismo. E tudo isso se encerra na criação machadiana que é a própria criação da 

vida. 
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Prólogo 

 (...) 

Neste ou naquele aborrecimento e tédio. 

O poeta que fez? Tomou um termo médio; 

E deu, para fazer uma dualidade, 

A destra à fantasia, a sestra à realidade. 

(...)
106

 

 

 

Num segundo plano, temos os deuses transformados em homens e é nessa visão 

realista, também do ponto de vista carnal, que Machado faz suas críticas. Os deuses 

aproveitam das características que tinham e adaptam-se a uma nova realidade na Terra. 

A vinda à Terra será fruto da sedução exercida pelas deusas, que desceram e os 

deixaram suspirosos. 

Das modificações relacionadas à vida e à profissão de cada personagem, 

podemos anotar os seguintes pontos: Mercúrio, que exerce no Olimpo a função de 

mensageiro, passa a exercer funções de orador. Júpiter, pai e orientador dos deuses, no 

Olimpo, um líder supremo, na Terra um mero banqueiro. Marte, deus da guerra, vira 

deus do papel; tendo o papel as mais variadas funções e “responsável” por constantes 

conflitos terrenos. 

Cupido, deus do amor, se transforma num alfenim. Proteu com o dom de 

transformar-se em qualquer ser ou objeto, assume o cargo de ministro, na continuação 

se elege. Apolo, rei da poesia, será crítico. Vulcano fabricava raios, agora vira 

fabricante de penas de aço. 

Cada qual usou das habilidades que já tinha, aproveitando-as na vida terrena. A 

concepção machadiana relaciona situações díspares, porém, uma relação intrínseca é 

estabelecida, pois Machado sempre consegue relacionar analogias improváveis. 
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Uma ode a Anacreonte 

 

A peça Uma ode a Anacreonte é um poema lírico dramático, inspirado pela ode 

que havia sido traduzida pelo poeta português Antônio Feliciano de Castilho. O poema 

foi publicado em Falenas, segundo livro de poemas de Machado, lançado em 1870. No 

final da peça, o autor esclarece em nota: 

 

É do Sr. Antônio Feliciano de Castilho a tradução desta odezinha, que 

deu lugar à composição do meu quadro. Foi imediatamente à leitura da Lírica de 

Anacreonte, do imortal autor dos Ciúmes do Bardo, que eu tive a idéia de pôr em 

ação a ode do poeta de Teos, tão portuguesmente saída das mãos do Sr. Castilho 

que mais parece original que tradução.
107

 

 

Anacreonte, como sabemos, foi um poeta grego. O título nos remete a um drama 

de versos mais ou menos simétricos, que busca uma composição melodiosa. A alusão ao 

poeta ocorre no final do drama, assim que Mirto, única personagem feminina, abre um 

rolo de papiro que se encontra na cena V: 

 

Mirto 

Versos teus? 

 

(Lísias aparece ao fundo.) 

 

Cléon 

De Anacreonte, o velho, o amável, o divino.
108

 

 

Nesse momento, Cléon demonstra coadunar com o pensamento do eu-lírico no 

que se refere ao que sente por Mirto. As derivações com o nome do poeta acabam 

sugerindo, no nome Cléon, uma associação com Anacreonte. E, seguindo o curso das 

associações livres Anacreonte sugere anacronismo, que significa não estar de acordo 

com a época, sendo antiquado; no limite ridículo. Os excessos de Cléon serão assim 

criticados por outros personagens:  
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Cléon 

Mas, se a vida é tão curta, a agonia é tão lenta! 

 

Mirto 

Não sabes esperar? Então cumpre esquecer. 

Escolhe entre um e outro; é preciso esquecer.
109

 

 

Em outro trecho, Lísias fala com Cléon, tentando adverti-lo do perigoso jogo de 

sedução que Mirto estava fazendo com ele. 

 

Lísias 

Tu és um néscio; adeus!
110

 

  

A peça, resumidamente, é a história de uma cortesã chamada Mirto, que sai de 

sua terra natal Lesbos, designada como mãe de Safo, isso por se tratar de duas ilhas, 

uma maior e outra menor. Desnecessário recordar o contexto clássico aludido por 

Machado. 

Ao deixar a ilha, Mirto atravessa os mares e, no barco, durante a viagem, se 

apaixona por Lísicles. Os dois se perdem em meio a um naufrágio e agora ela passa a 

compartilhar os seus dias com dois outros homens, Lísias e Cléon. O primeiro 

demonstra total desapego a ela, já o segundo, mais novo e mais ingênuo, não esconde 

seu amor, sempre expresso liricamente. 

Uma ressalva importante é que, apesar de não deixar claro se se trata da mesma 

pessoa, Machado aproximou Lísicles de Lísias. Em determinado trecho, o segundo, que 

é ex-mercador, assim como Lísicles, menciona a paixão de Mirto. Também afirma que 

sua aparente frieza em casos amorosos é porque já sofreu por amor. A peça termina e 

não se pode afirmar se eles são de fato a mesma pessoa. 

Anacreonte e Cléon participam da mesma afinidade, ambos são poetas um tanto 

anacrônicos, ou seja, fora da realidade que os cerca. Daí Cléon ser o alvo das críticas de 

Lísias e até mesmo da própria Mirto.  

  

 

                                                 
109

 Idem, p. 442. 
110

 Idem, p. 439. 



59 

 

Lísias 

Cuidado! Aquela caça 

zomba dos tiros vãos de ingênuo caçador!
111

 

 

Vemos nessa peça o mesmo embate que sugerimos em outras: emoção versus 

razão. O personagem Cléon simboliza a emoção e Lísias a razão. Eles disputam Mirto. 

Para Lísias não há necessidade do amor romântico, basta apenas realizar o desejo. 

Contudo, na dificuldade de concretização de Cléon, o amor romântico cresce cada vez 

mais. Essa incompletude será transformada em arte. 

 

Lísias 

Poeta! estás na alegre idade  

Em que a ciência da vida é a credulidade. 

Vês tudo azul e em flor; eu já me não iludo. 

Pois amar cortesãs! isso demanda estudo, 

Não vai assim, que as tais abelhinhas do amor 

Correm de bolsa em bolsa e não de flor em flor.
112

 

 

E continua orientando Cléon a respeito desse amor desmedido, mas o 

desafortunado no amor transmite seu legado: a arte. Já Lísias terá outras compensações 

por não sofrer do mesmo mal. 

 

Lísias 

Lei de compensações! 

Sou filósofo mau, ridículo pedante,  

Mas inveja-me a sorte; oh! Lógica de amante.
113

 

 

Há uma atmosfera erótica na peça; afinal, Mirto é cortesã da Ilha de Lesbos, sua 

terra natal, ilha próxima à ilha de Safo. Voltando à significação dos nomes, Safo era 

uma poetiza grega e, daí, safismo passou a sugerir lesbianismo. Portanto, tanto Lesbos 

quanto Safos remetem à homossexualidade feminina. 
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Recordemos o enredo: Mirto é uma cortesã que se apaixona e, ao viajar com seu 

amado Lísicles, sofre uma terrível tormenta. Eles se perdem e ela acaba na região de 

Samos. Lá conhece Cléon, o poeta e Lísias, um ex-mercador abastado que faz do amor 

um cálculo matemático. Dessa forma conquista Mirto. 

 

Lísias 

Não; 

Eu caso o meu amor às regras da razão. 

Cléon quisera ser o espelho em que teu rosto 

Sorri; eu, bela Mirto, eu tenho melhor gosto. 

Ser espelho! ser banho! e túnica! tolice! 

Estéril ambição! loucura! criancice! 

Por Vênus! Sei melhor o que a mim me convém. 

Homem sisudo e grave outros desejos tem. 

Fiz, a este respeito, aprofundado estudo; 

Eu não quero ser nada; eu quero dar-te tudo. 

Escolhe o mais perfeito espelho de aço fino, 

A túnica melhor de pano tarentino, 

Vasos de óleo, um colar de pérolas, enfim 

Quanto enfeita uma dama aceita-lo-ás de mim. 

Brincos que vão ornar-te a orelha graciosa; 

Para os dedos o anel de pedra preciosa; 

A tua fronte pede áureo, rico anadema; 

Tê-lo-ás, divina Mirto. É este o meu poema.
114

 

 

Como observamos, nessa peça, Machado volta a termos que lhe eram caros, 

conferindo a seu teatro um traço sistêmico nem sempre reconhecido – e cujo 

reconhecimento é a contribuição deste trabalho. Ao mesmo tempo, esse esforço de 

reconstrução permite associar o teatro ao restante da produção machadiana, como 

mostramos na associação com seus romances e contos. 
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Tu só, tu, puro amor... 

 

Trata-se de composição escrita para as comemorações do tricentenário da morte 

de Luiz Vaz de Camões, organizadas pelo Gabinete Português de Leitura. Representada 

no teatro de D. Pedro II, foi publicada na Revista Brasileira. Antes de iniciarmos o 

resumo, vale a pena recordar a advertência do autor:  

 

(...) O desfecho dos amores palacianos de Camões e de D. Catarina de 

Ataíde é o objeto da comédia. (...) Busquei, sim, haver-me de maneira que o 

poeta fosse contemporâneo de seus amores, não lhe dando feições épicas (...)
115

 

 

Vamos ao enredo: entre dois romances palacianos, um se destaca pelo fim 

trágico, o casal Camões e D. Catarina. Mas esse desfecho se relaciona diretamente com 

um segundo casal composto por D. Manuel e D. Francisca: ambos os casais vivem um 

amor clandestino e lutam contra a inveja dos opositores bem relacionados com El-rei.  

Caminha é um poeta medíocre, com isso desenvolve profundo despeito por 

Camões. Camões além de poeta elogiado por todos, incluindo El-rei, também conquista 

o coração da mais bela dama da corte D. Catarina. No entanto, seu inimigo declarado, 

Caminha, conta tudo a D. Antonio, pai da moça, que pede para El-rei o desterro do 

poeta Camões. 

D. Antonio é amigo de Caminha e D. Manuel é amigo de Camões, no entanto D. 

Manuel nada poderá fazer para ajudar seu amigo, após a oficialização do desterro. D. 

Antonio tem sessenta anos e se apaixonou por D. Francisca, que tem uma relação 

amorosa clandestina com D. Manuel, rapaz de vinte e sete anos. A humilhação pela qual 

D. Antonio passa se assemelha à sensação de fracasso de Caminha. Em contrapartida, 

D. Manuel se identifica com Camões e deseja desenlace mais afortunado para o amigo. 

Todavia, Camões já trazia guardados consigo sonhos de viagem, como um 

prenúncio. Todo o desenlace aparentemente desafortunado servirá para que ele se torne 

um dos escritores mais conhecidos de todos os tempos. “Entre os mares nunca dantes 

navegados”
116

 escreveu Os Lusíadas, como se anuncia nas últimas falas da peça. 
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Novamente, Machado lança pistas, antecipando o desfecho e, por isso, em 

alguma medida, rompe o clímax, já que a surpresa do desfecho é diluída na resolução 

anterior. O leitor que já se encontra habituado aos seus textos percebe rapidamente as 

pistas e não titubeia em acreditar na antecipação dos fatos, sem nenhuma quebra de 

expectativa. 

Podemos comprovar o que dizemos na fala de Camões, quando deixa claro um 

sentimento íntimo de fazer valer o talento para a poesia, numa grande obra que será 

futuramente concretizada: 

 

Camões 

Eu? nada... ou quase nada. Era tão inopinado o louvor que me tomou a 

fala. E, contudo, se eu pudesse responder agora... agora que recobrei os 

espíritos... dir-lhe-ia que há aqui (leva a mão à fronte), alguma coisa mais do que 

simples versos de desenfado... dir-lhe-ia que... (fica absorto um instante, depois 

olha alternadamente para as duas damas, entre as quais se acha) Um sonho... Às 

vezes cuido conter cá dentro mais do que a minha vida e o meu século... 

Sonhos... sonhos! A realidade é que vós sois as duas mais lindas damas da 

cristandade, e que o amor é a alma do universo!
117

 

 

Outra possível antecipação sutil diz respeito à morte de D. Catarina. Esse 

anúncio ocorre numa conversa final entre D. Manuel e Camões, analisemos dando 

sentido figurativo as palavras de Camões: 

 

Camões 

(...) Ela aí vai, a minha estrela, aí vai a resvalar no abismo, donde não sei 

se a levantarei mais... Nem eu... (voltando-se para D. Manuel) nem vós, meu 

amigo, nem vós que me quereis tanto, ninguém. 

 

D. Manuel 

Desanimas depressa, Luís. Por que ninguém? 
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Camões 

Não saberia dizer-vos; mas sinto-o aqui no coração. Essa clara luz, essa 

doce madrugada da minha vida, apagou-se agora mesmo, e de uma vez.
118

 

 

O embate razão versus emoção retorna na peça que foi analisada, mas, em 

relação às outras, uma diferença sutil se percebe: o talento de Camões precisou buscar 

inspiração na emoção de um amor não concretizado. A sublimação da personagem 

feminina se fez necessária para despertar ainda mais sentimentos nobres no poeta, ou 

seja, a retirada dela despertou ainda mais o talento dele que ressurge como gênio 

literário. 

 

Não consultes médico 

 

Nessa peça há poucos personagens, cinco apenas, cuja trama os entrelaça. D. 

Leocádia se posiciona como médica das enfermidades morais, por ter sido bem-

sucedida na cura do primeiro casal D. Adelaide e Magalhães.  

Porém, analisando o título da obra, Não consultes médico, à primeira vista 

poderá parecer que D. Leocádia não sendo médica deveria ser consultada. Um trecho, 

contudo, adverte que, o melhor remédio é consultar quem já sofreu alguma 

enfermidade; pois essa pessoa teria experiência suficiente para diagnosticar um 

“doente”.  

No primeiro casal curado, temos D. Adelaide que teria desenvolvido hipocondria 

após desilusão amorosa e seu par que teria uma profunda tristeza pelo mesmo motivo. 

Num furtivo encontro, provavelmente promovido por D. Leocádia, tudo se dissipou e 

convergiu para a união deles.  

 

Magalhães 

A verdade é que nos curou; mas, por muito que lhe paguemos em 

gratidão, fala-nos sempre da nossa antiga moléstia. “Como vão os meus 

doentezinhos? Não é verdade que estão curados?”
119
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Com esse “currículo”, convenceu o segundo casal, D. Carlota e Cavalcante a 

aceitarem o tratamento que ela os impusesse. Eles também tinham sofrido desilusões 

amorosas e se sentiam melancólicos; então, ela primeiro os tratou oferecendo o mesmo 

remédio que vimos em outras peças: prescreveu uma viagem. D. Carlota iria para a 

Grécia, e ele para a China.  

O caso dela foi considerado pela “médica” como menos grave, por isso, obteve 

indicação menos drástica. Para ele, a indicação foi ir para China ser frade, pois se fazia 

“necessário” um remédio mais amargo, sua melancolia atingira um estado avançado. 

Recordemos a passagem: 

 

D. Leocádia 

Pode ser frade sem ficar no convento. No seu caso o remédio 

naturalmente indicado é ir pregar... na China, por exemplo. Vá pregar aos infiéis 

na China. Paredes de convento são mais perigosas que olhos de chinesas. Ande, 

vá pregar na China. No fim de dez anos está curado. Volte, meta-se no convento 

e não achará lá o diabo.  

 

(...) 

 

Cavalcante 

O seu remédio é muito amargo! Por que é que me não manda antes para o 

Egito? Também é país de infiéis. 

 

D. Leocádia 

Não serve; é a terra daquela rainha... Como se chama?
120

 

 

Mesmo ele “não” desejando viver, naturalmente se assustou com a severidade do 

tratamento. Foi a sensação tenebrosa de se ver no meio de uma situação-limite que o fez 

optar por algo menos inusitado. 

Então, a personagem D. Leocádia conseguia chegar ao seu objetivo, cercando-os 

por um caminho aparentemente paradoxal. Cavalcante estava visivelmente amargurado. 
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Com isso, tinha planejado para si o claustro, numa forma de enterrar seus desejos. 

Contudo, mesmo em seu caso, a China parecia estar “fora do mundo”, como bem disse 

Cavalcante.  

Além disso, se nos depararmos com outra pessoa que viveu a mesma história, 

naturalmente haverá uma identificação, e assim afastamos a solidão. Uma viagem para 

China, nesse caso, levaria novamente à solidão, prefere então buscar o convívio com 

outra pessoa e buscar bruscamente o afastamento do “tratamento” de D. Leocádia.  

A união dos sofredores será inevitável, acompanhando a previsão dada na Cena 

XI. Carlota abre um livro com um provérbio grego que diz: “Não consultes médico; 

consulta alguém que tenha estado doente.”
121

 Frase que será repetida na cena final por 

Magalhães.  

Cavalcante era um homem bem posicionado profissionalmente, mas seu o amor 

pela peruana Dolores o fez pedir dispensa da comissão do corpo diplomático. Nesse 

caso, o amor e a razão não conseguem mais uma vez conciliar interesses opostos: ele se 

demite para ficar com seu amor.  

Podemos também, nesse contexto, imaginar D. Leocádia como sendo 

instrumento para o amor estritamente baseado na razão, como se fosse autêntica soma 

matemática em que um homem e uma mulher desejarão estar juntos desde que seja 

despertada neles essa conveniência.  

Acredito que essa peça seja uma das mais cômicas da produção machadiana. Em 

várias passagens, vemos situações hilárias, na maioria a comédia parece de maneira 

mais sutil.  

Recordemos, nesse sentido, a conversa de D. Leocádia com Magalhães. Os dois 

discutem o problema de Cavalcante: 

 

D. Leocádia 

(...) Mas o melhor foi quando se serviu o peru. Perguntei-lhe que tal 

achava o peru. Ficou pálido, deixou cair o garfo, fechou os olhos e não me 

respondeu. Eu ia chamar a atenção de vocês, quando ele abriu os olhos e disse 

com voz surda: “D. Leocádia, eu não conheço o Peru...” Eu, espantada, 
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perguntei: “Pois não está comendo...?” “Não falo desta pobre ave; falo-lhe da 

república.”
122

 

 

O título da peça se torna assim um pouco truncado, porque ao referir-se ao 

provérbio grego, “Não consultes médico”, a “médica” D. Leocádia não deveria ser 

consultada. Contudo ela não é médica, apenas se considera como tal. Ou seja, seria uma 

espécie de “médica do coração”. Além disso, parece estar ciente de que as suas 

indicações não serão seguidas de fato, justamente por isso as indicava.  

 

 

Lição de Botânica 

 

Mais uma vez, Machado instala uma ciranda romântica entre os pares, dois no 

caso. A tia D. Leonor fica de fora, mas é ela a autoridade em sua casa. Nessa peça, a 

última elaborada pelo autor, vemos claramente várias questões com as quais ele teria 

trabalhado ao longo de suas peças.  

Referimo-nos ao embate entre ciência e emoção verificado em quase todas as 

peças: nessa, torna-se mais evidente. As discussões apareceram entre os que são contra 

ou a favor desta ou daquela, ou seja, os personagens tomaram partido sobre o fato de 

seguir a ciência ou o amor. 

Dentro da casa de D. Leonor existem duas sobrinhas, uma viúva chamada D. Helena e 

outra mais jovem D. Cecília. Nesse ambiente, elas serão literalmente as flores da 

história, mas não nos enganemos, pois elas comandarão o enredo da trama com a 

delicadeza de uma flor, lutando pela união matrimonial e usando de todas as táticas para 

seduzir o barão. 

 

D. Helena 

Dá-se o espírito à ciência e o coração ao amor. São territórios diferentes, 

ainda que limítrofes.
123
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Já do outro lado, existem dois personagens, um que não irá aparecer, mas terá 

representação na fala dos outros; o tio dele chamado Barão Sigismundo. Ele 

representará a ciência como doutrina fechada para o mundo. Através dela tudo será 

recompensado e suplantado, ocasionando um afastamento social entre aqueles que a 

seguem. 

Contudo, tudo muda no dia em que uma mulher inteligente, que domina a 

ciência das relações amorosas, atravessa o seu caminho. Após esse dia, apenas uma 

questão de tempo e de atitudes corretas irão induzir o barão a aceitar o amor em sua 

vida, numa tentativa de consolidar amor e ciência. Além disso, veremos as mesmas 

metáforas já usadas em outras obras do mesmo gênero: as flores como metáfora das 

características de uma mulher; as questões sobre religiões opostas também aparecerão.  

 

Barão 

O padre desposa a igreja; eu desposei a ciência. Saber é o meu estado 

conjugal; os livros são a minha família. Numa palavra, fiz voto de celibato.
124

 

 

Na continuação, a percepção que o faz desejar o afastamento do matrimônio na 

vida do sobrinho: 

 

Barão 

Meu sobrinho Henrique anda estudando comigo os elementos da 

botânica. Tem talento, há de vir a ser um luminar da ciência. Se o casamos, está 

perdido.
125

 

 

No desfecho parece se estabelecer uma harmonia entre ambas as facetas 

humanas e, assim, o próprio Barão, já vencido por ter se apaixonado por Helena, aceita 

o matrimônio do sobrinho Henrique. Ele finalmente toma partido através de uma 

experiência pessoal, afirmando: 

 

Barão 

O tempo importa pouco ao caso. Não me esquecerei nunca mais destes 

vinte minutos, os melhores da minha vida, os primeiros que hei realmente 
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vivido. A ciência não é tudo, minha senhora. Há alguma coisa mais, além do 

espírito, alguma coisa essencial ao homem, e...
126

 

 

Nessa peça, os contrários, razão e emoção, finalmente se encontram: o barão é a 

ciência conquistada pelo sentimento; Helena é a emoção que encontra como melhor 

arma a ciência. Afinal, foi a maneira que utilizou para conquistá-lo. A última peça 

machadiana tenta ligar os dois pólos dessa questão, tão importante nos conflitos 

humanos e tema que atravessa toda sua produção dramática.  

 

 

Viver! 

 

Nossa leitura de Viver! sugeriu a releitura dos contos: “Colóquio entre Monos e 

Uma”, “Colóquio entre Eiros e Charmion” e “O poder da palavra”.
127

 Os diálogos, 

próprios do discurso direto, nesses contos, ocorrem entre dois personagens que 

filosofam sobre a vida e a morte. Machado na “peça”, Viver!
128

, se aproxima dos contos 

citados acima, tanto na forma quanto no conteúdo. 

Contudo, antes mesmo de começar nossa análise é importante ressaltar que 

críticos como Cecília Loyola e John Gledson divergem quanto ao gênero literário de 

Viver! Nas palavras de Loyola: “Na fronteira, poderíamos dizer, entre o teatro e conto 

está a rubrica do drama”.
129

 Desse modo, a pesquisadora procura justificar sua escolha, 

referindo-se à única rubrica anterior ao diálogo: drama. Para Loyola, por se tratar de um 

diálogo direto, o texto, poderia corresponder ao gênero dramático: 

 

A edição do Teatro Completo do autor, feita pelo Serviço Nacional de 

Teatro, em 1982, nos dá conta de que os critérios não foram os de uma edição 

crítica, mas os de possibilitar uma versão fidedigna para a leitura e encenação. 

Temos ali a edição de dezesseis peças e mais sete títulos de textos não 

localizados. Entre as publicadas está Viver!, incorporada pois como teatro.
130
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Voltando à discussão da relação estabelecida entre Machado e Poe, como é bem 

sabido, o brasileiro traduziu o conto “Shadow” (1833) de Edgar Allan Poe, além de 

traduzir seu célebre poema “O corvo”. Em Viver! Machado também soube retratar 

conflitos próprios da existência humana à moda de Poe. 

Além disso, Machado fez referência ao escritor num conto de sua própria autoria 

Só! Nele, o personagem Bonifácio declara ser Edgar Allan Poe: “Um grande escritor, 

(...)”. Ademais, cita um trecho do conto de Poe na continuação da página citada: “Esse 

homem, conclui ele, é o tipo e o gênio do crime profundo; é o homem das multidões.”
131

 

Primeiro, pensemos no conto de 1845, “O poder da palavra”,
132

 Nele temos dois 

personagens Oinos e Agatos. Oinos é uma palavra grega e significa vinho, mas também 

tem um correspondente em outro conto chamado Sombra, do mesmo autor. Em Sombra, 

Oinos é um narrador-personagem que embriagado se junta a amigos num local afastado 

da sociedade para fugir da peste que assolava o país. A sombra vinha em busca de um 

deles contaminado pela peste.  

Em “O poder da palavra”, os personagens não estão na Terra, já participam, 

digamos, de outro plano, e talvez por isso mesmo nesse conto a correspondente do 

nome Oinos não lhe seja tão fiel. O personagem parece demonstrar um comportamento 

lúcido, no diálogo com o outro personagem. Em contrapartida, Agatos é o orientador de 

Oinos nesse novo mundo. Nas palavras do próprio Agatos: 

 

Não parecem, são; são sonhos e paixões! Esta estrela extraordinária, fui 

eu que a criei, deve haver uns três séculos, proferindo algumas frases 

apaixonadas, com os punhos cerrados e os olhos arrasados de lágrimas, aos pés 

da minha bem amada. As suas flores brilhantes são os mais caros de todos os 

sonhos não realizados, e os seus vulcões furiosos são as paixões do mais 

tumultuoso e do mais insultado dos corações!
133

 

 

 

Machado, em Viver!, escolheu uma figura mitológica conhecida, Prometeu, e na 

nota de rodapé da antologia de contos organizada por John Gledson, temos a referência 
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ao outro personagem: “Ahasvérus, personagem da peça homônima do historiador e 

escritor francês Edgar Quinet (1803-75)”
134

: 

 

Motivo da tragédia de Ésquilo, Prometeu acorrentado, o mito grego é, 

em Hesíodo, o responsável pela separação definitiva entre os homens e a 

divindade. Se na Teogonia ele é tão somente benfeitor dos homens, em nome de 

quem tenta enganar Zeus, em outras tradições surge como criador dos mortais, 

tendo-os modelado com argila.
135

 

 

A pergunta que se faz não está somente na estrutura, mas também no tema. 

Estando Ahasverus vivendo o último e derradeiro dia de uma vida errante, que durou 

boa parte da existência humana, indo do nascimento de Jesus Cristo até o momento de 

sua morte; nessa circunstância, com quem dialogar? Prometeu parece uma boa escolha, 

pois serve bem ao propósito: Ahasverus desejava se lamentar com o “responsável” pela 

vida.   

Ahasverus em seu devaneio mistura lamúrias, revolta, rebeldia e gratidão. Esse 

último sentimento só aparece advindo de uma doce ilusão ofertada por Prometeu, tornar 

Ahasverus “rei eleito de uma raça eleita”.
136

 Aliás, promessa não cumprida. O humor 

machadiano quase sempre mordaz, pode se referir numa escala menor a toda a raça 

humana, desejosa de uma redenção ao menos no final da vida, para quem sabe dar 

algum sentido grandioso à vida. 

A peça Viver! tem outra faceta, pois corresponde diretamente a um dos temas 

desta Tese. Nela percebemos o embate entre as escolas que disputavam a dramaturgia 

naquela época, romântica e realista. Nas palavras de Loyola, temos uma análise que nos 

ajuda a compreender melhor o argumento: 

 

O mundo de Viver! é certamente outro: participa da crise desta cultura, 

dialogando privilegiadamente com a face do Romantismo que põe em causa o 

fundamento. Na voragem do movimento, fala o vácuo do não-sentido. 

Problematizando a totalidade dos valores, espocando em várias dimensões da 

cultura, abalando os pilares do Conhecimento.
137
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Hora de retomar os contos de Poe: “Colóquio entre Monos e Uma”, “Colóquio 

entre Eiros e Charmion” e “O poder da palavra” permitem estabelecer uma relação de 

maior proximidade entre o primeiro citado e Viver!, pois filosoficamente eles se 

assemelham. Já os contos de Poe parecem fazer parte de uma reflexão gradativa que tem 

como desfecho o conto: O poder da palavra. 

Em “Colóquio entre Monos e Uma” e “Colóquio entre Eiros e Charmion” o 

diálogo é trabalhado na ideia de casais terrenos que se encontram após a morte e 

recordam a vida terrena, num período que não acreditavam na vida eterna, com as 

lamentações e dissabores por não saberem a essa “verdade”. Os dois contos revelam a 

mesma ideia: a existência de duas mortes por indivíduo; a primeira nos levaria para o 

túmulo, e a outra ocorrida após o fim do mundo.  

Em “O poder da palavra”, o escritor parece querer alertar as pessoas sobre suas 

ações, estabelecendo uma linha de raciocínio que nos torna diretamente responsáveis 

pelo caos, mesmo em pequenos e insignificantes gestos ou palavras, independentemente 

da posição que se ocupe na sociedade. Recorde-se a fala de Agatos: 

 

(...) Sabes perfeitamente que, assim como nenhum pensamento pode 

perder-se, assim não há uma única ação que não tenha um resultado infinito. As 

nossas mãos agitando-se no ar, quando éramos habitantes da terra, causavam 

certa vibração na atmosfera ambiente. Essa vibração prolongava-se 

indefinidamente, comunicando-se a cada molécula da atmosfera terrestre, que, a 

partir desse momento e para sempre, era posta em atividade por aquele simples 

movimento da mão. (...)
138

 

 

De modo similar, Machado tece considerações sobre o personagem Ahasverus: 

“(...) O errante não errará mais. (...)”.
139

 Sabemos que se trata de uma representação do 

judeu errante, aquele que caminhará eternamente sobre a face da terra. No entanto, o 

escritor permite-nos interpretar de outro modo, principalmente no contexto em que a 

frase é citada, podendo se corresponder: aquele que erra não cometerá mais erros, pois 

se aproxima o dia de sua morte.  

No estudo de Loyola, surgem outros significados para o mesmo personagem: 

 

(...) Ahasverus refere-se ao antigo mito, lenda que a tradição incorpora 

literariamente no XIII, tornando-se no XVII, pela tradução francesa, o ‘judeu 
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errante’. Ahasverus e o gênio, poema de Castro Alves, recupera a figura 

lendária, o ‘eterno viajor’, vagando pelo mundo, condenado à não aceitação e ao 

movimento perpétuo.
140

 

 

(...) 

 

Ahasverus é então o último homem que vai inaugurar o novo mundo, 

pelas mãos do Prometeu fáustico.
141

 

 

No texto, Machado inicia com rubrica própria do teatro e anuncia o derradeiro 

dia, não somente do personagem, mas também de toda a raça humana: “Fim dos 

tempos.” O personagem Ahasverus está “sentado em uma rocha, fita longamente o 

horizonte, onde passam duas águias, cruzando-se.”
142

 E adormece, depois de meditar. O 

que isso significa? A conversa com Prometeu não terá passado de um sonho?  

Esse mesmo personagem, Ahasverus, é retomado por Machado em um dos seus 

mais conhecidos romances, Dom Casmurro. Nós o encontraremos no capítulo LXXIII 

O contra-regra: “(...) O principal personagem era Ashaverus, (...)”.
143

  

No romance, a peça apocalíptica está em seu momento final, provavelmente 

carregada de tensão, mas numa distração nos bastidores, a trombeta não é tocada no 

momento certo. Então, o ator alertou o contrarregra: “O pistom! o pistom! o pistom!” e 

o público “desatou a rir”,
144

 causando assim um efeito oposto ao contexto geral da peça, 

que se queria trágico.  

 

Conclusão 

 

As peças possuem muitos pontos de contacto. Esse movimento suscitou outra 

indagação, até mesmo por se tratar de tema recorrente: o embate entre dois polos da 

mesma moeda, razão versus emoção. E ficou ainda mais evidente quando ao 

analisarmos cada peça, sempre percebemos a existência dessa disputa, com desfechos 

distintos.  
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Também é importante ressaltar que, ao reler todas as peças machadianas, 

percebemos que a obra ganha um relevo maior se vista por cima, ou seja, pelo conjunto. 

Afinal foi assim que vimos vários assuntos aparecendo repetidamente, mas que algumas 

vezes ficaram obscuros pelas constantes mudanças de tratamento dos mesmos assuntos 

em cada obra.  

 Nos dois próximos capítulos, exploraremos as possíveis consequências dessa 

descoberta. 
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RECONSTITUIÇÃO CRONOLÓGICA DO TEATRO MACHADIANO 
 

 

PEÇAS DO PRÓPRIO MACHADO 
 

 

PEÇA 

 

 

DATA 

 

TÍTULO 

1ª 

 

1860  

2ª 

 

1861 Desencantos 

3ª 

 

1862 O caminho da porta 

4ª 

 

 O protocolo 

5ª 

 

 Quase ministro 

6ª 

 

1864  

7ª 

 

1865 As forcas caudinas * 

8ª 

 

  

9ª 

 

 Os deuses de casaca 

 10ª  

 

1866  

11ª 

 

  

12ª 

 

  

13ª 

 

1869  

14ª 

 

1870 Uma ode a Anacreonte ** 

15ª 

 

1873  

16ª 

 

1880 Tu só, tu, puro amor 

17ª 1896 Não consultes médico 

18ª 

 

1906 Lição de botânica 
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*Peça publicada no Jornal das Famílias como “Linha reta e linha curva” (versão 

narrativa da comédia). 

** Peça publicada nos Contos Fluminenses e Falenas (livro de versos). 

 

 

  

 

 

TRADUÇÃO 

 

 

TÍTULO ORIGINAL 

 

 

NOVO TÍTULO 

 

OUTROS AUTORES 

 

 

Hoje avental, amanhã luva Do francês 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Montjoye  

 

Octave Feuillet 

  

 

 

 Suplício de uma mulher 

 

Dumas Filho e Girardin 

  

 

 

  O anjo da meia-noite  

 

Barrière e Plouvier 

 O barbeiro de Sevilha 

 

 

Beaumarchais 

 A família Benoiton 

 

Sardou 

Un caprice Como elas são tolas 

 

Alfred de Musset 

  Les plaideurs Os demandistas 

 

Racine 

Obs.: Existem ainda alguns diálogos dramáticos como: “Antes da missa”, “O melhor 

remédio”, “Viver”, “Lágrimas de Xerxes”, que foram publicados em revistas e em 

livros de contos. 

 

 

PEÇAS ANALISADAS POR MACHADO DE ASSIS 

 

PEÇA DRAMATURGO DATA CANAL CRÍTICA LITERÁRIA 
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A dama das camélias Alexandre Dumas 

Filho 

1856 e 8 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

A honra de uma família sem o nome do autor    

A probidade e dois 

mundos 

português César de 

Lacerda 

   

A questão do dinheiro Alexandre Dumas 

Filho 

1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

As mulheres de 

mármore 

Theodore Barrière e 

Lambert 

1856 e 8 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

As mulheres terríveis Dumanoir    

Cativo de fez Antônio Joaquim da 

Silva Abranches 

   

Cobé Joaquim Manuel de 

Macedo 

   

Erro e amor     

Luís Ernesto Cibrão    

Miguel, o torneiro José Romano    

O asno morto Theodore Barrière 

(adaptação) 

   

O casamento de Olímpia Émile Augier 1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

O filho de Giboyer Émile Augier 1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

O genro do Sr. Pereira Émile Augier 1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

O mundo equívoco Le Demi-Monde 1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

O sineiro de São Paulo Joseph Bouchardy    

Os hipócritas Theodore Barrière 1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

Os parisienses Theodore Barrière e 

Lambert 

1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

Por direito de conquista Ernest Legouvé 1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

Simão ou o velho cabo 

de esquadra 

Adolphe Dennery e 

Dumanoir 

   

Um pai pródigo Alexandre Dumas 

Filho 

1858 Jornal A Marmota O passado, o presente e o futuro 

Valentina sem o nome do autor    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

 

 

 

 

A cena do teatro 

 

Ou um romance em cena: Dom Casmurro 
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 Introdução  

 

Neste capítulo, como anunciamos na Introdução, trataremos da fortuna crítica 

tanto do teatro machadiano quanto do romance Dom Casmurro. Contudo, como não 

pretendemos exaurir o tópico, devemos esclarecer nossos propósitos e, sobretudo, nosso 

método de leitura. 

 De um lado, enfrentamos o problema incontornável do desequilíbrio em relação 

às duas fortunas críticas. Em outras palavras, se a bibliografia secundária acerca do 

teatro machadiano sempre foi pouco numerosa, já o romance Dom Casmurro propiciou 

uma fortuna crítica numerosa e, em aparência, inesgotável, pois novos artigos e livros 

sobre as memórias de Bento Santiago são publicados com grande regularidade.  

 De outro lado, o objetivo desta Tese supõe um recorte preciso na leitura que 

oferecemos da fortuna crítica, especialmente de Dom Casmurro. Em outras palavras, 

empregaremos uma estratégia dupla.  

Em primeiro lugar, procuraremos aproveitar as lições dos principais intérpretes 

do teatro machadiano. Desse modo, cumprimos com um dos nossos principais 

propósitos, qual seja, mapear a recepção crítica do teatro machadiano, além de 

desenvolver uma análise conjunta de suas peças.  

Em segundo lugar, no recorte que faremos da recepção crítica de Dom Casmurro 

privilegiaremos instâncias interpretativas que permitam caracterizar o que estudaremos 

no último capítulo desta Tese através do conceito de “prosa encenada”; conceito esse 

que busca dar concretude à ideia que apresentamos na Introdução e no primeiro capítulo 

desta Tese, isto é, o teatro machadiano também pode ser compreendido a partir da noção 

de um laboratório de temas e de procedimentos textuais.  

 O esclarecimento de nosso método de leitura é particularmente importante, pois, 

vale reiterar, não pretendemos oferecer uma amostra exaustiva da fortuna crítica 

machadiana, porém restringir nosso olhar à hipótese que estrutura esta Tese.  

 

 

 

 

 

 



79 

 

2.1 Fortuna crítica: o teatro machadiano 

 

 Nas páginas que seguem, privilegiaremos os estudos de dois pesquisadores, 

cujos trabalhos foram fundamentais para a perspectiva que buscamos desenvolver: João 

Roberto Faria e Cecília Loyola, com destaque para o primeiro pesquisador, cujos textos 

forneceram a base de nossa interpretação.  

 Naturalmente, não ignoramos que a fortuna crítica dedicada ao teatro – embora 

menos numerosa do que a consagrada a outros gêneros literários exercitados pelo autor 

de Dom Casmurro – comporta outros títulos de relevo. Em alguma medida, eles serão 

incorporados brevemente em nosso estudo. Reafirmamos, porém, o objetivo de associar 

o exame da fortuna crítica em íntima associação com o tema desta Tese.   

 De qualquer modo, vale a pena recordar alguns títulos destacados.  

 Em “Do palco à página”,
145

 Marília Rothier Cardoso analisou a presença de 

elementos teatrais especialmente em Memórias póstumas de Brás Cubas e Dom 

Casmurro. Na avaliação de Rothier Cardoso: 

 

(...) Na perspectiva dos narradores machadianos, a empostação trágica 

cruza-se com o cotidiano – e aí se localiza a comédia, de que fica a marca 

através das citações insistentes do Tartufo de Molière. 

(...) 

Por que não arrancar máscaras, se não há rosto de verdade por trás 

delas?
146

 

 

 De fato, como analisaremos detalhadamente no próximo e último capítulo, 

dispositivos propriamente teatrais fornecem um dos elementos centrais de estruturação 

de Dom Casmurro. O estudo de Rothier Cardoso, nesse sentido, foi importante para o 

desenvolvimento de nossa hipótese. 

 De um modo mais sistemático, Maria Augusta Ribeiro dedicou seu mestrado
147

 e 

doutorado
148

 ao estudo do teatro machadiano, compreendido em suas formas de 

estruturação. Além disso, escreveu, com Jacó Guinsburg, um instigante estudo do teatro 

                                                 
145

 Marília Rothier Cardoso. “Do palco à página: um espetáculo entre aspas”. Simpósios de 

Literatura Comparada, Belo Horizonte: UFMG, 1987, p. 412-428.  
146

 Idem, p. 414. 
147

 Maria Augusta H. W. Ribeiro. O teatro oculto na ficção narrativa de Machado de Assis: o 

caso da adulteração de um adultério. São Paulo: Escola de Comunicação e Artes da USP, 1981. 
148

 Maria Augusta H. W. Ribeiro. Machado de Assis, um teatro de figuras controversas. São 

Paulo: Escola de Comunicação e Artes da USP, 1989. 
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em Dom Casmurro, que retomaremos no próximo capítulo. Pensamos no ensaio “A 

consciência do espetáculo no espetáculo da consciência”.
149

 

 Na esteira desses estudos, destacamos ainda a Dissertação de Mestrado de Eliane 

Fernanda Ferreira, Machado de Assis: sob as luzes da ribalta. Em seu trabalho, a 

pesquisadora lançou mão de um instrumental semiótico,
150

 pouco relacionado a nosso 

projeto. No entanto, ressalvamos a importância de sua investigação, cujo eixo pode ser 

vislumbrado na afirmação, que muito se aproxima à hipótese que apresentamos: 

 

A ironia é, desse modo, a estruturadora do discurso teatral de Machado 

de Assis, por possibilitar a circulação do ponto de vista teórico do dramaturgo 

que acredita na função educadora e civilizadora do teatro. Por um lado, como 

elemento estruturador da obra teatral machadiana (...). Por outro lado, a ironia 

proporciona o desvelamento de determinados aspectos culturais, sociais e 

estéticos (...).
151

 

 

 

 Feitas essas ressalvas acerca de títulos significativos da fortuna crítica do teatro 

machadiano, concentraremos nossa atenção no exame dos trabalhos de João Roberto 

Faria e Cecília Loyola.  

 

 

2.2 A visão do pesquisador João Roberto Faria  

 

 

Não seria um exagero observar que o teatro machadiano costuma ser visto como 

se fosse um “acidente” dentre outros gêneros literários exercitados por Machado de 

Assis. Contudo, na última década uma maior atenção tem sido dispensada as suas peças. 

Algo similar também aconteceu em relação a seu trabalho poético. De fato, a reedição 
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 Maria Augusta H. W Ribeiro & Jacó Guinsburg. Jacó Guinsburg. Diálogos sobre o teatro. 

Armando Sérgio da Silva (org.). São Paulo: EDUSP, 1992.  
150

 “O ensaio Machado de Assis: sob as luzes da ribalta tem como base teórica os conceitos que 

constituem a ‘doutrina dos signos’ do semioticista americano Charles Sanders Peirce”. Eliane 

Fernanda C. Ferreira. Machado de Assis: sob as luzes da ribalta. São Paulo: Editorial Cone Sul, 

1998, p. 17. 
151

 Idem, p. . 
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de suas poesias completas,
152

 organizado por Cláudio Murilo Leal, tem renovado a 

compreensão das mesmas.
153

  

Para melhor ilustrar o que dizemos, recordamos uma visão sintomática do teatro 

machadiano, bem caracterizada na apreciação de Agrippino Grieco: 

 

Nas entrelinhas, o próprio Machado reconheceu que não possuía 

irresistível vocação para o gênero. E Quintino Bocaiúva, que também não 

produzira coisas prestantes em literatura dramática, aconselhou o outro a fazer o 

que ele relutava em fazer: produzir uma obra-prima ou fugir às pretensões de 

vencer no palco. Aliás, as palavras de Quintino vieram numa espécie de homília 

redigida no tom cívico e humanitário do Camacho, do Quincas Borba. 

As pequenas peças de Machado seriam no máximo para grupos de 

amadores, como outrora os tivemos, e ótimos, no Clube Ginástico Português e 

no Clube de São Cristóvão. Ficando numa categoria indeterminada, 

distanciavam-se tais peças dos admiradores de Martins Pena, sem chegar a 

satisfazer os admiradores do mucilaginoso Feuillet, dados a supor que no 

segundo existiam profundos conceitos filosóficos. 

Machado diferia do ambiente e diferir é quase agredir. Os brasileiros 

mais em dia com as letras europeias aceitavam os violentos paradoxos de Dumas 

Filho porque estavam na língua do paradoxo, mas sentiam, e não sentiam mal, 

que nossas figuretas, seguindo assim modelos de outras plagas, davam um pouco 

a impressão de caricaturas, como no caso das mineirinhas ou baianinhas que 

imitavam canhestramente as elegantes da Corte. 

Machado jamais conseguiria ser um técnico de construção teatral à 

Sardou. Faltava-lhe a credibilidade, a verossimilhança com que os burgueses, 

despreocupados da verdade total, se contentam. Tudo isso era teatro para posição 

horizontal, para ser lido na cama. Faltava-lhe uma vida vivida e, não houvesse 

ele escrito os romances e contos do seu período de plenitude e, apenas com suas 

peças, seria hoje sombra irreconhecível. Era isso estático e teatro exige dez 

dínamos a movê-lo. As personagens de Machado arrazoavam tanto que não 

tinham tempo de agir. E o espectador assustar-se-ia se pressentisse que elas iam 

entrar em ação...
154

  

 

Em alguma medida, o esforço desta Tese relaciona-se com a citação acima, mas, 

pelo avesso, pois desejamos superar o lugar-comum contido na argumentação de 

Agrippino Grieco. Tudo se passa como se a ação teatral apenas pudesse realizar-se 

como uma sequência ininterrupta de fatos, à espera da peripécia que conduziria ao 

clímax, encerrando o drama. Como vimos no primeiro capítulo, na apresentação de seu 
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 Cláudio Murilo Leal (org.). Machado de Assis. Toda a Poesia. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
153
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 Agrippino Grieco. Machado de Assis 2ª Edição Revista. Rio de Janeiro: Conquista, 1960, p. 

148, 149 e 150. 
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romance de estreia, Ressurreição, Machado havia esclarecido seu verdadeiro propósito, 

qual seja, valorizar o conflito de personalidades muito mais do que o encadeamento de 

fatos exteriores à subjetividade de seus personagens. Em alguma medida, é como se 

esse princípio já estivesse em elaboração nos exercícios teatrais machadianos; aspecto, 

aliás, que reforça o ponto que defendemos nesta Tese. 

Lúcia Miguel Pereira reafirmou o juízo do polêmico Grieco, embora 

naturalmente lançando mão de uma dicção muito diferente. A biógrafa do escritor, além 

de inspirada estudiosa da obra machadiana, não hesitou na hora de caracterizar os 

esforços dramáticos do autor: 

 

Aliás, ele devia estar mais que familiarizado com o teatro, tendo sido 

representadas várias de suas peças: O Caminho da Porta e O Protocolo no 

Ateneu Dramático, Quase Ministro e Os Deuses da Casaca por amadores, 

aquela numa sociedade da rua da Quitanda, esta na Arcádia Fluminense.Tiveram 

apenas um êxito devido à camaradagem essas comédias. E, ainda assim, talvez 

tenham tido mais do que mereciam. A monotonia que sombreia toda a obra de 

Machado, como as sutilezas psicológicas que a realçam, não se presta à cena.
155

 

 

Portanto, o estudo do teatro de Machado de Assis precisa superar essa visão 

consagrada, como afirmamos na introdução deste trabalho. 

Contudo, atualmente a tarefa de reavaliar o teatro machadiano foi muito 

facilitada pelo indispensável trabalho de pesquisa realizado por João Roberto Faria. Em 

Machado de Assis: do teatro, textos críticos e escritos diversos, podemos observar 

melhor as pretensões iniciais do crítico Machado de Assis, suas mudanças de 

comportamento na maturidade que permitiram partir de conceitos talvez muito rígodos 

para se aproximar mais do escritor que aprendemos a apreciar.  

Através de uma extensa pesquisa, João Roberto Faria soube observar no censor 

teatral Machado de Assis pontos importantes para traçar o perfil do futuro 

dramaturgo.
156

 Junto ao seu trabalho buscaremos, na própria produção machadiana, 

novas pistas que servirão de argumentos para o principal tema desta tese: recuperar um 

novo olhar sobre a obra dramatúrgica do autor. 
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 Lúcia Miguel Pereira. Machado de Assis. (Estudo crítico e biográfico). São Paulo: Editora 
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 Como discutimos brevemente no primeiro capítulo, José Luís Jobim também analisou a 

atuação de Machado de Assis como censor teatral: “Machado de Assis, membro do 

Conservatório Dramático Brasileiro e leitor do Teatro Francês”. José Luís Jobim (org.). A 

Biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001. 
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Importante esclarecer que, neste capítulo, pretendemos resenhar os críticos 

machadianos que se referiram principalmente ao gênero dramático. Portanto, 

assumimos que, além das citações, os trechos que se seguem estão diretamente ligados 

ao trabalho deles. Certos pontos serão rememorados por acreditarmos imprescindíveis 

para ressaltar o tema fundamental deste trabalho. A análise dos escritos machadianos 

como crítico teatral também ajudará a compreender melhor as motivações de suas 

peças.  

Além disso, os questionamentos de Machado, crítico teatral, poderão nos 

orientar no trabalho de entendimento não somente de suas peças, mas também das obras 

em outros gêneros por ele trabalhados.  

 

2.3 Machado de Assis e o teatro de seu tempo 

 

Como se sabe, Machado foi folhetinista, crítico teatral, comediógrafo, poeta, 

tradutor e censor do Conservatório Dramático, além de ter trabalhado com os mais 

diversos gêneros literários. Um dos exemplos do reconhecimento que obteve entre os 

intelectuais foi uma conhecida carta pública enviada por José de Alencar, em 1868. 

Nela, Alencar pedia a opinião de Machado sobre alguns poemas e o drama Gonzaga ou 

A Revolução das Minas, de Castro Alves. Carta estampada no “Correio Mercantil” de 

22 de fevereiro de 1868. Recordemos as palavras de Alencar: 

 

O Sr. foi o único de nossos modernos escritores, que se dedicou 

sinceramente à cultura dessa difícil ciência, que se chama a crítica. Uma porção 

do talento que recebeu da natureza, em vez de aproveitá-lo em criações próprias, 

teve a abnegação de aplicá-lo a formar o gosto e desenvolver a literatura pátria. 

Do Sr., pois, do primeiro crítico brasileiro, confio a brilhante vocação literária 

que se revelou com tanto vigor.
157

 

 

O ponto levantado por Alencar merece destaque, mas precisamos torcer um 

pouco o sentido de suas palavras. Vale dizer, Machado não teria sacrificado seu talento 

criador em favor da atividade crítica, porém teria talvez sido o primeiro autor brasileiro 

a conjugar as duas vocações com rara felicidade. Lembremos, ainda, que em 1910, o 
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filho do autor de Iracema, Mário de Alencar, reuniu a crítica literária de seu dileto 

amigo. Na advertência, Mário de Alencar escreveu: 

 

Depois de ler este livro, perguntará o leitor naturalmente por que é que o 

autor destes excelentes trabalhos de crítica não a fez com assiduidade com que 

cultivou outro gênero de literatura. As páginas aqui recolhidas são uma prova 

cabal de que ele era um crítico exímio e seria, querendo-o, um dos melhores que 

já escreveram na língua portuguesa. Possuía, para o ser, todas as qualidades: o 

conhecimento das literaturas estrangeiras e da nacional, o conceito esclarecido, a 

isenção do espírito, e a capacidade rara de abstrair o próprio gosto para a justa 

apreciação de ideias e processos de autores e de escolas.
158

  

 

 

O organizador, contudo, esclareceu o motivo em tese inesperado do abandono da 

crítica: “A profissão de crítico é por isso entre nós das mais penosas, das mais ingratas, 

e das mais arriscadas”.
159

 Porém, assim como propomos em relação ao teatro, a crítica 

não teria sido abandonada. Pelo contrário, ela teria sido incorporada à própria criação 

ficcional. E isso tanto positiva quando negativamente: o tema desenvolvido com 

profundidade por José Luís Jobim. Nas palavras do crítico: 

 

Machado de Assis, em sua crítica literária, antecipa linhas de 

encaminhamento que realizará em sua produção romanesca, ainda que seja pelo 

negativo: o que vai condenar na crítica servirá como modelo negativo para o que 

ele vai empreender como escritor. Ou seja, ele evitará o que condena no modelo 

negativo.
160

   

 

Encerrada essa pequena digressão, retornamos ao trabalho de pesquisa de João 

Roberto Faria. Ele nos posiciona nas obras do crítico e cronista Machado, relatando o 

espaço e a data de suas publicações. Sua “introdução” é uma ferramenta importante para 

a compreensão desses textos machadianos. Aqui estaremos explorando bem esse 

trabalho para que os leitores desta tese compreendam mais profundamente o 

amadurecimento da compreensão teatral ocorrida no próprio Machado. 

Machado foi aos poucos se tornando o maior escritor brasileiro e seus pareceres 

para o Conservatório Dramático Brasileiro fazem parte desse processo de formação 

cultural. A sua produção jornalística se inicia com periódicos, na Marmota Fluminense, 
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A Marmota ou O Espelho, e aumenta com o Diário do Rio de Janeiro. Também como 

folhetinista em O Futuro, de setembro de 1862 a julho de 1863, e na Imprensa 

Acadêmica, de São Paulo.  

Nesses textos, Machado revelará opiniões a respeito da vida dramatúrgica em 

expansão na cidade do Rio de Janeiro. Em 1856, os artigos críticos sairão na Marmota 

Fluminense com o título “Ideias Vagas”. Em 31 de julho, escreve sobre “a comédia 

moderna”, e mesmo iniciante já deixa claro com quais ideias trabalhará na atividade de 

crítico. No primeiro capítulo, vimos alguns instantes da reflexão do jovem crítico, antes 

de sua estreia como dramaturgo. 

Recordemos, pois, os pontos de vista do jovem Machado. 

Machado desejava aproximar a imprensa do teatro, para ter um retratado mais 

fiel do nível cultural em que estava a sociedade. E tinha certeza que o elemento burlesco 

atrasaria o amadurecimento do público para um teatro que se pretendesse moralista. Por 

exemplo, em 1859, o jovem crítico de 20 anos publicou três artigos em O Espelho, nos 

quais apresentou suas “Ideias sobre o teatro”. No dia 25 de dezembro, lançou o último 

da série, “O Conservatório Dramático”. Machado defendeu a utilidade da instituição. 

Antes de ingressar na instituição, ele confiou em sua relevância em sua significação:  

 

A literatura dramática tem, como todo o povo constituído, um corpo 

policial, que lhe serve de censura e pena: é o conservatório. 

Dois são, ou devem ser, os fins desta instituição: o moral e o intelectual. 

Preenche o primeiro na correção das feições menos decentes das concepções 

dramáticas; atinge ao segundo analisando e decidindo sobre o mérito literário – 

dessas mesmas concepções. 

Com esses alvos um conservatório dramático é mais que útil, é 

necessário. A crítica oficial, tribunal sem apelação, garantido pelo governo, 

sustentado pela opinião pública, é a mais fecunda das críticas, quando pautada 

pela razão, e despida das estratégias surdas.
161

  

 

Aqui, corpo policial, remete à etimologia: politia, no sentido de governo, 

costume, hábito. O Conservatório, assim, reuniria um grupo de especialistas dedicado 

ao exame das peças que seriam encenadas e traduzidas. Daí, o caráter moral diria 

respeito à elevação dos costumes – mores – e não necessariamente ao sentido pejorativo 

dado hoje em dia ao adjetivo “moralista”. 

O jovem Machado descobre na “comédia moderna” uma possibilidade de 

representar a vida com o objetivo de recuperá-la. Vejam-se, por exemplo, as peças por 
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ele analisadas e tidas como “recomendáveis”: As mulheres de mármore, de Theodore 

Barrière e Lambert Thiboust; e A dama das camélias, de Alexandre Dumas Filho.  

Na época, como João Roberto Faria reconstruiu com precisão, havia uma disputa 

acirrada entre duas companhias que agitavam a vida cultural da cidade. Eram elas, o 

Teatro Ginásio Dramático e o Teatro S. Pedro de Alcântara. O último dirigido por João 

Caetano, que viu com preocupação a perda da sua hegemonia. Sua companhia 

apresentava tragédias neoclássicas e dramas românticos. Diferentemente do Ginásio 

com novidades francesas, a exemplo, as peças de Alexandre Dumas Filho e Émile 

Augier, fazendo com que os jovens se interessassem mais pelo teatro. 

O primeiro texto importante de Machado foi “O passado, o presente e o futuro 

da literatura”, publicado em “A Marmota”, em abril de 1858. Neste texto, expunha suas 

opiniões sobre o teatro, consequentemente acerca das peças encenadas no Ginásio 

Dramático.  

Entre as peças estavam: A dama das camélias, O mundo equívoco (Le Demi-

Monde), Um pai pródigo e A questão do dinheiro, de Alexandre Dumas Filho; As 

mulheres de Mármore e Os parisienses, de Theodore Barrière e Lambert Thiboust, Os 

hipócritas, de Barrière, O genro do Sr. Pereira, O filho de Giboyer, O casamento de 

Olímpia, de Émile Augier, A crise, de Octave Feuillet, Por direito de Conquista, de 

Ernest Legouvé. 

A dramaturgia no Ginásio Dramático buscava encenar questões que se 

relacionassem a valores éticos das classes sociais mais abastadas, buscando ter efeito 

através da identificação do público com os personagens apresentados e suas ações.
162

 Os 

temas demonstravam o embate entre virtudes e vícios. Os brasileiros desejavam se 

modernizar, mas o trabalho escravo era presente, o que significava um atraso em todos 

os âmbitos sociais e tal dilema por vezes ocupava o centro do palco.  

Machado acompanhou a produção de José Alencar na dramaturgia. Como se 

sabe, em 1857, o romancista publicou O Guarani, em folhetins no Diário do Rio de 

Janeiro, e em outubro teve encenada, no Ginásio Dramático, a peça Verso e Reverso; 

em novembro O Demônio Familiar, proporcionando um novo direcionamento com a 

comédia realista à la Dumas Filho.  

O drama romântico de Alencar deveria ser substituído pela comédia realista, 

forma que parecia mais adequada para o momento histórico que se vivia no Segundo 
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Reinado. E com Dumas Filho, em sua peça La Question d’Argent, foi o modelo 

escolhido por Alencar ao lançar O demônio familiar. Para Alencar, a alta comédia é o 

resultado da relação moralista com a comédia realista. Sob a influência clássica 

horaciana, da utilidade da arte com o estudo realista das condições existentes no seu 

tempo. 

Machado escreveu em “O presente, o passado e o futuro da literatura”, em maio 

de 1858, lamentando a inexistência de um teatro tipicamente brasileiro, porque na 

verdade o que existia eram muitas peças traduzidas. E apontou culpados: no caso os 

empresários, mas também o público – como vimos no primeiro capítulo. Para ele, se as 

comédias de Martins Pena e Macedo faziam sucesso, isso era a demonstração que o 

público saberia ajudar na formação de um repertório mais brasileiro. Então, sugeriu um 

imposto sobre peças traduzidas e teve o apoio de Alencar. 

Machado, assim, tomou partido da renovação teatral encontrada no Ginásio 

Dramático e assumiu o papel de crítico teatral no jornal O Espelho, em 1859. O jornal 

durou dezenove números: de 4 de setembro de 1859 até 8 de janeiro de 1860. A partir 

daí, para a Revista de Teatros escreveu dezoito textos críticos. Nos números 4, 5 e 17 

publicou o já mencionado “Idéias sobre o Teatro”, em três artigos em que não 

comentava os espetáculos diretamente, mas refletia sobre a situação difícil do teatro 

brasileiro. 

Machado percebe, no Brasil, a falta de iniciativas governamentais, e acredita que 

cabia aos empresários teatrais exigir mudanças. Mas, claro, ainda hoje, não é esse o 

caminho mais usual. Por isso, Machado não poupou João Caetano, ator e empresário 

que recebia apoio do governo, mas que era fiel à escola romântica de interpretação, 

seguindo um repertório de melodramas, não impulsionando a plateia para outro tipo de 

formação teatral. É como se o teatro não colaborasse para a educação da audiência, mas 

apenas confirmasse seu gosto prévio. 

Desse modo, sua ideologia o aproximou de Quintino Bocaiúva e de José de 

Alencar, empenhados os dois em reformar o teatro nacional, como Gonçalves de 

Magalhães havia feito nos primórdios do romantismo no Brasil. A pesquisa feita por 

João Roberto Faria mostra que aumentou nessa época o número de intelectuais que 

simpatizava com o realismo francês. Recordemos o nome de alguns deles: Francisco 

Otaviano, Henrique César Muzzio, Francisco Pinheiro Guimarães, Sousa Ferreira, 

Leonel de Alencar – irmão de José de Alencar.  
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Na opinião desses homens de letras, a ausência dessa forma de dramaturgia, com 

textos mais densos e engajados, acarretava a falta de identificação da cena teatral com 

os dilemas da vida social e, então, inevitavelmente a perda de sua função civilizadora – 

considerada por esses intelectuais como seu destino mais nobre. Ou seja, o teatro 

deixaria de ser o “canal de iniciação” eficiente para afirmação dos ideais próprios à 

modernidade. Machado, nessa época, demonstrava acreditar na força do teatro como 

agente transformador de uma nação.  

De 1860 a 1863, Machado será assíduo espectador no Ginásio, que contará com 

peças que abordam a burguesia no Rio de Janeiro e também irá colaborar em 1862 e 

1864 com o Conservatório Dramático. Cumpria, assim, a vocação que atribuía ao teatro 

e seu papel transformador. 

Como crítico da cena que lhe era contemporânea, Machado se preocupava com 

todos os aspectos da montagem e da apresentação. Nos folhetins, mantinha um padrão 

que se pode identificar: primeiro analisava as peças, literárias e dramáticas, enredos e 

comentavas as interpretações. Raros elogios foram feitos a João Caetano, em suas 

atuações no S. Pedro de Alcântara, mas ao mesmo tempo reconhecia seu talento de ator. 

Na verdade, o repertório anacrônico e a não iniciativa pessoal para alçar novos voos 

incomodava Machado, por crer que essa atitude distanciava o público das novas 

tendências teatrais, com destaque para o teatro realista francês. Admirava Victor Hugo, 

adepto do realismo teatral e via o teatro como sacerdócio, o palco uma tribuna e o 

dramaturgo um legislador: 

 

As diferenças entre o Ginásio Dramático e o S. Pedro de Alcântara não se 

resumiam ao repertório. Eram visíveis também no terreno da interpretação. 

Enquanto João Caetano não economizava os exageros típicos do ator romântico 

– gestos arrebatados, fisionomia carregada, voz imposta etc. –, atores como 

Furtado Coelho e Joaquim Augusto de Sousa procuravam atingir o máximo de 

naturalidade em seus desempenhos, visando ao efeito realista. Machado foi 

muito atento ao trabalho dos artistas e, coerente com as suas ideias, criticou os 

exageros que viu em cena.
163

 

 

Na Revista Dramática de 29 de março de 1860, Machado explicou o papel da 

crítica teatral e de como um crítico deve proceder. Na Revista O Espelho, apesar de 

partidário da escola realista, busca opiniões mais ecléticas, pois somente assim seria 

imparcial em suas críticas, em lugar de tornar-se arauto de uma corrente determinada. 
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Isso, na verdade, parece uma primeira versão do artigo “O Ideal do crítico”, que foi 

publicado cinco anos depois.  

De qualquer modo, ainda na mesma revista, em 19 de julho de 1861, ao analisar 

a peça brasileira: Os mineiros da Desgraça, de Quintino Bocaiúva, demonstrou 

satisfação por um repertório dramático nos moldes da “escola moderna”. Machado 

buscava manter-se imparcial em seu papel de crítico, buscando apenas valores estéticos 

e éticos, porém sua opção pela escola moderna, realista, também se esclarece nessas 

análises. 

Nas palavras de Machado, o teatro era uma “escola de costumes”, “pedra de 

toque da civilização”, “uma tribuna e uma escola”. E debatia com o colega Macedo 

Soares porque os dois divergiam a respeito da participação financeira do governo. 

Macedo, por assim dizer, ganhou a disputa, uma vez que o governo não incentivou 

financeiramente o teatro – necessidade defendida por Machado, a fim de que a cena 

teatral se transformasse numa espécie de escola de costumes. 

Crítico teatral de setembro de 1859 a maio de 1865, Machado também se tornou 

comediógrafo, escrevendo as peças Hoje avental, amanhã luva, Desencantos, O 

caminho da porta, O protocolo, Quase ministro, As forcas caudinas. E como vimos no 

primeiro capítulo, ele foi ainda tradutor de Montjoye, de Octave Feuillet, além de ter 

atuado como censor no Conservatório Dramático Brasileiro. Emitiu dezesseis pareceres 

e julgou dezessete peças, no período de 16 de março de 1862 a 12 de março de 1864. 

Ele desejava ir além, acreditava que, em sua atividade como censor também deveria 

reprovar os dramaturgos por incapacidade intelectual. Isto é, não se limitava à análise da 

“adequação” aos costumes, porém se dedicava ao estudo propriamente literário dos 

textos avaliados. 

No entanto, alguma mudança de consciência acontece, fato verificado no parecer 

em que elogia Dumas Filho e Girardin, pois redescobre a moral no aperfeiçoamento da 

alma humana, vencendo a utilidade moralista da arte. 

Na Semana Literária, no Diário do Rio de Janeiro, Machado escreveu sobre os 

romances de José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, a poesia de Junqueira 

Freire e de Fagundes Varela. Em um de seus primeiro estudos, “O teatro Nacional”, 

realizou uma análise do teatro no país, só que desta vez à luz de uma nova perspectiva, 

valorizando as peças pela forma, funcionando pela impressão direta que causariam no 

espectador.  
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Mostrou-se, contudo, pessimista diante do público que ia ao teatro, afinal o 

mesmo demonstrava se agradar mais no entretenimento e chegou a prever a “completa 

dissolução da arte”, como comentou no folhetim de 10 de janeiro de 1865. 

Na Semana Literária encontraremos seus mais completos textos críticos sobre a 

dramaturgia brasileira do século XIX. Critica, por exemplo, as ousadias de As asas de 

um anjo, por retratar a prostituição com muito realismo e compara a peça de José de 

Alencar aos modelos franceses, negando-lhes o alcance transformador. 

Em A torre de concurso, de Joaquim Manuel de Macedo reclama do 

distanciamento da alta comédia, e a preferência ao burlesco. Talvez aí se encontre uma 

das explicações da ausência de estudos detidos da obra de Martins Pena. Apenas no 

estudo das peças de Alencar se encontra uma breve menção ao autor O Noviço. Dos 

predecessores do teatro nacional, considera apenas Gonçalves de Magalhães. Vejamos o 

que disse sobre Martins Pena. 

Em seu estudo do teatro de José de Alencar, em longo ensaio, publicado em três 

entregas no Diário do Rio de Janeiro, em 6, 13 e 27 de março de 1866, ele revelou a 

deficiência maior de Martins Pena: 

 

Verso e Reverso deveu o bom acolhimento que teve, não só aos seus 

merecimentos, senão também à novidade da forma. Até então a comédia 

brasileira não procurava os modelos mais estimados; as obras do finado Pena, 

cheias de talento e boa veia cômica, prendiam-se intimamente às tradições da 

farsa portuguesa, o que não é desmerecê-las, mas defini-las; se o autor d’O 

Noviço vivesse, o seu talento, que era dos mais auspiciosos, teria acompanhado o 

tempo, e consorciaria os progressos da arte moderna às lições da arte clássica.
164

 

 

 

Em fevereiro de 1868, Machado analisou o drama Gonzaga ou A revolução de 

Minas, de Castro Alves, em sua carta-resposta para Alencar. Aliás, a interpretação da 

tragédia por Adelaide Ristori inaugurou um período intenso na vida teatral do Rio de 

Janeiro, pois o público estava sedento de novidades.  

Em Dom Casmurro, romance que também será analisado no último capítulo 

desta tese devido a sua relação intrínseca com o teatro, não podemos deixar de comentar 

a presença implícita do ator Rossi; afinal, Machado viu Otelo representado por ele. 

Otelo é uma peça-chave importante em várias obras machadiana e, nas palavras de João 

Roberto Faria, o diferencial entre as obras é que Bentinho lança mão de uma violência 
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de cunho psicológico e moral. Mas, também seguindo o pesquisador do teatro brasileiro, 

a encenação feita por Rossi pode ter ajudado na composição da obra machadiana. 

As atrações populares estavam em alta, fato que deixava Machado descontente, 

pois ele buscava também privilegiar peças com valor literário. Então, a sua ideologia de 

salvar a sociedade brasileira através do teatro vai se ausentando dos seus textos. Melhor 

dito: progressivamente, Machado se torna mais exigente com a fatura literária, deixando 

em alguma medida de lado o caráter civilizador do teatro. As crônicas dos anos de 1880 

e 1890 são um bom demonstrativo disso, pois declaram a não existência de um teatro 

tipicamente brasileiro. 

Em abril de 1892, nas crônicas de “A semana”, escritas para a Gazeta de 

Notícias, durante cinco anos retratará a vida política e social, mas o teatro será lembrado 

apenas com nostalgia. Como anota com precisão João Roberto Faria, os tempos são 

outros, assim como o ponto de vista machadiano. Contudo, as três comédias dessa 

época, Tu só, Tu, puro amor..., Não consultes médico e Lição de botânica, parecem 

mostrar que ele nunca abandonou de fato o teatro. 

 Afinal, para Machado um teatro mais voltado para a nossa cultura poderia 

conscientizar a população através do imaginário coletivo, mas sem apoio dos 

governantes tornou-se inviável e ele continuamente os criticava, embora não tenha 

alcançado os resultados esperados. 

Nas palavras de João Roberto Faria: 

 

 

(...) Assim, a 31 de julho, escrevia sobre “a comédia moderna”, em 

termos que revelavam um conhecimento ainda precário do teatro da época, mas 

algumas ideias e conceitos que o acompanhariam em sua atividade crítica nos 

anos seguintes. Por exemplo, a crença no teatro como termômetro da civilização 

de um povo. Ou ainda o parentesco entre o teatro e a imprensa, ambos a indicar 

o estágio em que se encontra uma sociedade. E também a convicção de que o 

elemento burlesco e os recursos do baixo cômico, como os disfarces e a 

pancadaria em cena, deseducam o público e o afastam das boas produções 

dramáticas. (...)
165

  

 

 Como vimos, na época, dois teatros cariocas disputavam o público: o Ginásio 

Dramático, apresentando dramas, baseados na escola realista e São Pedro de Alcântara, 

com peças de vários estilos, nas quais o público parecia melhor apreciar, principalmente 
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por ter atores de renome como João Caetano. Nas últimas páginas, destacamos 

precisamente esse conflito estético. Vejamos, agora, a avaliação do pesquisador: 

 

(...) Os dramaturgos encenados pelo Ginásio Dramático, contrários à 

ideia da “arte pela arte”, deram às suas obras um caráter edificante e 

moralizador, empenhando-se na defesa dos valores éticos da burguesia, a classe 

social com a qual se identificavam. (...)
166

  

 

Por isso, duramente criticado por Machado, João Caetano era considerado 

talentoso, mas acomodado às peças sem valor literário. Em outras palavras, preocupava-

se mais com a conquista fácil do público do que com o esforço de educá-lo. Para 

Machado uma atitude infeliz, afinal acreditava que pela capacidade interpretativa do 

ator, ele deveria incitar o público para as grandes obras da época presente.  

 

Pode-se dizer que raras vezes Machado dirigiu elogios a João Caetano ou 

às peças por ele representadas no S. Pedro de Alcântara, quase sempre 

melodramas ou dramalhões ultrarromânticos. Reconhecia o talento do famoso 

ator, mas não lhe perdoava o repertório anacrônico, a falta de iniciativa para se 

atualizar enquanto artista, o que significava manter o seu público distanciado das 

novas tendências teatrais. (...)
167

 

 

 

Como indicamos, nessa época, Machado apreciava a escola realista por acreditar 

que através dela seria mais fácil modificar a sociedade. Mas, como parte de sua 

progressiva transformação, em 1878, em sua famosa crítica de O primo Basílio, 

romance de Eça de Queirós, Machado rejeitou com grande ênfase a escola realista que 

apoiava em sua juventude dedicada ao teatro.  

 Alguns intelectuais pensavam em sintonia com Machado: um deles José de 

Alencar, autor de peças realistas, como mencionamos.
168

 Na visão deles, ao somar 

elementos de aproximação com a nossa sociedade, a cena teatral permitiria uma maior 

identificação do público, o que poderia resultar na tão sonhada transformação social. 

Assim, o teatro literalmente desempenharia o papel de uma escola de costumes, um 

instrumento fundamental para a modernização das relações sociais. 
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Aliás, José de Alencar comentou em “A Comédia Brasileira”, artigo saído no 

Diário do Rio de Janeiro, da dificuldade inicial de recepção de uma peça que fosse 

inspirada na escola realista: 

  

(...) O Demônio Familiar, esta sim uma comédia escrita para significar 

uma tomada de posição e sugerir um novo rumo para o teatro brasileiro. Afinal, 

Alencar era o primeiro a escrever uma comédia realista à maneira de Dumas 

Filho. (...)
169

 

 

 

 Após o sucesso de Martins Pena e Joaquim Manuel de Macedo, Machado achou 

pertinente sugerir uma nova lei que forçosamente levasse o teatro brasileiro à 

população, em lugar de conforma-se com uma enxurrada de traduções, como se via na 

época. Para isso pensou em solucionar o entrave, sugerindo a criação de um imposto 

sobre as traduções: 

 

(...) propôs uma solução curiosa, que jamais foi adotada: um imposto 

sobre as peças traduzidas, como forma de forçar os empresários a buscar na 

dramaturgia brasileira o repertório das suas companhias (...).
170

  

 

 Como dito anteriormente, Machado inaugurou um formato de crítica teatral, pois 

quase sempre ao escrever seus textos seguia o mesmo procedimento. Isto é, principiava 

pelo posicionamento do assunto a ser abordado até estudar a atuação do elenco, a 

movimentação no palco, comentários sobre a direção e o texto. Com isso, conseguiu 

uma padronização nos artigos sobre as peças encenadas.  

  

Machado foi um crítico preocupado com todos os aspectos da montagem 

teatral. Seus folhetins quase sempre seguem um padrão: ele faz um estudo da 

peça, do ponto de vista literário e dramático, sem deixar de resumir o seu enredo 

para facilitar o entendimento do leitor, e em seguida um comentário sobre a 

encenação, destacando porém, quanto a este segundo aspecto, as interpretações 

dos artistas. Nas referências que faz aos cenários ou as figurinos, menos 

extensas, encontram-se elogios aos telões pintados por João Caetano Ribeiro, 

críticas ao S. Pedro e ao Ginásio quando usam “decorações gastas”, e 

observações rápidas, sem muitos detalhes, acerca da boa ou má realização das 

montagens. Preocupava-o antes de tudo a adequação dos cenários, figurinos e 
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objetos em cena ao universo retratado pela peça. Afinal, “a primeira regra em 

arte dramática é a harmonia” (...).
171

 

 

  

De igual modo, João Roberto Faria reconstruiu um processo muito importante na 

trajetória intelectual de Machado. Ou seja, durante um determinado período, Machado 

começou a mudar a opinião severa que tinha a respeito da divisão rígida entre as duas 

escolas literárias: realista e romântica. A mudança que se observa estaria mais próxima 

ao intelectual que conseguiu nos romances e contos tanta relevância. A crítica se refere 

a essa mudança como “obra de maturidade”, e nos anos que se sucederam Machado 

acabou se distanciando do gênero dramático e da opção inicial por um teatro apenas 

realista.  

Vejamos, no “programa” apresentado em sua estreia na Revista Dramática, 

saído em 29 de março de 1860, como ele explicou como deveria proceder a crítica 

teatral. De igual modo, percebe-se uma alteração de conceitos por ele exposto 

anteriormente em outros artigos: 

  

As minhas opiniões sobre o teatro são ecléticas em absoluto. Não 

subscrevo, em sua totalidade, as máximas da escola realista, nem aceito, em toda 

a sua plenitude, a escola das abstrações românticas; admito e aplaudo o drama 

como a forma absoluta do teatro, mas nem por isso condeno as cenas admiráveis 

de Corneille e Racine. Tiro de cada coisa uma parte, e faço o meu ideal da arte, 

que abraço e que defendo.
172

 

  

  

Porém, as exigências de Machado encontravam alguns impedimentos. Entre 

eles, vale a pena destacar os seguintes fatores: os atores, sem o apoio do Estado, 

encontravam limites reais para organizar um teatro que conscientizasse o povo. Dada a 

falta de apoio, os atores poderiam terminar por se conformar ao gosto médio do público, 

abrindo assim mão da tarefa de educá-lo. Então, o teatro deveria ser em primeiro lugar 

atraente e quem sabe depois o público mais maduro começaria outro percurso, o da 

qualidade dramatúrgica.  
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2.4 O estudo de Cecília Loyola 

 

Machado de Assis e o teatro das convenções é um título importante para a 

reflexão que apresentamos nesta Tese, especialmente pelo exame das formas próprias de 

estruturação do texto teatral machadiano, assim como pelo estudo da crítica do autor aos 

códigos sociais então dominantes. Por isso, nas próximas páginas, sintetizamos os 

pressupostos explicitados por Cecília Loyola. 

Na peça Lição de Botânica, temos o exemplo do esvaziamento dramático ao 

qual o texto de Cecília Loyola se refere na citação que abaixo reproduzimos. Na 

avaliação da autora, e a seguir glosamos sua interpretação. Esse não ser da peça, num 

teatro que se queria realista, leva o realismo ao extremo, retirando a nossa capacidade 

racional de observar os fatos. É como se, ao tentarmos racionalizar tudo a nossa volta 

para controlar as pessoas, uma vez que tivéssemos cumprido a nossa tarefa, nos 

depararássemos com a situação da peça à qual Machado nos expõe, tornando risíveis os 

protocolos impostos pela sociedade: 

 

O esvaziamento do acontecimento dramático redunda na quase 

imobilidade da cena, diluindo a noção justamente de perspectiva, aproximando a 

cena do plano. Ponto de vista único problematizado, espectador impedido de 

uma identificação clássica. A cena se coloca como uma visualidade nova, 

atuando sobre a própria noção de cena humana. Pois qual a consistência deste 

espaço movido não por caracteres dramáticos e sim exposto no artificialismo 

protocolar? Qual o estatuto desta realidade engendrada pelo arbítrio da 

racionalidade?
173

  

 

Daí, a chamada crise dos valores existentes nas peças machadianas ocorre dentro 

desse jogo, em que ele retrata a nossa sociedade, mas o faz pelo avesso. E, na qual, 

todos nós nos identificamos, fazendo associações, ainda que não saibamos exatamente 

qual o sentido, o objetivo final da peça.  

Nas peças machadianas, tudo se passa como se fôssemos invadidos pelas 

palavras e manipulações que usamos diariamente, e rimos dos espelhos nos palcos, 

refletindo a nós mesmos. 

 

(...) A crise cultural, vivida em um de seus paradoxos: o processo de 

racionalidade, que potencialmente nos faz senhores de tudo, é o mesmo que 
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submerge este homem nos esquemas convencionais dados, esquemas que 

finalmente o põem à mercê de uma ordem da qual desconhece o sentido e sobre 

a qual perdeu o domínio. O universo lógico da racionalidade, que faz caminhar a 

cena, soterra essa dimensão do Conhecimento; e o homem que emerge desta 

malha de operações racionais carrega o paradoxo de não encontrar ou reconhecer 

a própria humanidade.
174

 

  

  

Em Hoje avental, amanhã luva, temos algumas importantes alterações feitas por 

Machado a esta tradução: no título, em uma das características do personagem Durval, 

na estratégia da empregada para afastar Sofia e no final, que, na versão francesa, segue a 

bouffonnerie. Já na adaptação machadiana, destaca-se a continuidade do jogo de 

interesses que deu origem ao cerne da história, precisamente o ponto que mais interessa 

ao nosso autor. Então vejamos as pesquisas realizadas por Jean-Michel Massa, 

ressaltadas no livro de Cecília Loyola:  

   

Hoje avental, amanhã luva, se cotejada à peça francesa na qual se baseia, 

Chasse au Lion, traz importantes revelações. Jean-Michel Massa, na extensa 

pesquisa que dedicou a Machado, vida e obra, localizou o texto de MM. Gustave 

Vattier e Emile de Najac, estreado em Paris em 1852. A partir do título, cuja 

imagem é criação do autor brasileiro, temos algumas modificações-chave, além 

de acréscimos que configuram a ambiência nacional. Não apenas foram 

eliminadas algumas falas mais longas, referentes ao antibucolismo de Durval/De 

Rouvroy ou às transformações de Sofia/Sophie nos dois anos que se passaram, 

mas sobretudo foi retirada a estratégia através da qual a criada Rosinha/ Florette 

provoca o afastamento da patroa, démarche vital para o enquadramento – ou não 

– da cena na perspectiva clássica. Assim como se elimina o fecho francês da 

comédia, que nos remeteria ao acabamento tradicional da vitória dos criados na 

armação de uma bouffonnerie; nesta, os universos preservam-se, cada qual em 

seu patamar, sendo a intervenção dos criados farsesca na limitação própria ao 

espaço jocoso. O criado francês presta contas a Scapin, “vénérable maître des 

valets”, encerramento que completa a moldura do quadro, vamos dizer, “bien 

fait”. 

O final brasileiro de Machado esclarece o que será acentuado e refinado 

nas comédias posteriores, isto é, a representação dos papéis. 

(...) 

Aqui o fecho é duvidoso: a sugestão é a sem-fim do jogo, prolongando a 

situação anterior dos papéis trocados. (...)
175

  

 

 

A alteração da tradução na versão machadiana, na parte que corresponde ao 

afastamento de Sofia ficará em aberto, o que causa, na verdade, certo desconforto no 

                                                 
174

 Idem, p. 71. 
175

 Idem, p.51-52. 



97 

 

leitor, pois quebra com o conceito tradicional de verossimilhança. Talvez 

propositalmente Machado tenha deixado essa lacuna esperando que o leitor a 

preenchesse.  

Vejamos como Loyola aprofundou a análise do problema: 

 

 

(...) Mas há uma demanda, esta sim, positiva: a imaginação do público é 

um desdobramento necessário a este palco que não permite a contemplação, pois 

deixou de ser um saber prévio; se a personagem Sofia é o que se diz dela, qual a 

garantia final deste saber? Se o desenvolvimento da cena ocorre por esta 

ausência, como poderemos tocar a verdade totalizadora do espetáculo? O palco 

se torna um abismo que reclama a intervenção construtiva do espectador, posto 

que a situação teatral o enreda nas malhas do contingente. Aqui, fruir a obra 

significa criá-la. (...)
176

  

 

 

Vale dizer, Cecília Loyola propõe que o “esvaziamento do acontecimento 

dramático” cria uma espécie de texto teatral “omisso”, ou seja, estruturalmente 

incompleto. Daí, a necessidade de uma participação ativa por parte do espectador, 

exatamente como ocorre nos melhores romances machadianos. Nesse sentido, façamos 

um pequeno desvio, a fim de recordar a famosa passagem de Dom Casmurro, na qual se 

discute a importância de uma narrativa que não fornece todos os elementos para sua 

interpretação. 

No romance, depois de observar as falhas de sua memória, o casmurro narrador 

afirma: 

 

E antes seja olvido que confusão; explico-me. Nada se emenda bem nos 

livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio 

algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é 

cerrar os olhos e evocar todas as cousas que não achei nele. Quantas ideias finas 

me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas 

que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas 

árvores, os seus altares, e os generais sacam das espadas que tinham ficado na 

bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com 

uma alma imprevista. 

É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho 

as lacunas alheias; assim podes também preencher as minhas.
177

 (I, p. 870-71, 

grifos meus). 
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Em outras palavras, a perspectiva descortinada pelo estudo de Cecília Loyola 

reforça nossa hipótese, pois o efeito estrutural da indeterminação narrativa, assim como 

suas consequências hermenêuticas – destacando-se a participação ativa do leitor na 

constituição do sentido – teria sido esboçado em recursos anteriormente nos textos 

teatrais: o próprio eixo desta Tese.  

Transcrevemos, nesse contexto, a sequência da reflexão de Loyola: 

 

 

(...) O que se move neste espaço, entretanto, não é o que 

convencionalmente o espectador espera, educado que está para ver acontecer 

sobre o palco uma história, em que a ordem causal provoque grandes quedas, ou 

desencontros, lágrimas ou verdadeiras vidas ou truques, travestimentos e efeitos 

de ridículo, para um verdadeiro drama ou comédia. Se nem um nem outro 

ocorre, o que há ali? 

(...) 

De modo que, o público se tornará uma espécie de crítico permanente e o 

crítico se verá constrangido a ser co-autor. (...) a obra demanda a participação 

construtiva da platéia.
178

  

 

 

 Ora, além do senso moralista mais aguçado, que agora não se vê preso a 

modelos perfeitos para educar a sociedade, há apenas a maneira de moralizar pelo 

espelhamento dos modelos imperfeitos gerados por ela: 

 

A dramaturgia de Machado promove o encontro de duas esferas 

convencionais: as convenções sociais e as teatrais, problematizadas. A rigor, as 

primeiras sutilmente ocupam o centro da cena, fazendo caminhar a peça, como 

nesta exemplar Lição de botânica: é justamente a formalidade do protocolo, dos 

procedimentos sociais, o excesso de mesuras, as cerimônias do dever de receber, 

das apresentações, de justificar uma presença ou deixar a sala, aquilo que nos 

põe diante de uma sucessão de protocolos, enquanto formalidades 

convencionais. 
179

  

 

 

O teatro realista ao representar o dia a dia das pessoas faz com que as pessoas se 

identifiquem na plateia por meio da representação dessa mesma sociedade: eis o 

pressuposto tradicional. Contudo, nas peças de Machado há uma quebra nessa 

representação realista, pois seus textos “operam sem o conflito tradicional, exibindo a 
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condição de teatralidade do gesto social no lugar do drama”.
180

 De novo, em lugar da 

sucessão de tramas e ações, é como se o teatro machadiano esvaziasse deliberadamente 

o palco, a fim de colocar em questão a própria representação.  

Para benefício do leitor desta Tese, reiteramos a importância desse movimento 

que, posteriormente, assinalariam a especificidade do autor das Memórias póstumas de 

Brás Cubas e de Dom Casmurro. Como prometemos na introdução, mapear essa inter-

relação de procedimentos, tanto nos textos teatrais quanto em romances e contos, é o 

objetivo deste trabalho. 

Na análise de Loyola, os personagens do teatro machadiano são superficiais ao 

extremo, e isso deliberadamente, pois quase sempre servem para realização da 

instituição matrimonial. Como percebemos em Hoje avental, amanhã luva, Não 

consultes médico, Lição de Botânica, Tu só, tu, puro amor, As forcas caudinas e O 

caminho da porta. Nas palavras da pesquisadora: 

 

A construção teatral machadiana é um permanente desafio ao espectador 

ou leitor: problematizando ou mesmo subtraindo as pontes que tradicionalmente 

ligavam palco e platéia, as cenas provocam um fatal mal-estar a quem ali 

procure o calor da idéia romântica ou da certeza causal realista. Mais ainda a 

quem, desavisadamente, acione o mecanismo da identificação clássica, 

esperando deste modo relacionar-se com o fato teatral. O rompimento dos 

antigos elos não nos permite encontrar personagens idealizadas, ou de carne e 

osso, através das quais, empaticamente, resolveríamos uma dimensão do prazer 

estético. A própria moldura, enquadrando a cena sob o olhar único da verdade 

ilusionista, está desfeita. Não nos restam senão múltiplos pontos de fuga, diante 

dos quais parecemos desarmados. A operação, o deslocamento do palco em 

busca da autonomia, simultaneamente o exercita em teatralidade, ou seja, 

procura a materialidade do ato teatral em sua evidência imediata. 
181

  

 

 

Outra manifestação distinta para o teatro da época é o aparte, que costuma 

aparecer de forma menos óbvia, no entanto, no contexto machadiano o aparte é dito 

frente a frente com o personagem que não deveria saber dos pensamentos do outro. Tal 

traço estimula uma importante questão lembrada por Cecília Loyola:  

 

(...) Entretanto, como é frequente nas comédias, as personagens dirão em 

voz alta aquilo que socialmente seria apenas pensado. Nos textos tradicionais, 

isto seria dito de um modo disfarçado, ou seja, seria de fato um aparte, o ator 
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dirigindo-se à platéia, ou à outra personagem, ou afastando o olhar daquele a 

quem se refere. Aqui, no entanto, esse disfarce como que cai por terra; por 

exemplo, quando o barão diz: “ – Há de ser esta”, deve fazê-lo – como sugere a 

rubrica – “olhando para Cecília”, o que contraria o espírito de um aparte 

tradicional. No interior portanto de uma cena altamente protocolar, a máscara 

social se torna evidente em seu processo representacional, dando-se através das 

próprias peculiaridades cênicas.
182

  

 

 

Os personagens que mais friamente (racionalmente) articulam as suas vidas e 

manipulam as vidas alheias conseguem obter êxito. No entanto, não sabemos se tal êxito 

é a felicidade ou apenas uma promessa dela. Poderemos intuir que esses personagens 

perdem o lado mais humano até mesmo ao projetar seus desejos, não se dando conta do 

que fazem com as próprias vidas. 

 

(...) Erguida ao primeiro plano, a articulação vai apagando a origem 

pessoal, particular, do jogo: como Helena, outras personagens da dramaturgia de 

Machado acabam por confundir-se com a manipulação. Elas se resumem ao ato 

do jogador. E ainda que se creiam dominantes, são igualmente títeres da malha 

convencional. 
183

  

 

 Cecília Loyola sistematiza o movimento que também adotamos nesta Tese, isto 

é, ela observa nos procedimentos textuais do teatro machadiano uma série de elementos 

posteriormente aprofundados em outros gêneros literários. Trata-se do propósito mesmo 

de nossa investigação, como apresentamos na introdução e desenvolvemos no primeiro 

capítulo. No próximo e último capítulo mostraremos como a “prosa encenada” de Dom 

Casmurro reforça nossa hipótese. Porém, por isso mesmo, concluímos este capítulo 

com um breve estudo da recepção do romance. 
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2.5 Dom Casmurro: recepção e dilemas 

 

2.5.1 Breve Fortuna Crítica sobre o teatro em Dom Casmurro 

 

Trataremos de apresentar, resumidamente, as principais leituras de Dom 

Casmurro, avançando em ordem cronológica, a fim de melhor configurar a recepção do 

romance.  

Uma pergunta naturalmente se impõe: como realizar esse levantamento? Mais 

uma vez, reiteramos nosso método, a fim de evitar mal-entendidos: não pretendemos, 

em nenhuma hipótese, exaurir a vasta fortuna crítica dedicada aos romances 

machadianos e em especial consagrada à análise de Dom Casmurro. Por isso, 

concentraremos nossa leitura em autores que direta ou indiretamente destacaram a 

estrutura potencialmente teatral das memórias de Bento Santiago. 

De qualquer modo, acerca da fortuna crítica da obra de Machado de Assis, já 

contamos com dois trabalhos fundamentais que permitem reconstruir a recepção 

contemporânea ao autor de Crisálidas.  

Em primeiro, o livro organizado por Ubiratan Machado, Roteiro de 

consagração, Nele, o autor coligiu as primeiras críticas, contemporâneas ao autor, 

publicadas no calor da hora, portanto.
184

 Além disso, o mesmo autor publicou a 

indispensável Bibliografia machadiana, guia de grande utilidade para os estudiosos da 

obra de Machado.
185

 

E consultaremos também o importante livro de Hélio de Seixas Guimarães, Os 

leitores de Machado de Assis, no qual o autor reuniu o conjunto das críticas sobretudo 

feitas aos romances machadianos.
186

 Além de reunir as críticas já compiladas por 

Ubiratan Machado, Hélio Guimarães apresenta uma análise detalhada do romance, 

tendo por base o estudo da figura do leitor em Machado de Assis.
187

 Sua abordagem 

será importante para nossa hipótese, pois perguntaremos em que esse leitor também não 
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pode ser visto potencialmente como um espectador, especialmente na leitura que 

proporemos de Dom Casmurro no próximo e último capítulo.  

Por fim, mencionamos o importante prefácio de Paulo Franchetti à edição do 

romance, publicada pela Ateliê Editorial. Trata-se de autêntico roteiro, pois seu texto 

apresenta o que consideramos ser a mais completa síntese da rica fortuna crítica do 

romance.
188

 Em outras palavras, nossa tarefa será a de ler alguns dos textos citados por 

Franchetti, a fim de produzir nossos próprios comentários, sempre relativos a nosso 

projeto. Ao leitor interessado numa síntese completa da fortuna crítica do romance, não 

hesitamos em indicar o ensaio de Franchetti. 

Por fim, optamos pela apresentação segundo a ordem cronológica com a 

intenção de flagrar as linhas de força da fortuna crítica e, ao mesmo tempo, observar se 

a relevância do teatro nas peripécias do personagem Bento Santiago foi anotada pelos 

inúmeros leitores do romance. Como hipótese de trabalho, supomos que a ocorrência de 

anotações nesse sentido representará um importante reforço de nosso argumento. Ou 

seja, quanto maior o número de autores que tenha destacado a presença do teatro ou da 

estrutura dramática em Dom Casmurro, tanto mais sólida nossa hipótese parecerá. 

No estudo das resenhas, partiremos sempre de uma apresentação geral das ideias 

de cada autor. Contudo, na medida do possível, identificaremos elementos que 

permitam um vínculo orgânico com nossa leitura de Dom Casmurro. Em outras 

palavras, depois de apresentar as ideias de cada autor, procuraremos elementos que 

permitam aproximações com nossa leitura. Ressalvamos que tal oscilação constituirá o 

eixo de nossa metodologia de leitura da fortuna crítica de Dom Casmurro que 

apresentamos a seguir. 

A ideia que buscaremos apresentar refere-se à possibilidade de apontar o caráter 

dramático do texto de Dom Casmurro. E nossa hipótese depende de uma pergunta-

chave: em que medida a estrutura do texto se aproveita de elementos propriamente 

dramáticos? E como identificar tais elementos?  

Trabalharemos num período equivalente a seis décadas, principiando pelos 

textos levantados por Ubiratan Machado, mais tarde retomados por Hélio de Seixas 

Guimarães, passando para a publicação de The Brazilian Othello, de Helen Caldwell. 

Em alguma medida, a partir da obra de Caldwell, constrói-se a centralidade do “enigma 

Capitu” na recepção do romance. Mostraremos como Caldwell se concentra na análise 

                                                 
188

 Paulo Franchetti. “Apresentação”. Machado de Assis. Dom Casmurro. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2008.  



103 

 

das estratégias teatrais do narrador Bento Santiago, o verdadeiro dono da voz narrativa 

no romance.  

Na conclusão também mencionaremos o romance de Domício Proença Filho, 

Capitu. Memórias Póstumas.
189

 Nele, o autor procura subverter ficcionalmente esse 

panorama concedendo voz narrativa e olhar crítico à personagem Capitu, alterando 

radicalmente a estrutura do romance, pois nele a narração pertence à Capitu, que ainda 

lança mão de técnicas literárias inauguradas pela prosa do defunto autor – daí, o título 

do livro de Domício Proença Filho. 

Por isso mesmo, dado o limite de nossa perspectiva, não trataremos, ainda que 

reconheçamos sua importância, do debate entre Abel Barros Baptista e Roberto 

Schwarz, e veremos como as discussões em torno do romance Dom Casmurro 

relacionam-se ao problema mais geral da crítica machadiana, isto é, à discussão sobre 

engajamento ou alienação no tocante às circunstâncias brasileiras. Em suma, referimo-

nos às discussões que opõem o “lá” e o “cá”, o “localismo” e o “cosmopolitismo”. De 

igual modo, valorizaremos o exemplo à obra de William Shakespeare como modelo do 

“certo sentimento íntimo”, defendido pelo autor brasileiro.
190

 Indicamos, contudo, além 

do prefácio de Paulo Franchetti, que trata com detalhe do problema, um ensaio muito 

completo na apresentação desse debate: “Machado de Assis e as Memórias póstumas de 

Brás Cubas”, de Bluma Waddington Vilar.
191

 

Após o breve levantamento da fortuna crítica, passaremos a trabalhar com nossa 

hipótese, sintetizada na pergunta: em que medida a estrutura do texto de Dom Casmurro 

se aproveita de elementos propriamente teatrais, isto é, dramáticos? 

 

 

2.5.1.1 José Veríssimo 

 

Em “Um irmão de Brás Cubas”
192

, artigo publicado no Jornal do Commercio, 

em 19 de março de 1900, o crítico literário e amigo pessoal de Machado, José 
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Veríssimo considera que Dom Casmurro seria com Brás Cubas as duas faces de uma 

mesma moeda, entre os dois as diferenças estariam apenas na história e no estilo, um 

fator temporal devido o distanciamento das épocas. Contudo, há semelhança na filosofia 

de vida. 

Considerando os romances machadianos como uma obra que gerasse emoção 

intelectual mais do que subjetiva – apesar dos limites entre as duas ser tênue e de 

avaliação duvidosa –, fez-se tal consideração aproveitando o perfil do autor em se 

restringir ao viés da escola realista, negando-se completamente ao sentimentalismo 

romântico. Talvez uma possível resposta do autor esteja no conto “O Alienista”, 

considerando as inúmeras análises desse conto, o assunto central: afastamento da 

subjetividade levando o personagem ao distanciamento da humanidade, num 

ensimesmamento que define uma das formas da loucura. Ora, o filósofo Quincas Borba, 

por exemplo, é pintado de modo muito sintomático: “Tinha outro ar agora: olhos 

metidos para dentro viam pensar o cérebro”.
193

 

Dom Casmurro, como se sabe, é um apelido dado ao personagem principal, mas 

o romance define melhor outra personagem, Capitu: eis a avaliação de Veríssimo. E é 

através dele que sabemos como é essa menina, moça e mulher. Já do próprio Dom 

Casmurro saberemos pouco, narrador duvidoso a nos contar a trajetória de sua vida em 

três estágios: nas duas primeiras o mesmo personagem figura como Bentinho e Bento 

Santiago, duramente longe do terceiro, Dom Casmurro, tanto no tempo como no espaço. 

Para o crítico, Capitu seria a verdadeira responsável pela transformação de 

Bento Santiago em Dom Casmurro, porque foi na convivência com ela que participou 

das malícias do mundo, consequentemente percebeu a traição dos amantes Capitu e 

Escobar. Veríssimo ainda afirma que, com maestria, Machado parte do particular para o 

público e retorna com a mesma naturalidade, e nessa junção perfeita conta a história do 

narrador onisciente e narrador-personagem, ambos a mesma pessoa. 

Vale a pena reproduzir algumas passagens da resenha, produzida no calor da 

hora. Repare-se no vocabulário empregado pelo crítico: 

 

Entretanto, raros terão, com toda a sua intenção de cenografia, de 

pinturas de costumes, de representação da vida material nos seus aspectos 
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familiares, dado da nossa vida quadros tão acabados, tão vivos. Ainda Dom 

Casmurro é um testemunho de que não erro ou exagero.
194

 

 

 

2.5.1.2  J. dos Santos 

 

Na sua “Crônica Literária”, publicada em A Notícia, em 25-25 de março de 

1900, J. Santos, pseudônimo de Medeiros e Albuquerque, considerou Dom Casmurro 

romance superior aos escritos anteriores de Machado de Assis. As questões, presentes 

em outros títulos, seriam apresentadas de forma bem articulada num enredo coerente e 

próprio: “Mostra (...) todos os seus méritos no mais alto grau, no mais puro requinte de 

perfeição”.
195

 

O crítico ainda considerou o romance paradoxal, pois melhor definido está a 

personagem Capitu, em que o narrador estabelece um jogo de mudança de foco que é 

provavelmente proposital, saindo Dom Casmurro indefinido e deixando todos os 

sentimentos camuflados: “Quando se termina o romance, tem-se uma ideia mais nítida 

de Capitu que do próprio Dom Casmurro”.
196

 

Assim como José Veríssimo, o crítico considera Machado um “ex-romântico 

desiludido”, com repulsa aos rompantes dessa escola. E se afasta de qualquer 

sentimentalismo, apostando na ironia. O conflito existente entre a carga romântica 

desperta a melancolia e o faz atingir o ceticismo.  

Na descrição que realiza da ação dramática, o crítico parece sintetizar uma peça 

teatral! Vejamos, então, a síntese dos eventos que produzem o clímax da narrativa do 

casmurro narrador: 

 

A revelação terrível para Dom Casmurro é longa e maravilhosamente 

bem preparada. A expressão dos olhos do menino, a semelhança crescente com o 

amigo do pai; antes disso, a frieza da sogra, mãe de Dom Casmurro, com a nora 

e principalmente o neto; a volta inesperada do teatro, com a surpresa de 

encontrar Escobar em casa (...).
197
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 Idem, p. 228. 
195

 Machado de Assis. Roteiro de Consagração. Ubiratan Machado (org.). “Crônica literária”. J. 
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 Idem, p. 230. 
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Como vemos, direta ou indiretamente, mais de um crítico parece assinalar 

justamente o caráter teatral do desenvolvimento da narrativa no romance. Esse ponto é 

fundamental para nossa Tese, quase não precisamos recordar! 

 

 

2.5.1.3  Martín García Mérou 

 

O poeta, crítico e historiador argentino, Martín García Mérou, no livro El Brasil 

intelectual, publicado em 1900, concorda com J. dos Santos ao falar da escrita simples, 

mas que impacta o leitor através da complexidade de sua narrativa. Em suas palavras 

(menos relativas unicamente a Dom Casmurro, porém ao conjunto da obra): 

 

Escreve como fala, sempre no mesmo tom, sem levantar a voz, deixando 

escapar a corrente límpida da sua prosa transparente como o fio de um desses 

mananciais que resvalam pela relva, sem nenhum murmúrio, mas encantando a 

vista pela sua limpidez plácida. (...) Excele na pintura dos tipos comuns, das 

situações de todos os dias.
198

 

 

 Nessa recepção no calor da hora, destacam-se a consagração do autor brasileiro e 

a caracterização da narrativa de Bento Santiago como um autêntico crescendo, cuja 

ressonância teatral parece ter sido vislumbrada desde os primórdios da fortuna crítica de 

Dom Casmurro.  

 Propomos, agora, um salto no tempo, a fim de recuperar o argumento de Helen 

Caldwell, particularmente importante para nosso projeto. 

 

 

2.5.1.4 Helen Caldwell 

         

 Em 1960, a pesquisadora norte-americana, Helen Caldwell, lançou The Brazilian 

Othello of Machado de Assis. Em 1953, ela traduziu o romance, publicado por The 

Nooday Press. Portanto, Caldwell possuía um conhecimento minucioso do texto.  

No livro, a crítica aborda relações intrínsecas do autor Machado de Assis com a 

literatura universal, e, mais especificamente, do romance Dom Casmurro com a tragédia 
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Otelo, de William Shakespeare. Para a autora, as evidências de intertextualidade são 

claras, pois as encontramos na superfície mesmo do texto: o ciúme doentio de Otelo, 

que de forma trágica interrompe a vida do seu grande amor Desdêmona, encontraria um 

paralelo nos sentimentos do narrador do romance do brasileiro.  

De igual modo, guardadas as devidas proporções, Bento Santiago também acaba 

por exilar Capitu, que morre ao final do romance. Além dessa similaridade temática, 

outro elemento que podemos citar é a referência direta, seja à ópera de Verdi, seja à 

própria peça de Shakespeare; referências essas trazidas à baila em vários momentos em 

Dom Casmurro, e que estudaremos no próximo capítulo. No fundo, Bentinho possui 

uma carga de emoções que serão devidamente camufladas na figura do narrador de 

aparência controlada, como destituídas de sentimento para o público. É como se 

Bentinho parecesse viver uma ópera emocional, mas uma ópera sem um palco, no qual 

pudesse extravasar seus sentimentos. Aliás, tais sentimentos, segundo Caldwell, são o 

cerne de todas as questões do romance:  

 

Machado de Assis tece a narrativa de Dom Casmurro a partir de uma 

invenção de sua imaginação: o protagonista, Bento Santiago, um senhor de 

cinquenta e sete anos, vivendo em reclusão em um subúrbio do Rio de Janeiro. 

Santiago chama a si mesmo “Otelo”, mas sua franqueza desembaraçada, calma 

imparcialidade e raciocínio assemelham-se mais propriamente ao estilo 

dissimulado do “honesto Iago” que ao do apaixonado Otelo.
199

 

 

A relação dos nomes das personagens é minuciosamente pesquisada: para a 

autora não faltariam comparações com personagens históricos de grande relevância, 

assim como a clássica significação dos nomes pelo viés etimológico, buscando relação 

direta com significados implícitos. 

Vejamos alguns exemplos.  

Bento seria “a forma aportuguesada de Benedito. São Benedito e Santo Antônio 

são padroeiros do povo português”.
200

 Já Santiago, remeteria à Ordem Militar de 

Santiago (Sant-Iago, formalmente escrito assim).
201

 Mas, esses mesmos nomes trariam 

ainda outras comparações na relação com a peça de Shakespeare. Nesse contexto, o 

mais importante seria Santiago, pois, na relação com Otelo, Iago era o personagem que 

busca criar toda a tragédia daquele drama, instigando o sentimento do ciúme no mouro. 

                                                 
199

 Helen Caldwell. O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Tradução de Fábio Fonseca de 

Melo. Cotia: Ateliê Editorial, 2008, p. 20. 
200

 Idem, p. 65 
201

 Idem, p. 67. 



108 

 

Em Iago podemos ver a malícia em ação e todas as suas estratégias acabam por ter êxito 

devido à capacidade de Iago de ver em Otelo suas próprias mazelas ou complexos 

existentes e trabalhar constantemente para deixá-las aflorar no outro. 

Iago cheio de recalques e ainda com a má sorte de não se fazer atraente o 

suficiente aos olhos alheios, busca dentro de si mesmo o que o enfureceria e desperta no 

outro, Otelo, o compartilhamento da mesma dor para alcançar a vingança completa e 

certeira. Shakespeare dá uma importante aula sobre os desdobramentos da inveja e 

Machado os desdobramentos finais nos trópicos.  

Consultemos, brevemente, o texto de Shakespeare, a fim de compreender melhor 

o ponto de vista de Helen Caldwell. Na terceira cena do primeiro ato, em seu monólogo 

final, Iago revela sofrer do ciúme que ele procurará instilar no mouro: 

 

Odeio o Mouro.  

Há quem murmure que ele o meu trabalho  

já fez em meus lençóis. Se é certo, ignoro-o.  

Pelo sim, pelo não, agir pretendo  

como se assim, realmente, houvesse sido.
202

  

 

Na primeira cena do segundo ato, o tema retorna, ainda com mais força. 

Escutemos a voz de Iago, compreendendo sua motivação, pois não se trata apenas de 

manipular maquiavelicamente os demais, porém de fazer o outro sentir o sofrimento que 

corrói o próprio alferes: 

 

 Não; é para saciar minha vingança,  

pois suspeito que o Mouro luxurioso  

pulou na minha sela, pensamento  

esse que, como mineral nocivo,  

me corrói as entranhas, sem que nada  

possa ou deva deixar-me a alma aliviada  

antes de virmos nisso a ficar quites:  

é mulher por mulher. Falhando o plano,  

farei tal ciúme despertar no Mouro,  

que não possa curá-lo o raciocínio.
203

 

 

 

Encerramos a digressão e retornamos ao estudo de Helen Caldwell.  

                                                 
202
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A autora defende a tese que o nome Bento Santiago revela um narrador em 

conflito com a existência de forças boas e más trabalhando dentro dele, como se 

soubesse das virtudes da esposa e as invejasse, “mordido” pela virtuosa Capitu. Na 

célebre passagem:  

 

Capitu era Capitu, isto é, uma criatura mui particular, mais mulher do que 

eu era homem.
204

 

 

Por isso, segundo Caldwell, é como se o narrador trabalhasse em sua mente sem 

descanso, até que derrotasse o amor que sentia pela mulher que o superava. Talvez 

menos por acreditar em seus ciúmes, mas também por não saber lidar com os seus 

complexos diante da personagem. 

Outra questão abordada pela autora de maneira muito precisa refere-se à 

narração. Bento é um narrador que conta a sua história, tentando se explicar para um 

júri virtual, composto pelos leitores. Ele tenta provar, de várias formas, que teria sido 

vítima do amigo e da esposa infiel. No entanto, diferentemente da peça shakespeariana, 

não existia sequer um lenço como prova, porque afinal tanto Iago como Otelo estavam 

dentro dele, conspirando contra Capitu.  

Não será difícil reconhecer a glosa que realizamos da interpretação de Helen 

Caldwell. Contudo, devemos esclarecer nosso interesse. Ora, tudo se passa como a 

narrativa de Bento Santiago encenasse um impossível tribunal; seu relato equivaleria a 

uma peça de acusação e o veredicto final caberia ao leitor. A estrutura teatral, portanto, 

seria intrínseca à própria trama do romance. 

Daí, na avaliação da pesquisadora norte-americana, o perfil psicológico 

problemático de Bento Santiago já se encontraria sugerido no título do mesmo romance, 

Dom Casmurro.
205

 Nesse ponto, o narrador ainda confunde o leitor quando diz para não 

consultar o dicionário, declarando que casmurro significa casmurrice, pessoa metida 

consigo mesmo. Contudo, o dicionário dá outros significados que ele ocultou: pessoa 
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teimosa. O primeiro sintoma de sua natureza confusa é então explicitado na leitura de 

Caldwell: 

 

O primeiro sintoma aparece (diz ele) quando José Dias o visita no 

seminário e deixa escapar a observação incauta de que Capitu está alegre e feliz 

como sempre, apenas esperando para “pegar” algum jovem dândi da vizinhaça 

para se casar. O capítulo em que isso é relatado intitula-se “Uma ponta de Iago”. 

O efeito imediato das notícias de José Dias é meter Santiago em um transe no 

qual ele perde a consciência das adjacências e tem a fantasia de correr 

ferozmente para a casa de Capitu (...).
206

 

 

 

No romance, Machado trabalha inúmeras questões detalhando-as com 

profundidade e ao mesmo tempo usa de toda sutileza para envolver o leitor no 

emaranhado da narrativa de Bento Santiago. Os personagens assim como pessoas têm a 

consciência de que vivem numa sociedade e não num palco, onde não se permitiria 

deixar aflorar todas as emoções. É nessa contradança dos pares casados Bento e Capitu, 

Escobar e Sancha, que ainda hoje nos debruçamos para falar de política, filosofia, 

antropologia, sociologia e amor. 

A autora soube esmiuçar com precisão, às vezes, excessiva, todas as linhas desse 

complexo romance. Mas suas ideias originais para a época demonstram sensibilidade e 

abertura para novas e interessantes interpretações dessa obra-prima machadiana, Dom 

Casmurro. De nossa parte, destacamos a relação estreita entre a estrutura do romance e 

sua fonte propriamente teatral, a peça de William Shakespeare. Como veremos no 

próximo capítulo, essa associação se explicita através do predomínio de um campo 

semântico centrado em torno do teatro, como autêntico motor da narrativa. 
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Capítulo III  

 

 

 

 

A prosa encenada:  

 

O campo semântico do teatro em Dom Casmurro 
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Introdução  

 

Como este é o último capítulo, vale a pena recordar brevemente o percurso 

realizado. 

No primeiro capítulo, deliberadamente o mais longo deste trabalho, almejamos 

apresentar uma análise do conjunto do teatro machadiano. Desse modo, analisamos cada 

uma de suas peças, a fim de identificar a dinâmica própria do laboratório teatral 

machadiano. Na medida do possível, também relacionamos essa dinâmica ao exercício 

ficcional do autor Machado de Assis, construindo pontes entre o teatro e os demais 

gêneros literários.  

No capítulo seguinte, tratamos da fortuna crítica tanto do teatro machadiano 

quanto do romance Dom Casmurro. Assim, reunimos o estudo das peças e a ideia do 

teatro como autêntico laboratório de formas e de temas. Por isso mesmo, nosso resgate 

da fortuna crítica não pretendeu ser exaustivo, mas indicativo dessa possibilidade. No 

nosso projeto, o segundo capítulo preparou o caminho para o exercício que agora 

propomos. E como fizemos questão de ressalvar, realizamos um modesto resgate da 

fortuna crítica, limitado ao tema desta Tese.  

Em outras palavras, neste capítulo realizaremos o levantamento sistemático do 

léxico do teatro no romance Dom Casmurro. Trata-se de identificar o campo semântico 

associado ao teatro nas memórias de Bento Santiago. Buscaremos, por fim, investigar as 

motivações que levaram Machado a fazer tantas referências ao gênero dramático na 

composição da narrativa. 

Como método, seguiremos a ordem dos capítulos, anotando as passagens em que 

um campo semântico relacionado ao teatro revela-se fundamental na estrutura do 

próprio romance. Após a identificação das passagens, acrescentaremos breves 

comentários, cuja inter-relação será a prova dos nove do nosso exercício. Assim, no 

autêntico mosaico de citações que apresentamos a seguir, estaremos sempre seguindo o 

mesmo fio condutor, no caso, a teatralidade característica da trama desenvolvida em 

Dom Casmurro. 

Como mencionamos no capítulo anterior, um importante estudo de Maria 

Augusta H. W Ribeiro e Jacó Guinsburg foi muito valioso para nosso projeto. 

Referimo-nos ao ensaio, escrito a quatro mãos, “A consciência do espetáculo no 

espetáculo da consciência”. O título do ensaio é muito feliz e sintetiza boa parte da 
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perspectiva que adotamos. 

Leiamos, então, uma passagem decisiva do ensaio, e que deve ser compreendida 

como uma justificação do exercício que levamos adiante neste capítulo. Nela, os dois 

autores assinalam as inúmeras marcações de cena que literalmente parecem organizar as 

memórias de Bento Santiago: 

 

(...) De outro lado, evidencia os elementos épicos que caracterizam esta 

construção teatral, à qual se incorporou o trabalho dos bastidores e as indicações 

da movimentação teatral.
207

 

 

 

A afinidade com nossa abordagem nem precisa ser mencionada! De fato, neste 

capítulo oferecemos um mapeamento completo dessa intuição; mapeamento construído 

a partir da recuperação da letra do romance, a fim de evidenciar a relevância do campo 

semântico do teatro na elaboração das memórias do casmurro narrador. Desse modo, 

concretizamos a observação enfática dos dois estudiosos: 

 

 

Dom Casmurro, relido sob este novo ângulo, é uma nova obra que 

desvela em suas páginas não só o romancista como também o dramaturgo, não 

só o épico, como também o dramático. O romance ganha assim uma nova ótica 

de leitura, que revela a importância desse espetáculo existente sobre o épico e o 

qual qualifica tão fortemente a narração como dramática. Nascido, este 

espetáculo, do próprio relato, ele o caracteriza como a narração teatral de um 

drama, criando assim um novo gênero (...).
208

 

 

 

Para a pesquisa desse “novo gênero”, oferecemos nas próximas páginas um 

levantamento completo da presença do campo semântico associado ao teatro na 

estruturação do romance Dom Casmurro. Desse modo, verificaremos a existência de 

uma “prosa encenada” na dicção das memórias de Bento Santiago. 
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Mapas e campos: em busca de uma ideia 

 

Principiamos, portanto, o levantamento do campo semântico que estrutura este 

capítulo, acompanhando, passo a passo, na verdade, capítulo a capítulo, a prosa 

encenada do romance Dom Casmurro. 

 

 

CAPÍTULO I – DO TÍTULO 

 

(...) 

Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do 

gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e 

acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus 

hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por 

isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por graça, 

chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar 

com você.” — “Vou para Petrópolis, Dom Casmurro; a casa é a mesma da 

Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze 

dias comigo.” — “Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro 

amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-

lhe cama; só não lhe dou moça”.
209

 

 

 

No primeiro capítulo, a palavra em destaque, teatro, mostra, num sentido sem 

dúvida prosaico, como essa atividade fazia parte da cultura geral e mesmo do dia a dia 

de Bento Santiago – o tópico, aliás, retorna outras vezes no romance. Tudo se passa 

como se o narrador fizesse uma apresentação do protagonista de uma grande peça 

homônima: “Dom Casmurro”. Ou seja, o título do capítulo, o título do romance, o 

apelido do protagonista também poderiam ser o título de uma peça teatral, com a 

apresentação inicial do protagonista. Isso para não mencionar a adaptação de Dom 

Casmurro para a ópera, o que, efetivamente, veio a ocorrer. Trata-se, nas palavras de 

José Galante de Sousa, de “melodrama extraído do romance, letra de Antônio Piccarolo 

e música de João Gomes Júnior. (...) Foi representado no Teatro Municipal, em 12 de 
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outubro de 1922”.
210

 Como mostraremos na conclusão, algo semelhante foi feito com as 

Memórias póstumas de Brás Cubas, demonstrando a potência propriamente teatral de 

certas narrativas machadianas. 

No próximo caso, associamos duas passagens, a fim de compreender o sentido 

da possível encenação ativada pelas memórias do casmurro narrador. 

 

CAPÍTULO VIII – É TEMPO! 

 

(...) 

Mas é tempo de tornar àquela tarde de novembro, uma tarde clara e 

fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. 

Verdadeiramente foi o princípio da minha vida; tudo o que sucedera antes foi 

como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o acender das 

luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia... Agora é que eu ia começar a minha 

ópera. “A vida é uma ópera”, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e 

morreu... E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. 

Talvez valha a pena dá-la; é só um capítulo (p.817, grifos nossos). 

 

__________________________________________________ 

 

CAPÍTULO IX – A ÓPERA 

 

(...) 

— Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não 

se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. 

O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos 

autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da Escritura: 

“Muitos são os chamados, poucos os escolhidos”. Deus recebe em ouro, Satanás 

em papel (p. 819, grifos nossos). 

 

 

O narrador ironicamente relembra o tenor que comparava a vida a uma peça. E a 

palavra “peça” teria outras possibilidades de significação se a considerarmos 

hiperônimo de farsa, tragédia, comédia, ou ainda, um grande espetáculo, a ópera. O 

poeta, representado na figura de Deus, e o músico, na de Satanás. Em seguida, cita as 

Escrituras: “Muitos são os chamados, poucos os escolhidos”; ora, nesse momento, o 

narrador parece indicar que existe uma divisão equivocada no recolhimento das pessoas. 

Bem, revendo uma interpretação generalizada a respeito dessa frase na Bíblia, 
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significaria que Deus irá chamar a muitos para partilhar a vida eterna na presença dele, 

mas nem todos seriam escolhidos para o Reino dos Céus, portanto essa divisão seria 

desigual. Na continuação, Deus receberia em ouro e Satanás em papel, retomando a 

interpretação anterior, pois o ouro é mais raro, portanto mais difícil de encontrar. Já o 

papel existiria em maior quantidade, assim como o número de pessoas recebidas por 

Satanás. 

A palavra “peça” usada como sinônimo de um grande show, e o teatro, um 

grande palco, o mundo num embate entre Deus e o Diabo, autor e diretor. Machado 

brinca com o significado religioso e reproduz as Escrituras em outro contexto bem 

menos ortodoxo. Como o leitor de Machado não ignora, a apropriação dessacralizadora 

de todas as fontes é a marca d’água de sua fatura literária. 

Por isso, o amadurecido Bento Santiago tanto pode pensar no princípio de sua 

vida amorosa, consciente, como o prelúdio de uma ópera, quanto pode recordar a teoria 

do velho tenor: em ambos os casos, mais do que teatro, a vida é uma peça – às vezes, 

nela se trabalha, muitas vezes a vida prega peças nos atores involuntários. 

 

__________________________________________________ 

 

CAPÍTULO XVIII – UM PLANO 

 

— Mas que se perde em experimentar? Experimentemos; façam que lhe 

digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução; se não mudar, faz-se outra 

coisa, mete-se então o Padre Cabral. Você não se lembra como é que foi ao 

teatro pela primeira vez há dois meses D. Glória não queria e bastava isso para 

que José Dias não teimasse; mas ele queria ir, e fez um discurso, lembra-se?  

— Lembra-me; disse que o teatro era uma escola de costumes (p. 830, 

grifos nossos). 

 

 

O agregado José Dias apreciava teatro provavelmente como forma de se mostrar 

superior, um status ainda que por empréstimo, portanto resolveu dissuadir D. Glória 

discursando sobre a importância do mesmo. Mas não apenas isso: é revelador que o 

jovem crítico teatral Machado de Assis tenha defendido princípios similares, como 

vimos no primeiro capítulo. 

 

__________________________________________________ 
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CAPÍTULO XXII – SENSAÇÕES ALHEIAS 

 

Não alcancei mais nada, e para o fim arrependi-me do pedido: devia ter 

seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, prima 

Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da próxima festa da 

Conceição, dos meus velhos oratórios, e finalmente de Capitu. Não disse mal 

dela; ao contrário insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já a 

achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio 

me não fizesse discreto. Entretanto, como prima Justina se metesse a elogiar-lhe 

os modos, a gravidade, os costumes, o trabalho para os seus, o amor que tinha a 

minha mãe, tudo isto me acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era 

com palavras, era com o gesto de aprovação que dava a cada uma das 

asserções da outra, e certamente com a felicidade que devia iluminar-me a cara. 

Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela, à 

tarde, na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso 

na cama. Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, 

pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos 

os sentidos. Ciúmes não podiam ser; entre um pirralho da minha idade e uma 

viúva quarentona não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, 

modificou os elogios a Capitu, e até lhe fez algumas críticas, disse-me que era 

um pouco trêfega e olhava por baixo; mas ainda assim, não creio que fossem 

ciúmes. Creio antes... sim... sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no 

espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também 

se goza por influição dos lábios que narram (p. 831-32, grifos nossos). 

 

 

Machado utiliza a palavra espetáculo no sentido figurado, ampliando o 

significado de outras palavras mais “adequadas” ao que dizia, poderiam ser elas 

descrição ou narração, como, por exemplo, no diálogo com a prima Justina. A palavra 

usada nos remete ao tema sempre presente no romance, ou seja, a dramaturgia do 

cotidiano, a constante encenação que atravessa tanto os menores gestos, quanto os 

momentos decisivos.  

Na expressão, “espetáculo das sensações”, mas que quantificar as muitas 

sensações representadas, e que descreveriam o sentimento por Capitu, o narrador quis 

também que quem as observasse se identificasse. No caso da prima Justina, o narrador 

vivencia novamente aquela situação, ampliando o sentido do que viveu. Prima Justina, 

muito provavelmente, pelas palavras do narrador, ressuscita da memória sensações que 

um dia existiram nela e dessa mesma forma se deleita, porque ao relatar acaba 

vasculhando sua alma e porventura acha no museu de suas lembranças sentimentos 

similares.  
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________________________________________ 

 

CAPÍTULO XXVIII – NA RUA 

 

José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves, 

como era na rua, pelo homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo, falava de 

tudo, fazia-me parar a cada passo diante de um mostrador ou de um cartaz de 

teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso. 

Fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis de casa; para si comprou 

um vigésimo de loteria. Afinal, o homem teso rendeu o flexível, e passou a falar 

pausado, com superlativos. Não vi que a mudança era natural; temi que houvesse 

mudado a resolução assentada, e entrei a tratá-lo com palavras e gestos 

carinhosos, até entrarmos no ônibus (p. 837, grifos nossos). 

 

 

Mais uma vez, a palavra peça pode ser interpretada tanto pelas mudanças 

comportamentais nos dois personagens como no movimento cultural típico da cidade 

naquele período histórico. Na observação deles, vemos modificações em suas atitudes: 

Bentinho, narrador-personagem, relata e com isso nos certifica que a sua mudança 

ocorreu de fato, e o fez porque queria angariar benefícios do agregado. E assim como 

ele forjou uma atitude mais carinhosa para reconquistar a confiança de José Dias, 

também julgou no próprio José Dias uma alteração no comportamento e atribui 

rapidamente a um interesse do agregado – qualquer que fosse esse objetivo. No entanto, 

só sabemos do que o narrador-personagem poderá nos desvendar: esse teatro, por assim 

dizer, possui um diretor muito cioso de suas prerrogativas como encenador. 

Voltando à questão da palavra peça, superficialmente no texto bastaria 

compreendê-la como mera indicação da vida teatral na cidade. Uma pequena 

demonstração do quanto as pessoas acompanhavam as novidades teatrais e rapidamente 

as incorporavam ao seu discurso cotidiano. E, no contexto geral, podemos analisar que a 

vida é para alguns, ou quem sabe para todos nós, uma grande peça em que encenamos 

nossas atitudes, a fim de conquistar algo ou alguém para o nosso próprio benefício. 

A felicidade de José Dias naquele momento se reduzia à promessa de viajarem a 

Europa. Por isso, o ânimo tomou conta do seu ser e mostrou-se mais livre e feliz 

andando pela rua, para retirar a máscara social que sempre lhe deixava um tom um 

pouco mais grave. O que nos importa aqui é ressaltar que as pessoas guardavam em 

suas memórias os enredos das peças teatrais a ponto de poder recitá-los. Em alguma 

medida, é como se o ritmo tradicional se invertesse, pois, nesse caso, os gestos 
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cotidianos parecem buscar a reprodução das ações dramáticas. Em termos mais 

favoráveis à hipótese que desenvolvemos neste trabalho, e que recordam as conclusões 

do ensaio de Maria Augusta H. W Ribeiro e Jacó Guinsburg, trata-se antes da inter-

relação entre os gêneros literários do romance e do teatro.  

 

______________________________________________ 

 

CAPÍTULO LXXII – UMA REFORMA DRAMÁTICA 

 

Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história 

poderia responder mais, tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, 

não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo, até que o 

pano cai, apagam-se as luzes, e os espectadores vão dormir. Nesse gênero há 

porventura alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as peças 

começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdêmona no primeiro ato, os três 

seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme, e o último ficaria só 

com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e 

Desdêmona, e o bom conselho do fino Iago: “Mete dinheiro na bolsa.” Desta 

maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os 

periódicos lhe dão, por que os últimos atos explicam o desfecho do primeiro, 

espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de 

ternura e de amor: 

 

Ela amou o que me afligira, 

Eu amei a piedade dela (p. 883-84). 

 

Três vocábulos pertinentes a nossa análise: peças, cenas, teatro. As duas 

primeiras, como vimos, fazem parte de um grupo de hipônimos da palavra teatro. No 

entanto, a referência feita por Machado nesse parágrafo é à tragédia Otelo. Trata-se da 

terceira cena do primeiro ato, no qual o mouro se defende, junto ao Doge e aos 

senadores de Veneza, da acusação de haver enfeitiçado a filha de Brabâncio.  

Na tradução de Carlos Alberto Nunes, a cena assim termina: 

 

Ela me amou à vista dos perigos 

por que passei , e muito amor lhe tive, 

por se ter revelado compassiva. 

Foi essa toda a minha bruxaria. 

Mas aí vem a dama; ela que fale.
211
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Ademais, nesse capítulo, o narrador sugere uma reforma dramática em que os 

dramas tivessem o formato de periódicos, no caso o próprio romance, Dom Casmurro, 

poderia servir de exemplo, pois afirma que nos periódicos o último ato explicaria o 

desfecho que se deu no primeiro capítulo. Assim a traição (último ato) poderia explicar 

o primeiro capítulo de Dom Casmurro, pela justificativa da atribuição do apelido 

pejorativo dado a Bento Santiago. Afinal, como o narrador afirma ironicamente, se as 

peças começassem pelo fim, deixariam no público uma sensação de “amor e ternura”, 

tão diferente do que a tragédia normalmente atrai. Começar pelo fim: exatamente como 

nas Memórias póstumas de Brás Cubas! 

 

______________________________________________ 

 

 

CAPÍTULO LXXIII – O CONTRA-REGRA 

 

O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, isto 

é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros 

objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, 

um carro, um tiro. Quando eu era moço representou-se aí, em não sei que teatro, 

um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Ahasverus, 

que no último quadro concluía um monólogo por esta exclamação: “Ouço a 

trombeta do arcanjo!” Não se ouviu trombeta nenhuma. Ahasverus, 

envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para advertir o contra-regra, 

mas ainda nada. Então caminhou para o fundo, disfarçadamente trágico, mas 

efetivamente com o fim de falar ao bastidor, e dizer em voz surda: “O pistom! o 

pistom! o pistom!” O público ouviu esta palavra e desatou a rir, até que, quando 

a trombeta soou deveras, e Ahasverus bradou pela terceira vez que era a do 

arcanjo, um gaiato da platéia corrigiu cá debaixo: “Não, senhor, é o pistom do 

arcanjo” (p. 884, grifos nossos). 

 

 

Aqui, a palavra cena tem o mesmo sentido, mas o contexto é outro, pois a 

referência agora é a peça Ahasverus, de Edgar Quinet. Machado utilizará esse mesmo 

personagem não somente neste capítulo de Dom Casmurro citado, mas também no 

conto Viver! e na crônica de 30 de abril de 1893, publicada em A Semana. 

Na verdade, o personagem Ahasverus parece ter um significado especial para 

Machado de Assis. Trata-se de um ser que recebeu o castigo de não morrer, portanto, 

testemunhou a maior parte da história da humanidade. Tal choque de realidade parece 
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ser um castigo para Machado, que prefere amenizá-lo através da fina ironia. Para 

exemplificar o que acabamos de citar nesse capítulo, ele nos remete a uma situação 

inusitada nos palcos e ilustra o que acabara de nos informar sobre a vida, as peripécias 

acontecem sem que planejemos. 

Vemos, nessa passagem, a encenação teatral sendo retratada de forma 

“moderna” por Machado, uma vez que ele parece trabalhar com o sentido mais amplo 

de metalinguagem. Afinal, o teatro (plateia) interage com o teatro (gênero dramático), 

fazendo da tragédia uma comédia e temos, nesse exemplo, o desmascaramento da 

representação. 

 

_______________________________ 

 

CAPÍTULO LXXIII – O CONTRA-REGRA 

 

Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a 

passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo 

cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda a direita à cinta, botas de 

verniz, figura e postura esbeltas: a cara não me era desconhecida. Tinham 

passado outros, e ainda outros viriam atrás; todos iam às suas namoradas. Era 

uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar: “Porque um estudante (dizia um 

dos seus personagens de teatro de 1858) não pode estar sem estas duas coisas, 

um cavalo e uma namorada.” Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é 

destinada a contar (1851) que residia em Catumbi, e, para ver a namorada no 

Catete, alugara um cavalo por três mil-réis... Três mil-réis! tudo se perde na 

noite dos tempos! (p. 884, grifos nossos). 

 

Nesse trecho temos alusões à representação teatral de “O Crédito”, de José de 

Alencar, e ao poema “Namoro a cavalo”, de Álvares de Azevedo, retirado da Lira dos 

20 anos. Eis as duas primeiras quadras do poema: 

 

Eu moro em Catumbi. Mas a desgraça 

Que rege minha vida malfadada 

Pôs lá no fim da rua do Catete 

A minha Dulcinéia namorada. 

  

Alugo (três mil réis) por uma tarde 

Um cavalo de trote (que esparrela!) 

Só para erguer meus olhos suspirando 

À minha namorada na janela... 
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Nesse contexto, outra vez, as memórias de Bento Santiago parecem confundir 

deliberadamente as referências literárias e suas próprias lembranças. É como se, 

inversamente, Machado partisse da ficção, no romance, para algo “real”, no sentido que 

a peça e o poema fazem parte da tradição literária. No limite, pois, os termos coincIdem, 

ou, pelo menos, têm suas fronteiras suspensas. Eis a força da prosa encenada do 

romance. 

 

______________________________________________ 

 

CAPÍTULO LXXXVII – A SEGE 

 

E em pé, quando era mais pequeno, metia a cara no vidro, e via o 

cocheiro com as suas grandes botas, escanchado na mula da esquerda, e 

segurando a rédea da outra; na mão levava o chicote grosso e comprido. Tudo 

incômodo, as botas, o chicote e as mulas, mas ele gostava e eu também. Dos 

lados via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem 

ela, e na rua as pessoas que iam e vinham, ou atravessavam diante da sege, com 

grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de 

animais, a sege parava, e então o espetáculo era particularmente interessante; as 

pessoas paradas na calçada ou à porta das casas, olhavam para a sege e falavam 

entre si, naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade 

imaginei que adivinhavam e diziam: “É aquela senhora da Rua de Matacavalos, 

que tem um filho, Bentinho...” (p. 895, grifos nossos). 

 

 

Nessa parte do romance, Machado sugere a vaidade na personalidade do ainda 

jovem Bentinho. A diferença social, nesse período da história, faz uma denúncia, pois 

esclarece aos leitores a fronteira bem definida entre o grupo do qual o narrador faz parte 

e os que o cercavam. Nesse sentido, como um minúsculo e anacrônico Rei Sol, 

Bentinho se imagina o centro de atenção de todos os passantes e sua sege se convertia 

numa espécie de teatro ambulante; um espetáculo no qual era o indiscutido protagonista. 

Papel, aliás, que procurou manter em toda sua vida, mesmo, ou talvez sobretudo, na 

hora de redigir suas memórias. 

Por isso, ao passear de sege encontra um impedimento no caminho. Contudo, tal 

impedimento era o suficiente para dar um “espetáculo” para um público ansioso por 

alcançar aquele status social. Tal palavra vem substancialmente carregada de outros 
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significados. Especialmente porque a plateia sempre atenta, desejosa e ansiosa por 

também alcançar esse mesmo patamar, o de uma vida abastada, não deixa de recordar, 

com evidente malícia, a posição da própria Capitu.  

 

_________________________________________ 

 

CIV – AS PIRÂMIDES 

 

Escobar e a mulher viviam felizes; tinham uma filhinha. Em tempo ouvi 

falar de uma aventura do marido, negócio de teatro, não sei que atriz ou 

bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido 

trabalhador (910, grifos meus). 

 

 

Nessa passagem, vemos a palavra atriz sendo introduzida para identificar uma 

suposta amante de Escobar. Ora, nesse contexto, a expressão negócio de teatro nos abre 

duas brechas: uma preconceituosa, sobre as pessoas que naquela época faziam parte do 

teatro, ou seja, mulheres liberais que se permitiam viver intensamente suas paixões sem 

falsos moralismos; e a outra na representação do papel do bom marido, o que também 

não deixa de respeitar o papel que se espera dele no teatro social. 

 

_________________________________________ 

 

CAPÍTULO CV – OS BRAÇOS 

 

No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se, e, nos 

primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como um 

pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora 

gostasse de jóias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas 

nem caras, e um dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma; 

mas foi só por pouco tempo.  

A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a 

família ou com amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular 

(e estes eram raros) passávamos as noites à nossa janela da Glória, mirando o 

mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na 

praia. Às vezes, eu contava a Capitu a história da cidade, outras dava-lhe 

notícias de astronomia; notícias de amador que ela escutava atenta e curiosa, 

nem sempre tanto que não cochilasse um pouco. Não sabendo piano, aprendeu 

depois de casada, e depressa, e daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na 

Glória era uma das nossas recreações; também cantava, mas pouco e raro, por 
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não ter voz; um dia chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumpriu 

o alvitre. De dançar gostava, e enfeitava-se com amor quando ia a um baile; os 

braços é que... Os braços merecem um período (p. 910-11, grifos nossos). 

 

 

No primeiro parágrafo, o narrador sutilmente indica que Capitu ansiava por 

“passeios ou espetáculos”, pois era como “pássaro que saísse da gaiola”, com isso o 

narrador sugere que Capitu talvez desejasse enfeitar-se, nem tanto para ir ao baile, como 

para ser vista. Também há um pequeno detalhe curioso na expressão acima “passeios ou 

espetáculos”: o narrador deseja afirmar que, quando Capitu passeava, era como se ela 

estivesse se exibindo como num espetáculo?  

No final do período, o narrador denuncia que esses momentos de descontração 

em público iam ficando mais raros, antecipando assim o parágrafo em que o narrador 

detalha minuciosamente os braços de sua amada. Então, de forma gradativa, a partir da 

metáfora do espetáculo e da exibição, o narrador começa a esclarecer o leitor sobre os 

ciúmes que irão consumi-lo até o final do livro. 

 

____________________________________________ 

 

CAPÍTULO CX – RASGOS DA INFÂNCIA 

 

Fazia de médico, de militar, de ator e bailarino. Nunca lhe dei oratórios; 

mas cavalos de pau e espada à cinta eram com ele. Já não falo dos batalhões que 

passavam na rua, e que ele corria a ver; todas as crianças o fazem. O que nem 

todas fazem é ter os olhos que esta tinha. Em nenhuma vi as ânsias de gosto com 

que assistia à passagem da tropa e ouvia a marcha dos tambores.  

— Olha, papai! olha!  

— Estou vendo, meu filho!  

— Olha o comandante! Olha o cavalo do comandante! Olha os soldados! 

(p. 916, grifos nossos) 

 

 

 

O narrador começa a embutir nos leitores, sem declarar, a desconfiança em 

relação ao pequeno Ezequiel, pois o menino gosta de montaria, assim como o seu “pai” 

Escobar. Por isso, nessa passagem, a palavra ator muito mais que sugerir a intrínseca 

relação dos gêneros dramático e narrativo – um dos objetivos deste capítulo –, faz com 

que o papel ansiado por Ezequiel, de montarias e cavalos, lembrasse o seu “verdadeiro” 
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pai Escobar. Isso, claro, na visão de Bento Santiago. 

Então, perguntamos: por que dentre as opções profissionais com as quais 

Ezequiel brinca a de ator ganha destaque? Ele tinha a mania, mais natural que 

proposital, de copiar gestos e trejeitos, como Capitu declarou algumas vezes. Como se 

fosse um leitor precoce de Aristóteles, Ezequiel se converte na prova viva do caráter 

mimético do animal político que é o homem em sociedade.  

Contudo, ainda podemos aperfeiçoar a leitura dessa passagem. Ora, se Ezequiel, 

desde muito jovem, desempenhava tão bem o papel de ator, talvez o malicioso narrador 

casmurro desejasse sugerir uma inesperada associação. Nesse caso, é como se, de algum 

modo, Ezequiel, soubesse que não era filho de Bento Santiago, portanto, ele agiria como 

um verdadeiro ator, assim como o pai, Escobar! Compreenda-se que tal leitura não é 

unívoca, buscando antes recuperar a dinâmica da narrativa de Bento Santiago. Desse 

modo, a insistência no campo semântico relativo ao teatro revela sua plena pertinência 

no desenvolvimento do romance.  

 

______________________________________________ 

 

CAPÍTULO CXIII – EMBARGOS DE TERCEIRO 

 

A senhora que me disse isto cuido que gostou de mim, e foi naturalmente 

por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos que me explicou 

daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também, 

não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo aliás confessado a princípio as 

minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por 

mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor 

que tinha a Capitu. À minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era 

tudo e mais que tudo; não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao 

teatro íamos juntos; só me lembra que fosse duas vezes sem ela, um benefício de 

ator, e uma estréia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por 

força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar; saí, mas voltei 

no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor (p. 918-19, grifos 

nossos). 

 

 

A expressão “um benefício de ator” parece sugerir que a peça por ter sido 

inaugurada não tinha ainda o fôlego de uma obra completa, mas contava com um bom 

ator. Mas o final da ópera ainda revelava outra surpresa, a traição potencial, na 

reconstrução de Dom Camurro, de sua esposa com Escobar. Ora, para Bento Santiago, a 
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surpreendente visita de Escobar equivale a uma prova substancial. Podemos ainda 

continuar jogando com a mesma expressão: transferindo para a vida do casal que 

contava com também “um benefício de ator”; nesse caso, Escobar seria o ator que 

proporcionaria o benefício de bem representar o seu papel de amigo fiel. 

Podemos pensar nas duas ocasiões em que foi ao teatro sem a esposa. Na 

primeira, quando encontrou Escobar em sua casa, o que também poderia ter sido uma 

boa atuação por parte de seu amigo. A outra vez, muito provavelmente, se refere à 

estreia da ópera Otelo. E destaque-se a posição ocupada por Escobar: à porta do 

corredor; isto é, no limiar: ele estava voltando dos aposentos íntimos da casa ou, pelo 

contrário, havia acabado de chegar? Como um ator cuja marcação de cena não é 

conhecida, Escobar ocupa a própria posição da ambiguidade hermenêutica que contamia 

o romance.  

Nesse capítulo, portanto, graças ao teatro e suas metáforas, Bento Santiago 

começa a juntar as peças de um quebra-cabeça que apenas desenha a traição pintada por 

ele mesmo. Daí, o narrador sugere que o mal-estar de Capitu tenha sido apenas uma 

artimanha dos dois “amantes”. 

 

________________________________________ 

 

CAPÍTULO CXXXII – O DEBUXO E O COLORIDO 

 

Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa 

inteira, iam-se apurando com o tempo. Eram como um debuxo primitivo que o 

artista vai enchendo e colorindo aos poucos, e a figura entra a ver, sorrir, 

palpitar, falar quase, até que a família pêndula o quadro na parede, em memória 

do que foi e já não pode ser. Aqui podia ser e era. O costume valeu muito contra 

o efeito da mudança; mas a mudança fez-se, não à maneira de teatro, fez-se 

como a manhã que aponta vagarosa, primeiro que se possa ler uma carta, depois 

lê-se a carta na rua, em casa, no gabinete, sem abrir as janelas; a luz coada pelas 

persianas basta a distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e não toda, 

depois fui lendo melhor. Fugia-lhe, é certo, metia o papel no bolso, corria a casa, 

fechava-me, não abria as vidraças, chegava a fechar os olhos. Quando 

novamente abria os olhos e a carta, a letra era clara e a notícia claríssima (p. 

932, grifos nossos). 

  

 

Uma ressalva, nesse capítulo, o emprego da metáfora do “debuxo”, ou esboço 

até o colorido, que poderia ser mesmo completo, anuncia uma mudança de assertiva 
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referente ao teatro, pois aqui o texto não foi elaborado “à maneira de teatro”. Seria, 

então, à maneira de um romance ou até à maneira de uma foto, que revelaria a pessoa 

por inteiro? Nesse caso, seu filho Ezequiel seria o debuxo do pai Escobar. Isto é, na 

visão de Bento Santiago. 

 

________________________________________ 

 

CAPÍTULO CXXXV – OTELO 

 

Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que 

eu não vira nem lera nunca; sabia apenas o assunto, e estimei a coincidência. Vi 

as grandes raivas do mouro, por causa de um lenço, — um simples lenço! — e 

aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois 

não me pude furtar à observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de 

Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se, 

hoje são precisos os próprios lençóis; alguma vez nem lençóis há, e valem só as 

camisas. Tais eram as idéias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas, à 

medida que o mouro rolava convulso, e Iago destilava a sua calúnia. Nos 

intervalos não me levantava da cadeira; não queria expor-me a encontrar algum 

conhecido. As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens 

iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria 

amado alguém que jazesse agora no cemitério, e vinham outras incoerências, até 

que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, mas 

Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas 

e puras, e a fúria do mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos 

do público (p. 934-35, grifos nossos). 

 

 

Nessa passagem se esclarece – se ainda fosse necessário! – a importância que 

Machado dava ao teatro, pois ele permitiu que o personagem principal do romance 

encontrasse uma confirmação “nobre” de seu drama pessoal justamente em uma peça, 

no caso Otelo, de Willian Shakespeare.  

O narrador se deixa influenciar quando vê a morte de Desdêmona e o aplauso do 

público, ele declara que iria se matar, mas depois da peça acredita que melhor seria que 

ela morresse e não ele, portanto, altera o pensamento a respeito do desfecho que deseja 

dar para a sua própria vida.  

Assim, quando Desdêmona é assassinada por Otelo, a reação do público é 

frenética, ou seja, a melhor possível num contexto teatral, e o narrador deseja fazer o 

mesmo com a história da sua vida. Reitere-se: ela deveria morrer, no entanto não 
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deveria assumir o papel de protagonista; afinal, a tragédia gira em torno do mouro – 

assim como as memórias de Bento Santiago só dão lugar a sua própria voz. Talvez, por 

isso, a morte dela terá um tom menos efusivo, denunciando características diferentes 

entre os homens de sociedades diferentes. O narrador do romance mascara sua vida para 

a sociedade. 

O teatro, então, ganha uma importância ainda maior, pois Santiago estava com 

ideias suicidas até o momento em que assiste Otelo no teatro. Foi esta peça que mudou 

todos os seus planos como marido traído, a identificação com Otelo só não foi total por 

conta talvez da distância geográfica e cultural. Ou seja, há uma inversão total de sua 

reação ao acreditar que está sendo traído, logo após o impacto causado pela peça Otelo. 

Bento Santiago, conturbado pela ideia do adultério, menospreza a vida anterior e 

posterior aos desenlaces com Capitu. Para ele, assim como num palco, tudo no drama 

conspira para a grande cena da morte de Desdêmona, todo o resto teria significação 

menor, afinal tudo estaria disposto dessa forma para que o grande ato ocorresse. Então, 

o momento mais importante de sua vida seria quando ele passou a ter certeza do 

adultério.  

Contudo, como Dirce Côrtes Riedel observou com agudeza: 

 

(...) Bentinho não consegue compor o herói dramático, não consegue 

assumir a fúria que o modelo de Otelo lhe oferece, não consegue sequer pensar 

em matar Capitu. (...) É um desvio semelhante ao daquele momento em que 

Bentinho se perguntou por que não esganou Escobar e Capitu (...).
212

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

CAPÍTULO CXXXVI – A XÍCARA DE CAFÉ 

 

O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro, e fui para a mesa 

onde ficara a xícara. Já a casa estava em rumores; era tempo de acabar comigo. 

A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda 

assim tive ânimo de despejar a substancia na xícara, e comecei a mexer o café, 

os olhos vagos, a memória em Desdêmona inocente; o espetáculo da véspera 
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vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar deu-me 

o ânimo que me ia faltando; lá estava ele, com a mão nas costas da cadeira, a 

olhar ao longe... (p. 936, grifos nossos). 

 

 

Ainda sobre a influência do espetáculo da noite anterior, o narrador muda seus 

planos de vingança. Desiste do suicídio e aos poucos vai alterando sua atitude com a 

esposa e tudo o mais que indica a presença de Capitu em sua vida. Retira Ezequiel do 

seu convívio e depois exila a própria mulher, mas não assume esse comportamento para 

o conjunto da sociedade. Bento Santiago definitivamente não é Otelo e nem poderia sê-

lo. Pelo menos na concepção de Abel Barros Baptista, precisamente faltava ao narrador 

casmurro a dimensão propriamente trágica,
213

 numa chave de leitura similar à de Dirce 

Côrtes Riedel, que citamos acima. 

Além do mais, como poderia Bento Santiago enaltecer a nossa Desdêmona, vale 

dizer, Capitu? A morte dela nos moldes do romance inglês iria acabar com o espetáculo 

que ele representava nos palcos da sociedade carioca da época. E talvez a retirasse da 

condição de culpada para vítima sem chance de defesa. 

 

_____________________________________________ 

 

CAPÍTULO CXXXVIII – CAPITU QUE ENTRA 

 

Quando levantei a cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Eis 

aí outro lance, que parecerá de teatro, e é tão natural como o primeiro, uma vez 

que a mãe e o filho iam à missa, e Capitu não saía sem falar-me. Era já um falar 

seco e breve; a maior parte das vezes, eu nem olhava para ela. Ela olhava 

sempre, esperando (p. 937, grifos nossos). 

 

 

Capitu, literalmente, entra em cena como num teatro, e se revelam as nuances de 

gestos e de troca de atitudes, como se os leitores constituíssem uma inesperada plateia. 

Machado aproveita para ressaltar que se trata mesmo de uma estrutura teatral, como 

discutiremos na conclusão.  
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__________________________________________  

 

CAPÍTULO CXLV – O REGRESSO 

 

Se pensas que o almoço foi amargo, enganas-te. Teve seus minutos de 

aborrecimento, é verdade; a princípio doeu-me que Ezequiel não fosse realmente 

meu filho, que me não completasse e continuasse. Se o rapaz tem saído à mãe, 

eu acabava crendo tudo, tanto mais facilmente quanto que ele parecia haver-me 

deixado na véspera evocava a meninice, cenas e palavras, a ida para o colégio... 

(p. 942, grifos nossos). 

 

Assim como o título: “O regresso” poderia se referir ao retorno de Ezequiel a 

casa do pai. Ou como o regresso da sua memória e de tudo que viveu. A palavra cena 

acaba correspondendo perfeitamente para a memória do narrador, que reconstrói 

interessadamente seu passado. 

 

________________________________________ 

 

CAPÍTULO CXLVI – NÃO HOUVE LEPRA 

 

Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, achei que era 

exato, mas tinha ainda um complemento: “Tu eras perfeito nos teus caminhos, 

desde o dia da tua criação.” Parei e perguntei calado: “Quando seria o dia da 

criação de Ezequiel?” Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério para 

ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro (p. 

943-44, grifos nossos). 

 

 

Como o leitor sabe, Ezequiel morreu de febre tifóide e não lepra, destacando-se 

o cinismo deliberado do narrador. Há mais: a centralidade do teatro se verifica nos 

momentos centrais da narrativa. É no teatro que Bento Santiago conclui que o “justo” é 

a morte de Capitu-Desdêmona em lugar de seu sacrifício. É também no teatro que, em 

alguma medida, o Dom Casmurro “celebra” a morte do filho, prova viva do “adultério”. 

Ou, pelo menos, a ida ao teatro esclarece para o leitor o pouco impacto provocado pela 

morte do jovem.  

Em ambos os casos, o recurso ao teatro, assim como ao campo semântico a ele 

associado, revela-se um dado intrínseco da narrativa. Aspecto com o qual principiamos 

a concluir esta Tese.  
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Conclusão: 

 

 

 

 

 

Encenando a prosa? 
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 Galhos ilustres 

 
 

 Vimos, no capítulo três, a adaptação de Dom Casmurro para a ópera, com libreto 

de Antônio Piccarolo e música de João Gomes Júnior. No âmbito de nossa hipótese, tal 

esforço de tradução intersemiótica parece reforçar o estudo que tentamos realizar neste 

trabalho, pois demonstra o potencial dramático que identificamos no romance através da 

predominância do campo semântico associado ao teatro.  

Aliás, o próprio Machado intuiu esse comércio entre as artes. No prefácio a 

Contos seletos das Mil e uma noites, de Carlos Jansen, escrito em 1882, assim o autor 

de Quincas Borba se expressou: 

 

(...) aconteceu às Mil e uma noites o que se deu com muitas outras 

invenções: foram exploradas e saqueadas para a cena. Era inevitável, como por 

outro lado era inevitável que os compositores pegassem das criações mais 

pessoais e sublimes dos poetas para amoldá-las à sua inspiração, que é por certo 

fecunda, elevada e sublime, mas não deixa de ser parasita.
214

 

 

 

A cena teatral se apropria da literatura, o texto literário se reúne à música ou é 

por ela utilizada. De fato, o companheiro de xadrez e músico, Artur Napoleão, fez assim 

com o mesmo Machado: juntos, assinam a autoria de “Lua da estiva noite”. Portanto, as 

artes dialogam e se enriquecem mutuamente. Logo, nossa hipótese, segundo a qual as 

experimentações ocorridas no teatro estimulariam os procedimentos em outros gêneros 

literários, não deixa de ter um lastro propriamente machadiano. 

H. Pereira da Silva escutou o conselho e adaptou Memórias póstumas de Brás 

Cubas para o teatro. Sua peça conquistou o Prêmio da Academia Brasileira de Letras 

em 1973.  

Como reza a folha de rosto: 

 

Um galho ilustre dos Cubas 

Peça em 3 atos. 

Uma interpretação do romance “Memórias Póstumas de Brás Cubas” 
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 No prefácio, “Recado aos machadianos”, o autor, ele também um conhecido 

machadiano,
215

 justificou seu esforço com palavras que nos ajudam a concluir esta Tese: 

 

Machado de Assis, ao contrário do que se julga apressadamente, foi 

homem de teatro. (...)  

Este foi o modo pelo qual quem não leu “Memórias Póstumas de Brás 

Cubas”, assim como quem o leu, poderá assistir a peça sem exigências de 

conhecimentos literários. Teatro não é livro, embora o livro possa ser teatro.
216

 

 

 Eis uma boa definição: um livro bem pode ser teatro, ou para dizê-lo com o 

conceito que propomos no último capítulo, pode ser uma espécie de prosa encenada. 

Buscamos desenvolver essa noção através do estudo das peças de Machado, a fim de 

identificar sua dinâmica própria e os motivos que permitiram sua estruturação – exame 

levado a cabo no primeiro capítulo.  

Desse modo, foi possível supor que as peças teatrais podem ter servido como um 

laboratório de formas e temas, que posteriormente foram aproveitados nos romances e 

nos contos. A prosa encenada supõe, portanto, essa relação entre teatro e os demais 

gêneros literários exercitados pelo autor de Tu, Só Tu, Puro Amor.  

 No segundo capítulo, procedemos à reconstrução da fortuna crítica tanto do 

teatro machadiano quanto, mais especificamente, do romance Dom Casmurro. Como 

esclarecemos, não procuramos exaurir o tópico, porém relacionar as interpretações 

valorizadas com a hipótese aqui desenvolvida. 

 Assim, buscamos mostrar que, alguns intérpretes do romance machadiano, a 

intuição sobre o aspecto potencialmente dramático do texto já havia sido apresentada. 

Tal esforço conduziu ao terceiro e último capítulo. 

 Nesse capítulo, realizamos um mapeamento, na medida do possível completo, da 

textualidade de Dom Casmurro, no que se refere à estruturação dramática da narrativa. 

Nosso objetivo foi o de identificar o campo semântico associado ao teatro na redação 

das memórias de Bento Santiago. Acreditamos que a recorrência do referido campo 
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semântico serve como forte argumento a favor de nossa hipótese. Como vimos no 

capítulo anterior, Maria Augusta H. W Ribeiro e Jacó Guinsburg acreditavam que uma 

leitura de Dom Casmurro com base na descoberta de elementos dramáticos revelaria um 

novo romance. Foi o que acreditamos ter demonstrado com o levantamento do campo 

semântico por nós efetuado.  

 Domício Proença Filho imaginou uma reescrita radical de Dom Casmurro dando 

voz à personagem Capitu,
217

 além de mesclar sua dicção com o timbre do defunto autor 

das Memórias póstumas de Brás Cubas.  

 Não ambicionamos tanto; limitamos nosso estudo ao resgate do teatro na visão 

do mundo de Machado e na elaboração de sua obra literária. Se tivermos alcançado esse 

objetivo, nossos esforços terão sido recompensados.  
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