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Resumo: 

 

A presente tese discute as tensões entre Machado de Assis, seus escritos, e a experiência da 

história. Analiso como a compreensão ambivalente do autor acerca da experiência moderna da 

história foi fundamental para a constituição da sua estética literária. A compreensão de 

história e modernidade de Machado implicou tanto no reconhecimento positivo do processo 

de formação da nação e o consonante desenvolvimento de sua literatura, quanto em uma 

crítica melancólica do processo de modernização ocidental. As tensões produzidas por essas 

compreensões conectam-se diretamente com o processo de canonização e rejeição do autor ao 

longo dos séculos XX e XXI. Dessa forma, argumento como a dimensão disruptiva dos seus 

escritos, que confrontam os conceitos de história e modernidade, exploram a 

incomensurabilidade entre experiência e linguagem, seja através da evocação de climas, 

mobilizados para enredar os corpos dos leitores, ou mediante a evocação da experiência 

espectral do passado, que evidencia a impossibilidade do passado passar. A intenção é 

demonstrar como Machado e sua obra rejeitam as compreensões analíticas que partem de 

pressupostos normativos como o de sujeito solar e incondicionado, de temporalidade histórica 

como sucessão e linearidade e de representação enquanto especularidade. De forma geral, este 

trabalho explora como a compreensão ambivalente de história e modernidade de Machado 

constituiu-se em interação dinâmica com a disposição afetiva melancólica em vigor nos seus 

escritos e com as pressões relativas à tematização do seu corpo como objeto de discurso.  

 

Palavras chave: Machado de Assis, experiência da história, climas, espectralidade. 

 



 
 

Abstract 

 

This dissertation discusses the tensions between Machado de Assis, his writings, and the 

experience of history.  I analyze how the author's ambivalent understanding of the modern 

experience of history was central to the constitution of his literary aesthetic. Machado’s 

understanding of history and modernity implied both a positive recognition of the nation-

building and its literature as well as a negative approach, based on a melancholic critic of 

Western modernity. Thus, the tensions produced by these understandings connect directly 

with the process of canonization and rejection of the author throughout the 20th and 21st 

centuries. Therefore, I argue how the disruptive characteristics of his writings that oppose 

both history and modernity explore the incommensurable tension between experience and 

language, whether through the evocation of moods, mobilized in order to touch the reader's 

bodies or through the spectral experience, which put in evidence the irrevocable dimension of 

the past. My main concern is to show how Machado and his writings reject the domestication 

through templates that ascertain the idea of an unconditional solar subjectivity, the historical 

time as progression and linearity, and representation as a neutral specularity. In general, I 

analyze how Machado’s ambivalent understanding of history and modernity constituted itself 

in an interplay that entangles both the author’s melancholic sentimentality present in his 

writings as well as the social constraints regarding the thematization of his body as a subject 

of discourse. 

 

Keywords: Machado de Assis, experience of history, moods, spectrality. 
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Introdução 

 

Assumir o desafio de escrever sobre Machado de Assis implica no compromisso do 

enfrentamento de sua fortuna crítica. Legado interpretativo plural e impossível de controlar, 

tendo em vista que, em grande medida, se confunde com múltiplas possibilidades de se lançar 

olhares interpretativos a respeito das formas assumidas pela experiência histórica brasileira. 

Antonio Candido afirma a respeito da já amplíssima fortuna crítica no texto Esquema de 

Machado de Assis, proferido em conferência, em 1968: “provavelmente todas essas 

interpretações são justas, porque ao apanhar um ângulo não podem deixar de ao menos 

pressentir os outros”,
 1

 no entanto, o tom em princípio conciliatório merece maior atenção. 

Ainda em vida, Machado participou ativamente do seu processo de canonização 

literária, sendo fundamental para tanto a sua proximidade com muitos letrados que 

comentaram a sua obra na imprensa, tais como José Veríssimo, Mário de Alencar e Carlos 

Magalhães de Azeredo. No entanto, tal processo de canonização contemporânea foi 

confrontado de forma abrupta pela crítica avassaladora de Silvio Romero, especialmente no 

livro Machado de Assis: estudo comparativo de literatura brasileira, publicado em novembro 

de 1897. A partir do diálogo com as teorias cientificistas deterministas, Romero procurou 

exorcizar a obra e o autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas, principalmente no que 

dizia respeito ao seu ceticismo e incorporação da herança das vanguardas românticas, 

características compreendidas como obscuras.
2
 O crítico sergipano compreendia Machado 

como “um genuíno representante da sub-raça brasileira cruzada”,
3
 depreciando-o por carregar 

em seu corpo traços fenotípicos negros. A crítica de Romero foi refutada 

contemporaneamente de forma direta por Lafaiete Rodrigues Pereira e Carlos Magalhães de 

Azeredo. 

Lafaiete Rodrigues Pereira publicou a sua recensão ao livro de Romero no Jornal do 

Comércio, dividida em quatro partes, publicadas em 25 e 30 de janeiro, 7 e 11 de fevereiro, de 

1898. Lafaiete assinou os artigos com o pseudônimo de Labieno, mas logo Machado tomaria 

conhecimento sobre a identidade do autor e o agradeceria em correspondência privada. 

Quanto à recensão de Magalhães de Azeredo, a mesma foi publicada alguns meses depois no 

                                                           
1
 CANDIDO, Antonio. “Esquema de Machado de Assis”. Vários Escritos. São Paulo: Livraria duas Cidades, 

1995, pp. 15-32, p. 18. [1968] 
2
 ROMERO, Silvio. Machado de Assis: estudo comparativo de literatura brasileira. Rio de Janeiro: Laemmert 

& C. – Editores, 1897, p. 14-15. 
3
 Ibidem, p. 18. 
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Jornal do Comércio, no dia 9 de maio de 1898, demora que se explica pelo fato do jovem 

diplomata residir em Paris. A recensão de Azeredo ao crítico sergipano constituiu-se a partir 

das apreciações prévias do diplomata à obra de Machado e das próprias conversas que ambos 

nutriram em vasta correspondência. Em meio a conversas sobre a produção literária de ambos, 

tópicos como doença, melancolia e disciplina eram constantemente abordados.   

O tom da recensão de Magalhães de Azeredo publicada no Jornal do Comércio a 

Romero foi brando, ao contrário da ríspida resposta de Lafaiete. O jovem diplomata evitou 

confrontar de forma incisiva as apreciações de Romero no que diz respeito ao determinismo 

biológico de sua análise. Assim como Magalhães de Azeredo, Machado demonstrou 

serenidade perante a apreciação do polêmico crítico sergipano. Entretanto, o retrato utilizado 

pela editora Laemmert no frontispício do livro assinado por Romero o incomodou 

decisivamente, “um retrato que me vexa, a mim que não sou bonito”.
4
   

 Apesar de argumentar sobre a necessidade de considerarmos a validade das múltiplas 

interpretações sobre a obra de Machado, Antonio Candido nega uma possibilidade em 

particular, isto é, de que “cor escura, origem humilde, carreira difícil, humilhações, doença 

nervosa”, sejam critérios a serem considerados na análise da obra do autor. Para Candido, o 

“nosso modo de ser ainda é bastante romântico”, o que impulsionaria a “tendência quase 

invencível para atribuir aos grandes escritores uma quota pesada e ostensiva de sofrimento e 

de drama, pois a vida normal parece incompatível com o gênio”.
5
 Candido expõe que as 

pesquisas então recentes de Jean-Michel Massa teriam sepultado definitivamente a 

possibilidade da permanência de tais compreensões que dramatizavam o sofrimento do gênio, 

pois, “na verdade”, como a história social comprovaria, “os seus sofrimentos não parecem ter 

excedido aos de toda gente, nem a sua vida foi particularmente árdua”.
6
 Com efeito, um ponto 

de partida fundamental para a compreensão da obra de Machado seria uma evidência 

comprovada pela história social: 

 

Mestiços de origem humilde foram alguns homens representativos no nosso 

Império liberal. Homens que, sendo da sua cor e tendo começado pobres, 

acabaram recebendo títulos de nobreza e carregado pastas ministeriais. Não 

exageremos, portanto, o tema do gênio versus destino. Antes, pelo contrário, 

conviria assinalar a normalidade exterior e a relativa facilidade da sua vida 

                                                           
4
 ASSIS, Machado. Correspondência de Machado de Assis: Tomo III, 1890-1900./coordenação e orientação 

Sergio Paulo Rouanet; reunida, organizada e comentada por Irene Moutinho e Sílvia Eleutério. – Rio de Janeiro: 

ABL, 2011, p. 287. [Carta 415, Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1898.] 
5
 CANDIDO, Antonio. “Esquema de Machado de Assis”. Op. Cit., p. 15. 

6
 Ibidem. 
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pública. Tipógrafo, jornalista, funcionário modesto, finalmente alto 

funcionário, a sua carreira foi plácida. A cor não parece ter sido motivo de 

desprestígio, e talvez só tenha servido de contratempo num momento 

brevemente superado, quando casou com uma senhora portuguesa. E a sua 

condição social nunca impediu que fosse íntimo desde moço dos filhos do 

Conselheiro Nabuco, Sizenando e Joaquim, rapazes finos e cheios de 

talento.
7
 

 

 A proposição de Antônio Candido corrobora em grande medida a atitude de críticos 

contemporâneos a Machado como José Veríssimo, Carlos Magalhães de Azeredo e Mário de 

Alencar, que ao combaterem a centralidade dos argumentos de caráter determinista biológico 

de Silvio Romero, responsáveis por estabelecer conexões diretas entre o corpo com 

características fenotípicas negras e a obra analisada, ambos concebidos de forma depreciativa, 

acabaram por desqualificar a importância da presença do próprio corpo e das pressões sociais 

que interagiram diretamente com sua sentimentalidade, performance social e produção 

literária. Legaram à posteridade um nome sem corpo.
8
  

Ao procurar traçar o desenvolvimento progressivo dos estudos que abordaram a obra 

de Machado ao longo das décadas, Candido ressalta a importância de trabalhos como os de 

Lúcia Miguel Pereira, Mário Matos e Augusto Meyer, caracterizados pela abordagem 

psicológica da obra do autor. Tais críticos se notabilizaram por procurarem “estabelecer uma 

corrente recíproca de compreensão entre a vida e a obra, focalizando-as de acordo com as 

disciplinas da moda, sobretudo a psicanálise, a somatologia, a neurologia”.
9
 Na sequência, 

Candido abrirá um parêntese fundamental, ao diferenciar a importância da obra desses autores 

daqueles que levariam ao extremo tais perspectivas analíticas baseadas nas ciências da moda. 

No seu balanço sobre o progresso dos estudos machadianos não entraria: 

                                                           
7
 Ibidem, p. 15-16.  

8
 Para contrapor essa perspectiva atenuadora do problema da questão racial no Brasil, Thomas E. Skidmore 

argumenta que a possibilidade de mobilidade social de homens de pele negra no século XIX não é contraditória 

ao fato da superioridade social ser associada ao branco. Desse modo, escreve: “[...] the freed colored played an 

important role long before total abolition in Brazil. Free coloreds had succeeded in gaining a considerable 

occupation mobility – entry into skilled occupations and even occasionally prominent positions as artists, 

politicians and writers – while slavery was still dominant throughout the country. These economic and social 

opportunities enjoyed by freed coloreds furnish proof that the multi-racial pattern of racial categorization was 

well established before final abolition. Although this pluralistic scale of social classification had given Brazil a 

flexibility notably lacking in some other ex-slave societies such as the United States, it is essential to realize that 

the multi-racial society nevertheless rested on implicitly racial assumptions. The ‘caucasian’ was considered to 

be the natural and inevitable summit of the social pyramid. The white European represented the ideal ‘somatic 

norm image’ – the phrase coined by H. Hoetink to designate the most socially prized physical characteristics. 

Brazilians generally regarded whiter as better, which led naturally to an ideal of ‘whitening’, articulated in both 

elitist writers and popular folklore”.  SKIDMORE, Thomas. Black into White. Race and Nationality in Brazilian 

Thought. Third Edition. Duke: Duke University press, 1998, posição 930-941. 
9
 CANDIDO, Antonio. “Esquema de Machado de Assis”. Op. Cit., p. 20.  
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[...] médicos que se apossaram de Machado de Assis como de um indefeso 

cliente póstumo, multiplicando diagnósticos e querendo tirar da sua obra e 

dos poucos elementos conhecidos de sua vida interpretações cujo valor 

científico deve ser pequeno. Antes e depois, mas sobretudo nesses anos de 

1930, a sombra obsoleta de Lombroso e Max Nordau pairou com roupa nova 

sobre o grande escritor.
10

   

 

 O impacto provocado pela análise de caráter cientificista de Romero em Veríssimo, 

Azeredo e Alencar, parece ter sido sentido posteriormente por Candido, que sequer menciona 

os nomes aludidos como os de Peregrino Junior, Doença e Constituição de Machado de Assis 

(1938) e Eloy Pontes, A Vida contraditória de Machado de Assis (1939).
11

 Esses nomes 

mereciam o esquecimento. Talvez por darem fôlego a apreciações literárias ulteriores que se 

propunham a ser radicalmente detratoras à obra de Machado, como as produzidas por 

Agripino Grieco, também não mencionadas.
12

 No texto de Candido fica implícito que alguns 

aspectos desses trabalhos estariam presentes nos escritos de Pereira, Meyer e Matos.  

Candido empreende críticas à interpretação de caráter psicológico nesses autores; no 

entanto, não aprofundou a conexão dos mesmos com os discursos da medicina 

contemporânea. Especialmente, a não problematização do trabalho de Pereira no que diz 

respeito à interface entre psicologia e corpo negro demonstra o quanto esta questão era 

embaraçosa e deveria ser esquecida.
13

 Certamente, a relativa indulgência de Candido para 

com Lúcia Miguel Pereira, que teve o nome mencionado cinco vezes no artigo, é movida pela 

                                                           
10

 Idem.  
11

 Cf. JUNIOR, Peregrino. Doença e Constituição de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Livraria José Olímpio 

Editora, 1938. PONTES, Eloy. A vida contraditória de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Livraria José Olímpio 

Editora, 1939.  
12

 Cf. GRIECO, Agripino. Machado de Assis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Conquista, 1960. GRIECO, Agripino. 

Viagem em Torno de Machado de Assis. São Paulo: Martins, 1969. 
13

 Ao analisar como Machado e outros letrados brasileiros negros “foram expostos aos dilemas da racialização”, 

Ana Flávia Magalhães Pinto se opõe aos falseamentos produzidos pelas tentativas de produção de uma história 

do pensamento brasileiro que desconsidera os impactos sociais do racismo: “A despeito das várias tentativas de 

construir uma história do pensamento brasileiro sem considerar o impacto do racismo, esse, vira e mexe, aparece 

como um elefante branco no meio da sala de estar repleta de visitas. Nesse sentido, coaduno com João C. Vargas 

quando afirma que a sociedade brasileira se vale de uma prática cultural peculiar denominada ‘hiper consciência 

de raça’. Trata-se de uma habilidade que pressupõe o reconhecimento e a imediata negação da raça como uma 

ferramenta analítica e moralmente válida, incapaz de desempenhar um papel central na determinação de relações 

sociais, hierarquias e distribuição de recursos, ainda que se esteja diante das inegáveis desigualdades 

sociorraciais”. PINTO, Ana Flávia Magalhães. Escritos de Liberdade: Literatos negros, racismo e cidadania no 

Brasil oitocentista. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2018, p. 172.  
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grande relevância do seu trabalho biográfico, que inclusive apresenta o resultado de pesquisa 

oral com pessoas que conviveram com o autor.
14

  

Todavia, é inescapável o fato da autora chamar Machado de “feio” constantemente ao 

longo do livro e caracterizá-lo como “oprimido por heranças mórbidas”. Lúcia Miguel Pereira 

argumenta que Machado tendia ao pessimismo por estar psicologicamente condicionado a tal 

visão de mundo, compreensão movida pelo ressentimento da sua condição de afrodescendente 

com características fenotípicas negras.
15

 Interpretação igualmente perpetuada na obra do 

também mencionado Afrânio Coutinho.
16

 De fato, é fundamental considerar que para além da 

mobilização de argumentos caros ao discurso médico utilizado para compreender a psicologia 

                                                           
14

 Para uma interpretação desconstrutiva da crítica literária produzida por Antonio Candido, especialmente no 

que diz respeito à sua conexão com o modernismo brasileiro, confira: BATISTA, Abel Barros. O livro agreste: 

ensaio de literatura brasileira. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005. 
15

 Lúcia Miguel Pereira incorpora em sua narrativa um tom de represália, que culpabiliza o próprio Machado 

pela incapacidade de se adequar ao meio de forma plena, sendo as raízes desse desajuste a epilepsia, a gagueira, 

a timidez e a cor afrodescendente. Nesse sentido, o que Machado expressava através do seu corpo é concebido 

em princípio de forma negativa, pois materializa desvios à norma. Entretanto, a análise demonstra-se 

ambivalente ao enfatizar que o seu sofrimento foi decisivo para a produção de uma obra de arte superior ao seu 

meio. A condição do seu sofrimento é a presença de um corpo “feio” que carregava as marcas de “heranças 

mórbidas”, apreciações provavelmente reiteradas por pessoas que conviveram com Machado, que ela 

entrevistou. Para a biógrafa, o sofrimento de Machado era resultado das suas “deficiências” ou “impulsividade” 

provenientes da epilepsia, ou da necessidade de conter o “derramamento do mestiço”, ou disfarçar o ridículo da 

gagueira e da feiura. O sofrimento de Machado é produto dos males que o seu corpo expressa para o mundo, não 

fazendo parte desta história os olhos dos outros que o deflagraram em sua pretensa inferioridade, gesto, como 

podemos ver, repetido pela própria autora, cujo livro apresenta um tom marcado pela repetição de adjetivações 

depreciativas. Por fim, de forma ambivalente, Machado é digno de indulgência, por ter sido capaz de produzir 

uma obra de arte superior. PEREIRA, Lúcia Miguel. Machado de Assis: Estudo Crítico e Biográfico. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1936. 
16

 Afrânio Coutinho compreende que Machado teria “tenebrosos ressentimentos íntimos” que o impossibilitava 

de acreditar na “grandeza humana”. Para Coutinho, Machado teria uma “constituição psicológica seminormal” e 

era “feio”. Sua condição de “mestiço” determinava o seu “ressentimento”. Coutinho se vale da obra de Gilberto 

Freyre para caracterizar a “marcha” da “evolução social brasileira”, que constituiu “uma civilização mestiça, 

cultural e etnicamente mestiça, uma civilização mulata”, na qual “as classes e raças” são ajustadas umas às 

outras. Nesse sentido, o autor afirma que “[é] um grande exemplo de humanismo nas relações sociais, este que 

oferece a civilização brasileira”. Dessa forma, tendo em vista a formação étnica do país, uma das suas 

características fundamentais seria a possibilidade da mobilidade social. A essa possibilidade decorreria “atitudes 

psicológicas normais e anormais”, que “perturbam fundamentalmente as relações e o equilíbrio social”. Para 

Coutinho, tanto a “violência”, quanto a “cordialidade” do mestiço seriam “posturas psicológicas atávicas”, 

compreendidas pelo autor como “defeituosa e falha”. Portanto, “[s]e o mulato brasileiro é intelectualmente capaz 

e às vezes superior, ainda não é bom, não tem estabilidade ou equilíbrio interno, fortaleza de caráter. É do ponto 

de vista moral e psicológico que ele denota ainda uma grande inferioridade que não pode deixar de refletir-se na 

harmonia social”. Coutinho utiliza essa compreensão da psicologia inferior do mulato para desvelar o 

ressentimento de Machado a respeito de suas origens. O interessante é que Coutinho atribui tanto as reações 

indisciplinadas, quanto as disciplinadas dos mulatos como provenientes da psicologia inferior do mestiço, 

atribuindo aos últimos um comportamento falso, não original. Dessa forma, “[s]ão os tímidos, às vezes no fundo 

grandes orgulhosos e atrevidos, como foi o caso de Machado de Assis, os que não querem provocar animosidade 

e reações, os mansos e macios, cuja única preocupação parece ser o agradar para serem agradados”. Entretanto, 

essa atitude seria injustificada, pois “o ambiente social brasileiro não põe mais entraves para a ascensão do 

homem de cor, isto é, entraves, baseado sobre preconceitos de cor. Tudo aqui se combina para facilitar a sua 

ascensão social”. COUTINHO, Afrânio. A filosofia de Machado de Assis e outros ensaios. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Livraria São José, 1959, pp. 42-52. 
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de Machado de forma determinista, Pereira enunciou muitas intuições interpretativas valiosas 

que foram desenvolvidas por outros estudiosos ao longo do século XX. A sua contribuição é 

um marco para os estudos machadianos, e não somente Candido, como também Hellen 

Caldwell, Alfredo Bosi, Silviano Santiago e Hélio Guimarães ressaltaram a importância da 

biógrafa, que foi responsável pela publicação póstuma de Casa Velha. Hélio Guimarães, em 

estudo recente, explora a importância da interpretação de Pereira a respeito da tematização da 

ambição e ascensão social como elemento estruturante para os romances da dita primeira fase 

literária da carreira do autor, ao desnudar os vínculos entre a experiência de mundo de 

Machado e suas personagens femininas, que com tenacidade não pouparam esforços para 

ascender socialmente. Tal ascensão social do autor através do emprego público e casamento 

explicaria a mudança empreendida posteriormente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

quando a vida política e social brasileira é criticada pela classe dominante.  

Dessa forma, a apreciação negativa de Pereira no que diz respeito à origem 

afrodescendente de Machado e à epilepsia seria contrabalanceada pela narrativa que 

demonstra a ascensão social de um homem disciplinado e assertivo que venceu as 

dificuldades do meio. Ou seja, o caráter teleológico da obra atenua a dramatização do 

sofrimento. Portanto, a ambivalência fundamental em questão diz respeito à participação ativa 

da biógrafa, que depreciava Machado por ser negro e epilético, em um processo de 

canonização capitaneado pelo Estado, engajado no estabelecimento do autor como um 

exemplo de ascensão social para os seus compatriotas afrodescendentes. Nesse sentido, Hélio 

Guimarães expõe que no processo de mitificação de Machado durante o Estado Novo “[a] 

mulatice passa a ser muito referida, quase sempre de maneira positiva, embora com 

frequência repontem palavras e expressões indicativas da dificuldade de enfrentar a 

questão”.
17

 Dessa forma, a possibilidade de assimilação positiva do corpo negro de Machado, 

que emerge em tensão com o racismo científico, não foi capaz de dirimir as incertezas que 

pairavam nos horizontes de uma nação afrodescendente. Apesar do seu sofrimento, Machado 

conseguiu o sucesso que almejou, mas o autor era uma exceção tão fora da curva, que 

precisava ser explicada pelo discurso exorcizador da medicina presente nos escritos de Lúcia 

Miguel Pereira, Peregrino Júnior e Eloy Pontes.
18
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 GUIMARÃES, Hélio. Machado de Assis, o escritor que nos lê: As figuras machadianas através da crítica e 

das polêmicas. São Paulo: Editora Unesp, 2017, p. 154.  
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 Peregrino Junior chama a atenção na introdução de Doença e Constituição de Machado de Assis para o fato de 

ter publicado em 1935 um artigo em comemoração à segunda edição do livro de Alfredo Pujol sobre Machado, 

no qual “propúnhamos a catalogação de Machado de Assis na galeria dos gliscroides de Mme. Minkowska”. O 

 



19 
 

Em sua conclusão geral a propósito das obras dedicadas a Machado na década de 

1930, Candido argumenta sobre a importância das mesmas no que diz respeito à abertura de 

novos problemas literários, que seriam desenvolvidos por trabalhos posteriores. Esses 

trabalhos teriam sido decisivos para confrontar as perspectivas canonizadoras de José 

Veríssimo, Magalhães de Azeredo e Mário de Alencar, já que Machado “não era mais o 

ironista ameno, o elegante burilador de sentenças, da convenção acadêmica; era o criador de 

um mundo paradoxal, o experimentador, o desolado cronista do absurdo”.
19

 À valiosa 

apreciação de Candido, complementaria que as abordagens desses autores apresentam-se 

comprometidas com a evocação do corpo e o sofrimento do autor, tendo em vista que eles não 

aceitaram pacificamente a existência de um nome sem um corpo. Impactados pela assimetria 

produzida pela presença do nome grandioso e a ausência do corpo, evocaram o segundo para 

exorcizá-lo a partir do diálogo com as teorias racialistas.   

Inevitavelmente, o sucesso de algumas interpretações sobre a obra de Machado gerou 

o silenciamento de outras possibilidades de acessá-la.
20

 A complexidade da questão é 

evidenciada por Gustavo Bernardo, que em tese polêmica na qual defende a hipótese de que a 

obra de Machado não poderia ser entendida nos quadros do realismo literário, – compreensão 

fundamental para meu trabalho – alude à existência de um “ressentimento pessoal e de classe” 

latente, rotinizado em meio aos estudiosos do autor. Bernardo expõe o quanto é violento 

tentar reduzir a obra de Machado em um “conceito que ele repudiava, considerando-o nada 

                                                                                                                                                                                     
autor se demonstra lisonjeado pelo fato de Lúcia Miguel Pereira aceitar a sua classificação em seu estudo 

biográfico, publicado em 1936. Contudo, tendo em vista que Pereira não aprofundou a análise a esse respeito, o 

autor se lançou ao desafio de “documentar o nosso diagnóstico constitucional”. JUNIOR, Peregrino. Op. Cit., 

s/p. Por sua vez, Eloy Pontes demonstra grande familiaridade e admiração pela obra de Peregrino Junior e não 

deixa de aplicar a mesma estratégia analítica, que diagnostica a genialidade de Machado como sintoma da 

doença. As suas palavras conclusivas no livro são instrutivas ao demonstrar como a genialidade de Machado é 

fruto das misérias que lançaram raízes na nação: “Nas garras de recalques e impulsos, vítima de obsessões e 

diatheses, minado pelas tristezas, que a moléstia incurável gera, perseguido pelas ideias de inferioridades, que o 

conduzem a esconder até os nomes dos pais e não pronunciar o da enfermidade ingênita, tímido de instinto e um 

pouco por cálculo, Machado de Assis como que rima os descompassos da natureza, procurando harmonias nas 

desordens, valendo-se das fraquezas, imprimindo energias às debilidades, a força de pertinácia. Por isso mesmo 

supera tudo e vence as resistências naturais, dominando os decretos misteriosos do destino. Sua biografia está 

nos livros que compôs. Os silêncios premeditados sobre os primórdios da vida, que lhe recortaram o perfil, 

iluminam os juízos. Não procuraremos provas em outros mananciais. Machado de Assis foi homem-tipo, espírito 

índice, temperamento expoente dum tempo, dum povo e duma raça, caldeada sem método, à lei do acaso, nas 

forjas da mais complexa e obscura promiscuidade”. PONTES, Eloy. Op. Cit., p. 318-319.  
19

 CANDIDO, Antonio. “Esquema de Machado de Assis”. Op. Cit., p. 21. 
20

 Tendo em vista as complexidades histórico-contextuais relativas às produções biográficas sobre Machado de 

Assis, Maria Helena Werneck analisa com profundidade, a partir de uma perspectiva desconstrutiva, 

particularidades próprias aos contextos discursivos nos quais emergiram os trabalhos de Alfredo Puyol, Lúcia 

Miguel Pereira, Jean-Michel Massa e Magalhães Junior. Nesse sentido, a apreciação de Werneck permite uma 

compreensão diacrônica ampla sobre a dinâmica de ocultamento e desocultamento de questionamentos sobre a 

vida e a obra de Machado de Assis. WERNECK, Maria Helena. O Homem Encadernado: Machado de Assis na 

Escrita das Biografias. 3ª Ed. EDUERG, Rio de Janeiro, 2008.  
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menos do que o nosso maior escritor realista. Logo, desvalorizam o escritor para valorizar a si 

mesmos e à sua perspectiva”. Nesse sentido, Bernardo alude aos preconceitos subjacentes a 

tal classificação violenta, que apesar de não esgotarem a questão sobre a necessidade de 

categorização de Machado como realista, se fazem presentes: 

 

O argumento, porém, pode me levar a inferir que todo aquele que atribui a 

condição de realista a Machado de Assis seria um ressentido de melhor 

qualidade: ressentido, por exemplo, com a constatação de que o nosso maior 

escritor seja mulato e não branco, de que o nosso maior escritor tenha vindo 

‘de baixo’ (na verdade de cima, isto é, do morro), de que o nosso maior 

escritor não tenha cursado escola de nenhuma espécie, fazendo-se contra e 

não por causa do nosso precioso sistema escolar. Entretanto, essa inferência, 

que parece atingir tanta gente, inclusive críticos e professores que me 

ensinaram a pensar e pelos quais tenho o maior respeito, se mostra por 

demais apressada. Há sem dúvidas outras razões que não o ressentimento 

pessoal e de classe para a insistência no realismo como valor, em geral, e no 

realismo de Machado de Assis, em particular.
21

  

 

 A arte da capa do livro de Gustavo Bernardo demonstra o seu compromisso de não 

deixar a questão do preconceito racial intocada, dando materialidade visual ao problema. Na 

caricatura de Machado apresentada, o seu próprio corpo presentifica a impossibilidade do 

realismo. O embaraço de Bernardo em face à denúncia evidencia que os preconceitos de 

classe e cor em meio à sociedade brasileira também estão presentes em nossas Universidades 

e nos textos de acadêmicos contemporâneos renomados, sendo, portanto, constitutivos de 

muitas interpretações sobre a obra de Machado de Assis. A complexidade da questão 

atormenta ainda mais ao nos depararmos com ela em dimensões culturais mais amplas, que 

justificam a capa do livro de Bernardo. Nesse sentido, destaco a propaganda da Caixa 

Econômica Federal, lançada em setembro de 2011, comemorativa dos 150 anos da instituição, 

na qual um ator branco representa o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras 

[Figura 1]. Após protestos a falha grave foi corrigida posteriormente pela Caixa, que produziu 

em sequência uma nova propaganda com um ator negro representando Machado [Figura 2].
22
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 BERNARDO, Gustavo. O problema do realismo de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 86-87. 
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 BARONE, Vicenti. “Caixa relança propaganda com personagem de Machado de Assis”. Youtube, 11 de Out. 
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Figura 1: Representação de Machado de Assis na primeira propaganda da Caixa Econômica Federal a propósito 

da comemoração dos seus 150 anos. 

 

 

Figura 2: Representação de Machado de Assis na segunda propaganda da Caixa Econômica Federal a propósito 

da comemoração dos seus 150 anos. 

 

Falando o óbvio: tal equívoco não poderia passar despercebido, especialmente por se 

tratar de um autor presente no imaginário da cultura escolar brasileira das redes pública e 

privada, uma inspiração recorrente para inúmeras adaptações cinematográficas, teatrais, 

televisivas e literárias.
23

 Sobretudo, por ser uma inspiração contemporânea reivindicada nas 
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 Nesse sentido, tendo em vista que a ampla produção cultural diversificada inspirada na obra de Machado não 

se resume aos estudos acadêmicos, creio ser importante mencionar alguns livros que possuem o claro objetivo de 

alcançar um público mais amplo. GOMES, Eugenio. O enigma de Capitu: ensaio de interpretação. Rio de 

Janeiro: Editora José Olímpio, 1967. SABINO, Fernando. O romance de Machado de Assis sem o narrador Dom 

Casmurro: recriação literária. 5ª Ed. São Paulo: Editora Ática, 2008. SCHPREJER, Alberto. Quem é Capitu? 
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lutas pelos direitos sociais da população negra. Isso seria falar o óbvio se a presença de um 

Machado branco em nossa cultura histórica não fosse comum. O fato é que o espectro do 

corpo negro atormenta a cultura histórica que legou um nome que não pode se apropriar 

plenamente do próprio corpo.  

Não deixa de ser curioso o fato de Lúcia Miguel Pereira, Peregrino Junior e Eloy 

Pontes mencionarem o hábito metódico de Machado realizar tais depósitos na Caixa.
24

 Os 

autores disponibilizam narrativas com estruturas semelhantes aos romances de formação, ao 

demonstrarem como a própria passionalidade doentia de Machado o impulsionou ao 

comportamento metódico e racionalista, que o possibilitaria alcançar o sucesso como 

funcionário público e homem de letras. Os livros dos referidos autores apresentam narrativas 

fluidas, que buscam representar com vivacidade os hábitos e o desenvolvimento da vida de 

Machado. Representações que mobilizam um repertório cientificista exorcizador.  

Um desejo semelhante de evocação do passado é apresentado nas duas versões da 

propaganda da Caixa, empenhada em produzir o seu próprio romance de formação na 

comemoração dos seus 150 anos. A vivacidade narrativa comum às obras dos estudiosos de 

Machado da década de 1930 viria a calhar. No entanto, as “contrariedades” das obras desses 

autores, que representaram um homem de traços negros e doente, demonstravam-se em tensão 

com os objetivos comerciais em questão. A evocação do corpo do autor e do espaço é 

produzida pela abertura de um livro, na primeira propaganda, pela atriz de pele branca Glória 

Pires, e na segunda, pelo ator de pele negra Aílton Graça. Fica em latência a compreensão de 

que em princípio seria mais vantajosa comercialmente a representação de Machado como 

homem branco, caminhando tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro. A mesma estratégia 

foi utilizada em “tom oficial” pelo documentário Machado de Assis: A crônica e a história, 

dirigido por Antônio Carlos Fontoura e exibido na TV Senado em 2008.
25

  

O documentário em homenagem ao centenário da morte do escritor conta com 

depoimentos de inúmeros especialistas em sua obra e políticos, que apresentam em interação 

com a performance de um ator branco a ação literária assertiva de um homem de letras 

engajado com o progresso nacional [Figura 3].  
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Figura 3: Representação de Machado de Assis no documentário Machado de Assis: A crônica e a história, 

dirigido por Antônio Carlos Fontoura, exibido pela TV Senado, em 2008. 

 

O progresso histórico materializado na performance do ator em muitas ocasiões é 

representado em oposição ao pretenso atraso social e político brasileiro do século XIX, em 

especial das instituições monárquicas. Tal estado teria sido superado por nossas instituições 

democráticas ao longo do século XX, haja vista a presença em destaque de vários senadores 

contemporâneos comentando a obra de Machado. Compreensão pobre da experiência 

histórica brasileira, especialmente por não ser capaz de analisar as complexidades políticas 

inerentes ao processo de formação e sedimentação da nação no século XIX, que se constituiu 

em tensa sincronização com outros projetos de modernidade em vigor no Ocidente.
26

 Ainda 
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mais pobre por prestar-se a arcaizar o passado com o intuito de monumentalizar o presente 

das instituições democráticas brasileiras.
27

 

Por sua vez, a propaganda da Caixa visa convencer o telespectador a investir o seu 

dinheiro no banco; portanto, ressalta que o homem de letras mais importante da história do 

país assim o fazia. Nesse sentido, a propaganda procura demonstrar como a conquista de uma 

situação financeira estável futura encontra reforço no passado histórico e literário da nação. 

Passado de progresso compartilhado pela Caixa e por Machado. Passado cuja imersão 

contemporânea foi possibilitada pela presença do livro aberto na propaganda por Glória Pires 

e Aílton Graça, que alude metonimicamente às tradições interpretativas da obra do autor em 

questão. Com efeito, os progressos histórico e literário são apresentados como constitutivos 

da mesma totalidade harmônica, ou seja, o progresso da nação ilustrada pelos seus 

historiadores, filósofos, sociólogos e críticos literários modernistas.  

Ora, é necessário ressaltar que a compreensão de progresso histórico na propaganda da 

Caixa e no documentário apresentado pela TV Senado são relativamente distintas. A 

propaganda da Caixa reivindica um progresso histórico orgânico, capaz de unir ação 

institucional do Estado, sociedade civil e literatura como um projeto fundacional que liga 

passado, presente e futuro em uma totalidade harmônica. Nas palavras conclusivas enunciadas 

pela atriz Glória Pires: “Caixa 150 anos, uma História escrita por todos os brasileiros”. Na 

primeira versão da propaganda, além de Machado ser representado por um ator branco, 

nenhum figurante negro faz parte das cenas. O que foi alterado na segunda versão, quando um 

figurante negro aparece ao fundo. O documentário apresentado na TV Senado se vale de uma 

compreensão de progresso emancipacionista, que promove uma ruptura com o passado, ao 

evidenciar o afastamento contemporâneo do Brasil do seu passado político imerso na 

corrupção das instituições herdadas da monarquia. A despeito das diferenças, ambas as 
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compreensões realizam seus objetivos identitários ao mobilizar a ação assertiva e a presença 

de um Machado branco.  

 Os críticos contemporâneos a Machado que lançaram ao futuro a canonização do seu 

nome defenderam a vulnerabilidade do corpo do mestre afirmando a grandiosidade moral e 

estética da sua obra da crítica corrosiva de Romero. A não importância do corpo perante a 

obra foi ratificada por Candido no século XX, que para além do estado da arte dos estudos 

machadianos, analisou com profundidade notável a prosa ficcional do autor de O Alienista. 

Perante tal grandiosidade, parecia ser mais produtivo o esquecimento dos vergonhosos 

estudos excessivamente inspirados nas teorias da psicologia e da medicina característicos da 

década de 1930. Seria mais produtivo explorar os desdobramentos positivos do estudo 

biográfico de Pereira, que teria produzido um progresso decisivo no âmbito dos estudos 

machadianos. A face negativa era digna de esquecimento, assim como a obra dos autores que 

projetaram “a sombra obsoleta de Lombroso e Max Nordau” e produziram interpretações 

apressadas com valor científico muito duvidoso. Entretanto, juntamente com o esquecimento 

dessa tradição interpretativa embaraçosa, ocorre o silenciamento do corpo do autor em nome 

da presença da sua obra superior.  

Contemporaneamente, o silêncio a respeito do corpo de Machado motivou trabalhos 

como os de Eduardo de Assis Duarte, Marli Fantini Scarpelli, Maílde Trípoli, Terezinha 

Zimbrão da Silva, Selma Vital, Silviano Santiago e Ana Flávia Magalhães Pinto, que 

exploram o engajamento literário do autor de Pai contra Mãe a respeito da questão da 

escravidão e a evidenciação da presença do preconceito racial na sociedade brasileira, 

atuantes em seu processo de canonização. Os autores mencionados, ao visarem confrontar a 

compreensão rasteira de que Machado seria um absenteísta, analisam como a presença do 

preconceito exigiu do autor uma ética do cuidado de si, que a despeito da sua relativa 

vulnerabilidade, não deixou de tematizar a brutalidade da escravidão e da opressão ao negro.
28

 

Intensificando tal abordagem, Terezinha Zimbrão da Silva analisa como no romance Esaú e 
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Jacó Machado desafia as compreensões estéticas e ideológicas vigentes na belle époque no 

Brasil, fundadas no helenismo, europeísmo, racismo científico e preconceito étnico, ao 

representar o caráter subversivo da cultura afrodescendente a partir da cabocla do morro do 

Castelo, que a pedido de Natividade prevê o futuro dos gêmeos Pedro e Paulo. A autora 

ressalta como Machado relaciona diretamente a consulta de Natividade à cabocla às 

Eumênides, de Ésquilo, na qual o príncipe Orestes vai até a região montanhosa de Delfos para 

consultar a sacerdotisa Pítia a respeito do seu futuro. Ao estabelecer de forma irônica e sutil a 

horizontalidade entre a cultura clássica grega e a cultura brasileira afrodescendente, o autor 

realiza uma fusão corrosiva entre o universal e o particular, pois “[o] peculiar helenismo 

machadiano nos induz, portanto, a interpretá-lo como um verdadeiro ‘presente de grego’ de 

Machado de Assis à ‘mania’ da Grécia e também ao preconceito da inferioridade étnica que 

motivou Nabuco a ver no amigo só o grego – o mulato de ‘alma grega’”.
29

 

O silêncio sobre o corpo do autor canonizado também foi decisivo para a escrita de 

Machado, por Silviano Santiago. As múltiplas e espectrais relações entre a produção literária 

de Machado e o legado de opressão incorporado pelo homem de traços negros e doente em 

uma sociedade escravocrata/pós-escravocrata/racista é tematizada por Santiago, que se valeu 

da porosidade entre os gêneros literários para transitar de forma muito sofisticada entre a 

ficção, a historiografia e a crítica literária. Dessa forma, o autor procura evocar a presença do 

sofrimento de Machado, ou o seu/nosso assombramento em face à violência física e simbólica 

à qual são submetidos os corpos vulneráveis. A partir do embaralhamento das fronteiras entre 

ficção e história, Santiago evoca um Machado atormentado pela dor do homem que padece as 

pressões sociais próprias daqueles que trazem no corpo traços negros e a epilepsia. Nesse 

sentido, Machado sofre “[d]e dentro da experiência de descendente de africano numa 

sociedade europeizada. De dentro do beco sem saída do enfermo que se transformará, caso se 

revele publicamente a doença maldita, num marginal”. Desse modo, escreve em tom 

conclusivo que “[a] subjetividade oprimida do pobre, do negro e do epilético tem fala secreta. 

Só é confidenciada em tom cavernoso e baixo, e se acolhida por silêncio nada cúmplice”.
30

  

Ora, a apreciação dos críticos contemporâneos a Machado de que o autor é um asceta 

do trabalho, que viveu em prol da produção de uma obra de arte autônoma, compreensão 

corroborada pelo próprio autor, dificultou a possibilidade de análise das formas assumidas 
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pelo seu engajamento social, posteriormente tematizado por Magalhães Júnior.
31

 Ao avaliar a 

finalidade última do empreendimento literário de Machado como incondicionado e 

moralmente superior, autores como José Verissimo, Mário de Alencar e Magalhães de 

Azeredo esvaziaram a atuação político-social do autor, a presença do seu corpo, como 

também revestiram de brandura desinteressada o clima melancólico presente na sua obra. 

Nesse sentido, o gesto crítico foi hábil em ratificar a discrição de Machado.  

Por outro lado, em reação a tal perspectiva reducionista, muitos foram os trabalhos que 

enfatizaram a dimensão engajada da atuação de Machado enquanto escritor e funcionário 

público, aprofundando a importante compreensão legada por Magalhães Júnior. Roberto 

Schwarz procurou conciliar o paradigma da autonomia estética da obra de arte com o seu 

potencial ético-político no que diz respeito à possibilidade de desvelamento do sentido 

histórico da formação da nação e sua literatura. Para tanto, desenvolveu uma estratégia de 

leitura que se lançou ao desafio de analisar dialeticamente a grandiosidade de Machado 

enquanto um autor periférico, que dialogou de forma singular com o cânone literário 

ocidental, tendo por motivação decisiva a crítica ao nacional. Nesse sentido, sua apreciação 

ganhou grande notoriedade ao explorar como a obra de Machado é fruto da complexidade das 

múltiplas tensões dialéticas entre o centro e a periferia.
32

 O questionamento ético-político 

sobre o sentido histórico da produção literária de Machado, ao se fundar em uma 

hermenêutica que não raro compreende a produção literária nacional como inferior à europeia, 

não poderia deixar de produzir ocultamentos, como explorado por Alfredo Bosi, Elias Palti, 

Patrick Pessoa e Daniel Pinha.
33

  

Em grande medida, a compreensão de Schwarz se conecta a interpretações passadas e 

futuras que exploraram como a produção literária de Machado se prestou à documentação de 

realidades históricas pretensamente maiores e exteriores ao ficcional, relativas à história 

política e social da nação. Essa compreensão, explorada por Astrogildo Pereira e Raimundo 
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Faoro, que secundaram perspectivas políticas bem distintas, foi movida pela necessidade de 

comprovar a atuação literária do escritor engajado, homem que agiu assertivamente ao 

representar ficcionalmente o atraso histórico nacional.
34

 Tal perspectiva foi desdobrada, 

complexificada e consolidada posteriormente por intérpretes como John Gledson e Sidney 

Chalhoub, que tematizaram a atuação do homem de letras e funcionário público engajado, 

especialmente no que diz respeito à capacidade da sua produção literária representar as 

dinâmicas próprias da história política e social.
35

  

Se a redução da produção literária de Machado à sua função de representar a História, 

com H maiúsculo, entra em tensão com relação à compreensão do próprio autor e seus 

contemporâneos a respeito da autonomia estética da obra de arte, que para ser autônoma não 

poderia servir a fins político-historiográficos pragmáticos, como analisa Daniel Pinha,
36

 esta 

segunda compreensão demonstra-se limitada ao obscurecer as múltiplas interpenetrações entre 

o ficcional e a experiência histórica, que, de fato, não são da ordem da especularidade, como 

explorado por Silviano Santiago, em Machado (2016).
37

 Em face de tal dualidade, que opõe a 

autonomia estética da obra de arte e a função pragmática do literário, a análise de Schwarz 

significou um grande salto qualitativo em termos de performance analítica ao unir de forma 

sofisticada as duas compreensões em seu modelo explicativo dialético, que tem por finalidade 

a busca pelo sentido histórico da nação periférica.
38
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A compreensão da plena autonomia estética da obra de arte da forma como 

empreendida por Machado e seus contemporâneos foi o argumento central utilizado para o 

ocultamento do corpo do autor, como também fundamentou a possibilidade de leituras 

durante os séculos XX e XXI que pouco relacionaram o literário com a experiência histórica. 

A produção literária de Machado, portanto, possibilitaria a emergência de uma experiência 

estética desinteressada do histórico, caminho explorado de forma sofisticada por Eugênio 

Gomes e Dirce Cortes Riedel.
39

  

A plena autonomia estética da obra de arte também enseja a possibilidade de 

compreensão do literário como constituído por contextos temporais e espaciais múltiplos, mas 

que se encerram nas possibilidades intrínsecas do próprio fazer artístico/literário. Nesse 

sentido, João Cezar de Castro Rocha explora como a obra de Machado, em especial o seu 

salto qualitativo com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi fruto de uma articulação 

singular das opções dadas no cânone literário ocidental em face à constituição de uma poética 

da emulação extemporânea, que desafiava simultaneamente a tradição clássica e as 

vanguardas literárias oitocentistas partindo de uma espacialidade não hegemônica. A 

disciplina ascética de um operário do saber, capaz de devorar a tradição literária ocidental, foi 

o predicado fundamental para a elaboração de uma poética da emulação em uma 

espacialidade não hegemônica. Tal disciplina possibilitou a aquisição do conhecimento e o 

empreendimento da ação literária assertiva. Portanto, enquanto operário do saber, Machado 

não sofre a experiência da história com o seu corpo ao mobilizar tradições diversas de forma 

não convencional, produzindo modulações temporais anacrônicas. Tais compreensões foram 

fundamentais para João Cezar de Castro Rocha propor um vocabulário renovado para a leitura 

do salto qualitativo produzido por Machado de Assis.
40

  

Em meio às complexidades da fortuna crítica que se impõe enquanto uma 

intermediária fundamental à obra de Machado, exploro a impossibilidade de compreensão da 
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absoluta autonomia estética da obra de arte e a alternativa oposta, ou seja, aquela que predica 

a redução do literário à função documental da experiência histórica. O encontro aqui 

promovido entre as experiências histórica e literária visa tematizar como a percepção da 

vulnerabilidade do corpo humano e a presença das disposições afetivas sedimentadas 

socialmente, confrontam a possibilidade de atribuição de sentido à História em si em escalas 

globais pelo literário.  

Ao questionar sobre os climas produzidos pelos escritos de Machado, assumo o 

compromisso de explorar como o autor convoca os seus leitores a participar de pactos de 

leitura nos quais a incomensurabilidade entre experiência histórica e linguagem é assumida 

como um horizonte existencial, que se presentifica em face à evidenciação da vulnerabilidade 

do corpo humano. Dessa forma, por climas compreendo o desafio assumido por Machado de 

enredar os seus leitores em disposições afetivas nas quais as dualidades corpo vs alma, sujeito 

vs objeto, verdade vs mentira, sejam confrontadas a partir da compreensão de que a 

experiência de mundo humana não pode ser reduzida à função representacional da 

linguagem.
41

  

A tessitura dessa hipótese parte especialmente do diálogo com a obra de Hans Ulrich 

Gumbrecht. No livro Atmosphere, Mood, Stimmung, o autor apresenta uma breve história do 

conceito e as estratégias da sua operacionalização como categoria analítica. O conceito de 

Stimmung possui uma multiplicidade de significados que podem ser associados a ele como 

“humor”, “disposição”, “tonalidade afetiva”, “atmosfera” ou “clima”. Tal pluralidade de 

significados demonstra como a Stimmung instaura experiências de intensidade capazes de 

envolver tanto o corpo humano, quanto a psique, desafiando os potenciais de descrição da 

linguagem. Nesse sentido, Gumbrecht escreve que a Stimmung instaura “o encontro delicado 

entre nossos corpos e a materialidade do ambiente circundante, também afetando nossa 

psique; no entanto, nós não somos capazes de explicar a causalidade (ou, na vida cotidiana, 
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controlar a sua ação)”.
42

 A intenção de Gumbrecht é demonstrar como a linguagem pode tocar 

os sentidos físicos, envolver o corpo humano de forma objetiva, assim como as escalas 

musicais de um instrumento ou as variações do clima atmosférico. Para o autor, torna-se 

necessário recuperar a dimensão ontológica da linguagem, ou seja, questionar “como os textos 

literários – entendidos como fatos materiais e mundos de sentidos – se relacionam com 

realidades externas às próprias obras”.
43

 

Segundo Gumbrecht, as experiências estéticas desafiam nossos poderes de 

discernimento e descrição ao afetarem objetivamente o corpo humano, envolvendo-o como o 

clima meteorológico. A intenção do autor é se lançar ao desafio de se acessar como em 

determinados contextos existem climas que dão o contorno histórico a situações ao tocarem o 

corpo humano com o mais leve toque material. Portanto, a abertura para as Stimmungen, ou 

seja, para os climas, as atmosferas, as tonalidades afetivas, enredadas por sua vez a textos 

literários, historiográficos, filosóficos, óperas, peças teatrais, exposições de arte, 

materializam-se mediante a possibilidade de tais performances tocarem o corpo humano.
44

 

A partir do verbete escrito por David Wellbery para o Ästhetische Grundbegriffe 

Gumbrecht explora a multiplicidade de significados mobilizados pelo conceito de Stimmung, 

empregado de forma distinta por autores como Goethe, Kant, Schiller, Hölderlin, Nietzsche, 

Alois Riegl, Heidegger e Leo Spitzer. Por ser um conceito histórico moderno que engloba 

significações e experiências de intensidade plurais, sua mobilização não é passível de 

normatização, o que torna necessário sua descrição minuciosa. Todavia, Gumbrecht 

argumenta que em contextos históricos distintos experiências de intensidade se relacionam 

com os corpos e a psique humana, envolvendo-as, tocando-as e delimitando seus contornos e 

suas relações com as coisas. Nesse sentido, Gumbrecht apresenta como possível a 

operacionalização do conceito Stimmung como uma categoria analítica capaz de acessar 

experiências de intensidade abertas em contextos elocucionários distintos nos quais os 

poderes de descrição da linguagem são desafiados, suspendidos, perante o enredamento dos 

corpos e psiques em climas que dão o contorno às situações.
45
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Por sua vez, a partir da metáfora do espectro, lanço o questionamento sobre como os 

escritos de Machado confrontaram a normatividade do conceito moderno de História e as 

técnicas de representação das vanguardas literárias oitocentistas em suas pretensões de 

controle do corpo e da experiência a partir da abertura para o impacto do inacabamento do 

passado, evocado enquanto um horizonte existencial não passível de assimilação a partir da 

lógica linear futurista da temporalidade histórica moderna.
46

 Neste particular, o diálogo com 

as reflexões de Jacques Derrida sobre o tempo histórico, especialmente em Espectros de 

Marx, e sua recente recepção no âmbito da teoria da história apresenta-se como fundamental. 

Nesse livro, Derrida responde à conjuntura de crise do socialismo intensificada pela Queda do 

Muro de Berlim e ao aprofundamento do processo contemporâneo de globalização. Derrida 

refuta o fim da História reivindicado por Francis Fukuyama, que argumenta a respeito de uma 

vitória última do capitalismo. O filósofo procura demonstrar como a sua perspectiva 

desconstrutiva possui uma dívida para com dimensões presentes na obra de Karl Marx, que 

concebia como imprescindível o engajamento crítico com a tradição e a possibilidade da 

abertura do futuro. Para Derrida, a responsabilidade com a história implica em uma abertura 

para a diferenciação constante do ser humano, condicionado a habitar temporalidades e 

espacialidades fora de junção.  

Derrida expõe que a condição humana contemporânea impõe uma relação de 

assombramento com o passado e com o futuro, pois o presente enquanto uma presença 

encerrada em si mesma não é uma possibilidade. Para o autor, a desconstrução é 

fundamentalmente política, pois possibilita o engajamento com a evidenciação de que 

presença e ausência se constituem mutuamente.
47

 O caráter ético-político da reflexão de 

Derrida parte do entendimento de que a justiça não é uma possibilidade em um mundo 

estruturado pelo direito privado. Esse reconhecimento divorciado de uma compreensão 

essencialista de justiça é o que impulsiona a aspiração de uma hospitalidade incondicional 
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para com os outros em contínuo processo de diferenciação, que evocam passados e futuros 

subversivos a uma lógica de um presente igual a si mesmo.
48

  

Para Derrida, a presença/ausência do outro no tempo e no espaço em constante 

processo de diferenciação impossibilita a estabilização do presente. Dessa forma, um 

engajamento ético-político com a história torna imprescindível a compreensão de que 

vivemos em uma condição assombrada. A concepção moderna de temporalidade histórica 

entendida como uma sequência de “agoras” organizada em uma lógica linear e sucessiva não 

é capaz de comportar os impactos provocados por passados e futuros. A impossibilidade do 

isolamento de um presente igual a si mesmo impõe a demanda ética pelo reconhecimento das 

violências produzidas por uma compreensão de temporalidade histórica linear e evolutiva, que 

pressupõe a existência de sujeitos solares capazes de mobilizarem a linguagem como um 

instrumento de representação neutro com o intuito de controlar o real. Para o filósofo, temos 

que aprender a conviver com espectros que vem do passado e do futuro, pois os mesmos não 

podem ser reduzidos às compreensões modernas de temporalidade histórica, subjetividade e 

representação. As tentativas do controle da realidade a partir dessa lógica não impossibilita a 

constante reaparição dos fantasmas. Com efeito, Derrida coloca a demanda ética da 

hospitalidade incondicional do outro, ou seja, o acolhimento dos fantasmas.
49

  

Ora, a impossibilidade de controle de Machado e sua obra evidenciada pelas múltiplas 

interpretações de seus críticos é o maior convite para o diálogo com as proposições analíticas 

de Gumbrecht e Derrida, especialmente pelo interesse de ambos nas formas de presentificação 

e ausência do passado. Tendo em vista que a presença/ausência de Machado em nossa cultura 

histórica se processa em meio à vigência de leituras racializadas, a minha abordagem não 
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deixa de se inspirar também nas reflexões de Achille Mbembe, especialmente no livro 

Critique of Black Reason. A reflexão de Mbembe evidencia como a escravidão, a 

hierarquização racial e o apagamento do negro foram fenômenos decisivos para o surgimento 

das compreensões modernas de História, razão, nação e subjetividade. Nesse sentido, o autor 

explora como para os negros fazerem parte do mundo dos brancos foi necessária a submissão 

a uma violenta assimilação, ou seja, uma conversão aos princípios universais de 

racionalidade. Segundo Mbembe, as “emoções” do negro serão compreendidas como o lado 

oposto da razão, por isso devem ser reprimidas. A análise de Mbembe é de suma importância, 

já que a partir dela podemos contestar uma pretensa inferioridade brasileira e superioridade 

das nações centro-europeias pelo fato de uma permanência mais longa da instituição 

escravista no Brasil. Mbembe analisa como a própria modernidade em um sentido global se 

constituiu enredada ao escravismo e à hierarquização racial. Assim sendo, cito o autor:  

 

Desde o início, o perigo racial tem sido um dos pilares da cultura do medo 

intrínseco à democracia racial. A consequência do medo, como nos lembra 

Foucault, sempre foi a ampla expansão de procedimentos de controle, 

restrição e coerção que, longe de serem aberrações, constituem a 

contrapartida da liberdade. A raça, e em particular a existência do escravo 

negro, desempenhou um papel condutor na formação histórica dessa 

contraparte. O regime de plantation e, mais tarde, o regime colonial 

apresentaram um problema ao tornar a raça um princípio do exercício do 

poder, uma regra de sociabilidade e um mecanismo para treinar pessoas em 

comportamentos voltados para o crescimento da lucratividade econômica. 

Ideias modernas de liberdade, igualdade e democracia são, desse ponto de 

vista, historicamente inseparáveis da realidade da escravidão.
50

  

 

O diálogo com Mbembe soma-se à compreensão de Gumbrecht e Derrida a respeito da 

temporalidade histórica moderna. Segundo Gumbrecht, a cultura moderna centrada na 

produção de sentido histórico se consolidou a partir da repressão do corpo e seus afetos. 

Mesmo a emergência da autoconsciência do observador de segunda ordem, em meados do 

século XVIII, ao tornar imprescindível que o sujeito do conhecimento reconheça a presença 

do seu próprio corpo e o perspectivismo, se deu simultaneamente à consolidação 
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compensadora das filosofias da história com suas explicações teleológicas do sentido 

histórico.
51

 Gumbrecht, portanto, chama a atenção para a necessidade das humanidades 

proporcionarem uma intensificação da presença dos nossos corpos através da abertura para a 

experimentação de climas. Derrida, por sua vez, evidencia o caráter assombrado da nossa 

condição humana, radicalizado em nossa contemporaneidade. Tal assombramento evidencia a 

impossibilidade de controle pleno de uma compreensão de temporalidade histórica 

fundamentada na sucessão de presentes encerrados em si mesmos. Para Derrida, tal 

entendimento reprodutor de violências e injustiças se consolida a partir do controle e 

esquecimento deliberado do outro, inclusive dos animais.
52

 Para Mbembe, o paradigma desse 

outro a ser silenciado e esquecido é o corpo negro, pois foi a sua presença que possibilitou 

material e conceitualmente o surgimento das compreensões modernas de temporalidade 

histórica, subjetividade e representação. Essas formas de violência se tornaram hegemônicas a 

partir da opressão, que se valeu das estratégias da animalização, da demonização e da 

exotização. Nesse sentido, a condição espectral do negro é profundamente mais dolorosa, uma 

vez que o seu corpo é a própria presença do que deve ser exorcizado.  

Como essa tese centra-se na obra de um autor negro que se tornou um clássico a partir 

da reflexão sobre a condição humana do homem, creio que seja inevitável o diálogo com as 

proposições teóricas brevemente analisadas. Ora, a compreensão disruptiva a respeito da 

vulnerabilidade do corpo humano e finitude nos escritos de Machado se articularam em face à 

impossibilidade da idealização do conceito moderno de História em suas pretensões 

normativas.
53

 Nesse sentido, Machado foi capaz de relativizar tanto a pretensa superioridade 

europeia, tão cara a muitos dos seus contemporâneos identificados com os ideais cientificistas 

vanguardistas, quanto relativizar o suposto descompasso histórico-temporal brasileiro, se 
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lançando à estatura de um crítico da modernidade ocidental. Assim, exploro como a vigência 

de climas e da experiência espectral nos escritos de Machado se processa em interação com a 

constatação da ausência de sentido da História em escalas globais.  

Desse modo, procuro analisar como os climas e a espectralidade presentes nos escritos 

de Machado são reações às pretensões do controle da experiência pela linguagem, da forma 

como predicada pelas vanguardas literárias oitocentistas, que não prescindiram dos projetos 

de orientação pedagógica dos seus leitores. Entretanto, procuro explorar como essa dimensão 

corrosiva dos escritos de Machado solicita a presença dos discursos que demonizaram a sua 

obra a partir de compreensões que dialogaram com o racismo científico. Nesse sentido, 

entendo que as disposições afetivas vigentes em seus escritos que evidenciam a 

impossibilidade de um sentido último para a História em face à vulnerabilidade do corpo 

humano não podem ser plenamente dissociadas de sua tensa relação com as perspectivas que 

ratificam hierarquizações raciais. Assim sendo, a presença do nome de Machado, ou a 

ausência de seu corpo, se impõe aqui enquanto um clamor ético pela presença das 

enunciações de Silvio Romero sobre o referido autor. 

No primeiro capítulo, exploro como os processos de canonização e demonização de 

Machado se constituíram a partir de interpretações que concebiam como problemáticas a 

presença do seu corpo. Para tanto, argumento como o processo de canonização de Machado 

em narrativas de letrados como José Veríssimo, Magalhães de Azeredo e Mário de Alencar, 

precisaram transfigurar o seu corpo. Compreensão que se constituiu em reação à demonização 

do corpo de Machado a partir do repertório do racismo científico, da forma como elaborado 

por Silvio Romero. Dessa maneira, analiso como a canonização da obra de Machado 

contemporaneamente tornou necessária a reiteração de que o autor era um asceta do trabalho 

em pleno controle da sua melancolia, entendimento que em grande medida entrava em tensão 

com sua obra, purificada em última instância pelo caráter moral superior do autor. Nessa 

perspectiva, argumento que o discurso canonizador mobilizado por letrados contemporâneos 

apresenta uma ambivalência fundamental, pois é estruturado em uma compreensão que lega 

ao futuro um nome sem um corpo. Projeta no futuro a obra de um escritor asceta, disciplinado 

e moralista, que produziu textos ficcionais e não ficcionais corrosivos a essas compreensões 

prescritivas.  

No segundo capítulo, investigo como as elaborações sobre a experiência da história 

por Machado emergiram envolvidas em debates empreendidos por letrados contemporâneos 

como José de Alencar, Joaquim Norberto de Souza e Silva, Castro Alves e Joaquim Nabuco, 
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com o intuito de enfatizar a importância conferida pelo autor à presença do passado para a 

formação nacional. Desse modo, ressalto a centralidade conferida por Machado à presença de 

passados disruptivos, que confrontavam a possibilidade de estabilidade do presente, ao 

evocarem a vulnerabilidade daqueles que foram vencidos ou tiveram sua importância cultural 

minimizada, como as populações escravizadas.  

No terceiro capítulo, tematizo como Machado dialogou com um legado de 

interpretação da experiência histórica brasileira que procurava sincronizar o Império do Brasil 

em relação com uma temporalidade europeia. Nesse sentido, argumento que a crítica de 

Machado à sociedade brasileira torna imprescindível a compreensão de que o letrado se 

propôs a corroer o conceito de História em si em escalas globais, o que impossibilita o 

entendimento por sua parte de uma pretensa inferioridade ontológica da nação no cenário 

internacional. A possibilidade de reivindicar essa perspectiva se deve ao fato de Machado se 

ver como o herdeiro do legado literário de uma nação que se formou em sincronia com a 

modernidade europeia e reclamava para si a herança civilizacional do Ocidente. Tal 

experiência de sincronização histórico-temporal que possibilitou o processo de Independência 

e formação da nação se constituiu em meio à experiência da crise, definida em face à 

necessidade de incorporar a dimensão formativa ambivalente do passado e projetar a abertura 

de um futuro não raro visto como promissor. Será a partir do estabelecimento de um sistema 

literário cuja estabilidade relativa se constituiu em meio à crise da experiência histórica que 

Machado reivindicará para si o desafio de corroer o conceito de História em perspectiva 

global.
54

  

Desenvolvo esse argumento especialmente a partir da leitura das crônicas publicadas 

por Machado entre 1860 e 1870. Exploro como Machado foi um leitor da produção de muitos 

historiadores relevantes, como Moreira de Azevedo, Pereira da Silva, João Francisco Lisboa, 
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Homem de Melo, Alexandre Herculano e Ernest Renan, com o objetivo de analisar em que 

medida a sua avaliação da produção historiográfica possibilita uma compreensão da sua 

crítica à modernidade em dimensões nacionais e globais, do seu entendimento da autonomia 

estética da obra de arte e da sua percepção radical acerca da vulnerabilidade do corpo humano 

perante as demandas normativas de produção de sentido. Dessa maneira, investigo como 

Machado no contexto que publicou romances como Ressurreição, A mão e a Luva, Helena e 

Iaiá Garcia, que para muitos críticos não desafiaram a concepção de mimeses cara às 

vanguardas literárias oitocentista e aos valores da boa sociedade, já possuía um entendimento 

corrosivo ao conceito moderno de História e às técnicas de representação que lhe davam 

sustentação.  

No quarto capítulo, visando confrontar os princípios que predicaram a santificação do 

seu nome e a exorcização do seu corpo, exploro, a partir de escritos ficcionais de Machado, 

como é empreendida a crítica corrosiva a conceitos fundamentais da modernidade a partir da 

evocação do assombramento do passado. Dessa forma, analiso como em Mariana, Casa 

Velha, Rui de Leão, O Imortal, Como se Inventaram os Almanaques e Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, Machado contrapôs a concepção idealizada de muitos dos seus contemporâneos a 

respeito do conceito moderno de História com sua perspectiva que pressupunha a 

incorporação da vulnerabilidade humana e a permanência indesejável do passado, que 

resistiam à possibilidade da coerência dos sujeitos e abertura do futuro. Nesse sentido, 

tematizo como o impacto provocado por Memórias Póstumas de Brás Cubas emergiu de uma 

compreensão radical da impossibilidade do ser humano, um ser finito e sofredor, controlar a 

experiência do tempo histórico através da linguagem, percepção já tematizada pelo autor 

anteriormente em crônicas e contos.  

Se considerarmos a obra de Machado em sua pluralidade, podemos constatar como 

muitas de suas crônicas, contos e romances evocam a vulnerabilidade do corpo humano e de 

sua debilidade em produzir sentido histórico. No entanto, de forma ambivalente, a 

canonização do seu nome esteve ligada ao ocultamento do seu próprio corpo e suavização da 

sua melancolia, soterramento constituído em conexão com múltiplas historicidades em tensão, 

que impactam a nossa contemporaneidade, por não dispensarem a normatividade do conceito 

moderno de História. Tais constatações tornam necessária a solicitação da presença daqueles 

que transfiguraram, oprimiram ou esqueceram o corpo de Machado, seja de forma intencional 

ou não. Machado é um dos fantasmas que assombra a história do Brasil, pois ele viu mais do 

que foi visto. Tocou mais do que foi tocado. Se não encontramos a presença do seu corpo, a 
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compreensão de que ele sofreu a experiência histórica e deu vazão ficcional à finitude humana 

faz justiça à voluptuosidade da sua ausência enquanto ética do cuidado de si, um clamor 

latente para o acolhimento daquilo que é vulnerável.   
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Capítulo 1: Entre correspondências, polêmicas e experiências de leitura: Os 

horizontes de projeção de um legado 
 

1.1. Autonomia estética da obra de arte, ascetismo e moralidade 

 

 A construção do legado de Machado de Assis passa pela sedimentação no campo 

literário da compreensão da autonomia estética da obra de arte. Atuando como crítico e 

produzindo literatura, Machado contribuiu de maneira crucial para a consolidação dessa 

compreensão, que foi utilizada como bússola pelos críticos que atuaram decisivamente na 

canonização do seu nome. Machado procurou retirar toda a atenção de si, do seu corpo, de 

forma que seus livros tivessem o protagonismo e firmassem a eternidade do seu legado. Para 

enfrentar os preconceitos a respeito de sua origem humilde e afrodescendente, da sua timidez 

e da epilepsia, Machado evitava as polêmicas, demonstrava publicamente suas boas maneiras 

e disciplina de funcionário público competente, procurando, assim, evitar que a sua condição 

de relativa vulnerabilidade fosse a chave de interpretação de seus escritos.
55

  

 Todavia, os limites à compreensão da autonomia estética já eram reivindicados pela 

crítica literária do século XIX. Para Silvio Romero, a autonomia estética da obra de arte era 

uma dimensão importante para a avaliação das produções literárias, porém, a literatura e a 

crítica deveriam ser forças transformadoras da sociedade brasileira, que teria de se adequar 

aos ideais de progresso em vigor na Europa, propagados pelas vanguardas cientificistas. 

Dessa forma, ao questionar os limites estéticos da obra de arte em face à urgência da 

transformação social, Silvio Romero recolocou a necessidade de avaliar a produção de 

Machado a partir das condições de possibilidade da sua emergência.  

                                                           
55
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Nesse sentido, Romero também levará em conta como o corpo de Machado e o seu 

meio influenciaram em sua produção, tendo como orientação os critérios próprios de teorias 

cientificistas racialistas então em voga. Para Romero, a obra de Machado refletia o 

descompromisso de um autor absenteísta, que não se engajou com os ideais republicanos e 

abolicionistas. O seu ascetismo era acompanhado das suas opções estéticas e compreensões 

filosóficas, que na perspectiva muitas vezes contraditória de Romero, eram ligadas 

estreitamente às vanguardas literárias românticas, consideradas pelo crítico sergipano como 

idealistas e obscuras. Sendo assim, o caráter da obra de Machado, qualificada como 

melancólica e pessimista, era concebido como reprovável, pois significava um ataque aos 

ideais de progresso civilizacional que eram reivindicados por Romero, de forma explícita ou 

implícita. Desse modo, a apreciação da obra de Machado por Romero tinha como baliza 

fundamental a contribuição efetiva que o escritor poderia dar para o progresso da nação. Na 

análise do crítico sergipano o progresso histórico se identificará com ideais cientificistas, 

republicanos e abolicionistas que emergiram no Brasil por volta de 1870, na crise do segundo 

Império. Mais do que isso, Romero identificará o progresso da História em si com a 

miscigenação, que possibilitaria no Brasil a redução da influência africana. Miscigenação que 

se tornaria um progresso efetivo com o branqueamento da população.
56

  

 A compreensão da autonomia estética da obra de arte foi fundamental para a 

canonização do nome de Machado, pois a partir dessa perspectiva, o autor não necessitava 

produzir uma literatura que documentasse ou representasse o progresso da nação ao longo do 

tempo ou monumentalizasse o seu presente. Machado não tinha como centro da sua estética a 

descrição de paisagens naturais ou históricas representativas do nacional, caras à tradição 

romântica em suas variedades. Outro fator relevante será a distância que os romances de 

maturidade de Machado terão com relação aos produzidos em sua dita primeira fase; refiro-

me às obras Ressurreição, A mão e a luva, Helena e Iaiá Garcia, compreendidas pela crítica 
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contemporânea ao autor, e em grande medida pela póstuma, como romances adequados à 

estética romântica comprometida em produzir uma monumentalização dos valores morais 

caros à boa sociedade Imperial.  

A partir da compreensão de crítica literária fomentada pelo próprio Machado, que ecoa 

nas apreciações de letrados importantes como José Veríssimo, responsáveis por afirmar a 

autonomia estética da obra de arte, o escritor estava isento da necessidade de produzir uma 

literatura que viesse ratificar os conceitos estruturantes da modernidade burguesa e do 

nacionalismo. Somado a isso, a atuação social do escritor não era concebida como um 

elemento fundamental para a avaliação da sua obra. Reforçando tais percepções, a produção 

literária de Machado, em especial a de maturidade, confrontou abertamente a visão de que a 

História em si estaria em progresso. Machado já cultivava tal concepção em crônicas, textos 

de crítica e alguns contos, mas foi sistematiza-la de forma mais intensa em romances que são 

compreendidos por ele mesmo como a sua obra de maturidade, a saber, Memórias Póstumas 

de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires.  

O processo de canonização da obra de Machado, que emergiu impulsionado pela 

publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, tornou imprescindível a compreensão da 

autonomia estética da obra de arte em meio ao público letrado, tendo em vista as polêmicas 

relativas à não adequação da sua obra aos ideais modernizadores do progresso da História em 

si e a monumentalização da experiência histórica nacional. Entretanto, essa premissa 

corrosiva ao conceito moderno de História se estabeleceu de forma irônica, pois se tornou 

possível mediante a consolidação de um sistema literário estável o bastante a ponto de 

permitir a elaboração de tal projeto. Dessa forma, a reivindicação para a despragmatização da 

produção literária só foi possível em um sistema literário no qual a ideia de sentido histórico 

estava relativamente consolidada e se fundamentava no próprio entendimento da crise 

enquanto dimensão constitutiva. Com efeito, a elaboração literária da vulnerabilidade do 

corpo humano em face à produção de sentido emergiu em um sistema literário nacional 

razoavelmente consolidado, que demandava ao autor aspirante a cânone o apagamento dos 

rastros do seu próprio corpo.   

A compreensão da autonomia estética da obra de arte em vigor em meio à crítica que 

viabilizou a canonização de Machado em vida demandou o ocultamento da visibilidade do 

corpo do próprio autor perante os seus contemporâneos e para a posteridade, já que tal 

perspectiva sedimentou-se no entendimento de que a produção literária depende sobremaneira 

do intelecto e de disposições afetivas que não possuem uma relação direta com o corpo. 
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Assim sendo, a minha hipótese é que a compreensão da autonomia estética da obra de arte 

possibilitou, por um lado, a perpetuação do nome de Machado para a posteridade, mas, por 

outro, colocou empecilhos à visibilidade do seu corpo.  

 Em sua apreciação crítica ao livro Quincas Borba para o Jornal do Brazil, em janeiro 

de 1892, José Veríssimo chama atenção para a ausência de Machado “[...] nas polêmicas e 

lutas com que os nossos homens de letras têm o hábito quase periódico”.
57

 Para Veríssimo, 

apesar de funcionário público zeloso, a sua atividade burocrática não o definia. Por sua vez, 

enquanto jornalista, Machado só teria sacrificado a sua “personalidade literária”, compreensão 

que seria confrontada por estudos do século XX comprometidos em demonstrar a face do 

Machado engajado. A política, o comércio e as finanças também não o atraíam. A autonomia 

estética da sua produção literária se fundava na plena atenção dada à sua obra: “nunca foi em 

suma outra coisa senão um artista, poeta ou romancista, algumas vezes crítico, ocupado e 

preocupado de sua arte”.
58

 Veríssimo expõe que o “único documento” pelo qual a produção 

literária de Machado deveria ser julgada eram “os seus livros”, fundamento que nem sempre 

era a bússola da crítica do que ele denomina como “nova geração”.
59

  

 Para Veríssimo, o mais importante na avaliação da obra de Machado é “que sem 

embargo do meio, ficou sempre e antes de tudo um escritor”, capaz de conservar “o amor da 

sua arte e do trabalho literário”.
60

 Quaisquer outros critérios relativos às relações sociais do 

autor, sua origem ou seu corpo, deveriam ser excluídos da crítica. De acordo com Veríssimo, 

a obra de Machado resistia a qualquer categorização. Não poderia ser reduzida ao que ele 

define como o critério “nacionalístico” presente na História da Literatura Brasileira (1888) 

de Silvio Romero, compreensão desenvolvida no livro Machado de Assis: estudo comparativo 

de literatura brasileira, publicado em 1897. A qualidade da obra de Machado transcenderia 

“uma inspiração mais pegada à vida nacional”. Para além disso, o crítico compreendia que 

Machado não poderia ser reduzido a nenhum estilo de época: “não é romântico, nem um 

naturalista, nem um nacionalista, nem um realista, nem entra em qualquer dessas 

classificações em ismo ou ista”.
61

 Dessa forma, a obra de Machado se diferenciaria de seus 

predecessores e contemporâneos por ficar alheia ao que o autor chama de “Vida brasileira”. 
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Portanto, devido ao fato de Machado escrever “ao sabor da sua inspiração e do seu talento, 

somente o modo pelo qual executou a sua obra lhe será levado em conta no juízo final da 

nossa história literária”.
62

 

 Além de inclassificável, a obra de Machado não poderia ser compreendida como 

intencionalmente realista. Machado não tinha a intenção de documentar literariamente a 

formação e os costumes da sociedade brasileira. No entanto, segundo Veríssimo, o autor 

realizava esse fim de forma indireta no romance Quincas Borba. Desse modo, ele fora tão 

competente ao realizar “um quadro excelente da nossa vida e dos nossos costumes”, pois 

“talvez o fizesse sem intenção de fazê-lo”.
63

 Nesse sentido, o desinteresse contemplativo de 

Machado testemunhava a favor da sua genialidade. Apesar de valorizar a capacidade de 

Machado representar a realidade nacional, a autonomia estética da obra de arte implodia esse 

critério, já que o propósito maior da sua produção literária não era passível de ser limitado a 

fronteiras. Entretanto, mesmo não intencionalmente, Veríssimo argumenta indiretamente 

como Machado era capaz de agradar o paladar derivado das vanguardas românticas e realistas 

em suas variedades, que em grande medida, valorizavam sobremaneira a representação do 

nacional.  

Em sua apreciação crítica à obra Dom Casmurro, publicada no dia 19 de março de 

1900, no Jornal do Comércio, Veríssimo expressa o que se deve esperar de uma obra de arte e 

como a produção literária de Machado atendia a tal finalidade superior:  

 

A obra literária, a obra de arte, se define pela emoção que deve provocar ou 

despertar em nós. Essa emoção pode ser sentimental ou intelectual. Mesmo 

de uma emoção puramente sentimental não é possível excluir, ou sequer 

abstrair, a inteligência, que tem nela a sua função própria; mas há emoções 

que, sem necessidade dos conceitos da psicologia, cada um de nós sente que 

nelas predominam já a inteligência, já o sentimento. E esta predominância as 

distingue para nós. Teóricos da estética quiseram que o sentimento 

predominasse sempre nas emoções artísticas e literárias. A concepção é, 

talvez, estreita e acanhadamente compreensiva, pois uma emoção intelectual, 

de ordem estética, tende necessariamente a transformar-se em emoção 

sentimental, e satisfazer assim os fins que à arte assignam os seus teoristas.
64

  

 

 Ao afirmar o potencial da obra de arte elaborada intelectualmente de também tocar os 

sentidos físicos dos leitores, José Veríssimo refuta os argumentos de Silvio Romero que 
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ridicularizavam a erudição literária de Machado, compreendida como artificial, por estar 

fundada na imitação servil, uma erudição de almanaque.
65

 Ao mesmo tempo, ao relativizar a 

separação entre experiência puramente sentimental e intelectual, explorando o enredamento 

entre ambas, o crítico confronta perspectivas advindas das vanguardas românticas, que dariam 

uma ênfase exagerada ao sentimental, no que diz respeito à produção e contemplação 

artístico-literária. Portanto, Veríssimo argumenta que a experiência estética seria fruto das 

emoções sentimentais e intelectuais, considerando a possibilidade de uma prevalecer sobre a 

outra, o que dependeria da particularidade da obra analisada.  

 Certamente, Veríssimo tinha o interesse de defender com sofisticação a obra de 

Machado, principalmente no que tange à explicação da sua relação de tensão com as 

vanguardas literárias românticas, já vistas com distanciamento, e de defendê-la da 

artificialidade atribuída por Romero, que via em Machado um imitador servil. No entanto, 

Veríssimo não deixou de ressaltar uma tensão entre a produção literária de Machado e a 

finalidade da obra de arte, condicionante fundamental para compreendermos o processo de 

formação do legado interpretativo do autor: “sentimos essa espécie de repugnância orgânica 

de um tão humano e legítimo sentimento, esta falta desnatural do amor, ao qual devem a arte e 

a literatura mais que as suas mais belas obras, a sua mesma existência”.
66

 Aqui podemos 

perceber como a corrosão dos valores estruturais da modernidade nas obras de maturidade de 

Machado incomodavam Veríssimo. Antes de realizar tal ressalva, o crítico adverte o leitor: 

“não quero fazer a psicologia do Sr. Machado de Assis; e os meus conceitos certos ou falsos 

do escritor deriva-se da sua obra”.
67

 Essa ressalva é de extrema importância. Veríssimo 

precisava preservar o corpo de Machado no presente das críticas advindas das teorias 

científicas racialistas e sedimentar as balizas futuras do legado do mestre. A sua crítica 

precisava ser uma espécie de extensão do cuidado de si do autor da obra então comentada, 

Dom Casmurro.  
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Com a devida afirmação da autonomia estética da obra de arte, Veríssimo sentia-se 

autorizado a ousar criticar a obra de Machado no que diz respeito aos incômodos gerados por 

seu pessimismo e ceticismo, sem ofender a moralidade do criador da obra. Nesse sentido, a 

compreensão da autonomia estética da obra de arte era concebida como a garantia da 

autoridade epistemológica da crítica exercida por Veríssimo, pois permitia a realização da 

separação do caráter moral do autor e sua obra:  

 

Dessa obra ressumbra uma filosofia amarga, cética, pessimista, uma 

concepção desencantada da vida, uma desilusão completa dos móveis 

humanos. E com isto, em vez das imprecações e raivas dos pessimistas 

profissionais, como os poetas bíblicos, ou seus imitadores hodiernos, a quem 

uma fé, uma esperança desesperada, uma forte convicção alça a cólera ou 

exaspera a paixão, uma ironia fina, brincalhona, cortezã de homem bom, mas 

seguro, como o Eclesiastes, de que tudo é vão neste mundo e resolvido por 

isso a se iludir com nenhuma aparência. Nesse último rasgo, sente-se no 

escritor, se não o esforço, o propósito, como que o timbre, de se não deixar 

tomar por néscio e ludibriar por coisas que ele assenta falaciosas. Tudo é 

vaidade, vão é quanto há sob o sol. Mas, não será também vã a ironia, vão o 

ceticismo, vã a nossa tensão de escaparmos a todas as ilusões? Como quer 

que seja, não escapamos ao encanto amargo desta filosofia desenganada.
68

  

 

 Apesar de se demonstrar encantado pela obra de Machado, Veríssimo expõe que sua 

produção literária recente estava em tensão com os fins mais elevados da obra de arte, 

fundados no humanismo, por não excitar os sentimentos de amor para com o que é humano. 

Veríssimo, portanto, realiza o pedido para a produção de algo “mais piedoso, se não mais 

humano”, que estivesse em consonância mais estreita com o fim último da obra de arte. Ora, 

podemos perceber que há uma tensão na argumentação de Veríssimo, pois, se por um lado ele 

predica que a autonomia estética da obra de arte possibilita a separação da obra analisada do 

caráter do seu autor, por outro, ao estabelecer que a arte deveria se adequar a fins morais 

últimos, deixa implícito que esse desvio seria de responsabilidade moral de quem escreve:  

 

Mas, e aqui venho ao fim de meu reparo, se a crítica tem o direito de 

formular um desejo, eu quisera que, mesmo sem inteirar a trilogia que alguns 

esperam de Brás Cubas e Quincas Borba, o escritor consumasse a evolução, 

que porventura neste último se pronunciava, para um modo mais piedoso, se 

não mais humano, de conceber a vida e nos desse, como aqueles dois 

admiráveis livros, uma obra inteiramente nova. Sabe o Sr. Machado de Assis 

que tais pedidos se não fazem senão aos opulentos.
69
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 O pedido então feito por Veríssimo não era uma particularidade que se limitava à 

sensibilidade do crítico. Amigo íntimo de Machado, Mário de Alencar destaca em sua 

apreciação do livro Memorial de Aires, publicada no Jornal do Comércio, em 1908, que o 

autor, de forma diferente dos outros romances da sua fase de maturidade, foi capaz de evocar 

a capacidade do ser humano de amar. Portanto, essa “novidade” da “expressão moral” do 

livro, impossibilitava a compreensão de que Machado “[...] só conheceu uma face dos 

homens”, ou seja, a negativa. Ademais, o pedido feito por Veríssimo também era uma 

expectativa de Alencar, ou seja, de que Machado não deixasse o seu legado marcado 

indelevelmente por ser um demolidor das ilusões da boa sociedade, em seus afãs modernos, 

tradicionalistas, burgueses, cristãos e humanistas. Esse era um ponto fundamental, pois a 

questão relativa à melancolia exacerbada e ao pessimismo fora muito explorada por Silvio 

Romero em sua crítica. Por ser aproximado da personalidade de Brás Cubas, o caráter do 

próprio autor era compreendido como em flerte constante com a imoralidade. Nesse sentido, 

Alencar comemora que Machado tenha atendido ao pedido de Veríssimo: 

 

[...] no romance aparece ainda o bom e o ótimo, do caráter e coração 

humanos, e é a novidade, a que me referi, da expressão moral deste livro. 

Não mudou nem diminuiu a observação do romancista; mudou apenas o seu 

ponto de vista, e ainda para a sua obra, que assim se completa 

admiravelmente como quadro humano do qual não há dizer que houve 

propósito de exclusão nem deficiência de desenho. 

Humanidade, em que se conta uma criatura como D. Carmo, como Aguiar, 

vale ser amada; e do autor que lhe reproduziu a figura, e a fixou pela sua 

arte, fora falso afirmar que só conheceu uma face dos homens.
70

  

 

Alencar era capaz de sentir o amor e a humanidade apresentados pelo narrador 

onisciente, que usa como fonte o diário do Conselheiro Aires. A presença de um clima de 

contentamento com a vida e de uma serenidade em face à morte experienciada por Aires era 

forte indício de uma mudança de perspectiva de Machado de Assis em seu último romance.
71

 

Agora, Machado demonstrava-se plenamente capaz de apresentar para o leitor uma proposta 

de imersão nos valores mais elevados, passíveis de serem evocados por uma obra de arte 

autônoma do político, mas não da moralidade, tão corroída em Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro.  
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Mário de Alencar alude de alguma maneira a essa compreensão de uma mudança na 

estética de Machado de Assis já em sua apreciação do romance Esaú e Jacó, publicada no 

Jornal do Comércio, em 1904. Nessa ocasião, o letrado expõe ter sido absorvido “pela 

absoluta reprodução ou idealização da vida humana, a ponto que lendo-o, eu não estava lendo, 

mas vivendo entre os personagens dele, no passado e no presente [...]”.
72

 O livro é 

apresentado como o fruto da edição por um narrador onisciente de um manuscrito deixado 

pelo Conselheiro Aires, que trazia o título de Último. Acompanhado desse manuscrito, 

precedendo-o, estavam os seis cadernos que compunham o diário de lembranças de Aires. Era 

um manuscrito mais grosso, que apesar do título, não fazia parte do diário. A minuciosidade 

do memorial, que “trazia a mesma ordem de datas, com a indicação da hora e do minuto”, 

diferenciava-se do Último, que “[e]ra uma narrativa”.
73

 Esse manuscrito também se distinguia 

da simplicidade e leveza do Memorial, que “apenas daria (e talvez dê) para matar o tempo da 

barca de Petrópolis”.
74

 Dessa forma, a diferença fundamental entre Esaú e Jacó e Memorial 

de Aires apresentada pelo narrador onisciente é que o segundo não era “uma narração 

seguida” e tinha um tom mais leve.  

Todavia, para a publicação do Memorial, o narrador onisciente, assumindo a função de 

editor, diz ter trabalhado no diário de Aires, que abarcava cerca de dois anos (1888-1889). 

Assim, o editor se propôs a transformar parte do diário em uma narrativa, que “se for 

decotada de algumas circunstâncias, anedotas, descrições e reflexões – pode dar uma narração 

seguida, que talvez interesse, apesar da forma de diário que tem”.
75

 O Memorial, portanto, se 

apresenta enquanto uma promessa de narrativa bem-sucedida, que não garantia plenamente a 

sua linearidade. Porém, tratava-se de um livro no qual a esfera da domesticidade seria 

apresentada de forma mais viva, já que haveria menos a presença do editor. Ou seja, a 

presença de Aires seria, então, mais proeminente, pois o editor afirma que “[n]ão houve 

pachorra de a redigir à maneira daquela outra – nem pachorra, nem habilidade. Vai como 

estava, mas debastada e estreita, conservando só o que liga o mesmo assunto”.
76

 Nesse 

sentido, o Memorial de Aires é a promessa de um contato mais intenso com as fontes da vida 
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privada do passado por ter uma menor ingerência de um olhar onisciente, capaz de interferir 

mais decisivamente na experiência de leitura do público. 

A presença de Aires, personagem e autor das fontes que inspiraram os livros, 

evidenciava o quanto o Conselheiro sabia apreciar a beleza da vida de forma serena em face à 

sua velhice e expectativa da morte. A presença de Aires abriu um novo campo de experiência 

de leitura da obra de Machado de Assis. Entretanto, ainda em Esaú e Jacó, Mário de Alencar 

identificava a presença de um “ceticismo brando e doce”, já que “a curiosidade do espetáculo 

ampliou a visão de mim para o mundo”; mas também a presença de um “ceticismo forte”, 

pois “a visão do autor mais intensa que a minha desvendou novas impiedades da natureza, 

mãe e madrasta nossa; nossa eterna inimiga e consoladora única”.
77

 Esaú e Jacó, portanto, 

não era livro “para matar o tempo da barca de Petrópolis”. 

Provavelmente, o ritmo de um movimento histórico inexorável evocado no romance 

pela presença dos irmãos Pedro e Paulo, que corporificam e dão materialidade espacial às 

tensões que provocaram a mudança do regime monárquico para o republicano, evidenciava o 

pessimismo a respeito do destino da nação. O romance tematiza como a transformação 

política se deu em sincronia com uma mudança econômica abrupta, devido ao 

aprofundamento do capitalismo financeiro. Tais mudanças foram acompanhadas por tímidas 

transformações sociais, o que demonstrava a impossibilidade do progresso moral da 

sociedade. Talvez, essa inevitabilidade da tragédia histórica expressa pelo romance 

provocasse em Mário de Alencar a sensação de que no Brasil uma ruptura completa com o 

passado não seria possível, pois a impiedosa natureza, “mãe e madrasta nossa”, determinaria o 

eterno retorno da mediocridade humana, mesmo que de forma geral o romance o tenha 

absorvido para o seu próprio mundo através do efeito estético provocado pelo belo.  

A leitura de Esaú e Jacó por Mário de Alencar evoca de maneira instantânea a 

presença das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é acidental que o crítico referencia as 

“impiedades da natureza, mãe e madrasta”, fazendo menção ao capítulo O Delírio. Para Mário 

de Alencar, a obra do primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras possuía um 

caráter filosófico fundamental, e assim como em Sócrates “tudo era motivo para especulação 

em busca da verdade divina e derradeira”, isto é, “tudo é pretexto para desvendar a verdade 

íntima dos homens, veladas pela aparência do mundo”.
78

 Desse modo, fica latente na leitura 
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de Alencar que Esaú e Jacó insinua uma mudança de perspectiva do autor, que viria a ser 

amadurecida posteriormente no Memorial de Aires. 

A apreciação do Memorial de Aires por Mário de Alencar pode ser aproximada da de 

Veríssimo. Para Veríssimo, o “Memorial de Aires é talvez o único livro comovido, de uma 

comoção que se não procura esconder ou disfarçar e de emoção cordial e não somente 

estética”. Veríssimo expõe que o “livro admirável” foi “inspirado na saudade da esposa” de 

Machado que morrera. O tom do livro seria, então, completamente diferente dos demais 

romances de maturidade, pois Machado, através do “suave romance contado por terceiro”, 

teria revelado discretamente aspectos do “seu plácido e feliz viver doméstico”. Segundo 

Veríssimo, a emoção expressa no romance refletia o comportamento ascético de Machado, 

que nunca se expôs publicamente e não sentia interesse por aqueles que o faziam. Dessa 

forma, somente os poucos que tiveram contato íntimo com ele sabiam que o romance revelava 

aspectos do seu viver privado. Nesse sentido, Veríssimo qualifica o Memorial de Aires como 

um “delicioso livro, um dos mais tocantes da nossa literatura”, por ser caracterizado por uma 

“emoção nova que discretamente, sobriamente, recatadamente, como que receosa de profanar 

na publicidade coisas íntimas e sagradas”, evocava as emoções do “seu plácido e feliz viver 

doméstico”.
79

   

O fundamental a diferenciar é que para Veríssimo o tom do livro Memorial de Aires 

não poderia ser identificado nos romances famosos produzidos anteriormente por Machado. 

Machado, intencionalmente ou não, teria atendido ao pedido feito a propósito da resenha de 

Dom Casmurro, em 1900. Ele haveria se tornado mais humano e moral em seu último livro. 

Entretanto, apesar de destacar essa diferença com entusiasmo ao comentar o Memorial de 

Aires, tal compreensão não era passível de ser generalizada como uma característica da obra 

do autor. Nessa perspectiva, a singularidade plácida do Memorial de Aires tensionava com o 

legado do autor, já esboçado anteriormente no texto.  

De acordo com Veríssimo, Memórias Póstumas de Brás Cubas “seria o rompimento 

tácito, mas completo e definitivo de Machado de Assis, com o romantismo sob o qual nascera, 

crescera e se fizera escritor”. Veríssimo considera que Machado nunca se “entregara 

totalmente nem lhe sacrificara o que de pessoal e original havia no seu engenho”, ou seja, 

sempre manteve uma distância relativa das vanguardas literárias oitocentistas, para afirmar a 

sua singularidade, encontrada posteriormente, pois “acharia em Brás Cubas a sua cabal 
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expressão”.
80

 A primeira fase da obra do autor “trazi[a] ressaibos românticos, embora 

atenuados pelo congênito pessimismo e nativa ironia do autor. Ora o romantismo não 

comportava nem a ironia nem o pessimismo, na forma desenganada, risonha e resignada de 

Machado de Assis”. Veríssimo deixa implícito que essa diferenciação das fases relativas à 

obra do autor era em grande medida artificial, pois contos, “muitos deles anteriores a Brás 

Cubas, trazem já evidente o tom deste”.  

Assim como a sombra de Brás Cubas projetava-se sobre o passado de Machado, a sua 

formação literária como um todo fora marcada pela sua renúncia ao “escasso romantismo que 

nele havia”. A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas sua produção poderia ser 

caracterizada por uma assimilação “muito particular, muito distinta e por igual extreme, 

daquela escola [romântica] e das novas modas literárias”. A presença de Brás Cubas era um 

divisor de águas na obra de Machado de Assis e a sua influência se projetava sobre o passado 

e o futuro do autor, que se formou em meio às vanguardas literárias oitocentistas, mas não 

poderia ser reduzido a elas.  

A presença de Brás Cubas também se projetava no futuro enquanto horizonte 

totalizador que possibilitava a leitura de toda a obra. Antes da sua análise de Memorial de 

Aires apresentada acima, na qual o crítico ressalta a singularidade da serenidade evocada, 

Veríssimo já concluía o legado de toda a obra de Machado para a posteridade:  

 

Com a variedade de temas, de enredos de ações, de episódios, que 

distinguem cada romance de Machado de Assis no conjunto de sua obra, há 

em todos uma rara unidade de inspiração, de pensamento e de expressão. 

Todos, porém, representam, talvez com demasiado propósito, mas sem 

excesso de demonstração, a tolice e a malícia humanas. É este o tema geral, 

e ao mesmo tempo o duende, o espantalho do escritor. Ele descobriu esses 

estigmas e os expôs sob todas as suas faces e modalidades, até ao amor 

paterno ou na ternura materna, nas ações mais sublimes e nos atos mais 

corriqueiros, e não por um propósito também malicioso ou simplesmente 

literário, mas porque os seus olhos de artista – o que pode ser uma 

inferioridade ou um defeito – não os viam senão assim, e a sua íntima 

sinceridade que lhe permita modificar a própria visão por comprazer com o 

gosto vulgar. Mas como a sua faculdade mestra é a imaginação humorística, 

isto é, a visão pessimista das coisas, através da inteligência da sua 

necessidade e contingência e do sentimento da nossa importância contra elas, 

as viu com risonho desdém ou com irônica benevolência.
81
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 Ora, a síntese do legado do autor para a posteridade já estava escrita antes do 

Memorial de Aires, que apresentava uma “emoção nova”. O livro “comovido” do “[j]á velho” 

escritor, que apresentou uma “emoção cordial e não somente estética”, que caracterizaria o 

“suave romance” que evocava o “seu plácido e feliz viver doméstico”
82

 não poderia 

confrontar a força da “epopeia da irremediável tolice humana, a sátira da nossa incurável 

ilusão, feita por um defunto completamente desenganado de tudo”.
83

 Ao definir que a 

tematização central da obra do autor era “a tolice e a malícia humanas”, Veríssimo afirma que 

tais experiências perturbam Machado, sendo “o duende, o espantalho do escritor”. 

Atormentado por Brás Cubas, Veríssimo não pôde ratificar se Machado via as misérias 

humanas “com risonho desdém ou com irônica benevolência” e não deixou de considerar que 

a fixação nesse tema “pode ser uma inferioridade ou um defeito” do autor. 

Veríssimo demonstra as suas reservas a respeito do pessimismo e do humorismo de 

Machado, mas realiza a crítica com grande cuidado, não deixando de pontuar claramente em 

sua apreciação da obra do autor que o mesmo singularizou sua produção pela sua defesa 

teórica e prática da autonomia estética da obra de arte, empreendimento literário que ganhava 

sustentação na forma ascética pela qual o autor conduzia a sua vida pública e privada. Nesse 

sentido, a forma pela qual Machado se cultivava advogava em favor da sua obra. Assim, a 

consistência do caráter do autor era a pedra angular que dava sustentação ao seu projeto 

literário. Portanto, a autonomia estética da obra de arte em sua pureza se nutria da consciência 

e da moralidade do autor, que a despeito do seu corpo frágil, possuía objetivos literários 

grandiosos. Nessa perspectiva, Veríssimo expõe: 

 

[p]orque este sujeito tímido, apagado, pequenino, modesto, que parecia 

deslizar na vida com a preocupação de não incomodar a ninguém, de não ser 

molesto a pessoa alguma, era, de fato, um homem com energias íntimas, 

caladas, recôndidas, mas invencíveis. Assim como fazer-se uma posição 

social, nunca transigiu com a sociedade e suas mazelas, também nunca, 

como escritor, condescendeu com as modas literárias que não dissessem com 

o seu temperamento artístico, ou seguiu por amor da voga as correntes mais 

no gosto do público. A este pode afirmar-se que não fez em toda a sua obra a 

menor concessão.
84

 

 

 Com efeito, fica latente na análise de Veríssimo que em face ao objetivo literário 

maior de viver para a autonomia estética da obra de arte, pouco importava a vulnerabilidade 
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do corpo. O fim último seria alcançado por Machado. O ascetismo intramundano do autor era 

a garantia que o seu corpo não se impunha enquanto um empecilho para o cultivo de suas 

“energias íntimas”, pois, mesmo sendo estas “caladas” e “recôndidas”, eram “invencíveis”. A 

obra contrastava de maneira absoluta com o corpo. A obra era grandiosa, pois o escritor nunca 

“condescendeu com as modas literárias que não dissessem respeito com o seu temperamento 

artístico”, isso a despeito de ser um “sujeito tímido, apagado, pequenino, modesto”. Logo, 

para Veríssimo, o que importava a respeito do legado de Machado era o que se materializava 

enquanto presença, a sua obra, que apesar de produzir tensões com a perspectiva do crítico 

devido ao pessimismo e à ironia expressos em relação às misérias humanas, apontava para a 

autonomia estética da obra de arte. O seu corpo, pequenino, modesto, mas disciplinado e não 

raro ausente, não deveria ser objeto da crítica.  

Entretanto, haveria limites em latência para a autonomia estética da obra de arte na 

apreciação de Veríssimo. A obra de arte, apesar de autônoma com relação ao corpo frágil e à 

atividade política, tinha a sua autonomia limitada pelo dever ser moral cultivado 

contemporaneamente. A obra assinada por Machado desafiava os paradigmas morais 

burgueses, modernos e cristãos cultivados pela boa sociedade. A palavra última a respeito da 

sua qualidade quase transcendental era assegurada pelo caráter ascético superior do escritor, 

que apesar da sua devoção à arte, era atormentado por sua própria imaginação literária, o que 

poderia ser visto como “uma inferioridade ou um defeito” do artista. Nesse sentido, a 

presença fantasmática de Brás Cubas colocaria o caráter de Machado sempre em suspeição, 

mesmo com todo o esforço empreendido para a transfiguração do seu corpo.  

É importante enfatizar que o racismo latente na crítica de Veríssimo mobilizado para o 

ocultamento do corpo de Machado foi expresso abertamente em outras ocasiões. Thomas 

Skidmore analisa a resenha de Veríssimo no Jornal do Comércio a propósito do livro Nos 

Estados Unidos: Impressões políticas e sociais (1899), de Oliveira Lima. No livro, Oliveira 

Lima realiza comparações a respeito da questão racial entre Brasil e Estados Unidos, 

mostrando-se otimista com relação ao seu país, apesar de conceber a superioridade dos 

europeus do norte com relação aos colonizadores portugueses. Skidmore apresenta como 

Oliveira Lima descreve o negro categorizando-o como inferior, tornando necessária a tutela e 

a miscigenação para redimi-lo. O diplomata e historiador brasileiro acreditava que o equilíbrio 

na questão racial poderia ser alcançado através da imigração de brancos. Skidmore aponta 

como Veríssimo aprova o livro de Oliveira Lima, pois o crítico literário ratifica o 

entendimento de que a civilização ocidental foi uma conquista histórica dos povos brancos, 



54 
 

sendo a pureza racial o motivo do progresso acelerado dos Estados Unidos. A partir dessa 

perspectiva, Veríssimo expressa que nenhuma civilização miscigenada seria de fato 

grandiosa. Dessa forma, a miscigenação seria entendida por Veríssimo como uma forma de 

prevalecer o elemento superior: o branco. Projeto que seria consolidado no Brasil com o 

crescimento das imigrações.
85

  

Lilia Moritz Schwarcz analisa as complexidades em meio às quais se deu a adaptação 

das teorias científicas importadas da Europa no contexto brasileiro. A autora tematiza a 

circulação das teorias raciais levando em consideração a dinâmica das diferentes instituições 

que as cultivaram, com o intuito de “refletir sobre a originalidade do pensamento racial 

brasileiro”.
86

 A característica fundamental dessa originalidade foi a fusão entre modelos 

evolucionistas e o darwinismo social, possibilitando a tensa coexistência entre a possibilidade 

de progresso e o processo de miscigenação em curso. Desse modo, a adaptação das teorias 

raciais se prestaram a “[e]xpulsar ‘a parte gangrenada’ e garantir que o futuro da nação era 

‘branco e ocidental’”.
87

 Apesar de a miscigenação ser encarada como problemática, por trazer 

o risco da “degeneração do indivíduo como de toda a coletividade”, ela foi concebida como o 

caminho mais viável para a efetivação do branqueamento.
88

 

Em diálogo com Thomas Skidmore, Abdias do Nascimento interpreta o processo de 

miscigenação como um projeto de genocídio deliberado do negro brasileiro, tendo em vista o 

objetivo do branqueamento da população. É instrutiva para nós a citação realizada por 

Nascimento de José Veríssimo, concebida como representativa desse projeto: 

 

O processo de miscigenação, fundamentado na exploração sexual da mulher 

negra, foi erguido como um fenômeno de puro e simples genocídio. O 

‘problema’ seria resolvido pela eliminação da população afrodescendente. 

Com o crescimento da população mulata, a raça negra iria desaparecendo 

sob a coação do progressivo clareamento da população do país. Tal proposta 

foi recebida com elogios calorosos e grandes sinais de alívio otimista pela 

preocupada classe dominante. O escritor José Veríssmo, por exemplo, 

exultou: ‘Como nos asseguram os etnógrafos, e como pode ser confirmado à 

primeira vista, a mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento 
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superior. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai eliminar a raça 

negra daqui. É óbvio que isso já começa a ocorrer’.
89

 

 

Nascimento demonstra como a interpretação sustentada por intelectuais e o Estado de 

que o Brasil desfruta de uma harmonia entre as raças é falaciosa. O autor se propõe a 

evidenciar o caráter violento das facetas mascaradas do racismo brasileiro, que provoca o 

genocídio do negro e a sua exclusão social. Ao se propor defender Machado da violência da 

crítica característica do racismo científico explícito certificando a autonomia estética da obra 

de arte, Veríssimo oculta de forma violenta o corpo do autor. A estratégia de Veríssimo era 

movida por uma intencionalidade racista, pois ele também era um entusiasta do 

branqueamento da nação. De fato, essa violência do racismo mascarado foi incorporada pelo 

próprio Machado, que constituiu a sua relação com seu próprio corpo em meio aos discursos e 

restrições impostas pelos seus contemporâneos.  

Dessa forma, a presença do corpo negro reforçava a necessidade pela disciplina 

ascética do autor, pois para a vida intelectual, qualquer corpo se apresentava como um 

obstáculo. Contudo, a negação do corpo para a afirmação do espírito se constituiu 

tradicionalmente a partir da prefiguração de um corpo branco. Ou seja, o discurso filosófico 

moderno comportava a imagem de que o corpo branco pudesse ser domesticado em prol da 

vida do espírito. Machado não possuía um corpo branco, mas a sua disciplina ascética 

redobrada colocava obstáculos efetivos às críticas de caráter raciais explícitas. A sua ética do 

cuidado e ascetismo permitiu que a sua obra vivesse a despeito daquela que seria 

compreendida como a maior e inevitável contradição: a presença do seu próprio corpo.  

 

1. 2. Diálogos sobre melancolia  

 

 A amizade íntima entre Machado e Carlos Magalhães de Azeredo foi decisiva para o 

jovem letrado, que seguiria a carreira diplomática e ocuparia uma cadeira na Academia 

Brasileira de Letras, publicar estudos críticos sobre a obra do já consagrado autor de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os artigos de Magalhães de Azeredo publicados na 

imprensa refletem tópicos que eram abordados na correspondência entre ambos. Em especial, 

a apreciação tecida por Azeredo a respeito da melancolia de Machado contava com o aval 

interpretativo do próprio mestre.  
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 Para além de tematizar a ampla produção literária de ambos, a correspondência trocada 

entre Machado e Azeredo aborda com frequência o estado de saúde e emocional dos literatos 

em questão. A tensão entre o estado melancólico e a necessidade de escrever é uma constante 

que impacta o jovem Magalhães de Azeredo, que procura nos conselhos do mestre a 

segurança necessária para dar consistência à sua rotina de trabalho e produção literária.  

 Com a ascensão de Floriano Peixoto à presidência da República, o jovem monarquista 

se exila em São João Del Rei, em 1893. Para além da inquietação gerada pela excessiva 

tranquilidade vivida no interior de Minas Gerais, comparada à saudosa vida movimentada no 

Rio de Janeiro, Azeredo assume um traço definidor do seu humor, que não o permitia ser feliz 

na cidade mineira. Azeredo afirma em carta enviada a Machado, datada de 9 de dezembro, de 

1893, que “não raro o meu gênio ferozmente esplenético me dá horas negras, estas são bem 

pagas com intensos, bem que fugitivos gozos”. Sendo assim, “o coração e a fantasia vão me 

ajudando a viver”.
90

 Azeredo julgava ser um homem de organismo “sensível e melindroso” 

como poucos.
91

 O jovem letrado via o trabalho literário como um escape ao seu estado 

melancólico. Em sua resposta, datada de 14 de janeiro de 1894, Machado reforçou a 

necessidade de combater a melancolia com a escrita literária, no entanto, não deixou de 

considerar o quanto tais disposições eram constitutivas da condição humana: “Queixa-se do 

spleen; ele é certamente um estado moral, que se não pode evitar sempre nem absolutamente; 

mas veja se o castiga por meio de uma taxa à poesia, e diga-nos em bons versos que ele é 

insuportável”.
92

 

 Ao referirem-se à experiência do spleen, Azeredo e Machado estabelecem um diálogo 

direto com a literatura oitocentista. Possivelmente uma referência clara ao campo de 

experiência de melancolia e tédio evocado no livro Fleurs du Mal (1861), de Charles 

Baudelaire (1821-1867), cuja primeira parte se intitula Spleen et Idéal. Posteriormente, uma 

referência direta a Baudelaire é de fato feita por Azeredo, que afirma em carta para Machado 

enviada de Montevidéu, datada de 17 de julho de 1895: “é melancólico o meu temperamento; 

sou sobretudo muito inclinado ao tédio, mas a um tédio absoluto e universal, que me faz 

desejar às vezes o que exprime Baudelaire no seu verso sinistro: Une oasis d’horreur dans ce 
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désert d’ennui”.
93

 Azeredo cita um verso da sexta parte do livro Fleurs du Mal, La Mort, 

extraída do poema La Voyage.  

A experiência de mundo de Azeredo se constituía em interação dinâmica com a leitura 

de grandes nomes da literatura oitocentista. Em viagem a Ilha das Flores, o pôr do sol de 

imediato evocava “a pena de um Chateaubriand ou de um Herculano...”.
94

 Apesar do prazer 

da viagem, Azeredo expressa ser afetado por sensações que seriam constantes em sua vida: 

“Saudades, melancolias, angústias – muitíssimas senti, e sinto ainda, e ainda sentirei [...]”.
95

 

Encontraria posteriormente o consolo do mestre em resposta datada de 2 de fevereiro de 1895: 

 

Os nossos temperamentos são irmãos. Ora, eu já li que os 

nervosos e melancólicos são pouco dados às viagens, enquanto que os 

sanguíneos as buscam por gosto e por necessidade. A observação é 

impossível de ser provada por estatísticas; mas a razão a aceita facilmente.
96

 

 

 Azeredo menciona a Machado por diversas vezes em correspondência que publicaria 

uma coletânea de novelas intitulada Melancolias. Reporta até mesmo o início de negociações 

com a editora Garnier. No entanto, a obra nunca foi publicada. A melancolia provocava no 

jovem letrado sensações contraditórias, pois, se por um lado tal disposição afetiva o movia à 

produção literária, sendo a inspiração para o título de um volume de novelas, por outro, 

muitas vezes, tal experiência era sentida de forma tão aterradora que o inutilizava para o 

trabalho completamente. Na carta enviada de Montevidéu, na qual cita Baudelaire, Azeredo 

afirma estar doente: “doente, não de corpo, mas da alma. Que é, senão gravíssima 

enfermidade, esta melancolia profunda, angustiosa, infernal, que ultimamente me oprime, e 

para tudo me inutiliza?”.
97

  

Dessa constatação, segue-se uma reflexão de Azeredo sobre a maior importância dada 

aos “fenômenos físicos” em comparação aos “morais”.  Azeredo pondera que o senso comum 

julga exagerado considerar a amputação de um órgão essencial ao funcionamento do 

organismo como equiparável “à perda de uma ilusão fundamental do espírito”. Exagero 

análogo seria comparar “o estado de absoluto pessimismo” experimentado por alguns homens 

e “o próprio fato tão comum da morte”.
98

 Nesse sentido, o letrado afirma melancolicamente 
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não realizar tais equiparações radicais entre os “fenômenos físicos” e “morais” a respeito do 

seu caso por haver nele “algo capaz de reagir sempre vitoriosamente contra os desenganos e 

as adversidades de toda a ordem, que assaltam a todos, a uns mais, a outros menos”.
99

  

Ora, a enunciação de tal reflexão evidencia que Azeredo compreendia a sua 

melancolia como uma doença, mesmo não sendo possível chegar ao extremo de equipará-la 

aos males físicos, ou à experiência da morte, pois o constante aborrecimento era um fato 

inescapável constitutivo da sua experiência de mundo: 

 

Mas não se trata, quanto a mim, de adversidades nem de desenganos; a 

perguntarem-me a causa do meu inexplicável e invencível aborrecimento, eu 

mesmo não saberia responder; ou se algumas pequenas contrariedades 

tenho, só me posso queixar da minha imaginação exaltada, que as aumenta e 

complica, emprestando-lhes importância maior do que na realidade elas têm. 

Aos filósofos cabe, porém, preocupar-se com a causa de um sofrimento, 

assim como aos médicos investigar a origem de uma moléstia; mas ao 

enfermo o que lhe importa é a sua enfermidade, e ao desgraçado a sua 

desgraça. Vindo ao meu caso: se tem razão de ser a minha melancolia, não 

sei; o que é certo é que ela existe; eis o fato, e o fato é tudo nesta ordem de 

coisas.
100

 

 

 Em sua resposta ao jovem letrado, Machado chamou atenção para a necessidade de se 

diferenciar a disposição afetiva melancólica de uma patologia. Para Machado, a melancolia 

seria uma disposição afetiva normal, mesmo que experimentada de forma muito intensa. A 

experiência aterradora de Azeredo poderia estar em outro patamar para poder ser definida 

como doença, pois a melancolia, mesmo que sentida de forma intensa, não poderia ser 

paralisante e mortificadora da maneira que Azeredo descrevia: 

 

A carta que me mandou, e a que ora respondo, com algum atraso, 

trouxe algumas palavras de tristeza, que não fazem mal. As de desespero, 

porém, são muitas e afligem. Um pouco de melancolia, ou muito 

que seja, traz inspiração: veja Lamartine e Musset. Mas “essa melancolia 

profunda, angustiosa, infernal, que ultimamente o oprime, e para tudo 

o inutiliza”, isso não pode ser senão doença, contra a qual vale mais a 

higiene que os medicamentos. Não se importe de não ser alegre; também 

eu o não sou, ainda que pareça menos triste. Mas há em tudo um limite. 

Sacuda de si esse mal. A arte é um bom refúgio; perdoe a banalidade do 

dito em favor da verdade eterna.
101
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A tensão provocada pela melancolia não era uma novidade em meio aos letrados 

brasileiros. Marcelo Rangel analisa como a melancolia foi um clima fundamental que esteve 

vigente na obra dos primeiros românticos, especialmente Gonçalves de Magalhães, Torres 

Homem, Araújo Porto Alegre e Pereira da Silva. Segundo o autor, o clima melancólico 

caracterizava-se pelos seus horizontes conflitivos, que abrange a tensão dimanada entre a 

impossibilidade de harmonizar uma macronarrativa da história literária brasileira, marcada 

pelo “egoísmo” atribuído aos homens do período colonial, ainda em vigor no presente de 

enunciação desses autores; e a esperança de superação do “egoísmo” a partir de uma educação 

sentimental centrada no amor a pátria e em Deus, valores concebidos como essenciais para o 

progresso do novo Império. Marcelo Rangel centraliza a sua análise no caráter performativo 

dessa experiência melancólica, que oscila entre os polos do reconhecimento profundo da 

finitude e a busca pela eternidade da nação. Seria dos conflitos entre a melancolia, 

experiências de finitude e eternidade, que “o homem conquistaria uma espécie de tensão entre 

pessimismo e desconfiança por um lado, e otimismo e esperança por outro, tensão no interior 

da qual se mobilizaria e que, vez por outra, afrouxava em função da predominância 

momentânea de um de seus polos”.
102

 Dessa forma, Rangel argumenta como a melancolia e a 

experiência da finitude, apesar de provocar tensões e dar o tom aos escritos dos primeiros 

românticos, emergiam em um horizonte no qual o progresso histórico da nação era um sentido 

fundamental a ser almejado.  

Esse caráter conciliador entre experiência melancólica e ação assertiva parece dar o 

tom às conversas de Azeredo e Machado. Azeredo aparenta encontrar nas cartas motivadoras 

de Machado a força necessária para controlar a sua melancolia. O mestre predicava princípios 

que Azeredo corroborava. A forma mais eficiente de vencer a melancolia era através de uma 

ética de trabalho disciplinada que possibilitasse a realização do fim maior, ou seja, a produção 

da obra de arte. Assim, para Machado, o sofrimento era inerente à vida, o problema maior 

seria o homem não ser capaz de dar sentido ao seu sofrimento. Azeredo demonstrava ter 

aprendido com o mestre a lição, tanto que afirmava projetar com ardor a sua coleção de 

novelas intitulada Melancolias. Desse modo, Azeredo seria capaz de seguir o exemplo de 

nomes importantes para a constituição e sedimentação das vanguardas literárias oitocentistas 

francesas, como Alphonse de Lamartine (1890 – 1869) e Alfred Musset (1810 – 1857), que 
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direcionaram suas experiências melancólicas para a produção da obra de arte, compreendida 

como um “refúgio”.
103

  

Já na própria enunciação do seu estado melancólico, o discípulo mostrava-se cônscio 

do medicamento que o mestre iria prescrever. Só a expectativa da lição disciplinadora do 

mestre despertava em Azeredo a linguagem poética empenhada na canalização da melancolia:  

 

Reconheço que isso, na minha idade especialmente, é um sentimento mau; e 

eu seria muito culpado se não reagisse contra ele. Mas não é certo que o 

combato, que procuro vencê-lo pelo estudo, pelo trabalho, pelo sincero 

interesse que ligo a tudo o que é bom, grande, nobre, digno de entusiasmo e 

de amor? Simplesmente, nesta luta constante, a fadiga me prostra de quando 

em quando, e eu me vejo entregue, sem possibilidade de resistência, à mes 

noires pensées. Acho-me num desses períodos funestos. Que quer? Vejo 

tudo severo e hostil. Dir-se-ia que a minha esperança capitulou; diante de 

quê? diante de uma muralha de sombra, mais quimérica ainda, 

provavelmente, que os moinhos de Dom Quixote.
104

 

 

Azeredo afirma que reagia bravamente contra a melancolia, pois se o não fizesse se 

sentiria culpado. O jovem apresenta-se como um católico fervoroso e sempre pedia ao mestre 

a exortação disciplinar. Segundo o discípulo, o esgotamento físico provocado pela melancolia, 

ou a memória da mesma, ativava a sua imaginação literária, conduzindo-o à remissão dos seus 

pecados através da escrita. Se, por um lado, Machado dava o manual para Azeredo disciplinar 

a sua melancolia, por outro, o jovem discípulo entretinha o mestre com a descrição minuciosa 

das suas emoções e com suas vívidas narrativas de viagens. Machado dizia se sentir 

melancólico por não poder visitar os lugares que Azeredo tinha a oportunidade de conhecer. 

Com efeito, o tema da narrativa de viagens é um convite para Machado e Magalhães 

dissertarem sobre paisagens e letrados oitocentistas importantes, que não raro eram ligados às 
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vanguardas românticas, revisitando, dessa forma, o tema preferido em suas conversações: a 

melancolia. A respeito do estabelecimento de Azeredo em Roma como diplomata, Machado 

escreve: 

 

A última das três cartas é já de Roma, e ver uma carta datada de Roma, para 

quem não há de ver nunca a cidade, dá grande melancolia. Há de adivinhar o 

pesar que me fica. A Itália dá-me não sei que reminiscências clássicas e 

românticas, que faz crescer o pesar de não haver pisado esse solo tão 

amassado de história e de poesia. Talvez algumas coisas não correspondam à 

imaginação; a mor parte delas há de excedê-la, e onde houver ruínas, 

quaisquer que sejam, há um mundo de coisas perenes e belas. Onde as achar, 

onde vir palácios, quadros, um recanto de costumes, não se esqueça de mim, 

que lerei as suas notas com grande prazer. Farei de conta que sou que as 

vejo; as suas letras farão de realidade.
105

  

 

 Machado autorizava Azeredo a ser seus olhos na Europa. A partir da alusão ao 

repertório estético das vanguardas românticas dava a entender que queria sentir a ilusão de 

experimentar a presença do passado através dos escritos do jovem amigo. Talvez as narrativas 

de viagens do diplomata excitassem a imaginação de Machado a respeito da presença do 

passado histórico e literário europeu. Pelo menos, as viagens narradas a partir do repertório 

das vanguardas românticas ajudavam a manter a constante troca de correspondências. Pode 

ser que as narrativas de costumes distanciados no tempo e no espaço suprissem de alguma 

forma a ausência de viagens para o exterior ao despertar a imaginação do mestre. Talvez fosse 

só uma forma de manter o discípulo motivado a escrever com periodicidade. Machado 

constituiu sua maturidade literária a partir de uma consciência profunda das demandas 

estéticas que o distanciavam das vanguardas literárias do século XIX. De qualquer maneira, o 

código comum que deu impulso à manutenção da conversação foi o tema da melancolia em 

face à finitude:  

 

Cá o invejo de longe. Eu, meu caro amigo, pelo avanço dos anos, e por 

outras razões não menos melancólicas, creio que irei deste mundo sem ver 

essa outra parte dele, que atraiu os jovens do meu tempo e continua a atrair 

os de hoje. Não sei o que serão hoje essa Veneza e essa Verona, que 

trouxeram para o finado romantismo a imortalidade de Shylock e de Julieta e 

Romeu. Sei o que Byron ainda pôde achar nas águas do Lido e o que 

Stendhal contou de Milão, sem esquecer os versos de Musset e de tantos 

outros. A poesia faz-nos mal, até certo ponto; mas tem esta vantagem grande 
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que aos que acharem uma Itália demasiado administrativa e parlamentar dá 

as ruínas e pinturas.
106 

 

 Apesar de qualificar o romantismo como “finado”, a disposição afetiva melancólica 

era um convite para a rememoração de autores identificados às suas vanguardas, ou mesmo a 

evocação de uma referência fundamental, como foi Shakespeare. As vanguardas literárias 

românticas são compreendidas como mortas, em contraposição à eternidade daquela que seria 

a sua maior inspiração: Shakespeare. De toda forma, a evocação da beleza da Itália não 

poderia ser mais esquecida ao ter sido eternizada pelas penas de Byron, Stendhal e Musset. A 

despeito de a morbidez melancólica atormentar Azeredo, era a partir da melancolia que ele diz 

impulsionar a sua produção literária. Com o incentivo de Machado, o jovem diplomata 

apresenta-se ainda mais motivado a dar vazão a sua sentimentalidade e realizar a leitura de 

autores importantes para as vanguardas românticas. Mesmo sendo a melancolia considerada 

um risco, ambos afirmam compreender que a mesma também possuía um impulso 

revigorante. Machado expõe que através dos sentimentos poéticos evocados pela presença das 

ruínas do passado tornava-se possível ter descanso de um mundo cada vez mais 

burocratizado, ou no caso do diplomata Azeredo, de “uma Itália demasiado administrativa e 

parlamentar”. Por mais que o “finado romantismo” estivesse no passado, Machado deixa em 

aberto a possibilidade de vez ou outra conversar com os vivos a partir do repertório literário 

dos mortos. Na correspondência entre Machado e Azeredo, esse passado não estava 

encerrado.   

 Azeredo não deixou de dar ao mestre o que ele pediu. De fato, ele levou adiante o 

desafio de ser os olhos de Machado na Europa. O jovem letrado não somente redigiu os seus 

relatos de viagens, como o fez a partir da evocação da disposição afetiva melancólica e das 

referências literárias caras ao mestre já citadas em correspondência, como os profundamente 

melancólicos Musset e Lamartine. Mais do que isso, Azeredo entregou um pacote completo, 

ao presentificar tal disposição afetiva a partir de um cenário lúgubre tão conhecido das 

vanguardas literárias oitocentistas: o cemitério.  

 

Envio-lhe uma lembrança singular, que estou certo lhe será agradável. Fui há 

dias ao cemitério do Père-Lachaise, necrópole gigantesca onde a população é 

de 3 milhões de habitantes, maior ainda que a de Paris vivo! Bem sabe que 

há ali sepulturas ilustres; de algumas dessas, ornadas de piedosas plantas, 

arranquei flores e folhas, e pensei logo em mandar-lhe a coleção que verá na 
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folha junta. Racine jaz em um belo mausoléu grave e nobre como a sua 

Musa; Molière e Lafontaine (sic) dormem um ao lado do outro, em duas 

grandes urnas; sobre a do comediógrafo veem-se as suas máscaras clássicas, 

sobre a do fabulista Maître Renard espera o corvo ausente, e em baixos-

relevos outros animais mostram quanto se parecem com os homens; no 

túmulo de Musset, melancólico salgueiro (donde tirei as folhas que aí vão) 

dá sombra ao busto do poeta; e o que torna mais significativa a árvore do 

pranto são os versos dele gravados ali: 

“Mes chers amis, quand je mourrai, 

Plantez un saule au cimetière; 

J’aime son feuillage éploré, 

La pâleur m’en est douce et chère, 

Et son ombre sera légère 

À la tombe où je dormirai.” 

Mas foi junto à campa de Filinto Elísio que mais comovido me senti. É uma 

pedra rasa, toda coberta de hera lustrosa e tenaz, tão espessa que é preciso 

afastá-la para ler a inscrição. Quem diria que um jovem brasileiro, cultivador 

do mesmo idioma que o clássico escritor tão gloriosamente enriqueceu, 

havia de vir visitar com respeito o jazigo do pobre padre, perseguido pela 

intolerância, proscrito do seu país, e morto por fim no exílio e na miséria! 

Lembra-se dos lindos versos que Lamartine lhe dedicou? Essa poesia 

intitula-se a Glória e é a 15.ª das Primeiras Meditações: 

“Impose donc silence aux plaintes de la lyre; 

Des coeurs nés sans vertu l’infortune est l’échec 

Mais toi, roi détrôné, que ton malheur t’inspire 

Un généreux orgueil!...
107

 

 

 Os olhos de Machado na Europa eram equipados com as lentes da melancolia. 

Melancolia constantemente disciplinada e transformada em relato de viagem, mas que, no 

entanto, era hábil em demonstrar a intensidade da sua inspiração advinda do obscuro e do 

finito. Musset, mencionado por Machado duas vezes em correspondência a Azeredo, teve o 

túmulo visitado e os versos gravados enquanto epitáfio transcrito pelo jovem letrado. A 

respeito do túmulo que mais o comoveu, o de Filinto Elísio, Azeredo cita os versos de 

Lamartine, também mencionado por Machado. Seja pelas afinidades literárias ou para agradar 

ao mestre, Azeredo narra a sua presença em lugares e evoca figuras literárias que Machado 

admirava, sedimentando a intimidade entre ambos a partir da mobilização de toda uma 

poética melancólica. A partir da cidade dos mortos e da utilização do seu repertório literário, 

Machado e Azeredo davam vida à correspondência. Será a partir dessa confluência 

sentimental que Azeredo refutará a crítica de Silvio Romero à obra de Machado.  

 Através das conversas sobre melancolia entre Machado e Magalhães de Azeredo, 

podemos compreender como a vulnerabilidade do corpo e suas disposições afetivas se 

mostram como um problema ontológico para a modernidade. Problema experienciado por 
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Machado e Azeredo de forma ambivalente, pois a melancolia, mesmo que perigosa, era 

concebida como uma ativadora da produção literária. A melancolia apresentava-se como uma 

experiência de risco a ser controlada. Sendo assim, a demanda por produtividade literária 

exigia a domesticação do corpo. Machado era de fato um excelente conselheiro, pois a sua 

vulnerabilidade não se constituía a partir de um corpo branco. O problema ontológico a 

respeito da presença do corpo, portanto, demandava cuidado e disciplina redobrada para o 

mestre.   

 

1.3. Entre a correspondência e a crítica literária 

 

 Apesar de Magalhães de Azeredo não ter publicado a coletânea de novelas intitulada 

Melancolias, a disposição afetiva fundamental para a ativação da sua elaboração ficcional foi 

empregada como chave de leitura decisiva para a publicação de dois textos de crítica literária 

sobre a obra de Machado de Assis. O primeiro texto foi impresso na Revista Moderna, 

publicada em Paris, em 1897. O segundo, intitulado Machado de Assis e Silvio Romero, foi 

uma resposta ao livro do crítico sergipano à obra do seu mestre, tendo sido publicado no 

Jornal do Comércio, em 1898.  

 Em ambos os textos, Azeredo soma a sua erudição literária à sua intimidade com 

Machado de Assis para apresentar-se ao público como uma autoridade no que diz respeito à 

obra do então presidente da Academia Brasileira de Letras. Autoridade fundada na empatia 

sentimental. Ademais, nesses textos não estava em jogo somente as virtudes literárias de 

Machado, mas também o perfil moral daquele que já era reconhecido por muitos como o mais 

importante homem de letras da história brasileira. Para a produção de ambos os textos, 

Azeredo tanto se valeu da sua longa experiência de correspondência com Machado para 

elaborar a sua argumentação, quanto perguntou posteriormente ao mestre se o resultado 

alcançado fora satisfatório. Nesse sentido, podemos considerar que o tom da apreciação de 

Azeredo estava relativamente próximo às aspirações literárias que Machado tinha a respeito 

da projeção do seu legado. 

 O número da Revista Moderna no qual o artigo de Magalhães de Azeredo é publicado 

traz na capa a reprodução de um retrato de Machado de Assis, ao lado do índice. O mesmo 

retrato é apresentado novamente em página que antecede o artigo, em total protagonismo 

[Figura 4]. O artigo é constituído de quatro partes. Três elementos fundamentais estruturaram 

a sua análise. Primeiramente, Azeredo abre o artigo argumentando sobre como a disciplina 
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ascética de Machado é decisiva para sua produção literária. Em seguida, Azeredo analisa a 

produção literária de Machado a partir da chave interpretativa da melancolia. E por fim, 

Azeredo conclui o artigo reiterando a superioridade moral de Machado. A conciliação desses 

argumentos era fundamental para Azeredo, que procurava demonstrar que não havia 

contradição absoluta entre a melancolia de Machado, a sua ética rigorosa de trabalho e a sua 

superioridade moral. Apesar das tensões provocadas pela disposição afetiva melancólica, a 

mesma era direcionada asceticamente para a produção de uma obra de arte superior, o que 

permitia Azeredo concluir o artigo afirmando ser “essa esquisita harmonia que faz do 

Presidente da Academia Brasileira o orgulho dos seus amigos”.
108

  

 

Figura 4: Retrato de Machado de Assis na Revista Moderna, que antecede ao artigo de Magalhães de Azeredo, 

em 1897. 
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Ora, a combinação desses três elementos, dessa “esquisita harmonia”, possibilitaria a 

produção de uma obra de arte boa em si, que estaria em consonância com os valores morais 

modernos e cristãos. Todavia, ao qualificar essa “harmonia” como “esquisita”, Azeredo 

também assume implicitamente que a melancolia de Machado, assim como a sua própria, era 

algo que o abalava constantemente e merecia um cuidado especial. Com efeito, a grandeza 

literária de Machado, que se fundava em sua melancolia, produzia tensões em potencial em 

meio ao público leitor, o que demandava do crítico todo um cuidado especial na apresentação 

do caráter do mestre.  

 Na apresentação do seu artigo, Azeredo pretende evocar à imaginação do leitor a 

presença do asceta intramundano incansável, que através da sua ética de trabalho rigorosa, 

produz uma obra de arte que eleva a humanidade acima da sua mediocridade. Aqui, a 

disciplina rígida de trabalho e a finalidade moral da sua produção artística se encontram 

fundidas. Estruturando tal argumentação, podemos encontrar metáforas que desqualificam o 

descanso e transfiguram a imagem do trabalhador disciplinado: “[...] não lhe falem de dormir 

à sombra dos conquistados louros, ou de pousar sobre os muitos livros superiormente escritos, 

a forte nobre pena, ativa como a enxada do camponês madrugador, fina como o buril do 

escultor que sonha com deuses e Galatéas”.
109

  

À transfiguração moral do trabalho, segue-se a demonização daquilo que o poderia 

afastar da produção dos seus “livros superiormente escritos”, ou seja, a política. Dessa forma, 

a representação de Machado enquanto um absenteísta político, surge da demanda de 

identificá-lo enquanto um asceta das letras. O que era visto como negativo por Romero era 

considerado por Azeredo como característica fundamental que garantia a produção de uma 

obra de arte superior. Assim, a dedicação à política era demonizada por Azeredo:  

 

Provavelmente, seduções pérfidas o assaltaram, aqui e ali, no seu longo 

caminho; mais de uma vez por certo, a Política – seria estranhamente 

falaciosa e lasciva, a cujas propostas pouco escapam nas nossas terras da 

América – veio segredar-lhe aos ouvidos ternuras e promessas quais só ela 

as sabe; mas Machado de Assis, como quem conhecia bem a loureira 

formosa e cínica, encolheu os ombros, desdenhoso, e foi andando.
110

 

 

 Ao transfigurar a imagem do trabalhador incansável e demonizar o engajamento 

político enquanto atividade social que impediria uma produção literária superior, Azeredo 
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produz a transfiguração de Machado de Assis e da sua obra, colocando o seu mestre acima das 

misérias humanas e o aproximando das divindades gregas. Em princípio, Azeredo procura 

demonstrar para o leitor que não haveria nenhuma tensão entre o ascetismo de Machado e a 

sua obra, pois “[g]rande coisa é a unidade de uma vida, a convergência invariável de todos os 

seus dias e todas as suas horas para um só mesmo ideal, principalmente quando este é um dos 

que com mais pureza resumem o que de divino guarda ainda a Humanidade, no meio das suas 

mil misérias...”.
111

 Entretanto, ao apresentar o quanto o caráter melancólico de Machado era 

um fundamento ativador da sua produção, Azeredo começa a delinear o clima da “esquisita 

harmonia”:  

 

Nas Phalenas e nas Americanas, como nas Crysalidas, já se manifesta traço 

saliente da sua estética, a melancolia; mas é a melancolia genérica do 

sonhador, vaga e quase voluptuosa, não a melancolia característica do 

pessimista, raciocinada e resignada a um tempo, que ressumbra em 

composições ulteriores, como o Círculo vicioso e a Mosca azul.
112

 

 

 Azeredo define que a estética de Machado de Assis é caracterizada pela melancolia. 

De imediato, argumenta que essa melancolia não é destrutiva como aquela característica dos 

pessimistas. A melancolia de Machado seria facilmente controlada, por ser “vaga e quase 

voluptuosa”, ao contrário da melancolia do “pessimista”, que seria “raciocinada e resignada”. 

No entanto, apesar da ressalva, Azeredo expõe que esta segunda melancolia, de caráter 

negativo, pode ser sentida em composições como o Círculo Vicioso e a Mosca Azul. Desse 

modo, Machado não estaria tão livre assim da dimensão negativa da disposição afetiva 

melancólica.  

Assim como Azeredo demonstra em sua correspondência, ser melancólico era um 

risco. Porém, esse risco era fundamental para a possibilidade da composição literária. De 

forma ambivalente, apesar de poder ser paralisante, a melancolia também dava o impulso 

necessário à produção de uma obra de arte superior. Para Azeredo, portanto, a melancolia 

poderia ser cultivada como uma sabedoria superior, desde que fosse devidamente controlada. 

Nesse sentido, a grandeza literária de Machado se devia à sua habilidade de controlar a 

disposição afetiva melancólica: 
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Essa flor amarela e mórbida do desencanto, sem dúvida uma forma, e das 

mais requintadas da, sabedoria, só pode ser, num indivíduo ou num povo, 

resultado de longo cultivo, de complicada evolução. Como se engendrou e 

desabrochou ela no espírito de Machado de Assis? Para a sua alma, 

delicadamente, angustiosamente sensível, tanto como refletida e analista, a 

experiência deve ter caminhado depressa; ora, no espetáculo da realidade, 

dois fenômenos capitais sobretudo o impressionam, quando ela considera o 

homem face a face com a natureza que pertence: um é a sua pequenez, a sua 

quase nulidade como fator na ordem universal, sujeito qual está sempre a um 

encadeamento de leis que não formula a seu talante e não pode suspender ou 

aborgar; outro é a sua insignificância mesmo no foro íntimo, tantas causas 

conhecidas e desconhecidas concorrem para lhe enfraquecer o livre arbítrio 

até nos mínimos atos.
113

 

 

 Para analisar a “complicada evolução” da melancolia de Machado, Azeredo recorre à 

melancolia de Brás Cubas, “flor amarela e mórbida do desencanto”, que após a morte da mãe 

desabrochou de forma aterradora e irrevogável, impedindo-o de se libertar do peso do passado 

e de projetar um futuro. Brás Cubas foi um homem frustrado, que não realizou grandes feitos 

políticos e científicos em sua vida por viver sempre atormentado pelo próprio passado. Apesar 

de Azeredo se propor a pensar a autonomia estética da obra de arte, a sua leitura da obra de 

Machado se dá a partir da relação direta entre a ficção e o caráter moral do autor. Sendo 

assim, a “esquisita harmonia” mencionada por Azeredo se refere à tensão entre a conduta 

ascética do autor e o caráter corrosivo de obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que 

apresenta um narrador-personagem perturbado pela própria melancolia.  

Todavia, a melancolia mórbida de Brás Cubas não era a melancolia de Machado, 

como as próprias cartas trocadas com Azeredo evidenciam. A melancolia mórbida de Brás 

Cubas se aproximava muito mais da melancolia evocada pelo próprio Azeredo em suas cartas, 

por se demonstrar em muitas ocasiões indisposto ao trabalho. Brás Cubas, enquanto narrador-

personagem, pode ser considerado uma alegoria singular-coletiva que espacializa a ausência 

de sentido da História em si. Por sua vez, Machado enquanto indivíduo foi capaz de dar 

sentido à sua história, ao se representar publicamente de forma assertiva como um asceta do 

trabalho literário.  

 Ainda que Azeredo tivesse uma consciência teórica relativa sobre a autonomia estética 

da obra de arte, o fato de Machado produzir textos ficcionais que não se prestavam a uma 

idealização dos valores cristãos e modernos o atormentava. Nesse sentido, a obra de arte para 

Azeredo deveria ser autônoma com relação ao pragmatismo político, sendo louvável o fato de 

Machado ser deliberadamente um absenteísta; em sua perspectiva reducionista, porém, a 
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mesma deveria se prestar em alguma medida ao engrandecimento moral da sociedade. Com 

efeito, para explicar a distância entre o pessimismo filosófico expresso na prosa ficcional de 

Machado e o seu caráter ascético, Azeredo recorre à argumentação moral: 

 

E as conclusões do filósofo? São de um pessimismo consumado. O Braz 

Cubas termina assim: “Há um saldo a meu favor: Não tive filhos; não 

transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria”. Repare agora como 

acaba o Quincas Borba: “Chora os dois recentes mortos, se tens lágrimas. Se 

só tens riso, ri-te. É a mesma coisa. O Cruzeiro do Sul, que a linda Sophia 

não quis fitar como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os 

risos e as lágrimas dos homens”. 

Portanto, a existência é miséria, e os astros contemplam indiferentes os 

nossos infortúnios. Mas não haverá para além dos astros alguém compassivo 

e remunerador – essa Justiça imanente que é ao mesmo tempo imanente 

Misericórdia? Cuido não erro afirmando que Machado de Assis, na sua 

consciência, tem a fé intensa com que se apela das iniquidades transitórias 

para a Suprema Sabedoria, que concerta e harmoniza as aparentes 

contradições do universo. Demais, ele está longe de ser um blasé. Zombar de 

certas ilusões não é dizer que tudo seja ilusão, como discutir aparências de 

virtude, não é negar a virtude mesma. Ele acha seguramente que a vida, 

apesar dos seus lados mesquinhos, tem muita coisa digna de afeto e culto; 

crê nos sentimentos fundamentais do homem, crê também na Arte, nessa 

Musa consolatrix, de quem fala com paixão não menor que a de Cícero 

celebrando os seus caros estudos no meio das discórdias civis. A ela, à 

suprema apaziguadora, à mágica deidade que “muda o agudo espinho em 

flor cheirosa”, à meiga e carinhosa enfermeira que sana todas as feridas e 

consola todas as decepções, deve Machado os seus momentos de mais grato 

sossego, longe do frívolo combate em que as gentes se digladiam para 

conquistar bens efêmeros, cuja posse, as mais das vezes, não corresponde à 

intensidade do desejo...
114

 

 

 Para Azeredo, o pessimismo e o humorismo de maturidade de Machado era fruto da 

sua melancolia. Em princípio, Azeredo expõe o caráter suave dessa melancolia. No entanto, 

ao explicar o humorismo e o caráter filosófico da obra de Machado, acaba demonstrando o 

quanto a sua melancolia é corrosiva, o que já havia sido assumido tacitamente ao mencionar 

contos como o Círculo Vicioso e a Mosca Azul. Apesar de compreender que existe uma 

distância entre o autor e a obra, Azeredo vê uma tensão entre as conclusões filosóficas de 

obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba e o caráter moral de 

Machado. Essa tensão não poderia ser resolvida a partir do humor, pois a gênese do humor era 

a melancolia. Como em Brás Cubas, o riso é despertado “irresistivelmente”, mas “depois 

deixa nos lábios um sabor de fel – recordando o riso provocado por aquela erva nervosa... 
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precisamente: o riso sardônico”.
115

 Dessa forma, Machado de Assis é visto como um 

“demolidor de ilusões, sem ódios nem exageros”. O que é imediatamente atenuado: “Mas, em 

compensação, quantos e que altos monumentos de estilo tem construído!”
116

 Assim sendo, 

Azeredo sempre procurará atenuar o caráter melancólico da produção literária de Machado de 

Assis, seja afirmando o seu estilo ou a superioridade do seu caráter, sendo o argumento último 

o fato de Machado ser “nobremente, essencialmente, bom”, o que cimentaria de vez a 

grandiosidade da sua obra.  

 Nesse sentido, ao afirmar a “esquisita harmonia” existente entre Machado e sua obra, 

Azeredo deixa em latência que a autonomia estética da obra de arte teria por finalidade última 

a elevação moral do ser humano. Considerando que romances como Memórias Póstumas de 

Brás Cubas e Quincas Borba se prestam à demolição das ilusões modernas e cristãs como o 

próprio Azeredo alude, se tornava fundamental para o jovem letrado apelar ao caráter moral 

superior de Machado para justificar a qualidade incontestável da sua produção literária. 

Assim, a impossibilidade do controle absoluto da melancolia perturbava o jovem diplomata, 

que mesmo apelando para as finalidades morais últimas da obra e do autor asceta, tinha a 

sensação latente de que essa “esquisita harmonia” contradizia à própria ratificação da 

estabilidade do caráter do mestre.  

 Como era de se esperar, Azeredo perguntou a Machado qual a sua opinião a respeito 

do artigo publicado na Revista Moderna, pois o jovem letrado queria escrever um estudo mais 

alentado sobre o mestre e sua obra, seguindo as mesmas perspectivas. Azeredo então 

pergunta, em carta enviada em 27 de dezembro de 1897: “[a]cha que interpretei bem o seu 

temperamento, os seus processos estéticos, as suas opiniões filosóficas? Procurei, com zelo e 

cuidado, penetrar no seu espírito.”
117

 Machado viria responder em carta enviada em 2 de 

fevereiro de 1898:  

 

Quer saber se no artigo da Revista Moderna interpretou bem o meu 

temperamento, as minhas opiniões e os meus processos? É difícil responder, 

desde que a simpatia de expressão se junta ao próprio juízo; mas se é 

possível dizer alguma coisa sem acarretar aprovação aos termos deste, 

respondo que a minha organização moral e mental é essa mesma que ali 

define; pelo menos, a leitura do seu escrito produziu em mim a sensação de 

um reflexo. O meu pessimismo é esse mesmo que ali analisa. Sobre os meus 

processos literários creio também não ter que divergir, salvo sempre o que 

implicar louvor em boca própria. Por exemplo, é certo que sou parco em 
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descrições; e, quanto aos quadros naturais, raro achará nos meus livros. Não 

é, relativamente a estes, que eu não receba a impressão estética que eles dão, 

é a minha preocupação exclusiva do homem que toma o papel todo nos meus 

escritos; mas talvez esteja disfarçando com isto uma virtual incompetência 

técnica. Não digo mais para não dissertar, em vez de limitar-me à parte 

afirmativa da resposta que me pediu, e aí vai.
118

  

 

 Machado não teria motivos para reprovar o artigo de Azeredo, já que o mesmo refletia, 

em grande medida, a longa correspondência entre ambos. Azeredo via Machado como um 

filósofo que não dava para o seu leitor uma filosofia sistemática. O mestre corroborou a 

compreensão do discípulo ao afirmar que a tematização da condição humana seria o objetivo 

central dos seus escritos, o que podia refletir até mesmo uma “virtual incompetência técnica” 

a respeito da produção literária. Ao se querer afastado da centralidade das técnicas disponíveis 

para a composição literária, ou pelo menos se apresentar dessa forma para Azeredo, Machado 

demonstra-se afinado com a sua compreensão, a partir da qual a sentimentalidade daria o tom 

fundamental característico da obra de um autor. Nesse sentido, Azeredo estava autorizado a 

mobilizar com confiança o vocabulário das vanguardas românticas para explicar a 

singularidade da obra do mestre, pois contava com a sua aprovação e incentivo: 

 

Conhece a frase de Chateaubriand: Escritor original não é tanto o que não 

imita aos outros, como o que não pode ser imitado. – Essa ideia pode ser-lhe 

aplicada; uma das suas grandes glórias é ser único na literatura brasileira; 

porque o seu estilo corresponde a certo temperamento, a certos estados de 

alma, a certas qualidades de espírito, a certos modos de ver, que são somente 

seus, e de que ninguém se poderia apropriar artificialmente.
119

 

 

  Com a evocação de Chateaubriand, Azeredo expõe que o diálogo intenso com a 

tradição literária ocidental foi imprescindível para Machado constituir a sua originalidade. No 

entanto, a sua obra seria inconfundível por não poder ser reduzida à tradição, o que o tornava 

único na literatura brasileira. Desse modo, mais importante do que a mobilização da técnica 

literária como vínculo necessário com a tradição – domínio técnico que o próprio Machado 

demonstra acreditar ser falho – seria o cultivo de disposições afetivas como ativadoras da sua 

imaginação literária. Certamente, é impossível desvincular a importância das dimensões 

técnica e sentimental, como explorado pelos estudos machadianos ao longo das décadas. 

Todavia, ao motivar Azeredo a interpretar a sua obra e afirmar-se em consonância com suas 
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apreciações, Machado demonstrava-se mais próximo das vanguardas literárias românticas do 

que de fato queria estar.  

A necessidade de harmonizar a ativação sentimental da imaginação e a produção 

literária sistemática motivou o diálogo constante entre o jovem Azeredo e o experiente 

Machado, que conhecia os desafios da ascensão social na esfera pública brasileira. 

Conhecimento constituído a partir de uma situação que implicou a vulnerabilidade racial e de 

classe. Azeredo não deixou de ressaltar que a “flor amarela e mórbida do desencanto” de 

Machado se constituiu a partir da sua “pequenez” ante a “ordem universal” e “sua 

insignificância mesmo no foro íntimo”, uma vez que “tantas causas conhecidas e 

desconhecidas concorrem para lhe enfraquecer o livre arbítrio até nos mínimos atos”. As 

dificuldades enfrentadas por Machado e o sucesso alcançado o habilitavam a ser um exemplo 

superior de disciplina e moralidade, tomadas como inspiração e bússola pelo jovem e 

melancólico Azeredo.   

 

1.4. A vulnerabilidade do mestre 

 

 No dia 1º de dezembro de 1897, aparece a primeira menção de Machado em sua 

correspondência em carta enviada a José Veríssimo à então recente publicação do livro 

Machado de Assis: estudo comparativo de literatura brasileira, assinado por Silvio Romero. 

A crítica cáustica de Silvio Romero a Machado e sua obra não era nenhuma novidade em 

meio ao público letrado brasileiro, uma vez que partes do que viria a ser o livro já haviam sido 

publicadas em artigos no jornal O Município, de São Paulo. Para além de Veríssimo, de 

imediato Machado comenta com Magalhães de Azeredo sobre o aparecimento do livro. O 

jovem diplomata já tinha conhecimento a respeito dos posicionamentos controversos de 

Romero sobre a obra do mestre, pois havia lido alguns artigos publicados no jornal paulista.
120

  

Machado demonstra certa tranquilidade a respeito da publicação do livro de Romero. 

Entretanto, a frequência com que comentou a questão evidencia certa apreensão do já 

consagrado autor. Uma questão que o incomodou especialmente foi o retrato escolhido pelo 

editor Laemmert estampado no frontispício da obra.  
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Creio que já lhe falei no livro que o Sílvio Romero publicou a meu respeito. 

Não ouso dizer que é um éreintement, para não parecer imodesto; a 

modéstia, segundo ele, é um dos meus defeitos, e eu amo os meus defeitos, 

são talvez as minhas virtudes. Apareceram algumas refutações breves, mas o 

livro aí está, e o editor, para agravá-lo, pôs-lhe um retrato que me vexa, a 

mim que não sou bonito. Mas é preciso tudo, meu querido amigo, o mal e o 

bem, e pode ser que só o mal seja verdade.
121

  

 

 O livro de Romero apresenta a impressão de um retrato desenhado à mão, no qual um 

Machado de meia idade olha quase diretamente para o observador [Figura 5]. É possível que a 

ilustração tenha sido inspirada na fotografia presente na Galeria Contemporânea do Brasil, de 

1884, cuja autoria é atribuída a Joaquim Insley Pacheco e Marc Ferrez [Figura 6]. Marcelo 

Coelho destaca que não viu maiores motivos para a “implicância de Machado com o 

gravurista”, ao reforçar o caráter convencional da ilustração, semelhante às demais fotografias 

do autor.
122

 Contudo, é válido ressaltar que Machado foi ilustrado com cabelos e barba 

espessos e crespos, cumprido o suficiente para rejeitar a uniformidade, e um nariz 

relativamente largo. Comparado à fotografia presente na Galeria, o pincenê de Machado 

parece desalinhado e o seu olho esquerdo sombreado, dando um aspecto de olheira. Esse 

Machado é diferente do presente nas páginas da Revista Moderna. Os editores da revista 

reproduziram uma fotografia contemporânea de Machado, por volta dos 57 anos de idade, 

com um corte de cabelo e barba comportados, mais baixos, uniformes e próximos ao liso. A 

postura perfilada da fotografia produz um efeito atenuante a respeito da presença do nariz em 

comparação ao retrato frontal [Figuras 4].   

Apesar do tom em princípio sereno com que comenta a questão, Machado demonstra a 

grande preocupação que tinha com a sua aparência. A questão a respeito do retrato se tornava 

ainda mais grave, pois se tratava do frontispício de um livro no qual a sua obra e sua 

personalidade foram avaliadas a partir de uma perspectiva que dialogava com compreensões 

caras ao racismo científico. Nesse sentido, o retrato apresentado em alguma medida poderia 

ser visto por leitores não simpáticos à sua obra como uma forma de comprovação da sua 

degeneração física e moral, afirmada, não sem contradições argumentativas internas, por 

Silvio Romero. 
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 ASSIS, Machado. Op. Cit., p. 287. [Carta 415, Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1898.] 
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 COELHO, Marcelo. “Confluências”. Cadernos de Literatura Brasileira, Instituto Moreira Sales, n. 23-24, pp. 
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Figura 5: Representação de Machado de Assis no livro Machado de Assis: estudo comparativo de literatura 

brasileira, publicado por Silvio Romero, em 1897. 
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Figura 6: Retrato de Machado de Assis na Galeria Contemporânea do Brasil, publicado em 1884.  
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Em seu livro, Romero teve a intenção de historicizar radicalmente a obra e a 

personalidade do presidente da Academia Brasileira de Letras, já reconhecida como grandiosa 

e singular em meio aos seus contemporâneos. Romero refutava as interpretações que 

predicavam um salto qualitativo radical na obra de Machado de Assis a partir das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. O crítico sergipano, portanto, argumenta sobre uma unidade que 

explicaria a totalidade da obra em questão, procurando evidenciar a artificialidade de suas 

imitações. Para Romero, o caráter nacional brasileiro não poderia ser identificado ao 

pessimismo e ao humorismo, caros a Machado em sua maturidade, pois “não somos em grau 

algum um povo de pessimistas”. Na essência histórica e biológica dos brasileiros “não se 

encontram as tremendas tendências de desalento mórbido e de resignação consciente diante da 

miséria, da mesquinhez, do nada incurável da existência humana”.
123

 Em contraposição, 

“somos faladores, maldizentes, desrespeitadores das conveniências, assas irrequietos, até onde 

nos deixa ir nossa ingênita apatia de meridionais, mas não somos pessimistas, nem nos agrada 

o terrível desencanto de tudo sob as fôrmas desesperadoras dos nirwanistas a Buda ou a 

Schopenhauer”.
124

 Ademais, Romero considera que um autor tão convencional e pacato não 

poderia se transformar de repente em um pessimista e em um humorista. Tal artificialidade 

era uma prova de que a obra de Machado flertava com o plágio.
125
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 ROMERO, Silvio. Op. Cit., p. 256.  
124

 Ibidem, p. 257.  
125

 Romero procura negar a originalidade de Machado, refutando diretamente a apreciação de críticos 

contemporâneos como Veríssimo, que viam em sua obra de maturidade, considerada inaugurada com Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, um salto qualitativo. Para Romero, nenhum indivíduo poderia produzir tamanha 

mudança radical, ou seja, um autor convencional e comedido como o Machado de Helena não poderia se tornar 

o humorista e pessimista criador de Brás Cubas, pois a essência da nação não permitia: “O tão apregoado cultivo 

do humour no autor do Yayá Garcia não é natural e espontâneo; é antes um resultado de uma aposta que o 

escritor pegou consigo mesmo; é um capricho, uma afetação, uma coisa feita segundo certas receitas e 

manipulações; é, para tudo dizer numa palavra, uma imitação, aliás pouco hábil, de vários autores ingleses.  

A prova está em que semelhante nota não aparece, incondicional e irredutível, nos mais antigos trabalhos do 

famoso romancista.  

Ora, o humour não é coisa que se possa imitar com vantagem; porque ele só tem merecimento quando se 

confunde com a índole mesma do escritor. 

O humour de imitação é a caricatura mais desasada que se pôde praticar em literatura.  

O humorista é, porque é e porque não pôde deixar de ser. Dickens, Carlyle, Swift, Sterne, Heine foram 

humoristas fatalmente, necessariamente; não podia ser por outra fôrma. A índole, a psicologia, a raça, o meio 

tinha de fazê-los como foram. O humorismo não é coisa que se possa guardar na algibeira para num belo dia tirar 

para fora e mostrar ao público.  

Thomaz Hood, Heine, Dickens, Fielding, Sterne, Carlyle, Richter, ninguém de bom senso pôde acreditar que 

escrevessem as Americanas, Helena, Yayá Garcia, A Mão e a Luva, Resurreição, Chrysalidas, isto é, seis livros 

onde tudo poderá existir, menos o humour, seis livros que representam um grande mortalis oevi spatium do 

poeta, sem que este desse, de longe ou de perto, o menor sinal de ocultar em si o espírito mefistofélico dos 

humoristas de raça.  

Machado de Assis hoje é fundamentalmente o mesmo eclético de trinta ou quarenta anos atrás: meio clássico, 

meio romântico, meio realista, uma espécie de juste-milieu literário, um homem de meias tintas, de meias 

palavras, de meias ideais, de meios sistemas, agravado apenas com a mania humorista, que não lhe vai bem, 
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A realização do empreendimento crítico de Romero não prescindiu da comparação 

entre a obra e a personalidade de Machado de Assis e a de Tobias Barreto, já que o crítico 

sergipano compreendia que a importância do último, membro notório já falecido da Escola do 

Recife, era minimizada em âmbito nacional. Apesar de levar em grande conta a obra de 

Tobias, sendo o livro recheado de extensas citações e louvores ao seu engajamento político-

intelectual, a mobilização do vocabulário do racismo científico fazia com que as enunciações 

de Romero fossem cáusticas circunstancialmente até mesmo para com o homenageado: 

 

[E]ra demais disso um mestiçado, o que equivale a afirmar que era o 

resultado de tendências opostas, que quase sempre se atropelam e muitas 

vezes se aniquilam, estado psicológico quase sempre agravado nas índoles 

estéticas e progressivas, como a dele, por essa moléstia da cor, esse mal não 

definido ainda, que ainda não tem nome, e deve ser uma espécie de nostalgia 

da alvura, envolta em certa dose de despeito contra os que gozam da 

superioridade da branquidade. Todas estas condições juntas são capazes de 

fazer nascer certa classe de humour, a espécie de humour compatível com as 

nossas raças ibero-africoamericanas. Tobias as possuía todas, e Machado de 

Assis apenas algumas; um era, quase se pôde dizer, um tumulto organizado; 

o outro, por índole, é manso e tranquilo, como o mais pacato burguês.
126

  

 

 Apesar de afirmar que Machado possuía um caráter “manso e tranquilo”, o fato de ele 

ter traços fenotípicos negros, “essa moléstia da cor”, colocava o seu comportamento e a sua 

produção literária sobre constante suspeição. Tobias e Machado eram herdeiros de uma 

mestiçagem que era “o resultado de tendências opostas, que quase sempre se atropelam e 

muitas vezes se aniquilam”, ou seja, eles carregavam em seus corpos heranças biológicas 

contraditórias e autodestrutivas. Se tal avaliação sobre o caráter de Tobias apareceu de forma 

mais circunstanciada no livro, a mesma foi mobilizada com mais frequência para analisar o 

caráter e a obra de Machado. Romero queria se ver longe do que ele compreendia como as 

análises cordiais da crítica literária no Brasil, sendo impelido a isso pelo seu compromisso 

com “a velha filosofia evolucionista, o critério spenceriano, que nos impõe outros processos e 

nos força a trilhar outros caminhos”.
127

  

 Romero pretendia com seu estudo comparativo demonstrar como a obra e a 

personalidade de Machado – sua “índole”, “intuição”, “visualidade interna” e “psicologia” – 

                                                                                                                                                                                     
porque não fica a caráter num animo tão calmo, tão sereno, tão sensato, tão equilibrado, como é o autor de Tu só, 

tu, puro amor”. ROMERO, Silvio. Op. Cit., p. 131-132. 
126

 Ibidem, p. 164. [Grifo meu] 
127

 Ibidem, p. XXIII – XXXIV. 
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refletiam o “caráter nacional, esse quid quase indefinível”.
128

 Para ele, Machado não era um 

gênio acima da tradição literária nacional, pois refletia “o modo de representação espiritual da 

inteligência brasileira”.
129

 Dessa forma, visando contrariar José Veríssimo, de acordo com 

Romero, o “espírito nacional” não estaria na escolha do tema a ser tratado, pois mesmo se 

Machado não tematizasse o Brasil, isto é, explorasse temas relativos a outras nações, o faria 

como brasileiro. Assim sendo, a sentimentalidade e a psicologia de Machado eram 

determinadas pelos fatores relativos ao seu meio étnico e biológico, que eram fruto do 

percurso histórico caraterístico da história brasileira: 

 

Machado de Assis não sai fora da lei comum, não pôde sair, e ai dele, se 

saísse. Não teria valor. Ele é um dos nossos, um genuíno representante da 

sub-raça brasileira cruzada, por mais que pareça estranho tocar neste ponto. 

[...] 
Sim, Machado de Assis é um brasileiro em regra, um nítido exemplar dessa 

sub-raça americana que constitui o tipo diferencial de nossa etnografia, e sua 

obra inteira não desmente a sua fisiologia, nem o peculiar sainete 

psicológico originado daí. Com certeza não o molesto, falando assim; e não 

pôde ser por outro modo.
130

  

 

 Romero compreendia que cada indivíduo constitutivo da sociedade era “um centro de 

força, além de uma resultante”. Segundo ele, o indivíduo era tanto produto do processo 

histórico, quanto um agente. Ambas as dimensões estavam fundamentalmente interligadas.  

Essa determinação recíproca tornava inescapável a necessidade do engajamento político-

literário perante a demanda do impulsionamento da transformação histórica, pois o escritor 

“como centro de força, age como causa e fator de diferenciação e progresso; como resultante, 

é um efeito do meio dado, de um grupo social, e deve refletir as qualidades do agregado a que 

pertence”.
131

 Logo, Romero definia-se como um escritor combativo, pois a “virtude prova-se 

no meio da luta. A sociedade não é um convento de monjas”.
132

  

Romero não admitia a singularidade atribuída a Machado em meio à tradição literária 

brasileira. Para ser considerado importante, o escritor teria que obrigatoriamente refletir tanto 

o meio no qual surgiu, quanto contribuir para o progresso do mesmo. Contrariando muitos dos 

seus contemporâneos, para ele, Machado refletia o “caráter nacional”, que em grande medida 

não era visto como otimista. O próprio estágio de desenvolvimento social e biológico da 
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nação testemunhava contra a pretensa grandeza da obra de Machado, obviamente um “espírito 

representativo” da essência do Brasil. A sua personalidade e a sua obra demandava ainda mais 

a devida historicização por não ser este autor um “centro de ação”. Dessa forma, apesar de ser 

“a imagem de seu tempo”, Machado não poderia “transforma-se em um refletor dos homens e 

da sociedade da sua época”, pois “não basta refletir a sociedade, o principal é agir sobre 

ela”.
133

 

Ora, a construção da imagem de Machado enquanto um asceta da produção literária e 

um absenteísta político foi produzida, aparentemente com seu consentimento, por letrados 

próximos a ele. Através da retórica do ascetismo e do absenteísmo, eles podiam afirmar que 

Machado cumpria a finalidade última e sagrada da sua vida, que era a produção de uma obra 

de arte autônoma. Nesse sentido, ao afastar Machado de polêmicas políticas, a sua obra e o 

seu corpo estavam a salvo das críticas, pois o propósito final desses letrados era a produção de 

uma obra de arte moralmente superior. De fato, tal compreensão gerou tensões internas, pois a 

obra de maturidade de Machado, ao se colocar enquanto crítica da modernidade ocidental e do 

cristianismo, tensionava com as demandas de adequação a uma moralidade superior. No 

entanto, tal concepção era amparada na conduta pública irretocável do burocrata e do homem 

de letras.  

Todavia, Romero confrontou tais perspectivas presentes nas apreciações de José 

Veríssimo, Mário de Alencar e Magalhães de Azeredo, pois o crítico sergipano partia da 

interpretação que a experiência histórica nacional era corrompida pelas heranças sociais e 

biológicas da escravidão e da monarquia, fatores que eram determinantes para a constituição 

psicológica dos indivíduos.
134

 O estágio de corrupção nacional em suas dimensões sociais e 

biológicas poderia ser facilmente identificado em Machado, homem com traços fenotípicos 

africanos e absenteísta político. Dessa maneira, o corpo de Machado não poderia ser 

desconsiderado em face ao controle produzido pelo seu ascetismo e absenteísmo político, pois 

a “sociedade não é um convento de monjas”. Ademais, a tematização do corpo de Machado 

tornava-se de interesse nacional, uma vez que documentava a história da nossa corrupção 

biológica, moral, social e política:  
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Machado de Assis é, disse eu, um representante do espirito brasileiro, mas 

em um momento mórbido, indeciso, anuviado, e por um modo incompleto, 

indireto, e como que a medo. 

A coisa é esta: o povo luso-americano, a nação brasileira é um produto 

recentíssimo da história. Não tendo ainda quatro séculos, a contar de quando 

se deu sério começo à colonização, tem apenas pouco mais de setenta anos 

de vida autônoma. As raças que a constituíram ainda não se aglutinaram 

completamente; ainda campeiam em grande parte separadas umas diante das 

outras. Não tem vida econômica integrada e própria, tanto que, ainda ontem, 

explorava o braço de alguns milhões de homens, e não passa 

fundamentalmente, sob o ponto de vista da produção e do trabalho, de uma 

feitoria estrangeira.  

Não possuem ainda ideais conscientes a realizar, nem um corpo de tradições 

e feitos históricos que constituam uma espécie de modelo, de paradigma para 

ações futuras. 

Não se acha de posse de um organismo político e social forte, original, 

seguro, capaz de expressar-se, indicando uma rota sua diante das nações 

contemporâneas; nem também lhe cabe ainda em partilha uma vasta cultura, 

disseminada pelas altas classes sociais, manifestando-se num grande centro, 

numa capital modelo, como Atenas, Roma, Paris, Londres, Viena ou Berlim, 

e produzindo uma filosofia, uma poesia, uma arte, uma literatura originais. 

Bem longe disto. Deu-se, entretanto, uma espécie de disparate, de 

contradição intrínseca, que tive já ocasião de notar, nomeadamente na 

Historia da Literatura Brasileira: uma pequena elite intelectual separou-se 

notavelmente do grosso da população, e, ao passo que esta permanece quase 

inteiramente inculta, aquela, sendo em especial dotada da faculdade de 

aprender e imitar, atirou-se a copiar na política e nas letras quanta coisa foi 

encontrando no velho mundo, e chegamos hoje ao ponto de termos uma 

literatura e uma política exóticas, que vivem e procriam em uma estufa, sem 

relações com o ambiente e a temperatura exterior. É este o mal de nossa 

habilidade ilusória e falha de mestiços e meridionais, apaixonados, 

fantasistas, capazes de imitar, porém organicamente impróprios para criar, 

para inventar, para produzir coisa nossa e que saia do fundo imediato ou 

longínquo de nossa vida e de nossa história.
135

 

 

 A compreensão de literatura de Romero é determinada pelo seu entendimento 

normativo do que deveria ser o progresso histórico global.  O Brasil era uma nação muito 

jovem e esteve até poucos anos sob o jugo da escravidão e da monarquia. Anteriormente, foi 

subjugado por sua metrópole, o que também impossibilitou a sedimentação de uma produção 

literária sólida. No que diz respeito às raças constitutivas da nação, o processo de 

miscigenação que vinha acontecendo ao longo dos séculos era positivo e possibilitaria um 

progresso relativo; porém, essa população mestiça, herdava uma herança biológica corrupta, 

que apesar de mitigada, ainda atormentava os ideais almejados por um projeto de civilização 

branco. Com efeito, o progresso histórico nacional era muito difuso, demonstrava-se errante 
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em face ao, em alguma medida, hesitante processo de mestiçagem das raças e atrasos nos 

âmbitos políticos e sociais, relativos à longa duração da escravidão e da monarquia.
136

 O 

Brasil, em grande medida, encontrava-se apartado do espírito absoluto da História, sendo a 

sua literatura uma documentação desse estágio evolutivo. Dessa forma, o passado da nação 

pouco poderia orientar o presente, o presente encontrava-se imerso na corrupção social e 

biológica do passado e, por sua vez, o futuro parecia não ter lugar no Brasil, assim como as 

tradições literárias exportadas de forma servil.  

 Nesse sentido, o corpo de Machado, sua psicologia e a sua obra documentavam a 

corrupção do caráter nacional, atormentado pelo passado, pela biologia e pelos pressupostos 

científicos e literários europeus de vanguarda. Assim, para Romero, parecia uma 

impossibilidade o Brasil se adequar às demandas de um conceito moderno normativo de 

História que pressupunha a linearidade e o progresso. Os autores brasileiros, portanto, 

estavam fadados a imitarem servilmente as produções literárias europeias, pois “eram 

organicamente impróprios para criar, para inventar”. A partir dessa perspectiva, os escritos de 

maturidade de Machado eram julgados como destituídos de originalidade, pois mobilizavam 

artificialmente uma multiplicidade de referências literárias de forma superficial e servil, que, 

paradoxalmente, não se adequavam ao caráter nacional por sua exterioridade.  

 Ora, o livro de Romero de forma alguma pode ser considerado unilateralmente como 

fruto das compreensões precipitadas e parciais do crítico sergipano, que teria sido motivado 

pela crítica de Machado à sua obra anos atrás no artigo A Nova Geração (1879) e pelo desejo 

de elevar Tobias Barreto. De fato, a apreciação da obra de Machado por Romero, apesar de 

evidenciar as paixões exacerbadas do crítico, emergiu enredada em seu entendimento 

normativo do conceito moderno de História. A personalidade melancólica e a herança 

biológica de Machado não se adequavam às demandas de progresso histórico e moral 

almejada por um projeto de nação que colocava o branqueamento da população como 
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finalidade ideal.
137

 Realmente, é necessário considerar as concessões feitas por Romero à 

importância da obra de Machado e as muitas contradições argumentativas próprias de um 

livro que foi uma coletânea de artigos escritos em momentos distintos. No entanto, as 

enunciações de Romero predicam claramente a demanda do Brasil se adequar a uma 

compreensão normativa do progresso da História fundada em pressupostos racialistas.
138

    

 É importante ressaltar que estudos biográficos da década de 1930, como os de Lúcia 

Miguel Pereira, Peregrino Junior e Eloy Pontes, possuem conexões com as enunciações de 

Romero, tendo em vista a proposta de analisar a partir do discurso científico da medicina as 

causas da excepcionalidade literária do autor, que encontrariam suas raízes na epilepsia e na 

degeneração racial. Ora, se Romero valia-se do discurso científico para afirmar a não 

excepcionalidade de Machado, os estudos da década de 1930 realizam uma inversão dessa 

ideia.  

Apesar de claramente anacrônicas contemporaneamente, tais concepções evidenciam o 

que Silviano Santiago explorou recentemente em romance, ou seja, como a conduta 

disciplinada de Machado e sua poética literária se relacionam com a sua vulnerabilidade física 

e social em uma sociedade escravista/pós-escravista/racista. O livro de Silviano Santiago 

demonstra que a conduta social de Machado e sua obra não podem ser desvinculadas da 
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pressão social sofrida por homens e mulheres doentes e herdeiros de traços fenotípicos negros 

em um contexto no qual os ideais de progresso sanitaristas e branqueadores sedimentavam-

se.
139

  

 Se levarmos em consideração que o próprio Machado se definiu como melancólico, 

torna-se fundamental ter em conta que tal disposição afetiva se constituiu em relação ao 

preconceito racial em vigor na sociedade brasileira. Ademais, se a presença do corpo e seus 

afetos colocavam um problema de ordem ontológica e epistemológica incontornável para o 

discurso da modernidade, demandando a disciplina ascética compensatória, a presença de um 

corpo negro era inevitavelmente mais desafiadora. De fato, para o discurso filosófico 

moderno a presença do corpo em si era um problema a ser compensado, porém, a projeção do 

controle pressupunha tradicionalmente corpos brancos.  

Obviamente, as compreensões de Romero não estavam restritas à sua obra, certamente 

a precederam, como foi compartilhada por outros letrados contemporâneos e pósteros.  Múcio 

Teixeira não se constrangeu em chamar o consagrado Machado de “epilético larvado” e fazer 

piada das suas características físicas:  

 

Nasceu para a pacatez burocrática este estéril versejador de meia-tigela. 

Subiu devagarinho, desde que trocou a tipografia pela repartição pública, até 

chegar a oficial de secretaria; foi mais tarde oficial da Rosa, que é a flor 

simbólica do amor e fidelidade à Monarquia; passou, na República, a servir 

como oficial de gabinete dos ministros da Agricultura. E até já se diz por aí, 

à meia voz, que está em vésperas de ser secretário particular de um alto 

personagem que tem secretários pessoais... Conserve-se, pois, na sua 

secretaria, mas não volte mais ao Parnaso. 

Ninguém é capaz de explicar a sua imperturbabilidade, permanente e fria, 

diante dos grandes acontecimentos políticos, sociais e humanos, do nosso 

agitado tempo, em que foi abolida a escravidão da sua raça, dele, mulato 

com fumaças de branco, que torce o nariz chato e grosso a todos os seus 

parceiros menos afortunados; nem mesmo diante dessa revolução de 

quartéis, que proclamou o atual regime, baniu o Imperador enfermo, e 
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substituiu os grandes estadistas do Império por estes improvisados reis de 

jaqueta e príncipes [...].
140

  

 

 Provavelmente, o “estéril” não se refere somente à produção literária, vista como 

desqualificada, mas também ao fato de Machado não ter tido filhos. Assim como Romero 

compreendia a superioridade da personalidade moral de Tobias Barreto em relação a 

Machado por conhecer a proveniência da sua família,
141

 Múcio Teixeira demonstrava o seu 

preconceito a respeito das origens periféricas do presidente da ABL, “nascido e criado na rua 

do Livramento, que é o ponto perigoso dos capoeiras e estivadores, que trazem numa roda 

viva os comissários de polícia daquele distrito”.
142

 Embora conhecesse de perto a realidade 

dos homens de pele negra no Brasil, Machado teria assistido “indiferente e silencioso ao 

prolongado e tremendo espetáculo da escravidão de sua raça [...]”.
143

 Perante esse tipo de 

apreciação do seu caráter e da sua obra, que não prescindia de lançar enunciados pejorativos 

sobre o seu corpo, Machado preocupava-se sobremaneira com a sua aparência, como fica 

evidente em sua desaprovação da ilustração presente no livro de Romero. Certamente, o 

preconceito racial fez parte do seu cotidiano e mesmo após a sua ascensão social não é 

possível desconsiderarmos o quanto essa questão o impactava. A sua melancolia, portanto, 

não pode ser entendida sem levarmos em consideração esse aspecto particular da sua 

experiência de mundo.  

Seria exagerado considerarmos que a presença dessa disposição afetiva se constituiu 

unilateralmente em face à questão racial. A partir das conversas com Magalhães de Azeredo, 

podemos considerar que a sua experiência melancólica de mundo se constituiu em face à sua 

saúde debilitada, à sua crítica radical à modernidade em escalas globais e ao seu diálogo com 

as vanguardas literárias oitocentistas. Apesar de utilizar a melancolia para potencializar o seu 

processo criativo literário, como podemos inferir dos conselhos pragmáticos dados a Azeredo, 

isto é, ao fazer do seu sofrimento o impulso para sua força produtiva, não é possível 

desconsiderar que tal disposição afetiva surge a partir da sua sensibilidade à sua 

vulnerabilidade enquanto homem. Vulnerabilidade compreendida a partir de sua percepção 

crítica dos limites do corpo humano à demanda moderna de produção de sentido, mas que 

também se constituiu em relação à presença de seu corpo negro e doente em uma sociedade 
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escravocrata/pós-escravocrata, cujo racismo foi uma realidade inescapável à história do 

presente e do futuro.
144

 

 A sensibilidade de Machado a essa questão era evidente para os letrados mais 

próximos e fica latente nos textos de crítica que se prestaram à sua canonização, já que os 

mesmos referenciam seu corpo como um instrumento de trabalho neutro, um veículo para a 

produção de uma obra de arte superior, plenamente domesticado por sua disciplina. O excesso 

de zelo para com o corpo de Machado, a construção do mito absenteísta, confrontado no 

século XX, denotam a tensão existente entre a possibilidade de se produzir uma grande obra 

literária e ser negro e doente. Ao deixar em latência essa tensão, ou seja, ao procurar esconder 

o corpo de Machado e afirmar a moralidade última do seu caráter e da sua obra, compreensão 

de difícil harmonização com a sua produção, podemos considerar que o processo de 

canonização do autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas foi ambivalente, pois 

possibilitou ao presente e ao futuro o reconhecimento de um nome que não pode/poderia ser o 

proprietário pleno do seu corpo. Sem dúvida, projetar o nome e esconder o corpo foi uma 

estratégia de canonização que evidencia a pressão social de ser um autor negro e doente, 

responsável pela assinatura de uma obra que se singularizou por confrontar valores modernos, 

cristãos e burgueses. Provavelmente, tal estratégia era a mais viável no que diz respeito à 

possibilidade de ascensão social, consolidação no sistema literário e sobrevivência póstuma.  

Dessa forma, o processo canonizador de transfiguração contemporâneo a Machado, ao 

procurar transformá-lo em espírito, um espírito moralmente irretocável, que não precisava de 

corpo, acabou contribuindo para o surgimento de uma fantasmagoria, pois a proeminente 

ausência do seu corpo sempre solicitará a questão sobre a possibilidade da sua presença. A 
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impossibilidade do acolhimento do corpo impulsionou a constituição de interpretações duais 

violentas, que propuseram, por um lado, exorcizar o fantasma cientificamente, como realizado 

pelos estudos da década de 1930 mencionados, ou, por outro, canonizar o espírito, 

compreendido em grande medida pelos estudos da segunda metade do século XX não mais 

como absenteísta, mas como engajado. O novo espírito, então, se afastará do moralismo 

cristão e se aproximará do espírito evocado pelo legado do marxismo no que concerne à 

expectativa de ação política direta para transformação histórica. Contudo, a ausência do corpo 

condiciona a sua constante reaparição, que subverte as lógicas de controle daqueles que 

exorcizaram o fantasma ou se apegaram à pureza do espírito afirmador e engajado.  

Como vimos, tal processo de transfiguração contemporâneo gerou reações contrárias, 

como as de Silvio Romero e a de Múcio Teixeira, que procuraram demonstrar como existia 

uma relação de determinação entre o corpo e a obra em um sentido negativo. Assim, mais do 

que blindar o corpo do mestre, tornava-se necessário curar as suas feridas, como fica 

subentendido no poema de Olavo Bilac enviado a Machado como correspondência privada: 

 

Feio por quê? – só porque é feio 

Ser modesto demais... 

– Formoso coração de rimas cheio, 

Cheio de sonhos celestiais! 

– Quando te vejo a lira ao colo, 

Fica sabendo que eu 

Te acho mais belo do que Apolo, 

Mais belo do que Orfeu!
145

 

 

Bilac utiliza a estratégia de reivindicar a não importância do corpo perante a 

grandiosidade do espírito, essencialmente grego. Estratégia que ao produzir a invisibilização 

do corpo para protegê-lo do racismo científico demonstra o seu comprometimento com a 

hierarquização racial. Bilac também manifestou a sua admiração pelo mestre publicamente 

após a sua morte. Intervenção que se torna sobremaneira interessante por ter sido publicada no 

Almanaque Brasileiro Garnier, em 1910, no mesmo volume em que uma crítica avassaladora 

a Machado fora publicada pelo professor negro Hemérito dos Santos. O referido texto, escrito 

em formato de carta, enviada a Fabio Luz, já havia sido publicado na Gazeta de Notícias, em 

1908, após a morte de Machado. No texto, Santos demonstra o seu ressentimento para com 

Machado por julgá-lo um absenteísta não comprometido com a abolição da escravatura, um 
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ressentido por não ter escrito romances que demonstrassem a importância do negro para a 

formação da nação e um imoral por ter legado à posteridade obras como Memórias Póstumas 

de Brás Cubas e Dom Casmurro, que não serviam nem como “tratado das misérias humanas” 

para os “mancebos libertinos” devido às “tão variadas incorreções de forma e estilo”.
146

 

 Para Santos, a obra de Machado seria digna tão somente se o autor tivesse se engajado 

politicamente e se prestado a produzir uma literatura que realizasse a mimeses da formação 

nacional, tematizando especialmente a importante atuação histórica dos negros nesse 

processo.
147

 Por não ter atendido esse fim moral maior, a obra de Machado não merecia 

respeito.  

 

A arte de Machado de Assis esgota as energias, não tem ela nem uma relação 

com o sentimento nacional que, apesar dos prismas pigmentais, já se impõe 

naturalmente ao observador, porque primeiro não o excita e não o satisfaz. É 

uma arte doentia, de uma perversidade fria, não sentida diretamente do meio, 

mas copiada de leituras pacientemente ruminadas, de romances franceses e 

ingleses, de almanaques que representam, para a vida dos amores e das 

conquistas, o mesmo papel que faz e fez, para a economia doméstica ávida 

do Bom Homem Ricardo de Benjamin Franklin. Por ser mulato, Machado 

não tinha razão plausível para desfigurar a nossa moral, simples e 

tradicional.
148

  

 

 Hemérito dos Santos ressalta que Machado haveria sofrido preconceito racial no seu 

processo de estabelecimento como escritor, mas afirma que o famoso literato teria se 

ressentido e dado o mesmo tratamento para os que como ele também eram vulneráveis 

socialmente, especialmente para a sua madrasta, por tê-la abandonado.
149

 Santos não via a 

possibilidade de um escritor não branco poder se consolidar enquanto canônico ao não afirmar 

os ideais da modernidade a respeito da idealização do progresso histórico e da estética do 

belo. Nesse sentido, ao acusar Machado de não assumir a sua raça, de ressentir-se da sua 
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origem, Santos também reivindica a adequação do autor à produção de uma literatura que 

reiterava o poder simbólico de dominação que predicava a superioridade branca. Isto é, Santos 

argumentava que o reconhecimento dos negros deveria ser empreendido pelo aparato 

conceitual, crítico, estético e narrativo normalizado por elites que não raro impunham a 

superioridade dos brancos. Dessa forma, por compreender a relação entre história, literatura e 

moral de forma prescritiva, Santos não via nenhuma relação entre a produção de Machado e a 

resistência negra.  

 Tais concepções foram confrontadas contemporaneamente, especialmente por Sidney 

Chalhoub, que demonstrou a importante atuação político-burocrática de Machado enquanto 

funcionário público junto ao Ministério da Agricultura, ao proceder de forma favorável ao 

processo de abolição. Por sua vez, Marli Fantini Scarpelli, Terezinha Zimbrão da Silva, Selma 

Vital, Maílde Trípoli, Eduardo de Assis Duarte, Silviano Santiago e Ana Flávia Magalhães 

Pinto exploraram como Machado tematizou a questão do negro na sociedade brasileira de 

forma estratégica e como o racismo esteve presente em seu processo de canonização. A partir 

de uma compreensão normativa a respeito da ação política direta e de um entendimento 

prescritivo sobre as relações que deveriam existir entre história, literatura e moral, Santos se 

via impossibilitado de se identificar com Machado. Provavelmente, a legítima reivindicação 

contemporânea da representação de Machado inspirada nas lutas pelos direitos sociais dos 

negros seria incompreensível para o professor. 

Para além de repudiar Machado por não ser engajado, a sua estética era concebida 

como imoral. Padrão de moralidade constituído em relação de proximidade com os ideais 

estéticos fundados no belo caros a autores que defendiam o branqueamento da sociedade. De 

fato, a valorização da importância do negro para a formação da nação produzia tensões sociais 

ao intensificar fragmentações identitárias. Alinhado a tal perspectiva, o desafio de Santos 

dizia respeito à viabilização da ampliação da representatividade dos indivíduos históricos 

constitutivos da nação. Porém, a sua perspectiva sobre arte não refletia sobre as formas 

capazes de fraturar compreensões estético-cognitivas estandardizadas e mobilizadas para 

oprimir os negros.
150
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O autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas se consolidou como escritor em uma 

nação escravista/pós-escravista/racista, mas o fez de maneira ambivalente, ou seja, a partir de 

uma corrosão deliberada do aparato estético-cognitivo prezado pelas elites que predicavam o 

branqueamento da sociedade.
151

 Logo, a sua canonização se processaria enredada em uma 

ambivalência fundamental: a posteridade deveria legar somente a obra, pois o corpo do autor 

não teria relevância. O corpo apontava para o caráter indômito da própria obra, que apesar de 

corrosiva, poderia ser maquiada mais facilmente do que o corpo. Nesse sentido, o processo de 

canonização, empreendido por letrados contemporâneos a Machado, ao acreditar projetar no 

futuro um espírito transfigurado, acabou por legar um fantasma, pois o seu corpo não era 

passível de redução ao nome.  

 No mesmo volume do Almanaque, seria publicado o texto de Bilac, que tornava 

pública a sua apreciação pelo mestre reconhecendo a melancolia radical ativadora da sua obra, 

sua vulnerabilidade física, mas reivindicando a finalidade moral última da mesma em seu 

comprometimento humanista:  

 

A tristeza endurece, irrita, encoleriza o comum dos homens. O analista das 

“Memórias Póstumas de Braz Cubas”, que foi sempre um triste, um 

oprimido de aflições físicas e morais, não foi nisso, como não foi em tudo 

mais, um homem vulgar: da sua tristeza nasceu a sua bondade, uma bondade 

larga de compassivo; Machado de Assis não odiou os homens: teve pena de 

todos eles, porque teve pena de si mesmo. Dentro do eterno “círculo vicioso” 

que é a Vida, — em que o vagalume inveja a estrela, em que a estrela inveja 

a lua, em que a lua inveja o sol, e em que o sol pergunta com desespero 

“Porque não nasci eu um simples vagalume?”  

— a alma desse homem raro compreendeu que todos os homens, todas as 

coisas, todo o Universo merecem apenas compaixão. Nunca em seus versos 

e em sua prosa houve um grito de raiva nem um movimento de asco. A sua 

ironia foi mansa: não feria, — perdoava. Alguns dos tipos das suas novelas 

são modelos de egoísmo, de maldade fria, de dureza de alma; parece, porém, 
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que ao acentuar esses defeitos, o novelista está dizendo nas entrelinhas da 

narração: “coitados! são o que tinham de ser; não são o que desejariam ser, 

se lhes fosse permitido o desejo de melhorar...”  

Pudesse ele, e fecharia aos olhos e a alma de todos os seus semelhantes o 

arcano triste dos segredos da vida, que os seus olhos e a sua alma haviam 

sondado.
152

 

 

 Em sua contribuição para a canonização do mestre, Bilac procura adocicar a produção 

literária daquele que “fez do seu desengano uma série de obras primas, em que o ceticismo, 

pela graça de que se veste, chega a ser consolador como uma crença”. Era uma imagem bem 

distinta daquela produzida por Santos, que não via moralidade nenhuma na obra do autor de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. A modéstia cristã, a sobriedade grega, a 

monumentalidade dos deuses, a obra de arte desinteressada, todas essas imagens foram 

evocadas por Bilac, tanto no poema enviado para Machado, quanto no texto publicado no 

Almanaque, para ratificar a grandiosidade da obra daquele que reconhecidamente sofreu por 

causa do seu corpo. Sofrimento que seria prolongado após a morte pela tradição interpretativa 

da década de 1930, que desconfiou do espírito transfigurado sem corpo, sobremaneira 

zombeteiro para ser tão puro, e se lançou ao desafio de exorcizar o fantasma do doente. 

Sofrimento prolongado por aqueles que não compreendem a vulnerabilidade e o cuidado de si 

daquele que não se limitou a ser o operário do saber literário assertivo e engajado. Tão 

assertivo e engajado que seria desautorizado novamente a ocupar o próprio corpo, mero 

acidente em uma sociedade na qual a ascensão social seria uma possibilidade plena para 

homens e mulheres de traços negros e epiléticos.  

 

1.5. O combate a Silvio Romero por Lafaiete Rodrigues Pereira 

 

 A primeira resposta contundente a Silvio Romero foi dada por Lafaiete Rodrigues 

Pereira, que não era um amigo próximo a Machado. Lafaiete publicou no Jornal do Comércio 

em partes a sua resposta, assinando os textos com o pseudônimo Labieno. Posteriormente os 

textos seriam reunidos e publicados na coletânea Vindiciae. O artigo de Magalhães de 

Azeredo demoraria um pouco mais para ser publicado, pois o jovem diplomata residia em 

Paris, o que não possibilitou o acesso imediato ao livro de Romero, cuja ideia geral ele já 

conhecia por ter lido alguns artigos então publicados no jornal O Município.  
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 A resposta de Lafaiete não seria marcada pela usual polidez de Magalhães de Azeredo, 

que procurou não ser agressivo a Romero. O letrado não deixou de demonstrar o seu desprezo 

por Tobias Barreto, que de forma alguma poderia ser comparado a Machado, pois não passava 

de “um esquisitão de algum talento”, no máximo “uma inteligência acima do medíocre e do 

comum, desvairada pelo orgulho e pelas ilusões da meia ciência, e perdida nas nébulas de um 

germanismo escuro e mal compreendido”.
153

 Segundo Lafaiete, Machado foi o pretexto para 

Romero escrever um livro de “glorificação do Teuto sergipano”, que não seria lido se 

recebesse o devido nome: Tobias Barreto. Nessa perspectiva, o livro não passava de uma 

fraude.
154

 Ora, a crítica a Tobias Barreto era estendida a toda a Escola do Recife, o que fica 

implícito nos preconceitos regionais utilizados para desqualificar a obra de Romero, um 

“bárbaro que veio lá das regiões Cimérias”.
155

 

 Lafaiete afirma que Romero teria estudado retórica em alguma “escola de província”, 

pois seu livro cheirava a Quintiliano e a Soares Barbosa, o último professor de retórica da 

Universidade de Coimbra durante a segunda metade do século XVIII. O seu arcaísmo retórico 

seria fruto do barbarismo da região do país da qual ele era proveniente, pois o crítico 

sergipano “conserva ainda muito da primitiva vegetação; fala uma língua dura, de uma 

gramática impossível, contaminada de ferrugem de aldeia.”
156

 Assim, para ofender Romero, 

Lafaiete direciona o determinismo do meio tão caro ao crítico sergipano contra ele mesmo, 

concluindo que a sua barbaridade estaria na gênese do seu ressentimento: “Queiman-lhe a 

alma despeitos porque Atenas olha com um certo ar de desdém para os bárbaros, e devoram-

no ódios e cóleras implacáveis contra todas as superioridades”.
157

  

 Fica explícito o seu menosprezo a respeito dos letrados identificados à Escola do 

Recife. Para Lafaiete, as apreciações cientificistas de Romero careciam de argumentação 

lógica, não tendo fundamento, por exemplo, a classificação de Machado como um 

“representante da sub-raça brasileira cruzada”. A esse respeito, Lafaiete problematiza: 

 

Qual é a raça horizontalmente americana de que a do sr. Machado de Assis é 

a sub raça? Não haverá também uma sobre raça? 
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Mas, afinal, para ser entendido, o sr. Romero que ama as digressões, ainda 

para narrar a gênesis das roscas e retortas do seu pensamento e do de Tobias, 

devia nos dizer quais os caracteres do espírito e do coração dessa sub raça. 

É a força ou a fraqueza? 

É a atividade ou a inércia? 

É a audácia ou a covardia? 

É a lealdade ou a perfídia? 

É a tendência para o real ou o amor da quimera? É uma sensibilidade 

exagerada, uma imaginação doentia? 

Mas... nenhum predecessor do sr. Romero estudou o assunto, nem lhe fez a 

teoria. E por isso nada tinha a nos dizer a respeito.
158

 

 

 Lafaiete também confronta o argumento de Romero que relaciona o estilo de escrita de 

Machado à hesitação própria da gagueira.
159

 De acordo com Lafaiete, nos últimos 20 anos o 

crítico sergipano havia se dedicado a rebaixar letrados brasileiros como José Bonifácio, 

Cotegipe, Paranhos, Octaviano, Silveira Martins, Magalhães, Porto Alegre, Paranapiacaba, L. 

P. Barreto e muitos outros, pois “[q]ueria obter por escândalo do insulto o que não podia 

conquistar pelo talento”, mas “a picareta do sr. Romero ainda não demoliu, não aluiu, nem 

diminuiu uma só reputação literária, uma só reputação científica”.
160

 Em diversos momentos 

em suas análises, Lafaiete não realiza hierarquizações entre a literatura brasileira e a literatura 

europeia. Aponta para a sincronia da sucessão de estilos literários em escala mundial, 

demonstrando como o Brasil estaria em consonância com o que ele entende por “humanidade 

civilizada”.
161

 

 Segundo Lafaiete, as obras literárias representariam períodos históricos, “ciclos do 

tempo”, que “transforma-se de períodos em períodos, uns mais longos, outros mais curtos”. 

Desse modo, a literatura refletiria as transformações históricas, pois “[n]ão é só o fundo, a 

substância que muda; mudam também a expressão, as formas, o teor”.
162

 Sendo assim, cada 

período histórico teria a sua literatura, porém, “[as] classificações são sempre artificiais; 

mutilam pervertem, desnaturam os fatos para subordiná-los a divisões, as classes de pura 

simetria”.
163

 Lafaiete deixa em latência o fato de a experiência histórica ser sempre mais 

complexa do que as possibilidades literárias de representá-la. Dessa forma, enquadrar os 
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poetas do século XVI no “quadro dos clássicos” era um erro, pois os mesmos “trabalharam 

em fundo que é todo moderno, todo do seu tempo”.
164

 

 O romantismo, que surgiu para representar “o estado da alma e o espírito humano” do 

início até meados do século XIX, encontrava-se contemporaneamente desgastado. A História 

teria se acelerado, ou nos termos de Lafaiete, “[o] fundo tinha desaparecido; ficaram as 

formas vãs e ocas”.
165

 O romantismo evidenciava a constante assimetria entre a experiência 

histórica e a literária, pois a forma e o conteúdo clássicos lhe eram constitutivos, segundo a 

sua avaliação, assim como o romantismo ainda subsistia de forma anacrônica no presente.
166

 

Contemporaneamente, Lafaiete avalia que “[a] humanidade civilizada entrara em novo 

período”.
167

 A experiência histórica sempre estaria adiante da literatura, o que ficava mais 

evidente na “quadra que vamos atravessando”, caracterizada pelo “microscópio dos 

naturalistas e físicos”, que “reduziu Deus a um absoluto cego” e “fez do homem uma besta, 

apenas racional, sob o domínio exclusivo da sua animalidade”.
168

 

 Lafaiete, de forma cética, é taxativo em sua avaliação, ao afirmar que “essa literatura 

ainda não achou o seu verbo, procura assuntos e não os encontra ou os não sabe tratar”. Nesse 

sentido, todas as escolas literárias contemporâneas, realistas, naturalistas, parnasianas, 

decadentes, nefelibatas, eram “caçadores sem ventura da nova ideia, do novo signo; fatigam-

se, despendem muito talento, bracejam nos desvios, pelos quais se perdem, e afinal sentem 

que perseguem falsas imagens”.
169

 A experiência histórica, aparentemente sempre adiante da 

literatura, poderia ser apreendida somente por autores geniais, que permitiriam a compreensão 

da complexidade de tal época com a sua obra. Esses gênios, ao se demonstrarem “verdadeiros 

produtos do século”, seriam capazes de revelar aspectos da “natureza moral do homem”. Isto 

é, a obra do gênio, em sua complexidade, seria capaz de estabilizar um entendimento da sua 

época histórica e “dos mistérios da natureza moral do homem”.
170

 

 Com essa argumentação, Lafaiete procura evidenciar que Romero, com sua “[m]ania 

de retórico das velhas retóricas”, estava equivocado ao se questionar a qual escola Machado 

pertencia.
171

 Ao se render às “fórmulas vãs”, o crítico sergipano se mostrava incapacitado de 

realizar “análises penetrantes e profundas dos fatos literários”. Será visando ir adiante em 
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termos de complexidade, que Lafaiete formulará a sua análise, que procura demonstrar como 

todo  estilo literário, ao representar uma época, o faz de maneira precária, devido à inevitável 

simultaneidade de temporalidades. Contemporaneamente, tal situação de crise se radicalizaria, 

o que era comprovado pela multiplicação de escolas literárias, que se apresentavam, em sua 

opinião, todas inadequadas. Somente alguns gênios seriam capazes de com suas obras tanto 

representar a complexidade histórica da sua época, quanto os mistérios da natureza humana.  

 Lafaiete critica Romero por suas inúmeras tentativas contraditórias de classificar 

Machado. As categorizações essencialistas não eram adequadas, pois a coexistência de estilos 

em sincronia era observável na experiência. Nada impedia que um romântico também fosse 

naturalista. Românticos como Garrett e Lamartine, para o letrado, foram também 

inevitavelmente clássicos, mesmo que em menor medida. Para Lafaiete, Machado “foi um 

romântico e não podia deixar de sê-lo”, pois a “sua inteligência desabrochou e a sua 

imaginação aventurou os seus primeiros voos, quando aqui estávamos em pleno 

romantismo”.
172

 No entanto, a sua produção de maturidade esgotava essa categorização. Ao 

invés de definido pelo seu estilo de época, Machado deveria ser definido “como um homem 

do seu tempo”, já que a sua contemporaneidade era caracterizada por uma multiplicação de 

estilos de época incapazes de definir a própria época. Dessa forma, a evocação do nome de 

Machado de Assis era a própria evocação da complexidade histórica contemporânea.  

 

Machado de Assis não é romântico, não é realista, não é parnasiano, não é 

decadente. É um espírito culto, imaginoso, cáustico, que traduz em versos 

bem feitos as suas inspirações e descreve em cenas animadas a vida do seu 

tempo e traça figuras que reproduzem a realidade com que está em contato, 

segundo os processos que lhe parecem mais adaptados ao intento. Ora pinta 

o que está vendo, o que não é ser realista, porque assim o fizeram clássicos e 

românticos, ora, entregando-se aos caprichos da sua fantasia, remonta ao 

ideal ou para embelezar a natureza, ou para enxergar-lhe as asperezas, as 

escabrosidades, o horrível. Mas é sempre um homem do seu meio. Não cuida 

em ser romântico, realista, ou qualquer outra coisa. Luta, pensa e escreve 

como um homem do seu tempo.
173

 

 

 De acordo com Lafaiete, a experiência histórica brasileira acompanhava o 

desenvolvimento do processo histórico em outras nações, sendo os estilos de época vigentes 

em outras espacialidades também experimentados pela tradição literária nacional. Sendo 

assim, mesmo que o vocabulário relativo à classificação seja precário, por nunca ser capaz de 
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captar a experiência histórica, é inevitável a sua evocação para análise da complexidade do 

tempo presente, que não pode ser reduzido a um estilo de época, pois foi compreendido 

somente por alguns poucos autores. Machado seria um desses autores que além de expressar o 

espírito complexo da sua contemporaneidade, também entendia como poucos os mistérios da 

natureza humana. A partir dessa perspectiva, Lafaiete coloca em sincronia o movimento da 

história do Brasil e de suas expressões literárias com o progresso das outras nações. Com 

efeito, para analisar a lírica de Machado, tinha como horizonte de comparação poetas de 

diversas épocas e nacionalidades, sem preterir os do cânone nacional.
174

 O mesmo se dava no 

âmbito da crítica contemporânea. O nome de José Veríssimo era colocado ao lado de Lorde 

Monboddo (1714-1799), Samuel Johnson (1709-1784) e Thomas Carlyle (1795-1881).
175

 Ao 

ser crítico à produção literária contemporânea, horizontaliza as produções nacionais e 

internacionais, referindo-se às “composições anêmicas com que gemem os nossos e os prelos 

estrangeiros”.
176

 

 Em sua compreensão da relação entre literatura e história, Lafaiete defende que a 

experiência histórica sempre excederá os estilos de época literários, devido à simultaneidade 

de temporalidades conflitantes, o que evidencia que a experiência sempre precederia a 

linguagem, submetendo-a a uma constante crise. Entretanto, os grandes gênios seriam os 

retratos das suas épocas e revelariam os mistérios da natureza humana. Ou seja, o literário, 

por outro lado, transcenderia o histórico, ao ser capaz de elevar a sua complexidade mediante 

a atividade dos gênios, que alcançariam a natureza humana. Nesse sentido, a literatura seria 

capaz de se equiparar a história, pois a ficção tornar-se-ia uma realidade autônoma: 

 

[...] o ser criado, imaginário, adquire uma individualidade, forte, tão bem 

definida e profundamente caracterizada, que assume a realidade de uma 

figura histórica. 

Pode o leitor esquecer o enredo do drama, do romance, ficam-lhe, porém, 

gravadas na mente as figuras, como se as tivesse lido em Tucídides, em 

Tácito, em Plutarco, em Maquiavel. Tais são o Hamlet, o Macbeth, o 

Shylock, o Otelo, de Shakespeare; o D. Quixote e o Sancho de Cervantes, O 

Gil Blaz de Lesage, o Antiquario de W. Scott, o D. Juan de Byron, o Monte 

Cristo de Alexandre Dumas.
177
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 Segundo Lafaiete, as personagens dos grandes gênios da ficção não eram meras 

representações do espírito de uma época. Tratavam-se de realidades autônomas, pertencentes 

ao mundo da ficção, tão importante quanto o histórico, pois poderiam revelar características 

de várias épocas simultaneamente e até mesmo os mistérios da natureza humana. Desse modo, 

ao compreender a autonomia estética do literário, Lafaiete confronta a crítica de Romero, que 

avalia o caráter de Machado a partir da conduta moral dos seus personagens: 

 

Preocupa-se o sr. Romero de saber se Machado de Assis é pessoalmente um 

pessimista, um misantropo. Não é essa a questão para o crítico. O que o sr. 

Romero devia indagar é se Machado de Assis tem o talento de repassar as 

suas composições de pessimismo e misantropia; se criou tipos de pessimistas 

e misantropos que reproduzem ao vivo e com vigor a realidade humana.  

Molière era um folgazão e criou o Misantropo; Boileau era um espírito 

grave, com toques por ventura de misantropo, era um ralhador do Parnaso, e 

compôs o Lutrin. 

O poeta, o romancista, o dramaturgo, muitas vezes dão às figuras que criam 

uma natureza moral, um caráter, um temperamento que são a negação do que 

elas são. 

Bem pode, pois, Machado de Assis ser uma natureza doce, compassiva, 

cheia de benevolência e misericórdia, mesmo para o sr. Romero, e jogar com 

maestria o ridículo e derramar ondas de pessimismo e de misantropia.
178

 

 

 Ora, ao conceder ao ficcional o estatuto de uma realidade autônoma, Lafaiete 

possibilita o afastamento do caráter moral de Brás Cubas do de Machado. A imoralidade de 

Brás Cubas atormentava Silvio Romero, que via nele a evocação dos fantasmas da história 

nacional, igualmente presentes no corpo de traços africanos do seu criador. Azeredo também 

era em alguma medida impactado por essa dimensão filosófica pessimista enunciada por Brás 

Cubas, que ele entendia ser em algum nível constitutiva da sentimentalidade de Machado. No 

entanto, o jovem diplomata compreendia que tal ambivalência era anulada em última instância 

pelo caráter moral superior do mestre. Assim, a moralidade era a fiadora última perante a 

perturbação provocada pelo ficcional. Brás Cubas atormentaria até mesmo críticos do século 

XX como Augusto Meyer, que via uma clara continuidade entre o caráter moral demoníaco 

do famoso narrador-personagem e o de Machado.
179

 Lafaiete, então, sugere que Machado 

seria o oposto moral de Brás Cubas. Posteriormente, Helen Caldwell desenvolve essa 

compreensão a partir da relação Machado e Bento Santiago.
180

 A plena dissociação moral 
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entre Machado e seus narradores-personagens aguardaria os estudos do crítico literário 

português Abel Barros Batista, que aprofundou teoricamente a questão sobre a possibilidade 

da transmissão da experiência em um romance escrito por um autor suposto, Brás Cubas, e 

assinado por Machado de Assis.
181

  

 

1.6. O combate a Silvio Romero por Carlos Magalhães de Azeredo  

 

 O artigo de Magalhães de Azeredo não tardaria a ser publicado nas páginas do Jornal 

do Comércio. O tom cordial da resposta de Azeredo a Silvio Romero refletia a existência de 

uma relação prévia. O jovem diplomata havia dedicado o conto homônimo de abertura do 

livro Alma Primitiva (1895) ao crítico sergipano. Romero também menciona o nome de 

Azeredo na introdução do livro sobre Machado de forma amigável. Entretanto, apesar do tom 

cordial adotado por Azeredo, o letrado procurou confrontar os argumentos de Romero que 

intencionaram rebaixar a obra de Machado, demonstrando a incoerência interna dos mesmos. 

Dessa forma, Azeredo argumenta que as fontes de autoridade internacionais em crítica 

literária utilizadas por Romero para reprovar a obra de Machado acabavam por atestar sua 

grandiosidade. Nesse sentido, o jovem diplomata considera que a antipatia de Romero o 

impedia de prestar o reconhecimento devido à obra de Machado.  

 Provavelmente, a cordialidade de Azeredo para com Romero foi uma estratégia 

decisiva para evitar a polêmica sobre a questão do racismo científico de forma aberta, como 

realizado por Lafaiete. A não reverberação dessa questão também era uma forma de preservar 

o mestre. Se Azeredo chegasse ao ponto de dar ênfase em seu artigo às apreciações mais 

cáusticas do crítico sergipano sobre Machado no que diz respeito à questão racial, o jovem 

diplomata comprometeria a possibilidade de utilizar o tom elogioso em seu estudo, 

caracterizado como “um longo, forte, valioso estudo crítico, eruditamente composto por um 

homem da autoridade intelectual de Silvio Romero”.
182

  

Azeredo abre o artigo mencionando que o livro de Romero foi publicado quase 

simultaneamente ao seu texto presente na Revista Moderna. De forma modesta, longe de 

querer comparar ambos os estudos, afirma que a sua intenção era “mostrar como ao mesmo 

tempo, e com a mesma boa fé, dois escritores (distante é certo, em idade e em mérito) 
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puderam chegar no mesmo assunto a conclusões opostas”. Azeredo fazia questão que sua 

crítica a Romero fosse feita “com serenidade, com delicadeza e com o respeito que merece o 

seu nome”. A excessiva cordialidade faz com que o tom introdutório do seu artigo soe até 

mesmo indulgente: “Machado de Assis é ali tratado, não com benevolência, de certo – nem 

com justiça, a meu ver – mas com estima e consideração”, que era evidenciada pelo fato de 

Romero “lhe dedicar um volume inteiro”. O gesto de Romero, portanto, não deixava de ser 

uma homenagem: “homenagem tanto mais significativa quanto mais expressamente 

voluntária”.
183

  

 Apesar da cordialidade, o artigo de Azeredo se propõe a esclarecer os equívocos da 

avaliação de Romero sobre a obra de Machado e sua personalidade. Para Azeredo, a gênese 

do problema residia no fato de haver “um desencontro de temperamentos” entre ambos os 

letrados já consagrados: 

 

Não há dois mais antinômicos, mais opostos que o do romancista de Yayá 

Garcia e o do crítico da História da Literatura Brasileira. O primeiro, 

reservado, modesto, quase tímido nas suas maneiras, plácido na sua 

melancolia, dolorosamente inerme no seu humorismo, resignadamente 

negativo e como fatalista no seu pessimismo transcendente: o segundo, 

valente, ativo, ardente na contradição e na luta, rude e franco na linguagem, 

recebendo, aparando, retribuindo golpes sem pedir quartel nem repouso, 

individualidade afirmativa que defende o seu terreno com uma intrepidez 

seguramente maravilhosa.
184

 

 

 Um defeito metodológico capital do livro, segundo Azeredo, seria a obra ser um 

“verdadeiro panegírico” a Tobias Barreto. Em vez de a obra ser um estudo comparativo de 

literatura brasileira, como prometido no título, acabou se tornando um “paralelo sistemático” 

entre Tobias e Machado. O paralelo, além de ser um método crítico inapropriado, tornava-se 

ainda pior em face ao louvor prestado a Tobias, o que gerava uma evidente assimetria: “os 

trechos citados de Tobias Barreto enchem cerca de cem páginas; os trechos citados de 

Machado de Assis, pouco mais de cinquenta”.
185

 Procurando distanciar a sua apreciação da de 

Lafaiete, Azeredo enfatizou que não nutria nenhuma antipatia do autor dos Estudos Alemães. 

Apesar de não ser um grande conhecedor da obra de Tobias, disse conhecer o suficiente para 

tanto admirar, quanto não concordar com suas ideias. Todavia, isso não era motivo para o 
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acirramento de rivalidades regionais infrutíferas. Em tom conciliatório, Azeredo concluiu a 

introdução do seu artigo:  

 

Por que hão de andar sempre a opor a escola do norte à escola do sul? O 

Brasil é um só. O nosso programa deve ser – como disse o Presidente da 

Academia de Letras ao inaugurá-la – “conservar, no meio da federação 

política, a unidade literária”. Se Machado de Assis é grande, e grande 

também é Tobias Barreto, quem ganha com isso senão a Pátria, onde há, 

creio, lugar à farta para todos?
186

 

 

 Azeredo assume a voz conciliadora do diplomata que visava neutralizar as rivalidades 

literárias regionais na introdução do seu artigo. O tom polido foi mantido em suas críticas às 

apreciações de Romero no que diz respeito à prosa e à poesia de Machado, especificamente na 

segunda e na terceira parte que se seguiriam do texto. A parte mais importante do artigo seria 

a quarta, na qual o jovem letrado conclui refutando as perspectivas de Romero sobre os frutos 

da melancolia de Machado, o pessimismo e o humor. 

Azeredo evitou dar ênfase aos argumentos de Romero que tematizavam o corpo de 

Machado. A respeito da questão da atribuição da gagueira, argumenta de forma branda que o 

fato de Machado não ter o dom das “faculdades oratórias”, como Tobias Barreto, não o 

desqualificava como prosador, da forma como caracterizada pelo crítico sergipano. A quebra 

da linearidade narrativa em seus romances de maturidade e a utilização de metáforas e 

alegorias incomodava Romero, que a partir do seu gosto clássico qualificava o estilo de 

Machado como gongórico. Sendo assim, Azeredo não deixou de enumerar diversos exemplos 

da fluidez da prosa literária de Machado, o que desmentiria o aludido “gaguejar na palavra 

escrita”.  

Azeredo também evitou conferir destaque à mobilização do vocabulário do racismo 

científico. Entretanto, ao comentar os princípios utilizados por Romero para analisar o estilo 

dos romances de Machado – “[c]orreção gramatical, propriedade dos termos, e singeleza da 

forma” – utiliza da ironia sutil para aludir a questão. Levando em consideração a exterioridade 

de tais princípios analíticos, Azeredo afirma que definir o estilo de um autor dessa forma era a 

mesma coisa “que determinar o caráter de um homem pelo seu vestuário, pela sua voz ou pela 

sua fisionomia”. Azeredo denomina de forma irônica esse método como “frenológico”, 

fazendo referência à ciência popular no século XIX desenvolvida por Franz Joseph Gall 

(1758-1828), que procurava estudar o caráter humano a partir do tamanho do cérebro. Desse 
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modo, de forma discreta, Azeredo demonstra a sua insatisfação com o afã cientificista 

presente no estudo de Romero, sobremaneira invasivo ao procurar estabelecer relações diretas 

entre a obra do autor, seu caráter moral e seu corpo.  

Azeredo poderia confrontar passagens de Romero que abordavam a obra, o caráter de 

Machado e a experiência histórica brasileira a partir de um vocabulário comum ao racismo 

científico, mas no que tange a essa questão apenas aludiu de forma metonímica à frenologia 

para ironizar sutilmente o crítico sergipano. Os princípios “[c]orreção gramatical, propriedade 

dos termos, e singeleza da forma” mobilizados evidenciavam a importância das concepções 

estéticas clássicas e esse era o objetivo literal da crítica de Azeredo. Consequentemente, a 

dimensão literal da crítica recai sobre a ligação de Romero com o classicismo, pois tais 

princípios “satisfaria[m], talvez, literatos da Arcádia antiga, mas não basta[m] para espíritos 

afeitos à complexidade da crítica moderna”. Com a ironia sutil e a crítica respeitosa, Azeredo 

assumia posicionamentos parecidos com os de Lafaiete, que os expressou de forma cáustica, 

sobretudo ao chegar a confundir satiricamente Soares Barbosa e Silvio Romero, devido à 

veneração atribuída a ambos pela retórica clássica.
187

 

 Será na parte conclusiva do artigo, a quarta, que Azeredo irá combater o que ele julga 

ser fundamental, ou seja, a compreensão equivocada de Romero sobre a não naturalidade do 

humorismo e do pessimismo de Machado. Romero procura contestar as concepções 

contemporâneas sobre a obra de Machado que estabeleciam o romance Memórias Póstumas 

de Brás Cubas como a inauguração de uma nova fase na carreira do autor, prosseguida pelas 

coletâneas de contos Papéis Avulsos, Histórias sem Data e no romance Quincas Borba, que 

romperiam com a estética romântica apresentada em Ressurreição, A mão e a luva, Helena e 

Iaiá Garcia. Para Romero, tal ruptura não faria sentido, pois um autor tão comportado não 

poderia simplesmente tornar-se pessimista e humorista repentinamente.
188

 Dessa forma, tendo 

em vista a artificialidade que motivava a mudança de estilo de Machado, Romero qualifica a 

sua produção literária como fruto de imitações sem valor de autores estrangeiros, já que o 

pessimismo e o humorismo não se adequavam à personalidade de Machado e nem à 

personalidade do brasileiro em geral.  
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 A essa argumentação, muitas vezes exposta de forma contraditória, já que o livro é 

uma coleção de artigos publicados em momentos distintos, Azeredo contrapõe que concorda 

com Romero no que diz respeito a não existir na obra de Machado uma ruptura abrupta da sua 

estética. Para Azeredo, haveria sim o aprofundamento da sua melancolia em sua obra de 

maturidade: 

 

Que de um poeta tranquilamente sonhador e melancólico, de um novelista 

psicólogo, moralista e suavemente irônico, resulte com o tempo, com as 

vicissitudes da vida e com a educação filosófica da mente, um humorista 

acerbo e um desolado pessimista – eis o que se me afigura impossível Silvio 

Romero; eis o que se me afigura a mim natural, lógico, perfeitamente 

compreensível e explicável. Uma coisa é o desenvolvimento da outra – 

desenvolvimento não fatal nem inevitável, mas produzido por circunstâncias 

várias que podiam aparecer ou não aparecer. 

Não me diga, pois, Silvio Romero: “O humorismo não é coisa que se possa 

guardar na algibeira para em um belo dia tirar fora e mostrar ao público”. 

O humorismo pode ser fruto da madureza humana. Se a mesma inspiração 

poética o pode ser também, e o talento da pintura é, na política, o liberalismo 

ou o anarquismo!... Basta que os germes preexistam o espírito. Ora, a 

melancolia, a preocupação psicológica e moralística, a ironia, branda e 

mansa quanto queiram, não são germens suficientes do humorismo e do 

pessimismo? Para que estes irrompam definitivamente formados não se 

precisa mais que um contraste casual dos fatos ou dos sentimentos íntimos, 

um desgosto dos que parecem vir com riso escarninho visitar-nos, um 

sofrimento oculto no meio de uma festa, um desses instantes de doloroso 

estupor, que transformam às vezes um cético em crente, e um crente em 

cético...
189

 

  

 Dialogando com Carlyle, Azeredo expõe que Romero não poderia compreender as 

transformações internas relativas à obra de Machado por não ter simpatia pelo autor. Segundo 

o diplomata, a simpatia seria essencial para o estudo literário, não sendo um estorvo e sim 

condição necessária para a “imparcialidade e o discernimento”. Romero procurava julgar o 

quanto o pessimismo e o humorismo de Machado eram artificiais a partir do diálogo com 

críticos literários importantes, como Hennequin, Taine e Scherer. Será, pois, a partir das 

próprias citações de Romero a esses autores que Azeredo procurará provar o contrário, isto é, 

o quanto o humorismo e o pessimismo de Machado, frutos da sua melancolia, estavam em 

consonância com as predicações de vanguarda da crítica literária europeia.  

 No entanto, as contradições argumentativas de Romero não se fundavam somente na 

sua ausência de simpatia. A sua visão normativa a respeito do lugar próprio para o pleno 

desenvolvimento do conceito moderno de História, a cápsula portadora das ideias mais 
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avançadas, era decisiva para que ele compreendesse a obra de Machado como fruto de 

imitações artificiais sem valor.  

 

E por que há de Silvio Romero julgar emprestado, contrafeito, o pessimismo 

de Machado de Assis? Por que está em contradição com o meio em que ele 

se formou? Mas o que é precisamente o meio para o homem de estudo, de 

leitura e de reflexão? É só a sociedade em que nasceu, com os seus preceitos, 

com os seus costumes, com as conversas e os interlocutores de todos os 

dias? Os livros, com que ele anda em íntimo e constante comércio, não 

constituem também um meio? Eis um ponto que se deve meditar, 

especialmente nesta época, em que, com a difusão dos vapores, do telégrafo 

e da imprensa, nenhuma nação tem mais o direito de chamar sua uma ideia 

qualquer... E tudo o que absorvemos nos livros não se assimila, não se 

incorporará à nossa própria mente? Tudo será, como Silvio Romero parece 

pretender, uma superfetação irredutível? Se o meu amigo se tivesse detido 

nesse reparo, talvez não chegasse a algumas das conclusões do seu trabalho 

sobre Machado de Assis. Mas, sem o pensar, procedeu aí, metafisicamente, 

da lei para o fato, e não, experimentalmente, do fato para a lei. Formulou 

este a priori: No Brasil, na nossa raça latina, não é possível nascer um 

humorista e um pessimista... E ajuntou: Logo, Machado de Assis não é 

humorista nem pessimista.
190

 

 

 Azeredo descarta a possibilidade das ideias estarem fora do lugar no Brasil. A 

circulação das mesmas era garantida pelo acesso aos bens culturais viabilizados pela 

dinamização global dos meios de comunicação. A oportunidade de assimilar qualquer ideia 

contemporânea no território nacional tornava os brasileiros aptos a cultivarem percepções 

afastadas no tempo e no espaço, o que evidenciava a sincronização entre a modernidade 

brasileira e a europeia. Com efeito, o humorismo e o pessimismo de Machado não seriam 

artificiais, uma vez que “[n]ão são, pois, produtos da imitação, mas de aclimatação 

espontânea, como certos frutos importados no Brasil há séculos, e que, achando solo igual ao 

da sua origem, se tornaram radicalmente nacionais”.
191

 De acordo com Azeredo, o Brasil, uma 

nação civilizada, poderia se apropriar plenamente da produção literária ocidental. Dessa 

maneira, Machado não poderia ser compreendido como um plagiador, um imitador de ideias 

estrangeiras, pois as mesmas circulavam na nação e se aclimatavam de forma espontânea.
192

 

O Brasil, então, fazia parte do desenvolvimento progressivo da História da civilização 

ocidental. 
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 A sincronização do Brasil com todo o repertório da civilização ocidental permitia a 

Azeredo confrontar o ideal do escritor engajado sustentado por Romero. Machado poderia ser 

um letrado absenteísta, pois, assim como ele, muitos foram no passado. Nesse sentido, 

Azeredo cita exemplos de diferentes épocas e nacionalidades, como Diógenes, o estoico 

Epiteto, Leopardi e Espinoza. O mesmo argumento era mobilizado a respeito da tão criticada 

dedicação de Machado ao trabalho burocrático, pois, tal como ele, Joris-Karl Huysmans 

também era um burocrata excelente em Paris. Por fim, para contestar a tese de Romero de que 

Machado não poderia ter se transformado em um humorista e um pessimista repentinamente, 

Azeredo utiliza argumentos que foram assumidos de forma contraditória pelo próprio Romero 

a respeito da melancolia de Machado. Para Romero, a “tranquilidade” do Machado autor de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas não era a mesma do autor das Crisálidas. Assim, 

Machado haveria mudado, pois “[a] própria quietitude de seu temperamento levou-o ao uso 

da introspecção, da meditação solitária e absorvente dos espetáculos do mundo subjetivo, que 

é sempre misterioso”. Desse modo, Romero admite que “[a] sua tranquilidade de hoje não é 

mais como a das lymphas mansas e rasas que espelham os céus azulados por entre folhas e 

flores; é a tranquilidade das águas profundas que ocultam os grandes abismos”.
193

  

 Romero, portanto, mesmo que de forma contraditória, era capaz de perceber uma 

ambivalência no comportamento de Machado, que se portava tranquilo na esfera pública, mas 

que no âmbito privado realizava a sua imersão melancólica nas “águas profundas que ocultam 

muitos abismos”. Azeredo explorou as contraditoriedades argumentativas de Romero para 

anular os impactos do seu livro sobre o legado póstumo de Machado. Como Romero mesmo 

argumentou, a tensão entre a tranquilidade pública e a melancolia privada movia a obra de 

Machado. Ou seja, as contradições de Romero permitiam Azeredo utilizar os excertos do seu 

próprio texto para comprovar que a obra de maturidade de Machado era fruto do 

aprofundamento da sua melancolia. Para desqualificar a reprovação da assimetria entre a 

coerência do homem público e a melancolia da vida privada, Azeredo recorre ao cânone 

filosófico ocidental, não para demonstrar atraso, degeneração e decadência, como Romero 

realiza, mas para comprovar a sincronia do Brasil e do seu homem de letras mais renomado.  

Para tanto, evoca Schopenhauer:  
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[...] a aparente placidez encobre muitas vezes uma sensibilidade estranha, 

minuciosa, mórbida, a sensibilidade excessiva daqueles que, semelhante a 

Schopenhauer, comme des écorchés, souffrent réellement, cruellement, des 

moindres piqûres, de celles-là mêmes dont les autres ne s’aperçoivent pas. E 

padecem tanto mais quanto para si as guardam, não as esperdiçam em 

protestos, e mundanamente as ruminam. A felicidade pessoal, na família e na 

vida pública, seguramente acalma essa sensibilidade, mas não a cura de todo 

e qualquer atrito a desperta de novo.
194

 

 

 Azeredo se valeu das próprias contradições de Romero para provar que Machado era 

melancólico e que a sua produção literária de maturidade significou um aprofundamento 

dessa disposição afetiva. Azeredo destaca que Machado teria sido capaz de dar sentido à sua 

carreira como escritor e funcionário público, mas que no âmbito privado a sua melancolia era 

uma constante companheira. Mesmo que em muitas ocasiões Azeredo afirma ser a melancolia 

de Machado plenamente controlável, em outra ele diz que tal disposição afetiva era fruto de 

uma “sensibilidade estranha”, “mórbida”, e “excessiva”. Como em seu artigo para a Revista 

Moderna, a solução última para esse impasse seria a transcedentalização do caráter do autor: 

“homem essencialmente bom que as menores iniquidades do mundo ofendem, mesmo sem o 

tocar”.
195

  

Em dúvida se Machado seria aquele homem que correspondia frequentemente com ele 

ou Brás Cubas, Azeredo acaba decidindo pelo missivista, homem assertivo, presidente da 

Academia Brasileira de Letras. Homem que haveria renegado o engajamento com a política 

partidária e dedicado a sua vida ao bem maior, isto é, a produção de uma obra de arte que se 

queria incondicionada, mas que se encontrava em constante tensão por desafiar os padrões 

morais da modernidade e do cristianismo. Dessa forma, a transfiguração de Machado por 

Azeredo era possível, pois o presidente da Academia Brasileira de Letras, um asceta, em sua 

vida pública, não desafiava os valores modernos e cristãos, como realizado por Brás Cubas: 

 

Somente como os mundanos que, fartos de salões e teatros, buscam o 

sossego dos seus velhos dias no claustro ou nos campos, assim Machado de 

Assis, descrente da política e dos outros “frívolos combates”, se refugia nos 

sentimentos simples, no culto da arte, que sempre foi para ele o desejado 

asilo, e ainda – eu o creio! – na esperança daquela Justiça imanente e 

misteriosa, cuja aurora há de brilhar para cada um de nós, mais cedo ou mais 

tarde...
196
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 Tal interpretação, como abordado em seção anterior, era autorizada e encorajada pelo 

mestre, que já havia avaliado positivamente o artigo publicado na Revista Moderna. Machado 

louva a qualidade interpretativa e sentimental da refutação de Azeredo publicada no Jornal do 

Comércio, produção inspirada em uma “verdadeira afeição”: 

 

Qualquer que seja o juízo que se possa fazer dos meus esforços, é claro que 

não há no livro de Sílvio Romero a mesma simpatia do seu estudo. Outros 

dirão que a simpatia no seu caso dá ao estudo um tom demasiado benévolo, e 

não serei eu que o conteste. Já lhe disse, em relação ao artigo da Revista 

Moderna, que achei haver interpretado bem o meu temperamento literário; o 

mesmo direi deste estudo do Jornal do Comércio. A parte relativa ao que se 

achou de humorismo e pessimismo nos últimos livros é tratada com fina 

crítica, e acerta comigo, cuja natureza teve sempre um fundo antes 

melancólico que alegre. A própria timidez, ou o que quer que seja, me terá 

feito limitar ou dissimular a expressão verdadeira do meu sentir, sem contar 

que a experiência é vento mais propício a estas flores amarelas... Além da 

simpatia do seu trabalho, há outra coisa que igualmente lhe agradeço, é a 

espontaneidade dele. Só uma verdadeira afeição tomaria a si o cargo desta 

defesa.
197

  

 

 Machado aplaude o gesto crítico do seu discípulo, que conhecia como poucos a 

melancolia do seu mestre. Confirma novamente a sua intuição interpretativa que se propunha 

a analisar o quanto o seu humorismo e seu pessimismo eram desdobramentos da sua 

melancolia. O sempre tão discreto Machado é ainda mais revelador ao afirmar que a sua 

“timidez” seria responsável por ter “feito limitar ou dissimular a expressão verdadeira do meu 

sentir, sem contar que a experiência é vento mais propício a estas flores amarelas...” O tom 

enigmático de Machado contrastava com a moralidade ascética superior esculpida pelo seu 

discípulo, sempre desconfiado do que ele compreendia como “esquisita harmonia”.   

 

1.7. A experiência da história em disputa 

 

Para além da afinidade sentimental com Machado, outra questão fundamental que 

seria decisiva para as compreensões literárias de Azeredo tensionarem com as de Romero era 

a sua percepção da experiência histórica brasileira, também tematizada em profundidade em 

sua correspondência com o mestre. Azeredo via o Brasil como uma nação que tinha um futuro 
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aberto para conquistar, ao contrário do crítico sergipano, que via, sobretudo, corrupção 

biológica, social e moral na experiência histórica brasileira. A melancolia de Azeredo, de 

forma alguma, era contraditória a uma visão otimista sobre o progresso do Brasil. Azeredo 

afirma para Machado, em carta enviada de Roma, no dia 20 de março de 1901, que “[o] atento 

estudo dos acontecimentos do Brasil que tanto me interessam, longe de me inclinar ao 

pessimismo, inclina-me pelo contrário à esperança”.
198

 O jovem diplomata pondera que 

“embora eu reconheça as graves dificuldades atuais e futuras do país, vejo que há boa vontade 

de as superar com honra, e não só boa vontade, mas elementos ótimos para isso”. Azeredo 

demonstrava-se otimista a respeito dos “imensos progressos administrativos e políticos que 

ultimamente tem feito a jovem República”.
199

 

 O jovem diplomata adota um otimismo ponderado e se mostra conhecedor da crise 

financeira do país, mas afirma que a mesma era “indubitavelmente passageira”. Todavia, no 

âmbito político, a manutenção da unidade territorial e a promessa da sua consolidação era um 

presságio de progresso histórico, pois “o Brasil só pode ser grande e forte, conservar a sua 

posição, aumentar a sua influência na América e no mundo, mantendo-se compacto como tem 

vivido até agora”.
200

 Azeredo observava que no Brasil, apesar do caos financeiro, as reformas 

político-sociais realizadas eram implementadas de forma muito mais acelerada do que em 

comparação com a Europa. Nesse sentido, Azeredo exemplifica largamente em carta a 

Machado como o fim do Padroado era a evidência de um progresso singular, “pois nem na 

França nem na Espanha nem em Portugal, em nenhum país da Europa e da América 

(excetuando os Estados Unidos, por motivos especiais e orgânicos) a situação recíproca das 

duas potências morais oferece tais garantias de tranquilidade e cordialidade”.
201

 Azeredo 

continua a narrativa farta de exemplos de como a relação entre o Estado e a Igreja Católica em 

várias nações europeias era extremamente conflituosa, sendo que no Brasil esses entraves 

haviam sido superados com a emergência da República.
202

 

 Outro ponto importante salientado pelo diplomata era a “preponderância decisiva da 

autoridade civil sobre o elemento militar; aí o progresso realizado é extraordinário, é 

assombroso”. Como a marinha e o exército foram determinantes para a fundação da 
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República, Azeredo demonstra-se surpreso com o “bom senso dos próprios militares 

superiores”. A esse respeito, afirma sem embaraço que “[o] militarismo com todos os seus 

perigos era o fantasma que aterrava o espírito dos patriotas verdadeiros; esse fantasma 

dissipou-se. Ninguém receia mais ver o caudilhismo triunfante reduzindo o Brasil à 

instabilidade [...]”.
203

 Em face ao fim da ameaça militar e à consolidação da unidade 

territorial, Azeredo acreditava que em breve o futuro emancipatório seria uma realidade: 

“Meio século de paz, de ordem constitucional, de moralidade administrativa, sob a austera 

direção de um homem de bem, de um grande Cidadão, educam definitivamente um Povo”.
204

 

 Com efeito, o acelerado progresso do Brasil contrastaria com a situação da França, 

“onde o exército se tornou uma ameaça permanente, e onde desde 1870 só um presidente, 

Grévy, conseguiu concluir no poder o seu período presidencial, isso mesmo para ser obrigado 

a demitir-se no segundo setênio”. Azeredo revela não ter dúvidas: “parece-me que devemos 

ter fé no futuro”. Todo seu otimismo era sintetizado no livro de Afonso Celso Porque me 

ufano do meu país, “uma obra de virtude e talento”, pois “[n]ão se trata de uma declamação 

retórica, inspirada por um patriotismo de pacotilha; é um livro sensato, lúcido, documentado, 

que merece o aplauso dos melhores”.
205

 

 Ora, Azeredo se mostrava triste em algumas situações a respeito do desenvolvimento 

das letras e das artes no Brasil. No entanto, a compreensão da abertura do futuro o consolava: 

“O ideal não é só arauto de triunfos e companheiro de prosperidades; é também credor e 

redentor; e se o presente não o entende, entendê-lo-á o futuro”.
206

 Era com esse otimismo que 

ele olhava para a tradição literária brasileira que se consolidava, em especial para José de 

Alencar e Machado, homens que foram capazes de dialogar com o cânone literário ocidental 

de forma horizontal.
207

 Esse otimismo também se materializava nas transformações 

urbanísticas empreendidas na cidade do Rio de Janeiro, longamente comentadas com 

Machado.
208

  

Dessa forma, a perspectiva de Azeredo predicava a horizontalidade da experiência 

histórica brasileira com relação à Europa, pois 1) o Brasil fazia parte do legado civilizacional 

ocidental; 2) nenhuma nação realizava progressos tão acelerados quanto o Brasil; 3) a 

decadência das nações europeias dava a sensação de que o processo de sincronização 
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histórico-temporal era irreversível; e 4) a melancolia provocada pelas mazelas sociais 

contemporâneas não era capaz de abalar a fé no futuro grandioso. Nesse sentido, a promessa 

da redenção futura sempre seria a fiadora da instabilidade presente, o que ensejava a 

instrumentalização da melancolia como impulsionadora da ação assertiva.    

 

No meio dos esplendores e das ruínas de uma civilização antiga, que tão 

profundamente me falam à imaginação e ao sentimento, tenho sempre 

saudades da jovem Pátria, cuja imagem nunca me sai do coração. Penso nela, 

nas esperanças, nos ardores e nos perigos da sua mocidade; alegro-me do 

presente com os seus progressos, entristeço-me quando alguma página 

escura e indigna, ainda que breve, lhe vem manchar a história; e palpito e 

estremeço e me exalto com a ansiedade do seu futuro, sentindo com júbilo e 

certo orgulho na alma o desejo de fazer eu também alguma coisa para tornar 

grande e bela a coroa da sua soberania e da sua glória.
209

  

 

 A compreensão da experiência histórica em vigor nas cartas que Azeredo enviou para 

Machado remonta a obras de letrados nacionais e estrangeiros do início do século XIX, que 

concebiam a abertura do futuro de progresso para o Brasil enquanto um contraste à franca 

decadência da Europa, como sistematizado por Alphonse Beauchamp e Robert Southey.
210

 

Esses letrados produziram seus escritos sobre Brasil e Portugal a partir de uma conexão 

estreita com as obras de letrados luso-brasileiros comprometidos com o enfrentamento da 

crise do Império Luso-brasileiro, que culminou com a sua fragmentação e emergência do 

Império do Brasil. Letrados proeminentes como Hipólito da Costa, José Bonifácio e José da 

Silva Lisboa se engajaram no projeto de fragmentação do Império Luso-brasileiro por 

compreenderem a insustentabilidade da assimetria a respeito do futuro aberto do Brasil e a 

decadência de Portugal, entendimento decisivo para a multiplicação e acirramento de 

identidades políticas.
211
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Após o surgimento do Império do Brasil, esses letrados trabalharam no processo de 

construção da nação, que não prescindiu da mediação da distância histórica entre o presente  

entendido como prenhe de futuro e o disputado passado colonial.
212

 Desse modo, o passado 

ligado a Portugal era visto de forma ambivalente por esses letrados, já que essa nação, apesar 

de ter legado ao Brasil os fundamentos da civilização ocidental, também teria oprimido de 

forma autoritária os colonos durante 300 anos, o que demandou a fragmentação Imperial.
213

 

Sendo assim, a desintegração do Império Luso-brasileiro foi interpretada como uma ruptura 

decisiva que possibilitou a abertura do Brasil para o seu futuro prenhe de progresso. Com 

efeito, como Valdei Lopes de Araujo analisa no livro A Experiência do Tempo, os projetos de 

continuidade do Império Luso-brasileiro, sua posterior fragmentação e a emergência de 

projetos políticos para o novo Império, se constituíram enquanto horizontes de possibilidades 

perante a experiência da tensa sincronização de temporalidades históricas, que enredavam a 

cultura letrada lusófona e outras espacialidades em processo de modernização.
214

 

 A compreensão ambivalente sobre a função formativa da herança do passado, também 

verificável na perspectiva metahistórica melancólica dos primeiros românticos brasileiros, 

como analisa com profundidade Marcelo Rangel, apesar de produzir tensões entre os extratos 

temporais, não era incompatível à fé no progresso histórico da nação, pois o futuro estava 

aberto para o novo, para a realização das potencialidades históricas em germe no passado, que 

compensavam as ambivalências históricas e os conflitos regionais presentes.
215

 Tal 
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compreensão metahistórica, ao predicar que o futuro do Brasil estava aberto para o progresso 

e o seu passado, mesmo que ambivalente, era passível de domesticação, instrumentalização e 

deleite, demonstrou-se fundamental para a formação da plural cultura histórica brasileira em 

um sentido lato, estando em vigor nas enunciações de letrados importantes, que fizeram parte 

do surgimento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e sua consolidação, 

estruturando os horizontes de sedimentação de um sistema literário complexo e diversificado.  

Muitos destes letrados, de toda forma, eram capazes tanto de mobilizar a linguagem 

acadêmica, quanto de produzir textos históricos e literários voltados para um público mais 

amplo. Nesse sentido, autores como Gonçalves de Magalhães, Francisco Adolfo de 

Varnhagen, Von Martius, José de Alencar, Joaquim Norberto de Souza e Silva, Joaquim 

Manuel de Macedo, dentre muitos outros, estavam familiarizados com a compreensão 

metahistórica e suas elaborações macronarrativas que abarcavam a contingência histórica, as 

ambivalências do passado, a melancolia, o sublime histórico, mas que tinham por fiadora a 

relativa estabilidade do presente e a crença na abertura do futuro.
216

  

Ademais, o deleite e o risco advindos da contemplação de um passado imerso em 

contingência são a própria evidência da eficiência da centralização política durante o segundo 

reinado, que tinha à sua disposição uma pluralidade de macronarrativas de formação 

produzida por acadêmicos, diletantes, compiladores, jornalistas, escritores de ficção, hábeis 

em demonstrar a perenidade da nação em meio às tensões. Com efeito, a experiência de risco 

do sublime produzida pela historiografia e pela literatura emerge paralelamente à 

sedimentação do processo de formação nacional. A relativa estabilidade política do Império 

com o fim das guerras civis era um convite para que o ambivalente passado histórico nacional 

fosse compreendido como um ativador da imaginação historiográfica e literária, já que o 

processo de formação mostrava-se suficientemente sólido. Dessa forma, as contingências 

históricas davam ainda mais brilho à perenidade da nação, que teria o seu futuro visto como 
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aberto para o progresso histórico, uma promessa de redenção perene e eficaz às mazelas 

sociais e crises contemporâneas.    

Daniel Pinha evidencia como Machado em seus textos de crítica literária avaliou de 

forma positiva o pecúlio da produção dos letrados que o precederam para a constituição da 

autonomia literária em sua contemporaneidade. Segundo Pinha, Machado não queria limitar a 

literatura brasileira ao afã documental das vanguardas românticas e realistas que visavam 

representar o nacional e nem à demanda por atualização a partir da incorporação das 

vanguardas europeias. Partindo principalmente da crítica de Machado ao romance Primo 

Basílio de Eça de Queirós, publicada em 1878 no jornal O Cruzeiro, Pinha evidencia como 

Machado opunha-se à vanguarda realista pelo fato da mesma confundir o que seria a “verdade 

moral” e a “verdade estética”. Para Machado, o realismo negava o princípio da arte tendo em 

vista suas funções pedagógicas fundadas na demanda de explicar a nação ao submeter a 

literatura à sua dimensão realista e documental. Dessa forma, a crítica de Machado ao 

realismo enquanto vanguarda estende-se também aos diferentes romantismos, tendo em vista 

o objetivo secundado de comprovação empírica das origens e desenvolvimento do que seria o 

gênio literário nacional, visando a orientação pedagógica da boa sociedade.  

Pinha expõe, portanto, que para Machado a “verdade literária” não podia ser medida 

pela “realidade da vida”. Ora, Machado compreendia que a literatura era falha em representar 

a realidade em sua plenitude devido ao caráter perspectivo do observador, o que tornava 

questionável a possibilidade pedagógica de orientação. A função da literatura para Machado, 

Pinha escreve, seria “expor as feridas da sociedade, sem que esta exposição seja capaz, 

necessariamente, de controlar as ações dos leitores na vida”.
217

 Dessa forma, as pretensões 

documentais e pedagógicas do realismo seriam extremamente prejudiciais para Machado, pois 

“extingue do literário o que lhe compõe de modo mais basilar, ou seja, a sua capacidade de 

explorar o real, mas deixá-lo em estado de suspensão”.
218

 

 A partir de Pinha podemos compreender como em Machado se entrecruzam as 

compreensões que avaliam de forma positiva o pecúlio literário nacional e o seu esgotamento 

perante a demanda de uma compreensão mais profunda da autonomia estética da obra de arte. 

Valendo-se do pecúlio literário de letrados que compreendiam a possibilidade de formação da 

nação enquanto um processo de sincronização histórica com a Europa, sendo uma 

possibilidade a reivindicação do futuro aberto em oposição à decadência do velho continente, 

                                                           
217

 Ibidem, p. 197.  
218

 Ibidem, p. 182.  



112 
 

Machado iniciou a sua carreira produzindo romances que, segundo muitos dos seus críticos, 

não desafiaram o conceito de mimeses. Tais romances estavam em grande medida em 

consonância com os valores da boa sociedade Imperial, que se via como herdeira legítima dos 

princípios mais elevados da civilização ocidental moderna.  

 Ora, para além das questões próprias relativas à biografia do autor, que só consolidou 

o seu salto qualitativo no âmbito do romance após ter seu nome reconhecido na esfera pública 

literária e assegurar um emprego público no Ministério da Agricultura, argumento que as 

transformações literárias promovidas por Machado não prescindiram do entendimento da 

horizontalidade em potencial do Brasil para com as demais nações. As Memórias Póstumas 

de Brás Cubas podem ser lidas como a radicalização de uma compreensão metahistórica que 

predicava a horizontalidade em potencial da experiência histórica brasileira em relação com o 

legado histórico ocidental. Tal concepção de horizontalidade foi decisiva para que o livro não 

se limitasse a ser uma crítica à experiência histórica brasileira e sim à experiência da História 

ocidental como um todo. Sendo assim, compreendo que o salto qualitativo de Machado 

significou o aprofundamento de um legado histórico-literário que produziu a formação da 

nação a partir de um entendimento radical da possibilidade ou mesmo efetividade da 

sincronização da experiência histórica brasileira com a europeia. Por ser um herdeiro dessa 

estrutura discursiva que pressupunha a relativa estabilidade da nação e seu sistema literário, 

assim como sua horizontalidade em potencial com as demais nações ditas civilizadas, que 

Machado pode aprofundar uma compreensão literária não limitada à realização da mimeses 

do processo de formação da experiência histórica brasileira.   

 Desse modo, a leitura de Daniel Pinha sobre os princípios norteadores da crítica 

literária de Machado são decisivos: 

 

É a partir dessa condição de horizontalidade que Machado forja a inserção 
do país no processo histórico universal, de dois modos. Primeiro, 

reconhecendo que a trajetória brasileira já possuía um repertório próprio, ou 

seja, um pecúlio brasileiro a ser mobilizado pela nova geração, tanto quanto 

as novas ideias europeias. Esse ponto não conduz Machado a uma visão 

nacionalista da literatura brasileira: está em jogo aí uma concepção universal 

de modernidade que só enxerga a possibilidade de edificação do novo por 

meio dos restos deixados pelo passado. A segunda condição de 

horizontalidade se compreende a partir do modo como Machado fará a 

crítica ao conceito de civilização e da ideia de progresso nele embutido: não 

há diferenças entre brasileiros, demais americanos e europeus, quando estes 

operam com a lógica da antecipação do futuro no presente, por meio da ideia 

de progresso. Todos, igualmente, plenamente civilizados ou não, esvaziam o 

espaço de ponderação crítica moderna quando tentam desfazer a coexistência 
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tensa entre polos opostos em conflito e sem solução, inerentes a qualquer 

acontecimento histórico.
219

 

 

 A crítica radical à experiência histórica moderna em escalas globais presente em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, causticamente corrosiva em direção ao passado e ao 

futuro, é fruto da auto-sustentabilidade de um sistema literário complexo, que pressupunha a 

necessidade de articulação da experiência de crise em meio à estabilidade enquanto uma 

condição intrínseca para a sua manutenção. Nesse sentido, enquanto herdeiro de um legado 

literário que se projetava como um prolongamento da cultura histórica ocidental, Machado 

reivindicou de forma irônica a possibilidade de aprofundar a experiência de assimetria entre o 

literário e o histórico com o intuito de corroer o próprio conceito moderno de História em si. 

A possibilidade de Machado ser lido como um crítico da modernidade ocidental, a despeito 

das interpretações que procuram limitá-lo sobremaneira a uma crítica social do nacional, 

perspectiva confrontada por David Jackson,
220

 se deu perante a consolidação de um legado 

histórico-literário que se constituiu em face à percepção da potencial horizontalidade do 

Brasil com as demais nações modernas. Horizontalidade que se não fosse confirmada no 

presente, tinha por fiadora a projeção de um futuro grandioso.  

 A compreensão da autonomia estética da obra de arte reivindicada por Machado 

emergiu enredada à consolidação da formação da nação e do seu sistema literário, que 

permitia o aprofundamento da experiência de crise. Além disso, o literário não precisaria ser 

mais exclusivamente a documentação mimética da experiência histórica nacional, fosse ela do 

passado ou do presente, pois a nação desfrutava de uma relativa estabilidade que permitia a 

ampliação da possibilidade do entretenimento para além das expectativas da orientação 

pedagógica. Tal compreensão não seria possível se Machado vislumbrasse a história do Brasil 

a partir de uma perspectiva de plena assimetria, de atraso ou decadência, comum à percepção 

de Silvio Romero, pois o seu salto qualitativo parte da necessidade do questionamento do 

conceito moderno de História em dimensões globais. Essa não restrição ao nacional advinda 

do entendimento da horizontalidade histórica permitiu a projeção e radicalização de uma 

compreensão literária corrosiva ao próprio conceito moderno de História. Desse modo, sem 

qualificar o processo de modernização da experiência histórica como bom em si, Machado 

                                                           
219

 PINHA, Daniel. Op. Cit., p. 134.  
220

 JACKSON, David. Machado de Assis: a literary life. New Haven: Yale University Press, 2015, p. 6. 



114 
 

entendeu que por ser um herdeiro do mesmo em plena sedimentação no Brasil poderia se 

lançar ao desafio de corroê-lo em dimensões globais. 

 Argumento que essa compreensão metahistórica complexa, elaborada de forma 

singular em Memórias Póstumas de Brás Cubas, já era ensaiada por Machado em suas 

crônicas, especialmente a partir da década de 1860. Em muitas ocasiões, Machado se lançou 

ao desafio da corrosão do conceito moderno de História em si em dimensões globais. Ora, 

apesar da minha argumentação depender do entendimento de que a horizontalidade da 

literatura brasileira e da história nacional enquanto potencialidade foi decisiva para Machado 

empreender o seu projeto de corrosão do conceito moderno de História, exploro 

simultaneamente como essa possibilidade não prescindiu de uma compreensão radical da 

vulnerabilidade do homem. Para Machado, a pedagogia predicada pelos discursos 

modernizadores de que o sujeito histórico deveria ser o construtor do seu futuro era falha, pois 

o homem não poderia ter controle pleno da experiência da história e dos seus sentidos físicos. 

Assim, a vulnerabilidade do corpo humano tornava inexorável a experiência de crise 

produzida pela assimetria entre experiência e linguagem. Por certo, torna-se impossível 

desvincular tal compreensão da vulnerabilidade humana em vigor nos escritos de Machado da 

sua própria relativa vulnerabilidade de homem de traços africanos e epilético. A possibilidade 

de Machado ser um afirmador do seu destino, especialmente no que diz respeito à produção 

literária, se constituiu em face à sua vulnerabilidade física e social em uma sociedade 

escravista/pós-escravista/racista. Dessa forma, a tão controversa melancolia de Machado se 

relaciona de forma dinâmica com as próprias tensões sociais de uma sociedade racista, cuja 

violência foi protagonista até mesmo no complexo processo de canonização da sua obra.  
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Capítulo 2: Heranças 

 

2. 1. Nabuco vs. Alencar ou belo vs. sublime? 

 

No livro Sublime Historical Experience (2005), Frank Ankersmit argumenta pela 

possibilidade de experimentarmos os “mundos de clima e sentimentos como constitutivos das 

formas que relacionamos com o passado”, pois “a maneira como nos sentimos em relação ao 

passado não é menos importante do que nós sabemos sobre o passado – talvez sendo a 

primeira mais importante”.
221

 A proposta de Ankersmit de sentir os climas do passado emerge 

conectada à sua crítica ao que ele categoriza como perspectivas teóricas transcendentalistas, a 

saber, a hermenêutica, o pós-estruturalismo e o desconstrutivismo. Segundo o autor, cada uma 

dessas perspectivas, à sua maneira, estabelece uma separação entre sujeito e objeto que nega a 

possibilidade da experimentação de climas.
222

 

 Ankersmit argumenta sobre a existência de uma tensão entre experiência e linguagem 

e enfatiza que a tradição filosófica relegou a experiência a uma dimensão subalterna.
223

 Ao 

tematizar essa tensão com o intuito de conferir protagonismo à experiência, Ankersmit 

colocou no centro de sua reflexão a categoria do sublime, que de acordo com Edmund Burke 

e Immanuel Kant nega qualquer possibilidade de estabilidade entre sujeito e objeto.
224

 Nesse 

sentido, Ankersmit compreende o surgimento da modernidade dentro dos horizontes de uma 

experiência histórica sublime, tendo em vista que a cultura histórica ocidental em sua 

propensão de ruptura vivenciou a história enquanto crise, sendo a quebra entre presente e 

passado sentida simultaneamente como uma perda traumática e descoberta.
225
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Ankersmit explora como a hermenêutica, o pós-estruturalismo e o desconstrutivismo 

deram respostas insuficientes à impossibilidade de separação entre sujeito e objeto. Para o 

autor, a compreensão moderna de um distanciamento entre o presente e o passado, que é a 

base da consciência histórica moderna, é uma “ilusão”. Sendo assim, ele expõe que a 

representação “objetiva” baseada na separação entre presente e passado, sujeito e objeto, “é 

como procurar a verdade em sonhos”. Para o autor, uma relação sublime com o passado 

impacta nossas categorias e impossibilita a emergência do “objetivo”.
226

 Paradoxalmente, a 

necessidade de representar o passado, construir uma distância, tem suas origens justamente na 

experiência histórica do sublime, na qual um “eu”, um “presente” ou uma “identidade” não 

pode coincidir mais consigo mesma.   

 

Devemos focar, preferencialmente, na forma que a experiência sublime pode 

convidar-nos ou mesmo exigir-nos a erguer um escudo da representação 

entre um primeiro e um último eu que nós nos tornamos após e por causa de 

termos tido uma experiência sublime. A experiência do sublime é então um 

tipo de experiência que nos convida ou necessita que descartemos ou 

dissociemos um primeiro eu do eu que nós somos após ter tido a experiência 

do sublime em questão. A experiência do sublime então é um tipo de 

experiência que força-nos a abandonar a posição em que nós ainda 

coincidimos com nós mesmos no sentido mais literal do mundo, portanto, é 

como se fossemos duas pessoas ao invés de uma. Assim, então, é como a 

identidade, dissociação (traumática), e o paradoxo epistemológico da 

experiência do sublime coexistem.
227

 

 

Para Ankersmit, a experiência histórica do sublime só é possível porque 

representamos e construímos uma distância entre o presente e o passado. Por outro lado, para 

o autor, essa distância é ilusória, pois a condição da sua emergência é a experiência histórica 

do sublime, que rompe as fronteiras entre presente e passado, sujeito e objeto, a partir da 

experiência traumática da ruptura ou novas descobertas. Desse modo, a experiência histórica 

do sublime é o território fluído e incerto no qual emerge a escrita da história.  

                                                                                                                                                                                     
investigation of these sublime experiences of rupture – think of the Renaissance and of the French revolution – 

could be seen as the ‘research program’ suggested or implied by this book”. 
226

 Ibidem, p. 358. 
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 O impulso contemporâneo de Ankersmit de se expor a climas do passado capazes de 

abalar a compreensão de subjetividade solar, que domestica as experiências através da 

linguagem, foi comum em meio aos letrados brasileiros do século XIX, especialmente àqueles 

que fizeram parte ou se formaram em meio às vanguardas românticas. Logo no início do livro, 

Ankersmit escreve que ele se propõe a “uma reabilitação dos mundos românticos de climas e 

sentimentos como constitutivo das formas que relacionamos com o passado”.
228

 

 Podemos considerar que o debate sobre o sublime teve grande importância em uma 

das mais relevantes polêmicas literárias do Brasil do século XIX. Refiro à polêmica entre José 

de Alencar e Joaquim Nabuco desencadeada a partir da peça O Jesuíta. A imersão nessa 

polêmica é interessante, uma vez que Machado participou dela indiretamente.  

 A estreia da peça se deu no dia 18 de setembro, de 1875, no Teatro São Luís, e não foi 

um sucesso de público. O reflexo da ausência da plateia impulsionou a apreciação do jovem 

Joaquim Nabuco que se posicionou nas páginas de O Globo criticamente à obra em questão e 

ao autor. Nabuco considerava que a crítica literária e teatral se prestava à canonização de 

Alencar e afirma que “[é] bem possível que se não fora o apreço que pessoalmente ao Sr. 

Machado de Assis merece o autor do Jesuíta, o Conservatório brilhasse pela ausência 

absoluta”.
229

 Visando abalar a reputação de Alencar, Nabuco confere grande destaque à 

Machado de Assis, que empreendia um diálogo de longa data com a herança do autor de O 

Guarani. A consolidação de Machado na esfera pública como homem de letras se difere 

bastante das inserções de Alencar e Nabuco, sendo o confronto com os autores uma forma de 

modularmos complexidades em questão.  

Assim como Alencar deu impulso à sua carreira literária ao polemizar com o 

consagrado Gonçalves de Magalhães a propósito de A confederação dos Tamoios,
230

 o jovem 

Nabuco lançava-se ao desafio de descredibilizar as compreensões literárias, estéticas, 

historiográficas e políticas que davam sustentação à obra de Alencar, mobilizando um 

repertório variado de ideias de vanguarda.
231

 No centro da polêmica, a elaboração da 
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experiência histórica por Alencar ganha grande destaque. O personagem principal da peça é o 

padre jesuíta Samuel, que planejou em meados do século XVIII a Independência do Brasil. 

Tamanho anacronismo não poderia ser admitido, pois se a Companhia de Jesus “sonhou ‘um 

Brasil livre’ foi para fazer dele um Paraguai”.
232

 Para Nabuco, a supervalorização da 

importância dos jesuítas para a história do Brasil tornava a obra de Alencar digna de ser lida 

no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), lugar no qual tal quimera poderia ser 

aceita. Entretanto, tal compreensão não era digna do teatro: 

 

Quando muito o Sr. J. de Alencar podia ler esse drama no Instituto em forma 

de memória, e mostrar que tinha como historiador uma imaginação, senão 

tão segura, pelo menos mais ardente do que Michelet; no teatro é que não há 

lugar para essa fantasia que aliás não justifica o seu título – o Jesuíta. 

Quando se dá um título desses a um drama tem-se obrigação de reunir no 

personagem os característicos da espécie, os traços individuais que fundem-

se no perfil histórico da Companhia.
233

 

 

 Apesar da referência irônica ao IHGB no tocante à promoção da prática 

historiográfica, as múltiplas e complexas disputas em meio aos sócios do Instituto 

desautorizam a visão de Nabuco.
234

 A questão relativa à importância histórica dos jesuítas 

para a colonização do Brasil, por exemplo, não era um consenso. O interesse pela retomada da 

relevância histórica dos jesuítas para a formação da nação dizia respeito à discussão sobre a 

necessidade ou não da catequese contemporânea dos povos indígenas. Tal debate antagonizou 

membros do instituto como Francisco Adolfo de Varnhagen, contra a catequese, e Joaquim 

Norberto, Fernandes Pinheiro, Couto de Magalhães, dentre muitos outros, a favor.
235

 Esse 

debate já possuía ampla fortuna crítica e se remonta à History of Brazil (1810-1819), do 

historiador britânico Robert Southey, que foi traduzida para o português em 1861 e anotada 
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pelo cônego Fernandes Pinheiro.
236

 A complexidade da questão pode ser acessada a partir da 

obra de Southey, já que sua compreensão sobre a importância dos jesuítas estava longe de ser 

uma idealização da atuação da Companhia, ao explorar de forma irônica as ambivalências que 

possibilitaram a constituição de uma civilização no Brasil.
237

 

Nabuco se coloca como um crítico da atividade letrada que se constituiu impulsionada 

pelo apoio do Estado, como era o caso do IHGB, e das vanguardas literárias românticas em 

vigor no Brasil. Para ele, Alencar não poderia reclamar da ausência de público na estreia de O 

Jesuíta, pois ele era o autor mais aclamado no Brasil pelos críticos. Magalhães, Torres 

Homem, Porto Alegre e Pereira da Silva não se comparavam em popularidade com o autor de 

O Guarani: “De todos esses escritores, só em luta de popularidade com o Sr. Alencar, é o Sr. 

J. M. de Macedo”.
238

 Perante o insucesso de O Jesuíta, Nabuco via um relativo progresso em 

meio ao gosto do público brasileiro, que apesar de idolatrar Alencar, não foi assistir à peça.
239

 

Alencar, por sua vez, demonstrou-se incomodado com a ausência do público, que, a 

seu ver, valorizava sobremaneira as produções estrangeiras em detrimento das nacionais. Para 

ele, o público não se entusiasmou pela obra devido às críticas negativas publicadas na 

imprensa.
240

 Em defesa da sua peça, afirma que a sua imaginação não deturpava a História, 

pois Samuel era “a personificação de um povo e de uma raça, que surgia no solo americano”, 

o que foi reputado como anacrônico e imoral por Nabuco.
241

 Segundo o autor, a sua peça 

projetava no passado uma ideia grandiosa, ou seja, a realização da Independência em um 

contexto no qual ela não seria possível, “especialmente em 1759 quando no Brasil a imprensa 

era desconhecida e a liberdade mal balbuciava”. Nesse sentido, Samuel “[é] um 

revolucionário; obreiro infatigável do futuro ele prepara os elementos da grande 

concepção”.
242

  

Alencar compreendia que a sua peça não deturpava a História, uma vez que excitava 

nos nacionais a simpatia pela nação. A criação de Samuel tornou-se uma necessidade perante 

o fato de a “data recente” da Independência “escapa(r) à música épica”. Por isso, “era preciso 
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escolher em nossa história colonial algum episódio que se prestasse ao intuito”.
243

 Alencar 

entende que sua “imaginação surge por uma admirável intuição, por uma como exumação do 

pretérito”.
244

 Sua peça poderia ser considerada uma “reivindicação histórica”, pois “se trata de 

nossa história, de nossas tradições de nossos costumes, do que é a nossa alma de povo.”
245

 Em 

face de “um fato que me inspirasse o drama nacional”, Alencar se lançou ao desafio de “cria-

lo de imaginação, filiando-o à história e à tradição, mas de modo que não as deturpasse”.
246

 

Essa não deturpação não diz respeito ao fatual e sim ao horizonte de sentido maior que a sua 

imaginação estabelecia como dever ser: a formação inexorável da nação. Dessa forma, o fato 

histórico pouca importância tinha diante da demanda de se imaginar a nação como uma 

entidade histórica sublime, que apesar de ter emergido enredada em meio a complexidades de 

um passado obscuro, consolidava-se no presente como um Império prenhe de progresso. 

Sendo assim, a performance de Samuel presentificava as ambivalências da formação da 

nação:  

 

Conhecendo o plano ousado de preparar a revolução da independência que 

devia consumar-se em um dia ainda remoto, o Dr. Samuel, que não afagaria 

semelhante ideia se não fosse Jesuíta, devia aplicar à grande obra os recursos 

da política do Instituto, e constituir-se o inflexível instrumento de uma ideia.  

Mas esse homem não é fanático, nem perverso. Não é Ravaillac, nem 

Torquemada. A alucinação não o cega; o sangue não o deleita. Como o 

general que defende uma causa, ele não hesitará, se for preciso, em arrasar 

uma praça, dizimar o inimigo e aniquilar o obstáculo.  

Mas terá consciência de seu ato. Sua razão lhe advertirá que perpetra um 

crime, e seu coração nobre e generoso padecerá com a implacável 

necessidade. Sacrificar-se-á ele primeiro. Apelará da lei para o destino; dos 

homens para Deus; e seguirá sua marcha providencial, como os grandes 

criminosos da história, que se chamam heróis e conquistadores.  

Nesta religião de uma ideia, ante a qual se curvam uma razão vigorosa em 

coração pujante; nesta sublime idolatria da pátria, apenas sonhada, e ante a 

qual já emudecem todas as virtudes, como todas as paixões; não há um 

drama belo, enérgico e majestoso? 

As maiores forças do homem; a sua consciência, o seu coração, e a sua 

inteligência, em antítese. E notai que a consciência, era a do ministro da 

religião, o coração, o de um pai, e a inteligência, a de um gênio. Três almas 

em um só corpo; e que almas? Cada uma delas um arcanjo revoltado, que o 

Onipotente encadeara nessa frágil argila.  

Esse vulto sombrio, velado em seu mistério, mas tocado a espaços pelo 

fulgor do pensamento, como o oceano pelo fogo do céu, não é um homem; é 
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quase a humanidade. Na cena ele deve ser simultaneamente o padre, e o 

patriota, o apóstolo da liberdade.  

Mas sucedem-se tão rapidamente as revoluções desse grande espírito, 

reclamado pelos acontecimentos, que não podereis dizer contemplando-o o 

que é ele, ou por qual face apresenta-se a sua poderosa individualidade. Só 

quando o exalta a esperança de realizar o magno pensamento, é que se 

destaca e ilumina a sua majestosa estatura, e mostra o percursor do Brasil, o 

gênio capaz de suscitar da barbárie este império americano, e dar no novo 

mundo uma pátria à liberdade foragida.
247

  

 

 Alencar expõe que Samuel é um discípulo da filosofia política de Maquiavel, assim 

como Richelieu, Mazarini, Pombal, homens que foram estadistas do absolutismo. De acordo 

com o romancista, contemporaneamente, os “ministros constitucionais” ainda aplicariam as 

máximas políticas de Maquiavel, porém, “[o]utrora derramava-se mais sangue; nos tempos 

modernos corre mais o dinheiro; no fundo a tática é a mesma”.
248

 Samuel não poupava 

esforços para alcançar o seu objetivo final, que era a Independência do Brasil. Desse modo, o 

padre jesuíta rebaixava o ideal da política clássica para agir pragmaticamente buscando a 

realização do seu fim maior. Portanto, Samuel não se diferenciava de grandes personagens 

históricos que foram conquistadores ou revolucionários, pois a sua ação, muitas vezes 

corrompida, era santificada em instância última pela moralidade superior da causa que 

almejava. Logo, Alencar caracteriza a ação de Samuel como movida por uma “razão 

vigorosa” e um “coração pujante”, dupla motivação que compunha a sua “sublime idolatria” à 

causa da Independência. As forças fundamentais que o impulsionavam, “a sua consciência, o 

seu coração, e a sua inteligência”, se constituíam “em antítese”. Ele possuía “[t]rês almas em 

um só corpo”, sendo  “[c]ada uma delas um arcanjo revoltado”. Toda essa complexidade foi 

unida por Deus “nessa frágil argila”.  

 Alencar atribui a Samuel as características de grandes revolucionários e 

conquistadores que incorporaram o espírito da História em si. Hegel afirma, em sua filosofia 

da História, serem as contraditórias paixões dos grandes homens manifestações da presença 

do espírito absoluto.
249

 Alencar faz um movimento semelhante: o que Hegel via em toda a 

História, isto é, a manifestação do espírito absoluto em todas as épocas, Alencar atribui a 

Samuel. Entretanto, Samuel não era o espírito absoluto da História em si. Ele era o espírito da 
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experiência histórica brasileira em germe no passado, que não foi projetado por Alencar para 

aspirar a uma harmonização ideal. Assim, a expectativa de Hegel de aspirar à exorcização 

plena do espírito absoluto não foi seguida por Alencar.
250

 Dessa maneira, Samuel presentifica 

o espírito da experiência histórica nacional, individualidade que se apresentava digna de 

expressar com a sua cor local sublime as suas próprias ambivalências, também constitutivas 

da História universal.  

Ao compreender a experiência histórica como sublime, o que tornou necessária a 

presentificação das suas ambiguidades para o homem elevar o seu caráter moral, Alencar 

demonstra-se próximo às concepções filosóficas e estéticas de Friedrich Schiller. Para 

Schiller, a experiência do sublime evidencia a dimensão irracional e incomensurável da 

experiência histórica, provocando a dor. No entanto, de forma ambivalente, a experiência do 

sublime mostra-se capaz de desvelar ao homem “sua própria independência das condições 

naturais”. Dessa forma, a capacidade moral superior do homem é ativada pela experiência do 

sublime, que presentifica a fragilidade humana perante a natureza e a experiência histórica. A 

superioridade moral surge da compreensão da vulnerabilidade do homem.  Nesse sentido, a 

diferenciação entre as experiências estéticas do belo e do sublime por Schiller pode servir 

para entendermos as dissenções entre Alencar e Nabuco:  

 

No caso do belo, a razão e a sensibilidade se harmonizam, de modo que 

apenas em função dessa harmonia ele tem seu atrativo para nós. Portanto, 

apenas por meio da beleza nunca experimentaríamos que estamos destinados 

a nos mostrar como puras inteligências, e que somos capazes disso. No caso 

do sublime, em contrapartida, a razão e a sensibilidade não se harmonizam, e 

justamente nessa contradição entre as duas reside a magia com que ele toma 

nosso ânimo. Aqui, o homem físico e o moral são separados um do outro do 

modo mais contundente, pois é exatamente no caso dos objetos nos quais o 

primeiro sente apenas suas limitações que o outro faz a experiência de sua 

força, sendo elevado infinitamente por aquilo mesmo que pressiona o outro 

contra o solo.
251

 

 

 Schiller argumenta que o homem aprende a apreciar primeiro o belo enquanto ainda 

foge do sublime. A função da educação estética, então, seria impulsionar o homem a ser capaz 

                                                           
250

 Sendo assim, a conclusão de Hegel é instrutiva: “A história universal é o processo desse desenvolvimento e 

do devenir real do espírito no palco mutável de seus acontecimentos – eis a verdadeira teodiceia, a justificação 

de Deus na história. Só a percepção disso pode reconciliar a história universal com a realidade: a certeza de que 

aquilo que aconteceu, e que acontece todos os dias, não apenas não se faz sem Deus, mas é essencialmente a Sua 

obra”. Ibidem, 373. 
251

 SCHILLER, Friedrich. “Sobre o sublime”. Do sublime ao trágico. SÜSSEKIND, Pedro (Org.). Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2011, pp. 53-74, p. 61-62.  



123 
 

de contemplar tanto o belo quanto o sublime. A possibilidade de admirar a beleza seria “nosso 

primeiro amor”, nos conduzindo “do estado natural bruto ao refinamento”.
252

 Porém, essa 

faculdade amadureceria lentamente. Apesar do gosto pelo belo florescer primeiro, sua 

maturidade dependeria do “cultivo de uma riqueza de conceitos na cabeça e de um tesouro de 

princípios no peito, e em especial para que se desenvolva a partir da razão a capacidade de 

sentir voltada para o grande e o sublime”.
253

 Ao associar a contemplação do belo como 

característica da infância e a sua maturação como lenta, passando necessariamente pela 

abertura ao sublime, as categorizações de Schiller são instrutivas para a compreensão das 

tensões entre Alencar e Nabuco.  

Para Joaquim Nabuco, os exageros da imaginação de Alencar não se limitaram à obra 

O Jesuíta. Também constituíam o seu livro mais conhecido, O Guarani, igualmente encenado 

no teatro. Nabuco empreende a crítica do famoso livro no desenvolvimento da polêmica com 

Alencar e enfatiza a falta de precisão histórica na estruturação do enredo, a carência de 

verossimilhança no desenvolvimento das ações e a utilização de uma imaginação indômita, 

mobilizada como recurso para evocar a presença do outro afastado no tempo e no espaço. 

Nabuco compreendia que os exageros da imaginação de Alencar iam na contramão das 

vanguardas realistas e naturalistas por não incorporarem os avanços científicos relativos à 

observação e descrição crítica da realidade.
254

 Sobretudo, a obra de Alencar era ofensiva à 

moralidade contemporânea civilizada ao estetizar as ações de homens bárbaros e selvagens, 

concebidos como indignos de serem representantes da nação.
255

 Assim, o prognóstico de 
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Nabuco a respeito da recepção de O Guarani pela posteridade era aterrador, pois se tratava de 

uma obra “que falta a verdade, o movimento, a poesia, a observação, a lógica, e algumas 

vezes, o que é muito grave, o senso comum; e por isso eu receio que o Guarani fique sendo no 

futuro, apenas um libreto”.
256

  

 Alencar refutou duramente as críticas de Nabuco. Acima de tudo, Alencar depositava a 

sua esperança no futuro de progresso da nação brasileira e sua literatura. O então ministro 

acreditava que seria superado pela posteridade, no entanto, mostrava-se seguro a respeito da 

indulgência dos letrados do futuro. Dessa forma, Alencar demonstra o seu otimismo: 

 

O Brasil não é uma pátria ingrata como a sonha o crítico à sua feição; e o 

futuro deste grande Império há de ser feito por uma civilização generosa, não 

pelo acinte e a inveja.  

Mais cedo do que outros países, o império americano possuirá uma literatura 

opulenta que ofusque este período embrionário. Mas estou convencido de 

que minha pátria no seu apogeu não esquecerá o modesto nome dos 

primeiros, embora toscos, obreiros, que trabalharam no grande monumento 

nacional.
257

  

 

 Para Nabuco, só poderia existir um futuro para a nação e sua literatura se uma ruptura 

abrupta com o passado acontecesse. O jovem letrado via como imoral a representação do 

escravo no teatro da forma realizada nas peças O Demônio Familiar e Mãe. Nabuco expõe a 

propósito de O Demônio Familiar que um escravo como Pedro, criado com os filhos dos 

senhores, não poderia falar “uma língua que nos parece bárbara”. E mesmo se falasse dessa 

maneira, tal linguagem não deveria ser encenada: “Já é bastante ouvir nas ruas a linguagem 

confusa, incorreta dos escravos; há certas máculas sociais que não se devem trazer ao teatro, 

como o nosso principal elemento cômico, para fazer rir”.
258

 Para Nabuco, a arte produzida por 

Alencar era uma ofensa para o resto do mundo civilizado. Uma “plateia europeia” reagiria 

com “desdém” perante tamanha barbaridade. Ademais, Alencar era um “dramaturgo 

escravagista”, sendo que “o seu teatro só abala a escravidão em nosso espírito, não no 

dele”.
259
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Para Machado de Assis, a representação do escravo nas peças de Alencar excitava 

sentimentos de compaixão para com os cativos e contrários à instituição escravista.
260

 

Nabuco, por sua vez, sentia-se ofendido. O jovem crítico sentia “profundo pesar” por ver o 

teatro brasileiro “limitado por uma linha negra, e nacionalizado pela escravidão”. Essa 

situação não poderia ser aceita, pois “[s]e isso ofende o estrangeiro, como não humilha o 

brasileiro!”
 261

 

 Segundo Nabuco, a presença do escravo era desagradável, uma vez que a sua cultura 

era entendida como degradante ao ser medida pelo padrão de referência centro-europeu.
262

 

Desse modo, apesar de ser um militante da causa abolicionista, o jovem letrado colocava 

limites ao reconhecimento da importância da presença afrodescendente para a formação da 

nação, devido à sua visão negativa da mestiçagem. Perspectiva que fatalmente encontraria 

resistência, pois a compreensão da mestiçagem enquanto algo positivo e a necessidade de se 

estudar a contribuição afrodescendente se remontava ao texto premiado pelo IHGB, Como se 

deve escrever a História do Brasil, publicado em 1844, de autoria de Karl Friedrich Philip 

Von Martius.
263

 Contrariando tal perspectiva, Nabuco é ainda mais incisivo em sua crítica a 

respeito da peça Mãe: 

 

O Sr. J. de Alencar, porém, não concluiu contra a escravidão nesse drama. 

Ele não podia faltar, como mostrou por seus votos na câmara, com a fé 

profunda que tem nos destinos dessa instituição. Fazendo os diversos 

representantes do que ele chama a nossa sociedade, consentirem no 

casamento de uma rapariga com um liberto, filho natural de uma escrava e 

que vendera a mãe, o escritor ofendeu todos os sentimentos que fazem a 

dignidade da nossa raça. A escravidão é a atmosfera do seu teatro; os seus 

personagens respiram nela, desenvolvem-se com perfeita indiferença nesse 

meio corrompido. Neste caso, porém, ainda se verifica o meu juízo sobre a 

inteligência do Sr. J. Alencar. Se a escravidão sai abalada do seu drama e da 

sua comédia, não é que ele tivesse querido atingir esse fim, é que se vê como 

ele avilta a literatura que inspira. Não era nessa raça infeliz que o Sr. J. de 

Alencar devia ter procurado o ideal da mãe; entre os animais ser-lhe-ia fácil 
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descobrir casos de heroísmo materno muito mais tocantes, do que o dessa 

escrava que se faz, sem sacrifício, vender pelo filho [...].
264

  

 

 Alencar contra-argumenta afirmando não ser um entusiasta da escravidão, mas que 

respeitava a sua legalidade. O dramaturgo demonstra não ser favorável à abolição imediata da 

escravidão, pois era a “favor de sua extinção espontânea e natural, que devia resultar da 

revolução dos costumes, por mim assinalada”.
265

 Assim, ele aponta a convergência da sua 

atuação na política e no teatro. Nabuco, a despeito de ser a favor da abolição imediata, 

mostrava-se incomodado com a presença da cultura afrodescendente em uma sociedade que 

deveria seguir os padrões estéticos e de progresso centro-europeus. Portanto, o argumento 

pela abolição não caminhava necessariamente atrelado ao reconhecimento da importância 

histórica da cultura afrodescendente para o país.
266

 Já para Alencar, o fim da escravidão 

deveria ser fruto de transformações políticas, culturais e estéticas que ampliassem a absorção 

consciente e espontânea da cultura afrodescendente em meio à sociedade brasileira.
267

  

 Alencar ironiza a sensibilidade de Nabuco, que sentia horror à representação do 

escravo no teatro. O ministro afirma que “[d]os espasmos do último folhetim, induzo que o 

Sr. Nabuco o escreveu com um vidrinho de sais em cima da mesa; e que amiúde o aspirava 
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para dissipar os vapores e vertigens causados em tão delicada compleição [...]”.
268

 A 

excessiva sensibilidade de Nabuco é compreendida por Alencar como uma falta de 

maturidade em face à experiência de mundo e literária do jovem crítico.
269

 Para Alencar, a 

escravidão foi decisiva para a formação nacional e os costumes dos escravos eram dignos de 

serem evocados como representativos da nação: 

 

O folhetinista nasceu como a geração coeva em um país de escravos, no seio 

de uma respeitável e ilustre família servida por escravos. Esses lábios 

purpurinos, que já não podem sem náuseas pronunciar a palavra moleque, 

talvez sugassem o leite de uma escrava, como aconteceu, não a mim, porém 

a muitos outros que não cedem no respeito à dignidade humana. Esses 

ouvidos susceptíveis, que já não podem sofrer o vocábulo sinhá, devem tê-lo 

escutado constantemente na infância, ou outro equivalente. 

Mas o nosso alfenim (ai; não me toque!) “aborrece tudo o que lembra a 

escravidão”. Aborrece então seu país, que ainda a conserva? Aborrece sua 

infância, passada entre ela? Aborrece seu venerando pai, que não se animou 

a propor a abolição imediata, e a si mesmo, pois deve sua educação e bem-

estar ao café, ao algodão e à cana, plantados pelo braço cativo?
270

  

 

 De acordo com Alencar, todos os brasileiros eram responsáveis pela escravidão, que 

sem dúvida era uma “chaga social”.
271

 Sendo assim, “[a] escravidão é um fato de que todos 

nós brasileiros assumimos a responsabilidade, pois somos cúmplices nele como cidadãos do 

Império”.
272

 Nabuco, então, não tinha “o direito de eximir-se à solidariedade nacional, 

atirando ao nome da pátria, como um estigma, os erros comuns”, já que a escravidão era um 

legado herdado do passado em meio ao qual o Império se formou. Dessa maneira, “por mais 

adiantadas que sejam suas ideias”, seria injusto estigmatizar o legado do passado como algo 

que devia ser eliminado em nome de um futuro utópico.
273

 Assim, a construção do futuro 

demandava a articulação do legado passado, pois a abolição imediata da escravidão não 

resolveria os problemas nacionais. Por isso, a ideia de ruptura abrupta com o passado era 
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injusta, porque a “geração nova que desponta rica de aspirações largas e generosas, deve 

lembrar-se que fomos nós, os obreiros do presente e antes de nós os roteadores do passado, 

quem preparou o leito à corrente fecunda e rasgou os horizontes à civilização brasileira”.
274

 

Nesse sentido, para Alencar, o importante não era procurar culpados pela permanência 

da escravidão, e sim fazer justiça à herança positiva do passado. Desse modo, o desejo de 

ruptura expresso por Nabuco é identificado por Alencar como um narcisismo geracional: 

“Exprobar a seus predecessores o atraso de que eles não têm culpa; de trair o passado para 

avolumar a sua individualidade; fazer da memória dos progenitores e da dignidade do país, 

troféu para o seu ídolo caricato; é procedimento, que espero em Deus, não fará exemplo no 

Brasil”.
275

 Segundo Alencar, a abertura do futuro da nação dependia da incorporação do seu 

passado, que mesmo enredado em ambivalências, foi a condição necessária que possibilitou a 

consolidação do Império. Portanto, projetar um futuro utópico demandava a incorporação da 

contribuição legada por indígenas e escravos, assim como o respeito ao trabalho das gerações 

de letrados precedentes.   

Alencar entendia que não era possível imaginar o futuro enquanto uma ruptura plena. 

Dessa maneira, o projeto estético-político-literário-historiográfico de Alencar se constituiu 

fundamentado na ideia de que as ambivalências do passado nacional eram sublimes, pois os 

erros pretéritos e as dificuldades do presente evidenciavam a grandeza do empreendimento 

que foi a consolidação de um Império com o futuro aberto para a perpetuação da sua glória. 

Grandiosidade que não poderia ser definida pela assimilação normativa da estética do belo e 

pela compreensão do progresso histórico enquanto linearidade e sucessão, do modo como 

reivindicado por Joaquim Nabuco.  

Dessa forma, o caráter sublime da experiência histórica brasileira era digno da 

representação literária, visto que “a literatura é de todos os monumentos e arquivos humanos, 

o que melhor reflete a fisionomia de um povo e de uma idade”, não podendo se limitar à 

narrativa do que é plenamente aprazível aos sentidos.
276

 Alencar ressalta o desconhecimento 
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de Nabuco em relação a autores antigos como “Plauto, Terêncio, e antes deles os poetas 

gregos, [que] expuseram em cena o cativeiro [...]”. Para Alencar, o grego e o romano não 

poderiam ser “tão melindroso[s] que sentisse[m] enjoos por ver na cena entes com quem 

convivia na mesma cidade” [...].
277

 O autor de O Guarani, então, procura enfatizar o caráter 

sublime da experiência histórica humana, cercada também pelos sentimentos e ações vis em 

vigor em todas as épocas, que são passíveis de serem representados pela literatura: 

 

Shakespeare é um gênio; mas a sublimidade de sua poesia não pode inverter 

a natureza. Nem o suicídio recíproco de Romeu e Julieta, que não 

sobrevivem à perda do seu amor; nem o de Otelo, que pune-se da ferocidade 

do seu ciúme, é tão nobre e grande como o da mãe que imola-se à felicidade 

e honra do filho. Aqui não há o egoísmo de uma paixão, nem o remorso de 

um crime: é o heroísmo da abnegação. 

Diz o folhetinista que um animal ofereceria mais sublime exemplo de 

maternidade do que esse; e doesta-me por ter procurado tão longe, em uma 

raça infeliz, o ideal da mãe 

[...]. 

O ideal é justamente essa assunção d’alma desprendida das condições 

materiais, e o seu maior relevo está no contraste. Para não fazer agora uma 

excursão pela literatura clássica e moderna, basta lembrar que o mais belo 

ideal da humanidade, o Cristo, nasceu em uma estrebaria e viveu entre a 

ralé.
278

 

 

 Na visão de Alencar, o prazer estético nasce das contrariedades produzidas pelo 

sublime, condição necessária para a apreciação até mesmo do que é mais belo. Para 

confrontar tal compreensão fundada na ambivalência, Nabuco estrutura sua refutação 

procurando comprovar científica e moralmente como Alencar de forma recorrente em sua 

carreira almejou o sublime, mas alcançou o ridículo. Assim sendo, sentenças como “[n]ós 

vamos ver que o sublime não dista um passo do ridículo”
279

 e “[o] sublime já está se 

desfazendo no ridículo”
280

 não são fortuitas. Tais sentenças evidenciam o quanto a estética 

alencariana era uma ofensa aos ideais literários, científicos e morais secundados pelo jovem 
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Nabuco, que procurava o prazer estético e a orientação pedagógica em expressões artísticas 

capazes de evocar a adesão plena, entendida como afastada das ambivalências.  

De fato, em Minha Formação, obra de maturidade, Nabuco demonstra certo “receio” 

por talvez ter “tratado com a presunção e a injustiça da mocidade o grande escritor”. Nabuco 

diz não ter lido novamente os folhetins e não se lembrar “até onde foi a minha crítica, si ela 

ofendeu o que há de profundo, nacional, em Alencar”.
281

 Nesse livro, o autor apresenta-se 

aberto à contemplação do prazer estético evocado pelas memórias da sua infância em meio 

aos escravos.
282

 A despeito das mudanças de perspectiva posteriormente, o enredamento das 

compreensões estéticas e científicas do jovem escritor nos é instrutivo. Henrique Antonio Ré 

analisa como os escritos de Nabuco expressam a concepção de hierarquia racial a partir do 

diálogo com as teorias racialistas cientificistas. O autor pondera que “a maioria das vezes que 

[Nabuco] se referiu à inferioridade das raças não-brancas, suas afirmações vinham 

acompanhadas do cuidado de frisar que o problema que assolava o Brasil não era oriundo da 

‘raça negra’, mas do cativeiro a que essa raça esteve submetida”.
283

 Sob essa ótica, Antonio 

Ré considera que frequentemente o conceito de “raça histórica” parece se sobrepor ao de 

“raça biológica”, compreensão sempre envolvida em ambiguidades, tendo em vista a 

constante evocação da deterioração sanguínea dos negros e da necessidade de migração 

europeia. Desse modo, de forma ambígua, o atraso da raça negra constantemente era atribuído 

à escravidão. No entanto, o autor analisa a atuação de Nabuco a propósito dos debates 

relativos à imigração chinesa em 1879. Nessa ocasião, Nabuco se posiciona contrariamente, 

argumentando sobre a inferioridade racial chinesa em um sentido biológico, o que reforçava a 

sua militância pela migração europeia. Sendo assim, Antonio Ré conclui: 

 

[…] Nabuco não esteve afastado das teorias raciais do século XIX. As 

expressões por ele utilizadas quando se referia às raças, fossem elas quais 

fossem, não autorizam essa leitura. Se tratasse a questão racial como um 

problema histórico e não biológico, não precisaria se referir a todo momento 

ao sangue, nem precisaria se preocupar com a introdução de imigrantes 

europeus com vistas a embranquecer a população brasileira, de modo a que, 

pelo cruzamento, a raça inferior, se absorvesse no todo. Sendo homem de 

sua época, ele lidou e flertou com as teorias raciais e se esforçou por tentar 

compatibilizar os requisitos que o modelo de nação europeia exigia com as 
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peculiaridades da sociedade brasileira, dentre elas a grande massa 

populacional de extração africana, considerada aos olhos da ciência da 

época como inferior e até mesmo incapaz de exercer qualquer espécie de 

cidadania.
284

 

 

 Antonio Ré chama atenção para o caráter indulgente da fortuna crítica da obra de 

Nabuco, que em grande medida optou em conferir ênfase à sua compreensão do racismo 

histórico, condicionada pela sua apreciação da influência histórica e social deletéria da 

escravidão, a despeito do racismo biológico, que condenaria os negros como uma raça 

inferior. A partir da análise de Antonio Ré, somos levados a questionar se as críticas de 

Nabuco a Alencar partem do princípio do racismo científico, já que o letrado afirma que o 

autor de Mãe “ofendeu todos os sentimentos que fazem a dignidade da nossa raça” ao levar o 

público ao consentimento “no casamento de uma rapariga com um liberto”. Nabuco, então, 

contrapõe hierarquicamente “a nossa raça” à “raça infeliz”, na qual Alencar procurou “o ideal 

da mãe”. Portanto, se o preconceito racial por motivos históricos é evidente, devido à 

presença da escravidão, o racismo biológico permanece como uma possibilidade latente.  

 A própria resistência de Nabuco a José Veríssimo se referir a Machado como “mulato” 

após sua morte em 1908 não pode ser compreendida fora dos horizontes do racismo científico, 

como ressaltado por Terezinha Zimbrão da Silva. De forma sintética, Veríssimo afirma sobre 

Machado: “Mulato, foi de fato um grego da melhor época”. Em contraposição, Nabuco 

responde que Machado “era branco, e creio que por tal se tomava”. Enfatiza que “quando 

houvesse sangue estranho, isto em nada afetava a sua perfeita caracterização caucásia”, e 

conclui: “Eu pelo menos só vi nele o grego”.
285

 Tendo em vista a vigência das teorias do 

racismo científico em meio à sociedade brasileira, presente nas enunciações dos próprios 

letrados próximos a Machado, Terezinha Zimbrão da Silva argumenta sobre o caráter 

subversivo da tematização da presença da cultura afrodescendente no Brasil por Machado, 

refutando seu pretenso absenteísmo. Esse caráter subversivo não deixou de se valer de uma 

ética do cuidado de si por parte do autor, pois foram com “estratégias de caramujo, ou seja, de 

modo dissimulado e não explícito, que o pertencimento étnico comparece na obra 

machadiana”.
286
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 Se por um lado é necessário levar em consideração a vigência das teorias racialistas 

para a interpretação dos textos de Nabuco, como enfatizado por Antonio Ré, também parece 

importante colocarmos em questão os dissensos contemporâneos ainda evocados pela obra de 

Alencar. Em sua introdução à edição crítica dos escritos políticos de Alencar, José Murilo de 

Carvalho explora o debate sobre a escravidão presente nas Novas Cartas Políticas de Erasmo, 

endereçadas ao Imperador. Carvalho destaca que o argumento sobre a legalidade da 

escravidão dado por Alencar remonta às compreensões de Azeredo Coutinho sobre o assunto, 

que confere ênfase à necessidade histórica: “a escravidão era uma etapa no processo 

civilizatório. Sendo um produto da vida social, presente em todas as sociedades, o tráfico e a 

escravidão eram justos enquanto durasse sua necessidade, eram parte do direito de 

autopreservação dos que os exerciam”.
287

  

Carvalho explica que para Alencar a escravidão surgiu enquanto uma necessidade 

histórica, assim como a servidão feudal europeia, e a mesma conheceria seu fim com o 

desenvolvimento progressivo da sociedade brasileira. Nesse sentido, o autor aponta como 

Alencar procurou deslegitimar a pressão pelo fim imediato da escravidão ao ressaltar a sua 

legitimidade histórica: “A escravidão não foi instituída por lei e não desaparecerá por uma lei. 

O Brasil, continua, estava caminhando no sentido da abolição, e não cabia ao governo 

intervir”.
288

 Dessa forma, Alencar considerava a política do ventre livre desastrosa, pois “ao 

dividir famílias e gerações entre escravos e livres, iria incendiar o país, causar a ruína dos 

proprietários e a revolta dos escravos. Provocaria a pior das guerras, a guerra social”.
289

 

Portanto, para evitar os riscos da abolição promovida pela ação estatal, Alencar argumentava 

a favor de uma abolição gradual, que, segundo ele, certamente viria acontecer com o 

progresso dos costumes.  

 Nessa perspectiva, José Murilo de Carvalho questiona o fato de Alencar ser visto por 

parte significativa da sua fortuna crítica como escravista, de forma semelhante ao que foi 

ressaltado por Nabuco:  

 

Seja como for, não há, mesmo nas Novas Cartas, qualquer defesa da justiça 

e da moralidade da escravidão em si, ao contrário do que se passou com 

autores sulistas norte-americanos. Que sua oposição à interferência do 

governo na questão fosse a de um conservador não há dúvida: ele mesmo se 
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dizia conservador e disso se orgulhava. Que fosse a de um escravista não 

parece.
290

 

  

 Em seu recente livro Flores, Votos e Balas (2016), Angela Alonso assume um tom 

mais crítico e expõe que a racialização explícita no escravismo estadunidense foi mitigada no 

Brasil. Sendo assim, o escravismo brasileiro adotou a técnica de inviabilização do escravo, 

como a utilizada por Alencar em O Guarani, que “reduzia a nação à comunidade imaginada 

de aristocratas, portugueses e autóctones, com expurgo do africano”.
291

 Quando da 

representação do negro, como realizado em O Tronco do Ipê (1871), a autora enfatiza que 

Alencar usou a estratégia de animalizar e demonizar o velho africano Benedito.
292

 Já em O 

Demônio Familiar, destaca a “tópica da candura da escravidão”, tendo em vista as confusões 

de Pedro não serem punidas com o castigo e sim com “a perda do amparo de uma família 

patriarcal”.
293

 Alencar defendeu a escravidão enfatizando tanto seu benefício aos africanos, 

por livrá-los da guerra e do fetichismo da África, alegação feita nos debates sobre o ventre 

livre, em 1871,
294

 quanto sua importância “crucial para a formação do Estado, a colonização e 

o povoamento do Brasil”, argumento presente nas Cartas de Erasmo ao Imperador, de 1867 e 

1868.
295

 Desse modo, apesar de não ser um ideólogo da escravidão utilizando-se abertamente 

de argumentos fundados na desigualdade racial, Alonso ressalta que Alencar mobilizou uma 

“retórica da reação” contra a lei do ventre livre, passível de ser categorizada como um 

“escravismo de circunstâncias”.
296

  

Angela Alonso afirma que esse discurso político de resistência ao ventre livre foi 

caracterizado pela argumentação a respeito do “efeito perverso da reforma, sua futilidade e a 

ameaça que representaria para a ordem social”.
297

 Para Alencar, a argumentação abolicionista 

era fútil, visto que a emancipação viria a acontecer naturalmente com o passar do tempo. Era 

irresponsável, porque traria o risco da guerra civil ao fragmentar as famílias escravas em 

libertos e cativos e atentar contra os direitos dos senhores. Portanto, a retórica da reação 

reivindicava para si a racionalidade e a prudência, uma vez que “[e]conomia, cristianismo, 
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civilização e o ‘culto da liberdade’ aconselhavam manter a escravidão”.
298

 Uma questão 

central destacada por Alonso é que esse discurso não ficou restrito ao debate parlamentar: 

 

O escravismo de circunstância, essa retórica de defesa do modo de vida 

escravocrata, sustentou um ativismo, o escravismo político, conjunto de 

práticas de resistência: petições, discursos, panfletos, artigos de imprensa, 

folhetins, versos, reuniões, bloqueio nas instituições políticas e articulação 

de braço na sociedade, os Clubes da Lavoura.
299

 

 

 A partir da perspectiva abolicionista reiterada por Nabuco, que militava pela abolição 

imediata da escravidão, a posição assumida por Alencar era escravagista, pois ele condenava 

no presente que muitos indivíduos não poderiam desfrutar da liberdade. Para Nabuco, tal 

impacto também seria sentido em longo prazo pela nação, que seria por mais algumas décadas 

a única a manter a escravidão, evidenciando sua barbaridade e seu atraso civilizacional para 

todo o mundo. Os argumentos de caráter imediatista de Nabuco foram desenvolvidos 

minuciosamente em O Abolicionismo (1883). No livro, Nabuco argumenta como a não 

abolição imediata da escravidão implicaria no prolongamento do sofrimento individual e 

coletivo, que impossibilitava o Brasil de ser ranqueado em meio às nações civilizadas.
300

 De 

fato, a crítica de Nabuco, ao desmascarar o conservadorismo de Alencar, revela o quanto o 

discurso do autor de O Guarani representava o interesse político das elites empenhadas em 

prolongar a escravidão. Todavia, Nabuco propunha a abolição imediata da escravidão como 

passo decisivo para uma ruptura definitiva com o passado, que deveria ser esquecido em 

nome de um futuro ideal, no qual o elemento branco fosse preponderante.   

 Entre as compreensões opostas de Alencar e Nabuco, podemos situar a constituição da 

percepção complexa de Machado sobre a questão ao longo das décadas. Ele se demonstrou 

favorável à luta pelo fim da escravidão e atuou de forma decisiva no Ministério da Agricultura 

para a implementação da Lei do Ventre Livre, como Sidney Chalhoub comprova.
301

 Porém, 

Machado não idealizou que a abolição fosse um marco para uma ruptura em potencial 

definitiva com o passado, como argumenta John Gledson. Machado tinha consciência de que 
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a abolição não resolveria de imediato os problemas sociais do Brasil.
302

 Dessa forma, 

podemos inferir que para Machado a abolição da escravidão era um progresso relativo, digno 

do empenho da ação política direta pelo benefício imediato que trazia. No entanto, a abolição 

não poderia ser interpretada como um evento representativo do progresso evolutivo da 

História em si, uma ruptura com o passado em direção ao estabelecimento de um futuro 

glorioso, como queria Nabuco. A possibilidade de melhoramento da condição de vida da 

população negra passaria pelo desenvolvimento das compreensões estético-políticas que não 

viam a sua presença como uma ofensa.   

 Alencar acreditou que a despeito das mazelas presentes na história do Brasil a nação 

progredia, não sendo a escravidão uma contradição absoluta que impossibilitaria a 

horizontalidade futura em relação às demais nações civilizadas. Apesar de ser um crítico da 

instituição escravista, concebia que o seu legado deveria ser reconhecido como fundamental 

para a formação da nação. Nabuco, por sua vez, colocou em polos opostos progresso histórico 

e escravidão. A presença latente do racismo científico em suas enunciações torna possível a 

interpretação de que ele antagonizou progresso histórico e afrodescendência. Machado, por 

outro lado, deixa transparecer desde a década de 1860 o seu ceticismo a respeito do progresso 

da História em si. Entretanto, assim como Alencar, não deixou de apontar para a possibilidade 

de o Brasil ser uma nação protagonista no cenário internacional, incluindo o campo literário. 

Otimista, Alencar concebia as ambivalências da experiência histórica nacional como análogas 

às de outras nações. Nesse sentido, a experiência histórica nacional era entendida como uma 

parte constitutiva do progresso da História em si em escalas universais.  

Para além das complexidades relativas às tensões que envolvem experiência da 

história, estética e política, as relações dos então jovens Machado e Nabuco com o já 

consagrado Alencar, revelam aspectos importantes no que diz respeito à possibilidade de 

estabelecimento na esfera pública literária brasileira na segunda metade do século XIX. 

Machado, negro e de origem pobre, obteve o apoio de Alencar para afirmar o seu nome como 

crítico literário perante a opinião pública. Desenvolveu uma perspectiva de compreensão da 

formação da literatura nacional que não abriu mão das heranças do passado, como analisa 

Daniel Pinha. Por sua vez, Nabuco, enquanto filho de ministro e branco, não teve maiores 

constrangimentos em utilizar a mesma estratégia de Alencar contra Magalhães para consolidar 
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o seu nome no cenário literário: a polêmica. Nabuco pôde reivindicar sem embaraços a 

concepção da ruptura plena em nome da História, estratégia nada atrativa para o vulnerável, 

cético e cauteloso Machado. Machado encontrou no legado de Alencar a possibilidade de 

aspirar à horizontalidade literária em um sentido global a partir de um abrigo menos hostil às 

suas vulnerabilidades.  

 

2.2. A presença de José de Alencar  

 

 No dia 22 de fevereiro de 1868, uma carta de José de Alencar destinada a Machado de 

Assis foi publicada no Correio Mercantil. Na carta, Alencar solicita a Machado a 

apresentação do jovem poeta baiano Castro Alves para o público brasileiro, cujo drama 

Gonzaga ele teve a oportunidade de conhecer. Alencar não via ninguém mais qualificado do 

que Machado para apresentar Castro Alves para o público. Segundo Alencar, Machado “foi o 

único de nossos modernos escritores, que se dedicou à cultura dessa difícil ciência que se 

chama a crítica”. Portanto, não havia ninguém melhor do que Machado para “abrir-lhe o 

teatro, o jornalismo, a sociedade, para que a flor desse talento cheio de seiva se expanda às 

auras da publicidade”.
303

  

 Castro Alves foi recomendado a Alencar por Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha 

(1827-1903), que foi advogado, magistrado, deputado provincial, deputado geral e senador do 

Império, considerado por Alencar um dos “pontífices da tribuna brasileira”. A recomendação, 

a presença do jovem poeta e a possibilidade de convocar Machado para apresentá-lo ao 

público, foi decisiva para a intensificação de um clima de otimismo. O drama do jovem poeta 

era um convite para a evocação das heranças literárias clássicas e europeias, que somadas à 

vitalidade dos letrados nacionais, possibilitavam a projeção de um futuro promissor para a 

produção artística da jovem nação: 

 

Que júbilo para mim! Receber Cícero que vinha apresentar Horácio, a 

eloquência conduzindo pela mão a poesia, uma glória esplêndida mostrando 

no horizonte da pátria a irradiação de uma límpida aurora! 

Mas também quanto, nesse instante, deplorei minha pobreza, que não 

permitia dar a tão caros hóspedes régio agasalho. Carecia de ser Hugo ou 

Lamartine, os poetas-oradores, para preparar esse banquete da inteligência. 

Se ao menos tivesse nesse momento junto de mim a plêiade rica de jovens 
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escritores, à qual pertencem, o senhor, o Doutor Pinheiro Guimarães, 

Bocaiúva, Muzzio, Joaquim Serra, Varela, Rosendo Muniz, e tantos 

outros!...
304

 

 

 Apesar de afirmar não ter à disposição os recursos disponíveis a letrados franceses 

como Victor Hugo e Lamartine para receber Castro Alves com a devida pompa, Alencar 

congratulava-se por poder contar com a apreciação da obra do jovem letrado pela “plêiade 

rica de jovens escritores”, que aparentemente não tiveram a possibilidade de encontrá-lo 

juntamente com o consagrado autor de O Guarani, mas teriam ao dispor a apresentação de 

Machado. A alusão à herança literária clássica e europeia é mobilizada de forma magnificente 

para ressaltar o que Alencar projetava no futuro a partir da presença de Castro Alves: “uma 

glória esplêndida mostrando no horizonte da pátria a irradiação de uma límpida aurora!”.
305

 

 A despeito da linguagem pomposa e cordial, a carta é reveladora das complexidades 

que envolviam a produção artística e sua publicização. Alencar não se limitou apenas a 

convocar Machado para realizar a crítica da obra Gonzaga ou a Revolução de Minas, com o 

intuito de favorecer a consolidação do nome do próprio crítico e de Castro Alves. Alencar já 

lançava previamente as balizas da apreciação de Machado ao iniciar ele mesmo o exercício 

crítico. O romancista analisa a complexidade da produção de Castro Alves, caracterizando-o 

como um discípulo de Victor Hugo, “na arquitetura do drama, como no colorido da ideia”. 

Todavia, expõe a dificuldade que era um autor ser capaz de “[i]mitar Vitcor Hugo”, que era 

possível somente “às inteligências de primor”. Alencar alude à imitação clássica para se 

referir ao procedimento literário utilizado por Castro Alves para escrever o drama e exalta a 

qualidade do jovem poeta, pois “se o metal não for de superior afinação, em vez de estátuas 

saem pastichios”.
306

 Entretanto, apesar de partir da imitação, Castro Alves constituiria sua 

identidade autoral por cultivar o sentimento da nacionalidade:  

 

sob essa imitação de um modelo sublime, desponta no drama a inspiração 

original, que mais tarde há de formar a individualidade literária do autor. 

Palpita em sua obra o poderoso sentimento da nacionalidade, essa alma da 

pátria, que faz os grandes poetas, como os grandes cidadãos. 

Não se admire de assimilar eu o cidadão e o poeta, duas entidades que no 

espírito de muitos andam inteiramente desencontradas. O cidadão é o poeta 

do direito e da justiça; o poeta é o cidadão do belo e da arte.
307
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 Apesar de apontar para a autonomia existente entre a cidadania política e a literária, 

Alencar deixa implícita a importância do encontro de ambas. A própria trajetória de Alencar 

como homem de letras e político denota a convergência entre os projetos de formação da 

nação e sua literatura. Ora, era a partir da inspiração do tema do drama que a voz autoral de 

Castro Alves se constituiria. A inspiração literária e a individualidade autoral seriam evocadas 

pela própria experiência histórica brasileira. A própria carta de Alencar testemunha essa fusão 

entre a natureza, a história do Brasil e a produção artística. O autor diz encontrar inspiração 

para escrever a carta nas paisagens do Rio de Janeiro, fosse contemplando a “tela sublime” da 

Vista Chinesa da Gávea, ou o pico da Tijuca, que em seu contraste com o “pó da civilização”, 

evocava “pensamentos sublimes”.
308

 Logo, Castro Alves teria acertado ao ter tematizado “a 

tentativa revolucionária de Minas, grande manancial de poesia histórica ainda tão pouco 

explorado”. Nesse sentido, o tema teria sido “enriquecido pelo autor com episódios de vivo 

interesse”.
309

  

Alencar havia sido deputado pela província do Ceará e entre 1868 e 1870 foi ministro 

da justiça. A sua valorização da Inconfidência Mineira a partir do drama de Castro Alves 

evidencia o entendimento da complexidade das possibilidades de elaboração da experiência 

histórica brasileira por letrados ligados ao Estado. Alencar entendia que a perenidade do 

Império dependia da sua habilidade em mediar a crise das representações. A evocação da 

memória da Inconfidência de forma devidamente historicizada permitia a compreensão da 

capacidade de tolerância do Império. Demonstrava que a despeito dos riscos de fragmentação 

do passado, o Império era sólido e liberal, porque havia superado o despotismo absolutista do 

período colonial. Tal compreensão também foi estruturante para a produção literária e 

historiográfica do sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) Joaquim 

Norberto de Souza e Silva sobre a Inconfidência, cuja memória era disputada na imprensa por 

letrados de interesses políticos muito distintos. O compilador Antonio José de Mello Morais, 

por exemplo, havia publicado os altos da devassa no seu periódico Brasil Histórico, o que 

certamente demandou dos letrados ligados às instituições imperiais uma interpretação 

historicizada da Inconfidência.
310
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Os elogios a Castro Alves não podem ser considerados mera cordialidade. Alencar 

afirma para o leitor que o jovem poeta ainda era imaturo: “A mocidade é uma sublime 

impaciência”. O autor de O Guarani aponta para os riscos relativos à “prodigalidade soberba 

da sua imaginação”, expressa na intensidade do seu drama e poesias. Porém, prevê que no 

futuro Castro Alves se veria distanciado dos excessos da obra Gonzaga ou a Revolução de 

Minas, pois “[a] sobriedade vem com os anos” e permitiria que o jovem percebesse que ele 

esboçou um drama para cada personagem. O poeta baiano ainda não tinha a “virtude do 

talento viril”.
 311

 A esse respeito, escreve:  

 

Maria, achando em si forças para enganar o governador em um transe de 

suprema angústia, parecerá a alguns menos amante, menos mulher, do que 

devera. A ação dirigida uma ou outra vez pelo acidente material, antes do 

que pela revolução íntima do coração terá na opinião dos realistas, a 

naturalidade moderna.  

Mas são esses defeitos da obra, ou do espírito em que ela se reflete? Muitas 

vezes já não surpreendeu seu pensamento a fazer a crítica de uma flor, de 

uma estrela, de uma aurora. Se o deixasse, creia que se ele lançaria a corrigir 

o trabalho do supremo artista. Não somos homens debalde: Deus nos deu 

uma alma, uma individualidade.
312

 

 

 Alencar expõe de forma elegante que a ação racionalista da personagem Maria no 

drama, noiva de Tomás Antônio Gonzaga, era anacrônica, pois, a seu ver, evocava mais a 

“naturalidade moderna” cara aos realistas do que a sentimentalidade de uma mulher 

apaixonada do século anterior. Contudo, a obra do jovem era digna de indulgência: “A 

mocidade é uma sublime impaciência”, ou seja, seria da ousadia que viria a força de Castro 

Alves, que era uma “flor”, uma “estrela”, uma “aurora”. O seu poder de criação autoral era 

tão sublime que “[s]e o deixasse, creia que se ele lançaria a corrigir o trabalho do supremo 

artista. Não somos homens debalde: Deus nos deu uma alma, uma individualidade”.
313

 Desse 

modo, a genialidade do poeta baiano dava mostras de que a nação brasileira, herdeira do 

legado clássico da antiguidade e da literatura europeia, era parte constitutiva da civilização 

ocidental. Apesar das dificuldades do cultivo das letras no Brasil, a possibilidade da 

horizontalidade deixava em aberto a expectativa dos autores nacionais até mesmo virem a 
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superar os autores estrangeiros mais ranqueados no futuro. Castro Alves era o prenúncio de 

um futuro promissor para as letras nacionais.  

 A tarefa de apresentar o autor de Gonzaga ou a Revolução de Minas ao público ficaria 

a cargo “do primeiro crítico brasileiro”, o jovem Machado de Assis. No entanto, as 

orientações interpretativas prévias já haviam sido lançadas pelo mestre, que pavimentava o 

caminho das letras para os seus discípulos, o jovem crítico e o poeta.  

 

2.3. História e drama 

 

 O jovem Machado responderia à solicitação de Alencar com a publicação de uma carta 

no Correio Mercantil, datada de 29 de fevereiro de 1868, na qual começa a sua análise a partir 

de um diagnóstico da literatura brasileira contemporânea. O jovem crítico traça um panorama 

de desalento. Afirma que através da atividade de crítico trabalhava para a “reforma do gosto 

que se ia perdendo, e efetivamente se perdeu”. A despeito dos seus esforços, o “tremendo 

desastre” não podia ser impedido, uma vez que “por influência irresistível, o mal vinha de 

fora, e se impunha ao espírito literário do país, ainda mal formado e quase sem consciência de 

si?” Ora, o jovem crítico destaca que “[e]ra difícil plantar as leis do gosto onde se havia 

estabelecido uma sombra de literatura, sem alento nem ideal, falseada e frívola, mal imitada e 

mal copiada”. Nessa perspectiva, nem mesmo os esforços de José de Alencar, que sabia 

“exprimir sentimentos e ideias na língua que nos legaram os mestres clássicos, nem esses 

puderam opor um dique à torrente invasora”.
314

  

Daniel Pinha argumenta como o então jovem crítico compreendia a existência de uma 

tradição literária brasileira promissora, mas ainda limitada por concentrar-se em temas 

nacionalistas, elemento que obstava a autonomia estética. Machado considerava que o Brasil 

ainda não desfrutava de uma completa independência literária, tema de debate que perpassou 

a obra de letrados do século XIX como Gonçalves de Magalhães e Silvio Romero. De acordo 

com Pinha, os letrados brasileiros ao longo do XIX diagnosticaram um descompasso entre 

independência política e independência intelectual:  

 

Até o presente da década de 1870, tempo no qual Machado se inseria e sobre 

o qual refletia, duas gerações trabalharam, e muito, em nome “desta 
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independência”, sem, contudo, conseguir “perfazê-la de todo”. O problema 

da emancipação do mundo intelectual estava posto. E não se resolvia. A 

condição brasileira seria exatamente esta, a de conviver com essa sombra do 

passado e a de refazer continuamente o modo de desvencilhar-se dela.
315

  

 

 No texto Notícia Atual da Literatura Brasileira: Instinto de Nacionalidade, de 1873, 

Machado complexificaria as demandas colocadas por Gonçalves de Magalhães e Silvio 

Romero a respeito da literatura produzir uma ruptura abrupta com o passado. Pinha explora 

como a partir desse texto Machado diferenciou-se das vanguardas por acreditar que o 

nacionalismo colocava limites à autonomia estética literária, articulando essa crítica com uma 

avaliação positiva do “pecúlio” deixado pelas gerações precedentes para a constituição das 

condições de possibilidade para a projeção de uma independência literária. Machado via o 

esforço presentista de ruptura com o passado, secundado por letrados identificados à geração 

de 1870, como um equívoco, pois tal impulso limitava a compreensão das diferentes 

temporalidades que possibilitavam a formação da literatura brasileira.
316

  

Sendo assim, Pinha afirma que Machado refuta um gesto comum em meio à geração 

de 1870, que via o Brasil e sua produção literária como atrasada com relação às produções 

estrangeiras, fator motivador da ruptura plena com o passado via incorporação de ideias 

estrangeiras de vanguarda. Para Machado, a constituição de uma independência literária 

demandaria tanto a incorporação criativa das ideias estrangeiras, não necessariamente de 

vanguarda, assim como a apropriação da literatura produzida no Brasil em diferentes 

contextos.
317

 

Pinha explora como na visão de Machado a incorporação mecânica de ideias vindas de 

outros países não solucionaria as carências da literatura brasileira, já que o crítico não via a 

produção literária estrangeira como algo bom em si, que demandaria uma imitação servil e 

mecânica. Nesse sentido, apesar de evidenciar as carências da literatura brasileira, o que 

justificava a assimilação de ideias estrangerias, enquanto horizonte de possibilidade, o futuro 

estava aberto para a formação no Brasil de uma esfera pública e literatura mais complexa. 

Todavia, seria fundamental a incorporação criativa das produções das gerações passadas em 

interação dinâmica com a produção estrangeira. Enquanto potencialidade, a literatura 

brasileira estava em uma relação de horizontalidade com as produções europeias.
318
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 Tais compreensões elaboradas por Pinha a respeito da crítica literária de Machado 

perpassam a sua recensão a obra de Castro Alves Gonzaga ou a Revolução de Minas, apesar 

de nesse momento o seu entendimento do pecúlio literário não ter o acabamento dado em 

Instinto de Nacionalidade. Machado afirma na carta pública enviada ao Correio Mercantil 

que a sua atuação como crítico era de fundamental importância para a literatura brasileira, 

uma vez que “a análise literária tem de lutar contra esse entranhado amor paternal que faz dos 

nossos filhos as mais belas crianças do mundo”. Assim, o desenvolvimento da literatura no 

Brasil dependia do estabelecimento da crítica, que não era uma “instituição formada e 

assentada”.
319

 Dessa forma, o estado de degradação da cultura literária brasileira se devia à 

cópia de autores estrangeiros pelos nacionais, sendo necessário ao crítico atuar para aumentar 

o nível de exigência da produção literária nacional.
320

  

Machado refere-se ao “espírito literário” como “ainda mal formado e quase sem 

consciência de si”, colocando uma interrogação ao final da última sentença. A despeito de 

colocar a formação da literatura brasileira em dúvida, ele fala da necessidade de uma “reforma 

do gosto” que ia se perdendo em face à assimilação vista como servil das vanguardas 

contemporâneas. Isto é, Machado alude à possibilidade da literatura brasileira retomar 

elementos do seu legado que confrontavam o estado contemporâneo. Desse modo, na própria 

tradição literária lusófona os letrados brasileiros poderiam encontrar inspiração, 

especialmente, na obra do mestre Alencar, que sabia expressar de forma singular “sentimentos 

e ideias na língua que nos legaram os mestres clássicos”.
321

 

 Portanto, torna-se indispensável reforçar que apesar do quadro de desalento, Machado 

concebia ser possível encontrar no passado exemplos a serem reformados. Da mesma forma, o 

presente oferecia autores hábeis em constituir um estilo literário, como era o caso de Alencar. 

Acima de tudo, o futuro estava aberto para o progresso literário nacional. Ao se opor às 
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dificuldades contemporâneas, a posteridade se abria como a fiadora do sucesso literário 

nacional. Assim sendo, o diagnóstico melancólico de Machado não deixa de pressupor que 

potencialmente a produção literária brasileira poderia aspirar à horizontalidade no futuro no 

cenário internacional: “Eu bem sei que no Brasil, como fora dele, severos espíritos protestam 

com o trabalho e a lição contra esse estado de coisas; mas tal é a feição geral da situação ao 

começar a tarde do século. Mas sempre há de triunfar a vida inteligente. Basta que se trabalhe 

sem trégua”.
322

  

 Machado não acreditava que em um futuro imediato a literatura e o teatro brasileiro 

poderiam ranquear com as produções estrangeiras. Era cético a respeito de uma revolução 

instantânea das letras.
323

 Entretanto, a presença de Castro Alves era uma evidência que os 

desalentos do presente não deveriam ser um empecilho à luta pelo futuro: “Não podiam ser 

melhores as impressões. Achei uma vocação literária, cheia de vida e robustez, deixando 

antever nas magnificências do presente as promessas do futuro. Achei um poeta original”.
324

 

Castro Alves se diferenciava, pois destoava do “mal da nossa poesia contemporânea”, que “é 

ser copista”.
325

 Para Machado, copiar era anular-se. O jovem crítico expõe que o poeta baiano 

se inspirava em Victor Hugo por ter “uma índole irmã”, mas não o copiava servilmente.  

 Para expressar “a índole do seu gênio poético” Castro Alves estreou no teatro com um 

“assunto histórico”.
326

 A esse respeito, Machado destaca a importância do tema para a 

produção de uma obra de arte singular: 

 

Que melhor assunto para excitar a piedade? A tentativa abortada de uma 

revolução que tinha por fim consagrar a nossa independência merece do 

Brasil de hoje aquela veneração que as raças livres devem aos seus 

Espártacos. O insucesso fê-los criminosos; a vitória tê-los-ia feito 

Washingtons. Condenou-os a justiça legal; reabilita-os a justiça histórica.
327  
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 Ao ser capaz de abordar no teatro um tema importante para a cultura histórica 

contemporânea, Castro Alves surpreenderia “com uma sagacidade, que eu admiro em tão 

verdes anos”. O jovem se notabilizava, pois “tratou a história e a arte por modo que, nem 

aquela o pode acusar de infiel, nem esta de copista”.
328

 Ora, Castro Alves foi capaz tanto de 

ser fiel à história, não a compreendendo de forma normativa, quanto de não realizar uma mera 

cópia da estética de Victor Hugo. Desse modo, a singularidade da sua produção artística se 

relacionava com a sua capacidade singular de mediar a distância histórica entre presente e 

passado. Apesar de admirável, a Inconfidência Mineira não deveria ser entendida como um 

exemplo atemporal. Os personagens históricos deveriam ser apresentados em seu caráter 

humano, sendo exploradas as suas virtudes públicas e privadas, como Castro Alves havia 

realizado com êxito. Dessa forma, Gonzaga foi bem representado ao ser explorado em “sua 

dupla qualidade de amante e patriota”.
329

 Sendo assim, “[a] prudência com que se houve 

desviou da sua cabeça a pena capital”.
330

 Gonzaga ainda representava a fusão harmônica entre 

a política e a arte: “Os amores de Gonzaga traziam naturalmente ao teatro o elemento 

feminino, e de um lance, casavam-se em cena a tradição política e a tradição 

poética, o coração do homem e a alma do cidadão”.
331

 Todavia, a prudência de Gonzaga não 

poderia ser verificada no excessivamente passional Cláudio Manuel da Costa e no incauto 

idealista Tiradentes.332 

Machado afirma que Castro Alves não desfigurou a experiência histórica, pois 

apresentou o comportamento dos homens do passado seguindo compreensões já sedimentadas 

socialmente. O poeta baiano apenas teria se limitado a acrescentar certa “exageração artística, 

necessária ao teatro”, já que as curtas cenas tinham a intenção de presentificar 

metonimicamente através dos personagens “todos os caracteres de uma época ou de um 

acontecimento”. Machado repreenderia Castro Alves apenas no tocante à performance de 

Maria na última cena, seguindo a perspectiva de Alencar.
333

 

Por fim, o crítico ressalta outro ponto alto do drama de Castro Alves, que diz respeito 

à representação do escravo Luís. Para além de evocar o ideal abolicionista, Luís trazia para o 

palco o sofrimento do cativo enquanto ser humano. A representação do escravo por Castro 
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Alves presentifica o quão opressivo era a escravidão, causadora da separação das famílias 

cativas. O crítico destaca que antes de aspirar à cidadania, o escravo Luís queria afirmar a sua 

“personalidade humana” de pai, cuja filha lhe fora tomada. Machado enfatiza que a comoção 

de Luís ante a morte da filha despertaria uma comoção análoga à tragédia teatral de 

Shakespeare, quando o Rei Lear carrega sua filha Cordélia após o seu enforcamento. Nesse 

sentido, não haveria diferença entre o sofrimento de pai sentido pelo escravo e pelo Rei Lear 

diante da morte de sua filha. Ambos seriam iguais, simplesmente humanos. Assim, Machado 

confere ênfase à capacidade de Castro Alves dialogar com o cânone literário universal a partir 

da particularidade histórica brasileira.334  

 Em sua avaliação crítica à produção literária de Castro Alves, José Veríssimo ressalta 

que os excessos do poeta a respeito da representação do escravo eram um ponto fraco da sua 

obra. Por considerar a escravidão odiosa, “principalmente pela sua influência degradante 

sobre o ente humano a ela reduzido e dele derivada à sociedade que mantém”, compreende 

que Castro Alves “idealizou os escravos lirando-o mais que a arte porventura o permite, à 

realidade, e fazendo-o escapar, o que é evidentemente falso, à degradação fatal da 

escravidão”. Segundo Veríssimo, “a falta de realidade objetiva nos ofende a nós e ao nosso 

gosto, habituados que andamos à realidade da vida transportada às representações 

artísticas”.
335

 Para Veríssimo, a escravidão e as práticas sociais que se constituíram em 

interação com essa instituição, por não se adequarem ao dever ser moral da realidade, 

deveriam ter a sua representação artística limitada.  

Mesmo após a abolição, Veríssimo colocava restrições à representação dos escravos, o 

que Machado e Alencar consideravam uma colaboração importante para a humanização dos 

cativos e uma forma de denúncia do caráter deletério da escravidão. A partir dessa 

perspectiva, a narrativa de Luís sobre a constituição e a separação da sua família era digna de 

encenação, o que era visto como repugnante para muitos espectadores: 
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Luís. — Eu lhes contarei esta história, meus senhores. Eu a tenho aqui, 

(apontando o coração) e é memória que nunca falha... Foi muito simples. A 

mulher amou um homem, enganei-me, amou alguma coisa que está entre o 

cão e o cavalo, amou um homem de pele preta. Para que falar destes amores? 

O pobre diabo adorava-a, e ela, ela queria-o muito — oh! nunca 

compreendereis o amor de dois entes que não tem nada no mundo, nem 

mesmo o palmo de terra em que pisam, nem o céu que os cobre... Não 

tinham propriedade — um era a fazenda do outro. Não tinham família um 

era a família do outro... Nem mesmo Deus eles tinham, sim! porque um resto 

de idolatria pelos fetiches do congo misturado com um bocado de história de 

feiticeiros e um copo de água benta que um padre lhes atirou à cabeça não 

era religião... O Deus deles?!... tinham-no ainda um no outro... nestes longos 

suspiros embaixo das bananeiras da fonte, nestas conversações mudas nas 

horas do luar nas solidões, nas lágrimas que caíam juntas, para o chão, nos 

olhares que se levantavam juntos para o céu (enxuga uma lágrima, com voz 

precipitada e irônica). Depois não quiseram ser prostituídos... Ah! ah! ah! 

que doidos! Casaram-se... Deus parecia também estar num dia de ironia... 

Deu-lhes uma filha... (cada vez mais sombrio). Um dia um homem chegou à 

fazenda... Era à tarde... ainda me lembro. Caíam as sombras por detrás da 

serra; — a sabiá cantava nos coqueiros da mata, e uma doce tristeza rodeava 

as senzalas. O negro e a mulher de volta do trabalho, sentados à porta da 

senzala brincavam com uma criancinha que esperneava rindo no chão. Como 

era linda! Neste momento tocavam as ave-marias. A mulher levantou-se 

apanhando a criança e começou risonha e feliz a ensinar-lhe uma oração... O 

pai olhava este quadro louco de felicidade... De repente uma chicotada 

interrompeu o nome de Deus na boca da pobre mãe e uma chuva de sangue, 

inundou a criancinha que continuou a rir.
336

 

 

Comoção análoga a respeito do sofrimento provocado pela separação das famílias 

escravas havia sido decisiva para a apreciação de Machado a propósito da peça Mãe, em 29 de 

março, de 1860, nas páginas do Diário do Rio de Janeiro. Nesta ocasião, o jovem crítico 

demonstra não saber que Alencar era o autor anônimo da obra. Machado apresenta o enredo 

do drama a partir da convivência harmônica dos vizinhos e amigos Jorge, um estudante de 

medicina, e do funcionário público Gomes e sua filha. A harmonia é interrompida quando 

Gomes contrai uma dívida com o usurário Peixoto. Ao ver-se humilhado na condição de 

devedor, chegou a planejar o próprio suicídio, mas foi impedido pela filha, Elisa. Ficou a 

cargo de Elisa salvá-los do usurário Peixoto. Elisa pede ajuda a Jorge, que vende a mobília da 

própria casa para ampará-los enquanto espera o empréstimo do Dr. Lima, um homem honesto. 

Em face da negativa de Peixoto em pagar a quantia necessária pela mobília de Jorge enquanto 

o Dr. Lima não chegava com o dinheiro, a fiel escrava do estudante de medicina, Joana, 

propõe sua hipoteca temporária ao usurário. A proposta da hipoteca foi trocada pela venda, 
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que seria anulada com o pagamento da dívida a Peixoto. Ao chegar com o dinheiro para quitar 

a dívida de Gomes a pedido de Jorge, o Dr. Lima ficou sabendo da venda temporária de Joana 

e revelou o segredo que ela guardava e só ele sabia: “– Desgraçado, vendeste tua mãe!”
337

 

 Jorge não sabia que Joana era a sua mãe. Entretanto, “aceita-a em face da sociedade, 

com esse orgulho sublime que só a natureza estabelece e que faz do sangue um título”.
338

 

Joana, que sempre havia escondido a maternidade de Jorge, envenena-se após a revelação por 

não querer atrapalhar a felicidade do filho. Com efeito, Machado enfatiza que “[a] cena é 

dolorosa e tocante, a despedida para sempre de um filho, no momento em que acaba de 

conhecer a sua mãe, é por si uma situação tormentosa e dramática”.
339

 O jovem crítico 

evidencia a sua consonância com a humanização do sofrimento do escravo evocada pelo autor 

anônimo de Mãe. O sofrimento do escravo, portanto, era digno de ser dramatizado, já que o 

mesmo era constitutivo da experiência histórica brasileira.  

Para além de separar mãe e filho, a instituição escravista demonstrava-se deletéria à 

sociedade como um todo, pois o próprio Gomes, a quem Jorge não mediu esforços para 

socorrer, tentou impedir o casamento do estudante de medicina com sua filha Elisa: 

“Descoberta a origem de Jorge, a sociedade dá o último arranco em face da natureza, pela 

boca de Gomes, que tenta recusar sua filha prometida a Jorge”.
340

 Assim, o drama de Alencar, 

o autor anônimo, evidencia o preconceito vigente em meio à população brasileira livre em 

relação às pessoas com ascendência escrava. Nem mesmo os fortes laços de amizade entre 

Jorge e Gomes eram capazes de atenuar a mácula do sangue proveniente de mãe escrava.
341

  

  Machado reforçaria na conclusão de sua recensão o seu grande entusiasmo a respeito 

de Mãe, que possuía “um acabado perfeito” e era “uma agradável surpresa para os descrentes 

da arte nacional”.
342

 Machado iniciou a recensão expondo o seu descontentamento a respeito 

“das dificuldades que caminha o teatro” nacional, no entanto, o presente drama demonstrava-
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se acima da média, pois “quando a frase final caiu esplêndida no meio da plateia, ela sentiu 

que a arte nacional entrou em um período mais avantajado de gosto e aperfeiçoamento”. Ora, 

o êxito do autor devia-se à sua capacidade de dar “todo o desenvolvimento à fibra da 

sensibilidade” ao equilibrar “as regras e as prescrições da arte sem dispensar as sutilezas de 

cor local”.
343

 A obra não poderia deixar de ser um “regozijo para aqueles que, amando a 

civilização pátria, estimam que se faça tão bom uso da língua que herdamos”.
344

 A herança da 

língua nacional, portanto, permitia a tessitura de um legado artístico-literário que se 

singularizava, colocando o desafio para os autores e leitores brasileiros de não se limitarem ao 

entretenimento e orientação evocados pela arte clássica ou europeia, o que tornava possível 

“descansar um pouco, não à sombra das faias, como Títiro, mas entre os nevoeiros de 

Petrópolis, ou nas montanhas da velha Tijuca”.
345

 

 No texto O Teatro de José de Alencar publicado no Diário do Rio de Janeiro em 1866 

dá atenção especial à comédia O Demônio Familiar. O personagem principal da comédia é o 

cativo Pedro, um escravo tratado como “o mimo da família”.
346

 Para Machado, representar 

um escravo em uma comédia era um grande desafio, pois como problematizar a instituição 

escravista através de Pedro sem torná-lo, por um lado, “odioso e repugnante”, e por outro, 

digno de “indulgência e bom humor”?
347

 Ora, como encenar a escravidão sem demonizar 

unilateralmente “um traço característico da vida brasileira” evocada através de Pedro? Afinal, 

travava-se de um demônio familiar, constitutivo do processo de formação histórica nacional. 

Desse modo, a comédia assume um caráter conciliador de tensões sociais. Ademais, o 

comportamento inapropriado de Pedro era movido “pelo seu espírito enredador, sem grande 

consciência nem do bem nem do mal que pratica”.
348

 

 Tanto em sua apreciação de Mãe quanto de O Demônio Familiar, Machado ressalta a 

qualidade das peças de Alencar no que diz respeito à capacidade do autor em incorporar os 

ideais artísticos mais elevados. Em grande medida, Machado argumenta a respeito da 

autonomia estética da obra de arte em relação à política.
349

 A argumentação a favor dessa 

autonomia passa pelo próprio lamento do crítico a respeito do fato de muitos literatos 
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brasileiros estarem se dedicando mais a seus cargos políticos do que a produção artística.
350

 

Porém, a reivindicação da autonomia é tensionada pela necessidade de conciliação:  

 

Desculpem-nos se há ingenuidade nestas reflexões; nem nos levem a mal se 

assumimos por este modo a promotoria do Parnaso, fazendo um libelo contra 

a República. Contra, não; mesmo que pregássemos o divórcio das musas e 

da política, ainda assim não conspirávamos em desfavor da sociedade; de 

qualquer modo é servi-la, e a história nos mostra que, após um longo período 

de séculos, é principalmente a musa de Homero que nos faz amar a pátria de 

Aristides.
351

 

  

   Dessa forma, por mais que fosse empobrecedor submeter o artístico às demandas 

políticas imediatas, não era possível desvincular completamente a arte de finalidades morais. 

Em O Demônio Familiar, a lição moral poderia ser apreendida do próprio caráter conciliador 

apresentado no enredo. Ademais, a peça abarca a crítica à dimensão deletéria da escravidão 

para a vida doméstica brasileira, a indulgência a Pedro e a elevação moral do seu senhor, 

Eduardo. A indulgência a Pedro é necessária, uma vez que ele não é plenamente responsável 

pelas suas ações, tendo em vista que seus vícios são próprios da sua condição de escravo. Por 

sua vez, Eduardo é representado como vítima das intrigas do escravo, que coloca obstáculos 

às suas expectativas amorosas a respeito de Henriqueta. As intrigas produzidas por Pedro não 

eram justificáveis na perspectiva de Eduardo, pois ele era tratado “mais como um amigo do 

que como um escravo”.
352

 Apesar de O Demônio Familiar apresentar conflitos característicos 

da vida doméstica brasileira, provocados pela instituição escravista, a comédia aponta para a 

atenuação das tensões entre senhores e escravos.
353

 Por fim, Eduardo concede a liberdade a 

Pedro como uma punição às suas ações imorais e projeta que no futuro “o demônio familiar 

das nossas casas desapareça um dia, deixando o nosso lar doméstico protegido por Deus e por 
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esses anjos tutelares [...] que sob as formas de mães, de esposas e de irmãs, velarão sobre a 

felicidade de nossos filhos!...”
354

 

 A partir das leituras realizadas por Machado das peças de Alencar e Castro Alves, 

creio que seja possível argumentar a respeito do caráter de porosidade das autonomias 

circunscritas à possibilidade da escrita da história e à produção artística no contexto em 

questão. Em sua análise da modernização do conceito de História, Koselleck explora a 

importância da porosidade entre os gêneros literários para o desencadeamento desse processo. 

O autor parte da diferenciação realizada por Aristóteles na Poética a respeito da separação 

estanque entre poesia e história, com o intuito de demonstrar o abalo dessa compreensão na 

modernidade. Para Aristóteles, a poesia era superior à história, visto que apontava de forma 

filosófica para os horizontes de possibilidades dos acontecimentos, enquanto a história se 

limitava ao particular, isto é, a narrar o que aconteceu. Segundo Koselleck, essa compreensão 

estanque da relação entre história e poesia seria abalada decisivamente no século XVIII, 

quando a porosidade entre os gêneros possibilitou que a poesia e os romances burgueses se 

beneficiassem da verossimilhança e moralidade classicamente atribuída às narrativas 

históricas, ao passo que as filosofias da história e obras historiográficas ampliariam a sua 

pretensão de universalidade ao se abrir para o perspectivismo e abstrações características do 

ficcional. Nesse sentido, a demanda pela conciliação entre perspectivismo, imaginação, 

realismo e prudência passou a ser constitutiva das obras historiográficas e de outros gêneros 

artísticos e literários.
355

   

Desse modo, é possível afirmar que as peças de Alencar e Castro Alves reforçaram 

uma demanda colocada à historiografia oitocentista no que diz respeito à necessidade do 
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discurso histórico provocar através da imaginação uma relação sensorial com o outro no 

tempo e no espaço. Da mesma forma, as peças de Alencar e Castro Alves ao abordar um tema 

espinhoso como a escravidão não poderiam se afastar da demanda pela prudência na 

mediação da distância com o outro. Nesse sentido, o risco de desorientação histórica parece 

colocar limites ao ficcional, por mais que a garantia de instrução não esteja em questão na 

apreciação da obra de arte. A possibilidade de experimentar a relação com outro a partir da 

perspectiva do risco enredava a realidade, o discurso histórico e o literário. Exceder na 

medida poderia ser um erro aterrador tanto para historiadores quanto para escritores de 

dramas e romances. Sendo assim, mesmo mobilizando discursos autônomos, os historiadores 

não poderiam deixar de ser um pouco de romancistas e nem os romancistas e dramaturgos um 

pouco de historiadores, pois o que estava em questão era a mediação da relação de risco para 

com a alteridade no tempo e no espaço.  

 

2.4. Assombramento do passado e justiça: os riscos da presença e da ausência de 

Tiradentes 

 

  A escolha de Machado para comentar o drama de Castro Alves por Alencar evidencia 

uma série de confluências que possibilitam a ampliação do entendimento das complexidades 

características da cultura histórica e historiográfica do Brasil no século XIX. Para além do 

reconhecimento de Machado como crítico da forma como ressaltado pelo autor de O Guarani, 

o jovem letrado possuía afinidade com os temas apresentados por Castro Alves ao público em 

Gonzaga ou a Revolução de Minas. Desse modo, a escolha de Machado por Alencar para a 

apresentação de Castro Alves ao público evidencia certa sintonia entre ambos a respeito das 

possibilidades de representação artística da experiência histórica brasileira.
356

 

 Machado começa a crônica publicada no Diário do Rio de Janeiro, no dia 25 de abril 

de 1865, com a predicação: “Os povos devem ter os seus santos. Aquele que os tem merece o 
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respeito da história, e está armado para a batalha do futuro”.
357

 Segundo Machado, o Brasil 

tinha os seus santos e os venerava, mas a “gratidão nacional” ainda carecia de assumir um 

“caráter justo e solene”, pois havia heróis perdidos “nas sombras da memória do povo”.
358

 

Para Machado, a comemoração do dia 7 de setembro a propósito da Independência era justa. 

Porém, o esquecimento da Inconfidência Mineira era prejudicial à nação. Nesse sentido, “a 

justiça e a gratidão pedem que, ao lado do dia 7 de setembro, se venere o 21 de abril.”
359

 Foi 

nesse dia que “Xavier foi declarado infame” ao ser condenado “pelo sistema de latrocínio 

legal do Antigo Regime”.
360

  

 Machado considerava o movimento da Inconfidência como patriótico, porque o 

mesmo teria aspirado à antecipação da Independência do Brasil, que viria acontecer no século 

seguinte. Dessa forma, o crime de Tiradentes e dos outros inconfidentes teria sido o mesmo 

dos responsáveis pela Independência em 1822. Sendo assim, a sua memória merecia 

“reparação”, pois “este esquecimento é uma injustiça e ingratidão”.
361

 De acordo com 

Machado, a experiência histórica moderna não poderia se contentar com a autocongratulação 

antiga, na qual “[o]s deuses podem aprazer-se com as causas vencedoras”. O povo não 

poderia contentar-se com o esquecimento ou a autocongratulação panegírica do Império. Era 

necessário lembrar aquilo que se queria esquecer para que o Brasil estivesse “armado para a 

batalha do futuro”. Entretanto, “[a] última brisa que beijou os cabelos de Xavier levou 

consigo a lembrança de tamanha imolação”.
362

 

 O nome de Tiradentes deveria ser lembrado, já que “[e]le apenas queria apressar o 

relógio do tempo”: 

 

Entre os vencidos de 1792, e os vencedores de 1822, não há senão a 

diferença dos resultados. Mas o livro de uma nação não é o livro de um 

merceeiro; ela não deve contar com os resultados práticos, os ganhos 

positivos; a ideia vencida ou triunfante, cinge de uma auréola a cabeça em 

quem que ardeu. A justiça real podia lavrar essa sentença digna dos tempos 

de Tibério; a justiça nacional, o povo de 7 de setembro, devia resgatar a 

memória dos mártires e coloca-los no panteão dos heróis.
363
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 A celebração de elementos controversos do passado possibilitava a reflexão crítica 

sobre a experiência histórica nacional. Assim sendo, as complexidades da experiência 

histórica exigiam que a sua representação não se resumisse à quantificação de sucessos, o que 

se esperaria de um livro de um merceeiro. A defesa de Machado pela celebração cívica da 

Inconfidência e do seu mártir distanciava-se muito da sua crítica à inauguração da estátua 

equestre de Dom Pedro I em 1862. Nessa ocasião, o jovem cronista critica a atuação do 

Jornal do Comércio, que “caluniou ao seu modo as intenções da imprensa oposicionista”.
364

 

Para Machado, o Jornal do Comércio “não consente aos cidadãos a discussão de uma obra 

que se levanta em nome da nação”, pois o seu objetivo era louvar a estátua e deslegitimar a 

imprensa oposicionista. Nesse sentido, o jovem cronista compreende que o Jornal do 

Comércio estava comprometido com a monumentalização panegírica e não com a formação 

da opinião pública. Machado argumenta que “o país sabe o que valem as arengas pagas das 

colunas anônimas do Jornal do Comércio”, ou seja, ele não atribuía nenhuma autoridade à 

retórica entendida como aduladora e vazia mobilizada pelos defensores da estátua de Dom 

Pedro I.
365

  

Ao tentar blindar o debate público a respeito da controversa estátua, o Jornal do 

Comércio impossibilitava a tão reivindicada monumentalidade da mesma. A presença da 

estátua era um insulto à justiça histórica: “O que é fato, é que a estátua inaugurou-se, e o 

bronze lá se acha no Rocio, como uma pirâmide de época civilizada, desafiando a ira dos 

tempos”.
366

 Talvez nem mesmo no futuro fosse possível compreender a presença da estátua, 

pois ao contrário da monumentalidade evocada pelo Jornal do Comércio, o que havia era uma 

profunda dissensão: “O historiador do futuro que quiser tirar dos debates da imprensa os 

elementos do seu estudo da história do Império, há de vacilar sobre a expressão da memória 

que hoje domina a praça do Rocio”.
367

 Desse modo, na perspectiva de Machado, a estátua não 

fazia justiça aos interesses populares por se prestar à monumentalização de um passado em 

constante disputa.
368
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 Não era incomum a concepção em meio aos monarquistas liberais moderados de que 

Dom Pedro I havia sido um monarca despótico. Tal percepção foi sistematizada por John 

Armitage em sua History of Brazil (1836).
369

 Entretanto, essa compreensão não era extensiva 

a Dom Pedro II, visto como uma antítese do pai. À barbaridade de Dom Pedro I, o discurso 

liberal moderado opunha a civilidade de Dom Pedro II. Tais compreensões aparecem 

disseminadas nas enunciações de Machado, que apesar da sua admiração ao monarca, aponta 

com ceticismo a possibilidade de o Imperador solucionar a questão relativa à comemoração 

cívica da Inconfidência. Uma intervenção seria bem-vinda, uma vez que o povo “carece de 

iniciativa” e os políticos liberais estavam se preocupando com questões políticas menores, 

como “subdelegados de paróquias e de influências de campanário”: 

 

Em desespero de causa, não hesitamos em volver os olhos para o príncipe 

que ocupa o trono brasileiro. 

Os aduladores hão de ter-lhe lembrado que Tiradentes queria a república; 

mas o imperador é um homem ilustrado, e há de ver como se distancia dos 

aduladores o heroico alferes de Minas. Se os ânimos recuam diante de uma 

ideia que julgam ofensiva à monarquia, cabe ao príncipe sufocar os 

escrúpulos, tomando ele próprio a iniciativa de um ato que seria uma das 

mais belas páginas do seu reinado. Um príncipe esclarecido e patriota não 

podia fazer uma ação mais nobre, nem dar uma lição mais severa. 

Uma cerimônia anual, com a presença do chefe da nação, com assistência do 

povo e dos funcionários do Estado – eis uma coisa simples de fazer-se, e 

necessária para desarmar a justiça da história. 

Não sabemos até que ponto devemos confiar nesta esperança; mas, ao 

menos, deixamos consignada a ideia. 

Morro pela liberdade! Disse Tiradentes do alto da forca: estas palavras, se o 

Brasil não reparar a falta de tantos anos, serão um açoite inexorável para os 

filhos do Império.
370

 

 

Enredado no discurso liberal moderado, Machado queria produzir a distância histórica 

a respeito dos excessos opressivos da monarquia absoluta no passado. Simultaneamente, 

fazia-se necessário controlar o ímpeto revolucionário dos ideais republicanos, ao demonstrar a 

capacidade da monarquia constitucional de ilustrar o povo. Para Machado, o ocultamento da 

memória da Inconfidência era a permanência de um passado de despotismo que assombrava o 

presente, pois escondia o corpo do conjurado que clamava por justiça. Procurando evitar a 

instrumentalização abrupta desse clamor por republicanos contemporâneos, tinha a 
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expectativa de que o próprio Estado providenciasse o culto cívico a Tiradentes. Dessa forma, 

o jovem cronista aponta para os riscos de uma política da temporalidade histórica 

comprometida com o esquecimento. A abertura do futuro tornava necessário o luto, isto é, o 

acolhimento do passado de tensão entre o absolutismo monárquico e os ideais republicanos 

que assombravam ao ameaçarem a unidade Imperial. Nesse sentido, tornava-se necessário o 

acolhimento simbólico do corpo dilacerado daquele que clamava por justiça e assombrava 

contemporaneamente com a demanda por “reparação”. 

A mediação da distância histórica era imprescindível, já que o esquecimento induzido 

de Tiradentes poderia ser uma ameaça à disseminação de conflitos que colocavam em risco a 

unidade da nação. A forma mais adequada, portanto, de sedimentar a relativa estabilidade do 

presente, seria a assimilação das ambivalências do passado. Assim, Machado compreendia a 

grandiosidade dos feitos atribuídos aos inconfidentes e a Tiradentes, no entanto, tinha cautela 

em sua valorização do mártir. Segundo Machado, a importância da presença de Tiradentes se 

dava em face à necessidade de demonstrar o caráter tolerante da monarquia constitucional. 

Castro Alves, por exemplo, deu um passo além, projetando Tiradentes e os inconfidentes 

como síntese de todos os ideais revolucionários não somente em vigor no Brasil, mas em todo 

o continente Americano: 

 

TIRADENTES. — Oh! nossa pátria foi vendida! e em que momento! 

quando a revolução levantava a cabeça, quando a América despertava, 

quando eu sentia o vagido do futuro nas fachas da liberdade, quando íamos 

agarrar o fogo sagrado como o Prometeu escalando o céu!!! Sonho sublime! 

... despertar tremendo!... O povo vai gemer ainda no cativeiro! os vampiros 

vão beber a última gota de sangue desta nobre terra... e as selvas seculares 

que viram o homem primitivo atravessar as brenhas no trilho da onça bravia, 

vão ver agora o tigre estrangeiro correr à cata da pobre raça brasileira... E os 

rafeiros hão de dilacerar-lhe a pele como a besta brava! Raça desgraçada! 

Deus nos fadou para a liberdade, temos a escravidão... deu-nos o oceano — 

temos a masmorra... deu-nos os Andes — temos a forca!... Eis tudo o que 

nos resta!... 

GONZAGA. — Pois bem, senhores, é ainda alguma coisa. Nós temos o 

cadafalso... é quanto nos basta! O cadafalso!... mas é um pedestal... Para o 

tirano ali o mártir se levanta como um fantasma, para o cativo como um 

Cristo. O cadafalso!... Os homens pensam que levantaram um parapeito 

sobre o nada, não, levantaram um degrau para o céu... é lá de cima... e lá do 

alto... como a águia que rola morta do topo do seu rochedo, como a 

avalanche que desaba do cimo dos Alpes... será grande, soberbo, gigantesco 

o tombar das cabeças revolucionárias nos braços do povo, o espadanar do 

sangue de titãs na face dos tiranos! Sim, não nos deixaram viver para a 

pátria, morreremos por ela... Meus amigos, neste momento solene nós 

escutamos um rumor sublime... é o futuro que nos sorri... É uma campa e um 

berço — campa enorme de nossos avós escravos que nos diz — vingai-nos; 

— berço enorme de nossos filhos que nos diz — liberta-nos... Saibamos 
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morrer, entre estes dois concertos divinos um da aurora da vida, outro da 

aurora da eternidade! Morramos!
371

  

 

 De acordo com Machado, a estabilidade do Império demandava uma compreensão 

complexa da experiência histórica, de forma que o passado não fosse esquecido em nome da 

projeção de um futuro ideal. Dessa maneira, era importante acolher posições políticas mais 

radicais como a de Castro Alves, pois a mesma se fundava em uma reivindicação histórica 

justa. Por outro lado, o ardor revolucionário do jovem poeta também era visto como fruto da 

imaturidade. Desse modo, Machado julgava que a presença da peça de Castro Alves era 

importante para a complexificação das compreensões estéticas e políticas em um Império 

liberal, entretanto, concebia a importância da promoção de uma política de memória que fosse 

capaz de fazer um contraponto sólido às perspectivas radicais. Por isso, coloca a necessidade 

de haver uma celebração cívica de Tiradentes, que fosse realizada na presença do Imperador. 

Assim sendo, a presença do monarca ilustrado em um culto cívico a um mártir republicano 

seria a evidência da eficiência do Império em mediar a distância histórica entre o presente e o 

passado, ao se manter afastado tanto da opressão do absolutismo monárquico, quanto do 

republicanismo.  

 A multiplicação de narrativas sobre a Inconfidência Mineira demandou a mediação da 

distância histórica com relação a um passado polissêmico, já que o mesmo abarcava 

simultaneamente a gênese do cânone literário nacional, o republicanismo e a opressão 

absolutista. A grandeza das poesias de Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa 

se constituiu em meio a um clima de opressão despótica e aspirações republicanas 

separatistas. Nesse sentido, se era necessário reconhecer a importância da produção literária e 

da luta pela liberdade, era igualmente fundamental produzir o afastamento simultâneo dos 

ideais republicanos e do absolutismo. Tais compreensões foram decisivas para Joaquim 

Norberto de Souza e Silva realizar ampla pesquisa para a produção da História da 

Conjuração Mineira,
 
cuja obra está presente na biblioteca de Machado.

372
 Especialmente no 

que tange ao repúdio ao absolutismo, as perspectivas de ambos dialogam. Machado afirmou: 

“A justiça real podia lavrar essa sentença digna dos tempos de Tibério; a justiça nacional, o 

povo de 7 de setembro, devia resgatar a memória dos mártires e coloca-los no panteão dos 
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heróis”.
373

 Joaquim Norberto, por sua vez, afirmou posteriormente: “Dir-se-hia que Villa Rica 

era uma nova Roma dos tempos em que Tibério se enriquecia com as confiscações, e Calígula 

e Nero assassinavam a seu prazer os melhores cidadãos do império para se locupletar com as 

suas riquezas! E suspendia-se a derrama!”
374

  

A multiplicação de narrativas sobre a Inconfidência
375

 se deu tanto a partir da atuação 

do IHGB, responsável por fomentar o debate historiográfico sobre a questão através da 

publicação de traduções e documentos,
376

 quanto de letrados não ligados ao Estado, como 

Antonio José de Mello Morais, que publicou os autos da devassa de Tiradentes em seu 

periódico O Brasil Histórico.
377

 Em face às disputas pelo passado, Joaquim Norberto 

enfrentou o desafio de mediar a distância histórica de um passado que assombrava o presente. 

Para tanto, valeu-se da estética do sublime, de forma a evocar as sensações de terror e prazer 

perante a elaboração de uma macronarrativa que presentificava as ambivalências do passado. 

Ambivalências que possibilitavam a manutenção da relativa estabilidade de um Império, que 

tecia a sua solidez a partir da equidistância entre o absolutismo e o republicanismo. 

Dessa maneira, Joaquim Norberto não hesitou em exaltar a grandeza da poesia 

produzida pelos inconfidentes,
378

 enaltecer os ideais de liberdade, historicizados como “ideia 

imatura e incompleta”,
379

 como também repelir a opressão do absolutismo e condenar o ardor 

revolucionário de Tiradentes, representado como um homem precipitado, em flerte com o 

fanatismo e a loucura por estar cego pelo idealismo.
380

 Se a narrativa do drama malogrado da 
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Inconfidência evocava a experiência estética do sublime, pois “[e]ra sublime o pensamento da 

independência nacional”,
381

 o separatismo republicano era reprovável, como poderia ser 

vislumbrado pelos leitores a partir das ações precipitadas de Tiradentes, que com frequência 

“tornou o sublime em ridículo e provocou o riso”.
382

  

Para o historiador, Tiradentes esteve longe de ser um líder político digno de celebração 

cívica, como Machado reivindicou, sendo sua mediocridade digna de indulgência. Joaquim 

Norberto passou longos anos pesquisando e escrevendo a obra repleta de notas de rodapé com 

o intuito de atestar a veracidade da narrativa romanceada, que visava evocar a experiência 

sublime na qual se deu a formação da nação. No entanto, o historiador não pôde evitar a 

multiplicação das polêmicas, que não deixaram de explorar a sua depreciação ferrenha do 

caráter de Tiradentes.
383

  

Em meio às disputas pelo passado, a solução dada por Machado relativa ao culto 

cívico de Tiradentes não se alinhava com a perspectiva mais radical de Castro Alves, nem 

com a mais conservadora de Joaquim Norberto. O fundamental para o jovem cronista era 

fazer justiça ao passado através do luto, o que demandava o acolhimento simbólico do mártir 

no panteão nacional, para potencializar, assim, a capacidade do Império no tocante à 

mediação da experiência da crise das representações.  

 Ademais, “o livro de uma nação não é o livro de um merceeiro”, ou seja, a evocação 

do passado não poderia deixar de levar em conta desafios colocados pela presença dos 

vulneráveis e dos que foram derrotados. Para Castro Alves, os tiranos criam os fantasmas ao 

imolar os mártires. Consciente do poder disruptivo desses fantasmas, a intenção de Machado 

era “desarmar a justiça da história” através do seu acolhimento. O amadurecimento da nação 

tornava necessário o diálogo com os fantasmas. A projeção de futuros ideais impulsionados 

pelo esquecimento do passado impossibilitava o entendimento das complexidades da 

experiência histórica nacional. Nesse sentido, a ausência de Tiradentes determinaria a sua 
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aparição fantasmática, potencialmente mais violenta, “um açoite inexorável para os filhos do 

Império”. Da mesma forma, a presença de outros vulneráveis era fundamental para a 

formação de uma consciência histórica capaz de conciliar suas contraditoriedades. A partir 

dessa perspectiva, a leitura de Machado de peças como Mãe, O Demônio Familiar e Gonzaga 

deixa em latência que a experiência histórica brasileira do passado, do seu presente e do 

futuro não poderia prescindir da presença e da compreensão da importância das pessoas de 

pele negra para a formação da nação. O apagamento do passado e do presente em nome de um 

futuro ideal, no qual a ausência de homens e mulheres negros fosse a utopia a ser buscada, 

não era compatível com as elaborações da experiência da historicidade por Machado. A 

presença e o diálogo com os vulneráveis apresentavam-se como condição fundamental para o 

pensamento de políticas da temporalidade divorciadas de ideais modernistas de emancipação 

e perfectibilidade.  
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Capítulo 3: Experiência da história e horizonte historiográfico: a evocação 

de climas e o envolvimento do leitor  
 

3.1. Machado de Assis leitor de historiadores  

 

A profissão do folhetim não é ser exato como um 

relógio; e ainda assim, todos sabem como, até na 

casa dos relojoeiros, os relógios divergem entre 

si. 

 

Machado de Assis, Diário do Rio de Janeiro, 

1864. 

 

A complexa relação de nossa contemporaneidade com o tempo presente traz a 

demanda constante pela resposta da pergunta: para que serve a história? A percepção sobre a 

impossibilidade de compreendermos o passado como normativo e o esgotamento do futuro da 

forma como projetado pela modernidade evidenciam que a legitimidade dos estudos 

historiográficos não é natural.
384

 A nossa pergunta sobre o para quê da história hoje evoca 

inevitavelmente a necessidade de dialogarmos com aquelas vozes do passado que deram 

respostas múltiplas à erosão das tradições, à fascinação pela presença do passado e à carência 

de orientação.
385

  

De fato, assim como no passado, é difícil ser prescritivo a respeito dessa questão. O 

passado não era fonte de orientação inequívoca para os contemporâneos de Machado.
386

 

Assim como não foi para os primeiros românticos brasileiros, para os fundadores do IHGB ou 
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para os letrados que vivenciaram o contexto da fragmentação do Império Luso-brasileiro.
387

 

Entretanto, o conceito moderno de História, apesar de emergir da crise e em crise, evocava a 

promessa do controle da experiência através da representação. Promessa que sempre se 

deparava com o contingente, mas continuamente se mostrava hábil em controlá-lo a partir da 

historicização e dos prognósticos.
388

  

 Machado notabilizou-se por escrever crônicas nas quais abordava assuntos diversos 

relativos à sua contemporaneidade, abarcando eventos que interconectavam a história 

brasileira e a mundial. A despeito de conhecer muito bem a diferença entre os gêneros, 

dialogou com os horizontes de possibilidade da escrita historiográfica.
389

 Tematizou o 

passado ou as próprias produções historiográficas contemporâneas em suas crônicas ou 

recensões críticas. As dimensões autoreflexivas sobre a possibilidade da constituição do seu 

relato constantemente eram colocadas em questão. Não raramente expunha para seus leitores 

os limites das suas enunciações, ou seja, como o seu humor, a interação entre o seu corpo e o 

clima atmosférico, e as dinâmicas dos próprios eventos, davam o tom à sua narrativa. 

 Claramente, Machado não reivindicava o estatuto de objetividade para o seu relato. Ao 

invés de demonstrar ter controle sobre o que narrava, apresentava-se vulnerável, enredado no 

clima dos acontecimentos. Portanto, o seu fazer literário enquanto cronista se constituía em 

tensão às aspirações por objetividade reivindicada pelos historiadores. Para Machado, a 

promessa de controle da experiência pela linguagem colocava obstáculos para o leitor almejar 

mais da própria produção literária e da vida.    

 Machado, então, não narrou os acontecimentos contemporâneos visando afirmar a 

monumentalidade dos mesmos, eternizá-los na memória dos seus leitores. Foi hábil em 

explorar como a experiência pode exceder a linguagem, pois a interação entre corpos, espaços 
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e climas tensiona com a possibilidade da tessitura de projeções interpretativas seguras, seja 

em direção ao passado ou ao futuro. Segundo Machado, a nação e o seu sistema literário, 

mesmo que jovens, passavam por um processo de consolidação imerso em dificuldades, 

porém, promissor. Tal diagnóstico configurou-se em meio ao seu ceticismo a respeito da 

possibilidade de um progresso histórico absoluto, que rompesse com o passado de forma 

abrupta ou fosse capaz de unificar organicamente passado, presente e futuro. Para Machado, a 

emergência do Império constitucional foi um progresso na história do Brasil. Todavia, esse 

progresso era visto como relativo.  

As crônicas e recensões críticas de Machado evocam melancolicamente a percepção 

de que os projetos de modernização ocidental não são bons em si. De acordo com Machado, a 

própria projeção de futuros utópicos emancipados da experiência do passado era 

problemática. Contudo, apesar do ceticismo, via a possibilidade do Brasil projetar um futuro 

de horizontalidade com as demais nações europeias. Isto é, considerava que as permanências 

indesejáveis do passado não eram exclusividades do Brasil. Logo, a complexidade da 

compreensão da experiência histórica por Machado ganhou forma em face ao questionamento 

da possibilidade de emergência de futuros utópicos em escalas globais. Simultaneamente, tal 

compreensão não excluiu a possibilidade do progresso relativo, já que estava em latência a 

possibilidade do Brasil desfrutar de uma relação horizontal com as demais nações no cenário 

internacional. Entre a impossibilidade de compreender qualquer passado como normativo e 

irrevogável e de idealizar o futuro, Machado evoca a vulnerabilidade do seu presente de 

enunciação, percebido em interação com seu corpo e seus afetos.
390

  

Machado concebia a escrita da história como algo plural e que potencialmente atendia 

a públicos variados. A leitura de obras de história, portanto, fez parte da sua formação.
391

 

Desse modo, não deixou de reconhecer a importância da produção historiográfica publicada 

na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB), voltada para um público 
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mais especializado: “Completa a bagagem das publicações da semana o tomo XXVII da 

‘Revista Trimensal’ do Instituto Histórico. A coleção das revistas do Instituto é uma fonte 

preciosa para as letras e para a ciência, uma obra séria e útil”.
392

 Conhecia a produção dos 

membros do instituto, como a História da Fundação do Império do Brasil, de João Manuel 

Pereira da Silva. Não deixou de ressaltar a importância da produção do também sócio do 

instituto e professor do Colégio Pedro II, Joaquim Manuel de Macedo, Lições de História 

Pátria. Segundo Machado, Macedo “sabe a fundo a história nacional, a que se dedica como 

um homem que lhe conhece a importância. Estes livros são destinados ao uso da 

mocidade”.
393

 Destacou a relevância da produção de caráter mais compilatória do sócio do 

instituto Cônego Fernandes Pinheiro. A propósito da sua breve recensão às obras Meandros 

Poéticos e Manual do Pároco, fez um comentário sobre a sua produção visando caracterizá-

la: “o Sr. Dr. F. Pinheiro não é, decerto, um talento criador, mas tem a discrição e a paciência 

para os trabalhos de compilação e investigação. Todo o arado é útil para as terras 

literárias”.
394

 Dessa forma, não identifica genialidade nos escritos de Fernandes Pinheiro, mas 

considerava importante suas contribuições para a consolidação da esfera pública e literária 

brasileira. 

A lavra do também sócio do instituto Manuel Duarte Moreira de Azevedo interessava-

lhe mais. Nesse sentido, a apreciação da obra Pequeno Panorama, publicada no dia 25 de 

novembro de 1861, é contundente:   

 

É um volume precioso, onde a história de muitas cidades e monumentos 

nossos se acha escrita, sem pretensão, mais com visos de apontamentos que 

de brilhantes monografias. Não é o primeiro serviço deste gênero que o Sr. 

Dr. Moreira de Azevedo presta às letras pátrias.
395

 

 

 A apreciação seria replicada a propósito do quarto volume. Machado ressalta o fato de 

Moreira de Azevedo ser discreto e não almejar “a fortuna das reputações pânicas”. O 

fundamental para Azevedo era o trabalho literário árduo, o que o fazia esconder “o mais que 

pode para trabalhar, investigar.”
396

 Machado também menciona trabalhos de Azevedo que não 

o impressionavam, como o Compêndio de História Universal, livro “acomodado às 
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inteligências infantis” que apresentava os méritos de tais produções no tocante à “exatidão, 

método e o estilo”.
397

 Os compêndios, que ministravam um conjunto de valores cívicos aos 

leitores, tinham a sua importância em um país cujo sistema de produção literária precisava se 

consolidar.
398

  

Machado demonstrou interesse pela produção historiográfica voltada 

preferencialmente para o público acadêmico, como era o caso da História da Fundação do 

Império do Brasil, assinada por Pereira da Silva, sócio do IHGB, do instituto histórico da 

França e da Academia Real de Ciências de Lisboa. A esse respeito, comenta:  

 

O livro impresso em Paris é o 1º. volume da obra do Sr. Pereira da Silva, 

História da fundação do Império Brasileiro.  

Acompanha o volume um belo retrato do autor.  

A edição é magnífica e das melhores que tem feito o Sr. Garnier.  

Quanto à obra em si, não é possível dizer já coisa alguma, diante do primeiro 

volume. Parece-me um livro de grande investigação histórica, mas só a 

conclusão nos poderá dar uma ideia completa e definitiva do valor e do 

alcance do trabalho.  

O autor terá, sem dúvida, compreendido a natureza do cometimento e o 

alcance das promessas que nos faz.  

É difícil aos homens militantes da política apreciar com o olhar imparcial do 

historiador os acontecimentos do passado; mas uma vez alcançado isso, a 

glória realça o dever, e o aplauso redobra de entusiasmo. 

Tenho a maior sinceridade no desejo de que esta seja a sorte da História da 

fundação do império brasileiro.
399

 

 

 O jovem cronista evidenciava a aporia do discurso histórico disciplinar, que ao 

prometer uma imparcialidade última ao oferecer aos leitores macronarrativas fundamentadas 

em documentos, entrava em conflito com a impossibilidade da emancipação do 

perspectivismo.
400

 Pereira da Silva encontraria mais dificuldades neste aspecto devido à sua 

atuação como deputado. Entretanto, o ceticismo de Machado em relação à possibilidade de 

um discurso histórico verdadeiro e imparcial ecoava na própria obra de Pereira da Silva. 

                                                           
397

 Ibidem, p. 219. [Diário do Rio de Janeiro (Ao Acaso), 03 de janeiro de 1865.] 
398

 Para um aprofundamento sobre os horizontes político-historiográficos em meios aos quais emergiram a 

produção de Moreira de Azevedo, confira: SOUSA, Francisco Gouvea de. Proclamação e revolta: recepções da 

República pelos sócios do IHGB e a vida da cidade (1880 – 1900). Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História Social da Cultura do Departamento de História da PUC-Rio como parte dos requisitos 

parciais para obtenção do título de Doutor em História. Rio de Janeiro, 2012. SOUSA, Francisco Gouvea de. 

“Revolta e proclamação como molduras da história: escrita da história e olhares para a República entre os sócios 

do IHGB”, História da Historiografia, v. 17, p. 213-230, 2015. 
399

 ASSIS, Machado de. “Ao Acaso”. Op. Cit., p. 143. [Diário do Rio de Janeiro (Ao Acaso), 01 de agosto de 

1864.] 
400

 Para um aprofundamento nesta questão, confira: KOSELLECK, Reinhart. “Ponto de vista, perspectiva e 

temporalidade - Contribuição à apreensão historiográfica da história”. Op. Cit. 



165 
 

Talvez seja por isso que o jovem cronista acreditava que o político poderia ser bem sucedido 

ao dar lugar ao historiador.  

O objetivo de Pereira da Silva foi escrever a história da fundação do Império, 

abarcando a chegada da Corte portuguesa e finalizando com o reconhecimento da 

Independência por Portugal, em 1825. O sócio do IHGB expõe para o leitor o seu “amor da 

pátria” e apreciação do processo que possibilitou a “independência do Brasil”, argumentando 

que a sua subjetividade não se contrapunha à “retidão escrupulosa e imparcial que constitui a 

primeira qualidade de quem se dedica a escrever a história”.
401

 De acordo com Pereira da 

Silva, a sua atuação política no parlamento não era uma oposição à sua imparcialidade, pois 

com sua experiência sabia diferenciar “as causas dos efeitos”, separar as “circunstâncias” 

características do tempo dos acontecimentos políticos, que não necessariamente poderiam 

“estorvar a marcha ou modificar a direção que levam”.
402

 Todavia, reforça que abarcar todos 

os pontos de vista seria possível somente a partir da mobilização da dimensão passional e da 

imaginação.
403

  

 Em seu breve comentário, Machado apenas reiterou as próprias aporias teóricas 

enunciadas por Pereira da Silva, que tenta controlar a tensão existente entre conceitos como 

verdade, imparcialidade, imaginação e sensibilidade. Ambos compartilhavam a visão de que a 

Independência do Brasil foi a ruptura fundamental que impulsionou o processo de formação 

de uma nação com o futuro aberto.
404

 Para Machado, valorizar o empenho de Pereira da Silva 

era importante, pois o processo de formação da nação e sedimentação do seu sistema literário 

demandava o labor historiográfico. Dessa forma, Machado compreendia que Moreira de 

Azevedo e o cônego Fernandes Pinheiro contribuíam com seus compêndios e compilações 

dedicados à instrução cívica. Pereira da Silva, por sua vez, contribuía ao atender as demandas 

do público acadêmico concernentes à historicização do passado a partir da sua ampla 
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documentação. O público leitor era heterogêneo e demandava uma multiplicidade de 

narrativas históricas.
405

  

 A predileção pela história do Rio de Janeiro expressa na admiração da obra de Moreira 

de Azevedo é muito natural, haja vista a grande atenção dada ao cotidiano, costumes, política 

e economia carioca em suas crônicas. Entretanto, a apreciação de Machado de obras 

historiográficas pode ainda nos informar mais, ou seja, como o jovem cronista compreendia a 

interpenetração entre a produção historiográfica, sua circulação, e a consolidação global de 

esferas públicas críticas e o consequente desenvolvimento literário. Nesse sentido, Machado 

era enfático sobre a necessidade dos seus contemporâneos realizarem a leitura das produções 

historiográficas, mesmo que fosse para criticá-las. Para Machado, era alarmante, por exemplo, 

a pouca importância conferida à morte de João Francisco Lisboa.  

 

Dizem que J. F. Lisboa se dispunha a escrever a história do Brasil para o que 

coligia documentos. É realmente para doer que a morte o viesse arrebatar 

antes de realizada essa tarefa. As páginas da história brasileira receberiam 

deste aquela robusteza de estilo e alta apreciação que faziam supor nas mãos 

de Timon a pena de Tácito.  

Os seus escritos vão ser publicados a expensas de Sua Majestade o 

Imperador. 

A morte de J. F. Lisboa deve contristar por mais de um motivo. Não é só a 

perda de um tão ilustre brasileiro que há a sentir, senão também o medíocre 

efeito que este triste acontecimento produziu. Como se explica esta tal ou 

qual indiferença do Brasil vendo morrer um dos seus maiores pensadores? 

Haverá razões da circunstância e do momento ou vai amortecendo entre nós 

o amor da glória intelectual? Eu disse em uma das minhas crônicas passadas, 

dando notícia da morte de Timon, que não acreditava nela, em vista do 

silêncio que se notava na imprensa portuguesa diante de tal acontecimento. 

Era apenas uma conjectura de homem a quem parecia que escritores como 
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aquele não são comuns e merecem uma calorosa menção no dia em que 

passam dos labores da vida para as alegrias imperecíveis da eternidade. 

Façam-se em todo império algumas exceções, ninguém mais comemorou a 

morte de J. F. Lisboa.
406

   

 

 Machado considera que o historiador maranhense em seu Jornal de Timon havia 

colaborado muito com os estudos históricos. Suas críticas ao governo Imperial e à política 

maranhense eram decisivas para o jovem cronista compará-lo a Tácito.
407

 João Francisco 

Lisboa era um homem de talento e muito se esperava dos seus estudos historiográficos. O 

letrado maranhense, que também foi sócio do IHGB, realizou pesquisas em Portugal 

financiado por aquela instituição com o intuito de coletar documentos úteis à historiografia 

brasileira.
408

 Para Machado, a história do Brasil carecia dessa “robusteza de estilo” de Lisboa, 

o Tácito maranhense, que também se valeu da ficção para realçar o caráter de denúncia das 

suas narrativas históricas.
409

  

De fato, a intensidade da sua crítica político-social e a ousadia da sua expressão 

literária foram elementos decisivos para o crítico literário José Veríssimo, por exemplo, 

considerá-lo um historiador superior a Francisco Adolfo de Varnhagen.
410

 Muitos foram os 

pontos de contato e tensões entre Lisboa e Varnhagen, que vão das práticas de crítica histórica 

à avaliação da importância dos povos indígenas para a formação nacional. Apesar da 

correspondência amigável trocada entre ambos, na qual Lisboa pedia conselhos a Varnhagen 

sobre o como proceder em sua coleta e crítica documental, o segundo publicou a obra Os 

índios bravos e o Sr. Lisboa (1867) para polemizar com as perspectivas histórico-políticas do 

primeiro após sua morte, o que evidencia as complexidades e variedades constitutivas da 

cultura historiográfica brasileira do século XIX.
411
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 De acordo com Machado, muito aprendizado poderia advir da escrita da história 

empreendida por Lisboa, que incorporava o narrador ficcional Timon. A morte de Lisboa 

confirmava a carência de uma esfera pública articulada ao ponto de ser capaz de reconhecer a 

relevância dos estudos históricos realizados pelo letrado maranhense. Dessa forma, a morte de 

Lisboa intensificava a melancolia e o ceticismo de Machado, que se constituíam perante as 

dificuldades impostas ao desenvolvimento da historiografia e da literatura brasileiras.  

Ora, se o esquecimento de Lisboa em meio à esfera pública brasileira e portuguesa 

reforçava a melancolia e o ceticismo de Machado, a repercussão da obra de outros 

historiadores fazia o jovem cronista estender tal percepção para além do mundo lusófono. 

Mais do que o esquecimento de Lisboa, a repercussão negativa da obra Vida de Jesus, do 

historiador francês Ernest Renan, da forma como se deu, era alarmante para o letrado. A 

intolerância com que a obra foi refutada pela imprensa católica brasileira, portuguesa e 

francesa impactava Machado. A despeito de ser crítico ao cientificismo de Renan, que tomou 

as narrativas dos evangelhos como documentos repletos de milagres a serem submetidos à 

crítica histórica, via como completamente absurda a atitude dos críticos que recomendavam 

de forma intolerante a censura da obra. Nesse sentido, ele reprova a atitude do Monsenhor 

Pinto de Campos, que ao ser inquirido pelo Gabinete Português de leitura do Recife sobre a 

pertinência de ter a Vida de Jesus em suas estantes, recomenda que a mesma fosse queimada.  

 

Monsenhor Pinto de Campos começa por aconselhar o exílio do livro e 

acaba por insinuar a queima dele. Na opinião de S. Revma. é o que devem 

fazer todos os bons católicos. Tal conselho nestes tempos de liberdade, nem 

mesmo provoca a indignação: — é simplesmente ridículo.  

Que teme por esse livro monsenhor Pinto de Campos? Ele mesmo declara 

que é um livro absurdo, onde a impiedade não raciocina com a lógica da 

impiedade de Strauss, — o que provaria antes a necessidade de exiliar o 

livro de Strauss e não o de Renan.  

Eu de mim digo que li a Vida de Jesus sem perder a mínima parte das 

minhas crenças; mas não fui queimá-lo depois da leitura, nem adiro, como o 

Diário de Pernambuco, às doutrinas de monsenhor Pinto de Campos.  

Estou plenamente convencido de que as iras do clero, as injúrias dos livros e 

dos púlpitos tiveram grande parte no sucesso obtido pela obra de Renan. 

Neste ponto é impossível deixar de reconhecer que os refutadores foram de 

uma inépcia sem nome. Toda a gente quis ler o livro do Anticristo, e as 

edições foram sucessivamente esgotadas.  

                                                                                                                                                                                     
Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

Vitória, 2013, pp. 31-53. 
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Todos sabem o que são essas injúrias e doestos, em completa oposição com 

a brandura evangélica. É coisa velha, e eu receio repetir uma observação de 

cabelos brancos.
412

  

 

 O jovem cronista opunha-se tenazmente à intolerância da imprensa católica, 

especialmente no Brasil, na França e em Portugal. Apesar de não concordar com as 

conclusões da Vida de Jesus de Renan, a recepção da sua obra demonstrava o quão frágil era a 

compreensão, sedimentada na consciência histórica ocidental desde meados do século XVIII, 

de que a sensibilidade moderna diferenciar-se-ia pelo refinamento das maneiras e pela 

tolerância.
413

 Machado via a Europa e a América cercada pela intolerância. Em Portugal, a 

obra teria sido refutada pelo Marquês de Lavradio sem sequer ter sido lida. O jovem crítico 

não poupou ironias para qualificar o clima de guerra de religião instaurado pela imprensa 

católica mundialmente. Especialmente no Brasil, criticava o empenho do periódico Cruzeiro 

do Brasil, que se opunha de forma agressiva à expansão dos metodistas no Rio de Janeiro.
414

 

Para Machado, essa rejeição intolerante da imprensa católica à obra de Renan no Brasil 

contrastava com a civilidade e a liberdade consubstanciada pelas instituições imperiais: “Eu 

quisera que, num país livre e num tempo de civilização, ninguém se lembrasse de empregar 

essas ridiculezas sem utilidade”.415 

 Sendo assim, a leitura de obras de história por Machado e a apreciação da recepção 

das mesmas foram elementos que constituíram o seu repertório literário e a concepção crítica 

de diversos projetos de modernização em escalas globais. A melancolia e o ceticismo de 

Machado se constituíram, então, em interação com percepções historiográficas e literárias que 

eram capazes de questionar a inexorabilidade do progresso da própria História. Sob essa ótica, 

podemos compreender que a melancolia de Machado perante a morte de Lisboa emergia 

enredada na afinidade existente entre os autores. Isto é, sua melancolia estava prefigurada nas 

narrativas do letrado maranhense presentes no Jornal de Timon, que definia seu narrador 

ficcional como “contristado e abatido” por ser um espectador das cenas de “opróbrio e de 

dor”. Lisboa não concebe a História em si como um progresso, mas sim como uma luta 

irresoluta entre o bem e o mal: 
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O obscuro canto do mundo que habitamos não podia escapar à sorte comum, 

e a época, que nos coube atravessar, é uma daquelas em que o mal tem 

decidida preponderância; não principalmente o mal terrível e atroz, o sangue, 

o incêndio, as devastações e os extermínios, cuja narração enche tantas vezes 

as páginas mais grandiosas e formidáveis da história; sim o mal vil e 

desprezível, o lodo, a baixeza, a degradação, a corrupção, a imoralidade, 

toda a casta de vícios enfim, tormento inevitável dos ânimos generosos que 

os cegos caprichos do acaso designaram para espectadores destas cenas de 

opróbrio e de dor.
416

 

 

 Por mais que em grande medida muitas das narrativas históricas do século XIX 

possam ser caracterizadas como otimistas, tendo em vista a vigência de um conceito moderno 

de História linear e evolutivo, em interação com o qual se constituiu a formação da nação, a 

melancolia evocada por Machado e Lisboa aponta para a necessidade de ampliarmos os 

nossos horizontes de questionamentos.
417

 Para Machado, a leitura dos historiadores não 

possibilitaria uma orientação inequívoca, mas era um elemento importante para a constituição 

de uma nação e um sistema literário em processo de consolidação. A obra de Renan, por 

exemplo, trazia perspectivas históricas, epistemológicas e estéticas às quais Machado se 

opunha criticamente. Entretanto, a censura a Renan, ou o quase silêncio a respeito de Lisboa, 

evidenciavam os riscos inerentes à carência de disseminação da leitura crítica e reflexiva em 

âmbitos nacionais e mundiais. Assim, Machado avaliava o desenvolvimento da literatura 

nacional em consonância com os processos e acontecimentos históricos em vigor nas nações 

centro-europeias. Portanto, é fundamental a compreensão de que Machado não julgava a 

experiência histórica brasileira isoladamente, a partir de um ideal normativo de progresso, que 

estabelecia de forma dura hierarquizações de historicidades. Ademais, desafios análogos à 

consolidação de uma cultura histórica e literária dinâmica que eram enfrentados no Brasil 

também se faziam presentes em outras nações, comumente reconhecidas por seus 

contemporâneos como mais avançadas. Apesar dos percalços nacionais, o estabelecimento do 

Império do Brasil configurava-se enredado à expectativa da horizontalidade da nação 

brasileira, mesmo que jovem, em relação às nações europeias. Para Machado, era inescapável 

que o Brasil era um “país livre”, apto a enfrentar os desafios de um “tempo de civilização”. 
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3.2. “Crítica historiográfica”, tédio e melancolia 

 

[…] a história é tão loureira, tão disposta a dizer 

o sim e o não, que o melhor que pode acontecer a 

uma cidade, a uma vila, a uma povoação 

qualquer, é não a ter absolutamente; e para isso 

a maior fortuna seria aplicar o niilismo aos 

documentos. Entreguemos os sábios vindouros ao 

simples recurso da conjetura; aplicação 

higiênica, algo fantástica, e sobretudo pacífica. 

 

Machado de Assis, Revista O Cruzeiro, 1878. 

 

Machado não esteve alheio à produção historiográfica produzida pelos letrados do 

século XIX em escala global. Sendo assim, a problematização da relação entre Machado e a 

experiência da história deve passar necessariamente pela sua compreensão das produções 

historiográficas empreendidas por seus contemporâneos. Por isso, lanço o questionamento a 

respeito de como a apreciação das produções historiográficas fizeram parte da sua formação 

nas dimensões intelectual e sentimental. A questão demonstra-se relevante em face às 

complexidades em meio às quais emergem as enunciações de Machado, que tanto reconheceu 

a importância da produção historiográfica para a formação das nações e respectivas 

literaturas, quanto foi um crítico contumaz das asserções realistas reivindicadas por autores de 

ficção e não ficção que acreditavam no espelhamento entre experiência e linguagem.  

A atuação de Machado enquanto crítico literário e de teatro também abarcou os 

horizontes de produção historiográfica do século XIX. Na seção anterior, enfatizei como a 

apreciação de historiadores, obras historiográficas e a recepção pública das mesmas estiveram 

presentes em suas crônicas, que abordavam de forma não sistemática assuntos variados. 

Porém, o interesse de Machado pela produção historiográfica também assumiu outras formas 

de apreciação.  

A recensão de Machado à obra A Constituinte perante a história, de Francisco Ignácio 

Marcondes Homem de Melo, publicada no Diário do Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto de 

1863, é instrutiva para entendermos sua relação com a cultura histórica e historiográfica do 

século XIX. Homem de Melo realiza um estudo sobre a constituinte de 1823 com o intuito de 

confrontar as interpretações depreciativas sobre a mesma, que reverberaram nas análises de 
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historiadores como John Armitage e Francisco Adolfo de Varnhagen.
418

 Para ele, a 

constituição outorgada em 1824 não poderia ser vista como superior às aspirações projetadas 

pela constituinte em 1823. O letrado argumenta que sem os esforços empreendidos em 1823 a 

constituição do Império não seria possível. Dessa forma, o objetivo de Homem de Melo foi a 

realização de um estudo capaz de historicizar o passado a partir do reconhecimento da sua 

importância, ao invés da produção do que ele entendia como uma compreensão que visava 

unilateralmente a autocongratulação do presente por valorizar somente a constituição de 1824, 

então em vigor no Segundo Reinado.  

Ao valorizar os trabalhos realizados pelo parlamento, a voz da “soberania nacional”, 

Homem de Melo opõe o zelo pela liberdade fomentado pela constituinte à atitude despótica de 

Dom Pedro I de dissolvê-la à força armada e promover o desterro de parlamentares 

importantes no processo de ruptura com Portugal, como José Bonifácio.
419

 O letrado 

argumenta que em nenhum momento a constituinte desrespeitou o Imperador ou se 

posicionou como uma ameaça à formação de uma monarquia constitucional. A diferença 

principal dizia respeito à inexistência do poder moderador conferido ao Imperador pela 

constituição de 1824.  

Para Homem de Melo, a monumentalização de Dom Pedro I não poderia se dar a 

expensas da memória dos parlamentares da constituinte de 1823, pois o soterramento do 

passado provocava o constante tormento do presente: 

 

A memória do primeiro Imperador não precisa viver à custa da calúnia 

lançada sobre uma geração inteira. 

Triste glória fora essa, que tivesse por pedestal os restos desmoronados da 

reputação alheia. 

É mais honroso avultar no meio de grandes homens, do que estar só no seio 

das trevas e da indignidade. 

Na carreira política do fundador do Império, há mais de um título legítimo 

de glória, que o recomenda à posteridade e à gratidão dos brasileiros. 

O ano de 1822 honra a sua memória. 

O ato violento da dissolução da constituinte foi um gravíssimo erro político, 

filho da mais imprudente precipitação, que repercutiu dolorosamente em 

todo o seu reinado.
420

  

 

A respeito da obra, Machado comenta: 
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O pensamento do sr. Homem de Melo é altamente patriótico. Ele quer 

liquidar imparcialmente o passado para tornar mais fácil o inventário das 

nossas coisas aos historiadores do futuro. É difícil a tarefa, nem o sr. Homem 

de Melo dissimula: julgar a frio os homens de quem parece ouvir-se ainda os 

passos no caminho do nosso passado político, violentar as nossas afeições, 

modificar as nossas antipatias, é uma obra de consciência e de coragem, 

digna e honrosa, é certo, mas nem por isso fácil de empreender.  

Compenetrado desta verdade, o sr. Homem de Melo procura e consegue 

evitar o perigo. Para esse resultado, em que toma parte a consciência do 

escritor, tenho para mim que contribui no seu tanto a índole do homem. É o 

sr. Homem de Melo de natural frio e meditativo. Parece que tem medo à 

precipitação e à involuntariedade, medo que sempre foi uma das primeiras 

virtudes do historiador.  

Para estudiosos tais são necessários os louvores, não somente como prêmio e 

animação a esses, mas ainda como estímulo a outros. Que o sr. Homem de 

Melo prossiga nas suas investigações histórico-políticas e que outros o 

imitem em trabalhos tão sérios, é o mais legítimo desejo de quem ama a 

vitória do pensamento e da verdade.  

Falei no que o historiador pode tirar da história; passarei a falar no que a 

história fornece ao romancista.  

“Querem romances? perguntava Guizot. Por que não encaram de perto a 

história?”
421  

  

O caráter respeitoso da apreciação de Machado à obra de Homem de Melo não se 

harmoniza com o que ele afirma anteriormente na apresentação do seu folhetim dedicado à 

crítica. Machado caracteriza como queixoso o tom dos seus apontamentos sobre as três obras 

que serão analisadas: “pelo tom em que eles vão escritos posso acertadamente dizer que vão 

mais cheios de queixas que de caixas, como das frotas de açúcar da Bahia anunciava o padre 

Antônio Vieira”.
422

 Para a compreensão da crítica à obra de Homem de Melo por Machado 

devemos levar em conta as camadas de sentido que constituem o texto. Primeiramente, é 

fundamental considerar que Machado respeitava o trabalho de Homem de Melo e reiterava a 

sua relevância. Assim como ele, Machado via a ruptura com Portugal e a formação de uma 

monarquia constitucional como progresso decisivo para a nação. Por outro lado, é necessário 

considerar o ceticismo de Machado perante o discurso historiográfico. Ambas as 

compreensões são imprescindíveis para o crítico. Como um entusiasta da ampliação e 

intensificação da produção literária no país, que visava à sedimentação de um sistema literário 

em formação, o crítico reputava a obra de Homem de Melo como de grande importância, uma 

vez que a mesma ratificava a complexidade política requerida por uma monarquia 
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constitucional. Entretanto, perante a crença de Homem de Melo de que era possível o 

historiador realizar a justiça da História em si ao historicizar o passado, Machado deixa em 

latência as suas reservas.  

Machado demonstra-se cético perante o afã de Homem de Melo de mudar a percepção 

dos contemporâneos a respeito da constituinte de 1823. Como também diante da intenção de 

Homem de Melo de historicizar o legado positivo de Dom Pedro I, que no entendimento do 

autor se limitava à atuação dele em 1822. Homem de Melo afirma que o caráter despótico de 

Dom Pedro I se constituiu em razão da dissolução da constituinte, que tornou a posterior 

abdicação incontornável, em 1831. Nesse sentido, a valorização da constituinte era uma 

reação às tentativas de monumentalização da memória de Dom Pedro I.
423

 Para o letrado, tal 

desfiguração da história impossibilitava que os constitucionalistas de 1823 pudessem 

“repousar em paz, no santuário da morte”.
424

 Homem de Melo procurou ratificar a sua 

compreensão do processo histórico a partir da publicação de documentos anexos, que 

assegurariam aos homens do futuro a verdade sobre o passado e o juízo da própria História. 

Com efeito, se, por um lado, a compreensão política de monarquista constitucional era digna 

do apreço do crítico, por outro, a sua utopia epistemológica e ontológica a respeito do 

progresso da História em si e a sua representação narrativa eram colocadas em dúvida por 

Machado. 

Machado explicita para seu leitor o clima que primordialmente constitui o discurso 

histórico: o medo! Homem de Melo possuía as qualidades necessárias para a escrita 

historiográfica por ser “frio e meditativo”, ter “medo à precipitação e involuntariedade”. 

Homem de Melo apresentava um caráter ascético, o que lhe conferia alguma garantia de 

sucesso em sua empreitada de “liquidar imparcialmente o passado”. Apesar de certificar o 

sucesso de Homem de Melo em seu empreendimento de “liquidar imparcialmente o passado 

para tornar mais fácil o inventário das nossas coisas aos historiadores do futuro”, o crítico dá 

ênfase às dificuldades, tendo em vista a compreensão das dimensões irrevogáveis do passado. 

De fato, seria possível “julgar a frio os homens de quem parece ouvir-se ainda os passos no 

caminho do nosso passado político, violentar as nossas afeições, modificar as nossas 

antipatias [...]”? A despeito da resposta positiva, a dimensão das dificuldades assume um 

grande destaque no comentário do jovem crítico, que por estar comprometido com a formação 
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da nação e seu sistema literário via os elogios à obra como um “prêmio e animação” ao autor 

e “estímulo a outros”.  

Como exposto no capítulo anterior a propósito dos debates na imprensa sobre a 

inauguração da estátua equestre de Dom Pedro I, o cronista afirmou a impossibilidade de 

liquidação desse passado pelos historiadores do futuro, tendo em vista as controvérsias 

produzidas por um passado inacabado: “O historiador do futuro que quiser tirar dos debates 

da imprensa os elementos do seu estudo da história do Império, há de vacilar sobre a 

expressão da memória que hoje domina a praça do Rocio”.
425

 Ora, por mais que Machado 

estivesse próximo aos ideais políticos de Homem de Melo que buscavam a exorcização do 

passado, ele sabia das dificuldades do empreendimento, uma vez que a perspectiva do 

historiador não poderia ser a palavra final sobre a relação afetiva das pessoas com o passado. 

O jovem crítico encerrará a sua recensão com o entusiasmo do historiador francês Guizot em 

face ao que a experiência histórica oferece ao romancista, gesto deliberado de preparar o leitor 

para a crítica do romance histórico Sombras e Luz, de autoria do letrado português Bernardino 

Pereira Pinheiro. Na apreciação dessa obra, Machado irá expor suas reservas de forma mais 

clara.  

Machado define Pinheiro como um leitor atento tanto das crônicas do passado quanto 

dos romances históricos de Alexandre Herculano e Walter Scott, obras que o inspiraram a 

situar sua prosa ficcional em meio “[à]s glórias e [a]os erros do reinado de D. Manuel”.
426

 

Para o jovem crítico, um equívoco grave cometido por Pinheiro foi ter atentado mais para a 

representação das situações e fatos históricos do que do caráter moral dos seus personagens. 

Machado demonstra sua insatisfação com relação ao amor potencialmente incestuoso entre os 

personagens Eulália e Luís, que apesar de serem filhos de pais diferentes, sempre creram 

serem irmãos. Entende esse amor como uma “glorificação dos instintos”, que deveria ser 

prevenido pelos “sentimentos morais” dos personagens.
427

 Conclui, então, que tal glorificação 

dos instintos “nada tem haver com a arte elevada e delicada”.
428

 Nesta ocasião, Machado 

identifica a finalidade da produção artística com a formação de uma moralidade afinada com a 

estética do belo. No entanto, se, por um lado, o caráter imoral da obra tensionava com uma 
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concepção em alguma medida idealista de arte, por outro, o otimismo de Pinheiro com relação 

ao progresso histórico e aos meios utópicos de alcançá-lo denotam a dimensão corrosiva do 

seu empreendimento crítico:  

 

Foi-me preciso ler e reler o capítulo X e a nota correspondente, para dar o 

justo valor à ilusão em que o autor está acerca dessa formação de um 

tribunal comum a todos os povos e essa universalidade de dedicações à 

causa da verdade. Entre os que acreditam isso impossível e os que, como o 

sr. B. Pinheiro, estão convencidos da sua praticabilidade, há um meio termo 

que é a minha opinião.  

Todos devemos crer no progresso e na vitória da justiça; mas o que 

presenciamos atualmente não alimenta a esperança de ver a sociedade 

universal depender, como diz o autor, da vontade de um governo, do 

governo inglês, por exemplo.  

Esse parlamento comum a todos os povos seria uma simples transformação 

da instituição diplomática. Haveria as mesmas cabalas, o mesmo sucesso de 

força numérica, a mesma violência das leis do justo e do honesto. Que o 

autor manifestasse a esperança de ver o mundo, após o trabalho incessante 

dos filósofos e dos pensadores, chegar a um estado de poder aproximar-se da 

realização de um tal sonho, é o que assentaria bem na sua imaginação de 

poeta; mas daqui até lá quantas gerações não voltarão ao pó, e quantas vezes 

não há de a justiça cobrir o rosto de vergonha?
429

 

 

 Machado julgou de forma cética a predicação de um progresso universal pelo 

romancista, que depositava suas esperanças na formação de um parlamento comum a todos os 

povos. Via com ceticismo sua crença na “universalidade das dedicações à causa da verdade”. 

O jovem crítico expõe que seria um dever acreditarmos no “progresso e na vitória da justiça”, 

entretanto, tal esperança cultivada como um “sonho” na “imaginação do poeta” contrastava 

com a materialidade da experiência histórica, com as vozes do passado que clamavam por 

justiça. Machado expõe que é um dever crer no progresso, porém, não se demonstrava certo 

se de fato tal estado de coisas ideal era possível de ser alcançado. E se de fato fosse, o 

percurso da experiência histórica nunca poderia ser esquecido, pois “daqui até lá quantas 

gerações não voltarão ao pó, e quantas vezes não há de a justiça cobrir o rosto de vergonha?” 

Com efeito, na apreciação de Machado fica latente como sua reflexão sobre a história é 

vazada em estreita conexão com o seu senso de justiça para com as vozes do passado 

soterradas. Para Machado, a realização de prognósticos futuros idealistas trazia riscos efetivos 

para o presente.  

A despeito de uma agenda universalizante que buscava de forma prescritiva a verdade, 

assim como almejada por muitos filósofos e historiadores do século XIX, Machado era 
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enfático ao afirmar quão difícil seria “liquidar imparcialmente o passado” ou se emancipar das 

experiências e de todo seu fardo negativo em prol de um futuro ideal. Seu engajamento com 

uma compreensão relativa de progresso histórico ganhava forma em face ao seu projeto de 

impulsionar a consolidação da nação e do seu sistema literário. Apesar da dedicação a esse 

projeto, o jovem crítico não era idealista, uma vez que estava consciente da baixa qualidade 

de grande parte da produção literária brasileira e das distorções provocadas pelos interesses da 

imprensa no Brasil e no mundo. Diante do ceticismo a respeito do que se apresentava no 

presente, os esforços realizados pelos seus predecessores e uma crença relativa na 

possibilidade de abertura do futuro o impulsionavam ao exercício crítico. 

 Machado deixava claro para os leitores do Diário do Rio de Janeiro que nutria forte 

desconfiança quanto à possibilidade do passado ser liquidado em nome do futuro pela frieza e 

medo dos historiadores. Assim como também descartava a possibilidade do futuro ser 

previsto de forma idealista a partir da imaginação do romancista histórico. Curiosamente 

encerrou a sua recensão crítica com uma apreciação positiva da performance do ator 

português César de Lacerda no papel de Carlos na peça Cinismo, ceticismo e crença. 

Machado não escondeu o seu ceticismo ante a possibilidade do discurso histórico orientar 

inequivocamente as ações humanas, seja a partir da elaboração narrativa de experiências do 

passado ou da previsão do futuro. Logo, a descrença quanto à possibilidade inequívoca da 

representação histórica, ficcional ou não ficcional, em orientar pedagogicamente a sociedade, 

apresenta-se enredada à sua reação ao conceito moderno de História em sua disposição ao 

movimento linear e evolutivo, que pressupõe a unificação e a acomodação de diferentes 

camadas temporais no mesmo horizonte de sentido.   

 A reação de Machado constitui-se enredada à evocação de climas que evidenciam os 

limites da linguagem perante a demanda por atribuição de sentido, já que a mesma é 

mobilizada a partir do envolvimento com a vulnerabilidade do corpo humano e da relação 

com a materialidade do espaço. Portanto, precedendo o desenvolvimento da análise das 

produções literárias e artísticas, Machado evoca os climas de melancolia e tédio na 

apresentação do seu exercício crítico às obras de Homem de Melo e Bernardino Pereira 

Pinheiro:  

 

Encetando hoje estas conversas, não posso dissimular o sentimento de 

tristeza que me domina.  

Olho em torno de mim e não vejo mais na arena aquela plêiade ardente que 

vinha todas as semanas, ao rés do chão, entrar nas justas literárias. Uns, 

levou-os a morte, outros prendem-se a cuidados mais sérios, alguns enfim 
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foram-se para as justas políticas, e o folhetim, o garrido, o ameno, o viçoso 

folhetim perdeu os seus amigos e os seus leitores.  

E contudo sempre me pareceu que o folhetim era uma função obrigatória e 

exclusiva, para a qual nunca devia soar a hora da morte ou a hora da política. 

Era um erro.  

Tout arrive, dizia Talleyrand, e foi preciso que eu visse o fato para acreditar 

que também ao folhetim devia chegar a hora da política e a hora da morte.  

Nos bons tempos do folhetim era digna de ver-se a luta.  

O estímulo entrava por muito no trabalho de cada um, do que resultava 

trabalharem todos com maior proveito e glória. Hoje a melhor vontade há de 

nulificar-se no meio do caminho. É uma voz no deserto, sem eco nem 

competidores.  

E é por isso que eu ficarei mui embaraçado se os leitores me perguntarem a 

que venho, eu, que nem tenho as razões de talento do mais ínfimo de outrora.  

Não sei, é a minha resposta; e não creio que melhor se possa dar em grande 

número de circunstâncias da vida.  

Venho talvez para nada.  

Sobre a extemporaneidade desta aparição há ainda a esterilidade dos tempos, 

do que se poderia tirar uma conclusão: é que se os homens não 

abandonassem o folhetim, o folhetim seria abandonado pelos 

acontecimentos.  

Para conservar-se a gente segregada da repartição política, diga-me o leitor, 

onde irá buscar matéria?  

Na imaginação, responderá, o que eu acharia bem respondido, se a 

imaginação fosse nestas coisas matéria-prima, e não um simples condimento 

especial.  

O que é certo é que nas notas que tomei para organizar estas páginas apenas 

encontro três assuntos. E pelo tom em que eles vão escritos posso 

acertadamente dizer que vão mais cheios de queixas que de caixas, como das 

frotas de açúcar da Bahia anunciava o padre Antônio Vieira.  

Mas é preciso dar de mão às queixas para tratar das coisas.
430

 

 

Machado diz-se entediado com a ausência de acontecimentos artísticos e literários 

interessantes para abordar em seu folhetim. A centralidade conferida ao político pelos 

periódicos deixava-lhe melancólico. E, de fato, a produção literária comentada não lhe 

empolgou, a despeito do tom respeitoso. As apreciações das obras de Homem de Melo e 

Bernardino Pereira Pinheiro emergem enredadas em um clima de frustração a respeito da 

característica das obras desses autores de buscar o controle do tempo histórico. Assim sendo, 

o próprio Machado deixa latente que o clima da sua apreciação é tão central quanto o que 

segue afirmado literalmente.  

Para Machado, a ausência de produções literárias relevantes conferia forma aos climas 

de tédio e melancolia. As presenças do tédio e da melancolia materializavam-se em face à 

ausência do que poderíamos entender como a consolidação de um sistema literário mais 

dinâmico. Tal compreensão de progresso literário subjacente às enunciações de Machado se 
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configura de forma relativa, pois procurava se esquivar de verdades prescritivas. O 

diagnóstico de que a cultura periódica dava centralidade demasiada ao político denota a 

reivindicação por uma produção literária desvinculada da produção de sentido pragmática. 

Fica implícito no texto de Machado que a ênfase no político deflagrava a necessidade da 

emergência de um projeto de educação sentimental capaz de reconciliar os leitores com a 

própria vulnerabilidade dos seus corpos e dos seus afetos. Portanto, Machado faz um clamor 

para que aquilo que estava sendo pragmaticamente soterrado pudesse ser presentificado, ou 

seja, a possibilidade da imersão dos leitores em climas nos quais a intensidade dos 

sentimentos tivesse espaço para fruição.  

 

3.3. Os horizontes do compromisso ético-político  

 

Negar a ciência é negar a esposa, com quem se 

contraiu, depois de longo estudo, o consórcio 

íntimo do espírito e dos princípios. Mas negar a 

publicidade, negar a discussão, que são a alma 

do sistema representativo, equivale a negar a 

liberdade, a negar a própria mãe. 

 

Machado de Assis, Diário do Rio de Janeiro, 

1861.  

 

[…] muito tempo há de correr ainda, antes que a 

imprensa europeia empregue nos negócios 

americanos o critério e a ilustração com que 

trata os negócios do velho continente. 

 

Machado de Assis, Diário do Rio de Janeiro, 

1865. 

 

Apesar do ceticismo de Machado não ser nenhuma novidade em meio aos estudos 

críticos da obra do autor, ainda não foi explorado como o mesmo se constituiu ante a 

experiência da história e suas representações narrativas. Em outras palavras, os trabalhos que 

tematizaram a interface entre a obra de Machado, sua atuação como burocrata, e o 

conhecimento histórico, não exploraram em que medida os climas em vigor na obra do autor 

possuem uma relação ambivalente com o conceito moderno de História. Em última instância, 

a obra de Machado e a sua personalidade são reivindicadas, a partir de perspectivas 

modernistas, como fontes produtoras de sentido histórico para a nação. Desse modo, as 
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figurações do sujeito universal assertivo, que devorou toda a tradição ocidental, e do 

burocrata, asceta e engajado politicamente, são compreendidas enquanto horizontes 

interpretativos solares, que obscurecem outras possibilidades.  

Como vimos no primeiro capítulo, a presença/ausência do corpo de Machado e a 

dimensão corrosiva da sua obra atormenta as interpretações que intencionalmente ou não se 

prestaram à domesticação daquilo que emergiu e se consolidou de forma ambivalente. 

Machado desafiou a disposição de controle das experiências implicadas no conceito moderno 

de História. Entretanto, realizou tal feito de forma ambivalente, ao contribuir para os projetos 

fundamentalmente modernos de formação da nação e do seu sistema literário. Com efeito, o 

estabelecimento de Machado como nome incontornável no cânone literário se deu enredado à 

evocação de climas em seus escritos corrosivos a tais interpretações, que pressupunham a 

disciplina, o controle, a racionalidade e a conquista do futuro. Nesse sentido, argumento sobre 

a necessidade de se recuperar a complexa relação existente entre os climas em vigor nos 

escritos de Machado e o conceito moderno de História.  

Foi explorado anteriormente como Machado se formou intelectual e sentimentalmente 

em meio a uma concepção de progresso histórico relativo, que avaliava o processo de 

construção da nação e sedimentação da sua literatura de forma crítica e melancólica, mas em 

alguma medida otimista, ao vislumbrar a possibilidade de abertura do futuro. O ceticismo e a 

melancolia de Machado o conduziam à compreensão da incomensurabilidade entre 

experiência e linguagem, tensão que evidenciava os limites da possibilidade do controle da 

realidade via representação. Contudo, tal questionamento surgia enredado à constatação do 

progresso relativo, isto é, a nação e a existência do seu sistema literário eram tomadas como 

realidades tangíveis, passíveis de serem aperfeiçoadas. Dessa forma, o ceticismo e a 

melancolia de Machado devem ser entendidos em face à sua relação complexa com o conceito 

moderno de História, já que o autor atuou simultaneamente tanto para a ratificação desse 

horizonte de valores, quanto para a ampliação dos horizontes de possibilidade de crise.  

Ora, a decepção de Machado perante seu horizonte histórico é notável, como temos 

abordado. Todavia, a sua reação não deixa de evidenciar pertencimentos inevitáveis. A 

tentativa de produzir escritos ao longo de sua carreira que tensionavam com o conceito 

moderno de História não deixa de apontar uma tentativa de ruptura consigo mesmo. Nessa 

perspectiva, podemos explorar a diferença entre as esperanças do jovem Machado, estreante 

na imprensa, e os posteriores desdobramentos do seu ceticismo e da sua melancolia.  
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23 de outubro de 1859. Em seu ano de estreia no periódico O Espelho Machado 

mobilizou o tom revolucionário com confiança. As esperanças do jovem cronista não o 

deixavam ter dúvidas sobre o que ele reiterava no artigo A reforma pelo jornal. Machado 

compreendia que o jornal era a presentificação da esperança de um mundo que se veria 

emancipado das tradições normativas do passado. Para o autor, o jornal era a materialização 

do progresso da História em si.  

 

É fácil prever um resultado favorável ao pensamento democrático. A 

imprensa, que encarnava a ideia no livro, expendi eu em outra parte, sentia-

se ainda assim presa por um obstáculo qualquer; sentia-se cerrada naquela 

esfera larga mas ainda não infinita; abriu pois uma represa que a impedia, e 

lançou-se uma noite aquele oceano ao novo leito aberto: o pergaminho será a 

Atlântida submergida.  

Por que não?  

Todas as coisas estão em gérmen na palavra, diz um poeta oriental. Não é 

assim? O verbo é a origem de todas as reformas.  

Os hebreus, narrando a lenda do Gênesis, dão à criação da luz a precedência 

da palavra de Deus. É palpitante o símbolo. O fiat repetiu-se em todos caos, 

e, coisa admirável! sempre nasceu dele alguma luz.  

A história é a crônica da palavra. Moisés, no deserto; Demóstenes, nas 

guerras helênicas; Cristo, nas sinagogas da Galiléia; Huss, no púlpito cristão; 

Mirabeau, na tribuna republicana; todas essas bocas eloquentes, todas essas 

cabeças salientes do passado, não são senão o fiat multiplicado levantado em 

todas as confusões da humanidade. A história não é um simples quadro de 

acontecimentos; é mais, é o verbo feito livro.  

Ora pois, a palavra, esse dom divino que fez do homem simples matéria 

organizada, um ente superior na criação, a palavra foi sempre uma reforma. 

Falada na tribuna é prodigiosa, é criadora, mas é o monólogo; escrita no 

livro, é ainda criadora, é ainda prodigiosa, mas é ainda o monólogo; 

esculpida no jornal, é prodigiosa e criadora, mas não é o monólogo, é a 

discussão.  

E o que é a discussão?  

A sentença de morte de todo o status quo, de todos os falsos princípios 

dominantes. Desde que uma coisa é trazida à discussão, não tem 

legitimidade evidente, e nesse caso o choque da argumentação é uma 

probabilidade de queda.
431

  

 

O jovem Machado era enfático e otimista ao dizer: “aceito o destino coletivo da 

humanidade”. Não desconsiderava os empecilhos ao progresso histórico, mas não se 

angustiava diante da superação das adversidades: “Há um polo atraente e fases a atravessar. – 

Cumpre vencer o caminho a todo o custo; no fim há sempre uma tenda para descansar, e uma 
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relva para dormir”.
432

 O progresso da própria História não tensionava com a fruição do corpo 

em meio à sociedade e à natureza, já que sempre era possível encontrar um abrigo e um 

descanso. O progresso da História em si significava e presentificava harmonia. Apesar de 

sofrer obstáculos, o progresso foi impulsionado em todas as épocas pela capacidade do 

homem de dominar a linguagem e comunicar-se racionalmente com o outro. Machado via o 

surgimento do jornal como um progresso decisivo, pois ele penetrava no âmbito da 

domesticidade e atingia todos os “membros do corpo social”, tocando diretamente as 

“inteligências proletárias” e as “classes ínfimas”. No jornal havia espaço para a discussão e o 

confronto de verdades estabelecidas pela tradição. Assim, o jornal era a “sentença de morte de 

todo o status quo”.
433

  

Entretanto, é notável como tamanho entusiasmo se arrefeceu rapidamente. Mesmo 

sendo um entusiasta da liberdade de imprensa, na série Ao Acaso publicada no Diário do Rio 

de Janeiro, entre 1864 e 1865, Machado posiciona-se criticamente a respeito de distorções 

que geravam riscos à formação da opinião pública. Se por um lado a liberdade de imprensa 

apresentava-se enquanto instrumento de controle fundamental para o sistema representativo, 

por outro, era necessário que houvesse horizontes de regulações para a sua prática. 

Especialmente porque em muitas ocasiões os jornais eram utilizados para veicular calúnia ao 

invés de promover debates. Portanto, podemos encontrar nos escritos de Machado após o 

entusiasmo inicial da estreia na imprensa um comprometimento de não idealizá-la:  

 

No entanto, a liberdade de imprensa também poderia ameaçar a estabilidade 

da nação.  

Os que estimam sinceramente o sistema de liberdade de que gozamos, não 

deixem de doer-se do modo por que se vai abusando entre nós da liberdade 

de imprensa. 

Se esta liberdade for em progresso crescente faltará um dia quem suspire por 

outro sistema que, encadeando o pensamento, impeça ao mesmo tempo a 

desenvoltura da palavra, o reinado da calúnia, o entrudo da injúria, todas 

essas armas da covardia e da impotência, assestadas contra a honestidade, a 

independência e a coragem cívica.
434

  

  

Não somente a imprensa brasileira era digna de crítica. A imprensa europeia, 

especialmente em seu desconhecimento sobre a América do Sul, era severamente criticada. 
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Machado também se posiciona nas páginas de Ao Acaso de forma crítica à monarquia 

constitucional, porém, evidencia suas falhas com o intuito de aperfeiçoá-la. 

O estabelecimento do Império do Brasil era considerado um progresso em relação ao 

passado de unidade do Império português; contudo, o presente se mostrava permeável às 

heranças pretéritas negativas e às ambivalências do processo global de modernização 

ocidental. Se a permanência do passado em sua dimensão negativa impossibilitava a 

monumentalização do presente, o esquecimento, por sua vez, era visto como prejudicial. 

Dessa forma, Machado demonstra uma compreensão complexa sobre a necessidade de 

mediação da distância histórica entre presente e passado. Como o passado não poderia ser 

apreendido como normativo ou plenamente ruim, tornava-se necessária a reflexão sobre a 

relação do presente com as gerações passadas que possibilitaram a sua emergência.  

Desse modo, perante a notícia do suicídio de um veterano que pegou em armas no 

contexto de fundação do Império do Brasil, na Bahia, um dos combatentes de Pirajá, Machado 

identifica a superioridade do presente como fruto de ações passadas. Tal superioridade, então, 

pressupunha uma dívida:  

 

Entretanto, que é esta liberdade que nos volteia diariamente nos lábios? Que 

é esta independência política de que o império goza e se ufana? Que é esta 

emancipação que faz a nossa honra e a nossa tranquilidade? Que é tudo isto, 

senão a obra dos veteranos das lutas passadas, veteranos da ação ou do 

pensamento?
435

  

 

 Para Machado, o esquecimento do passado era produzido pela distância histórica 

estabelecida pelos contemporâneos, em grande medida comprometidos com o esquecimento 

das lutas, dores e sofrimentos que possibilitaram a emergência do presente, não raro 

monumentalizado. O jovem cronista compreende que no presente os seus contemporâneos 

procuravam desfrutar dos benefícios civilizacionais alcançados, esquecendo-se do sangue 

derramado pelos corpos dos homens do passado, em nome do futuro. A dívida com os 

homens do passado não se limitava às ações daqueles que lutaram. Machado também se 

remete aos veteranos do pensamento, que possibilitaram aos brasileiros contemporaneamente 

almejarem o enriquecimento da literatura nacional. Nesse sentido, o letrado advoga o 

entendimento de que a perspectiva histórica sedimentada em sua contemporaneidade era 
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reprodutora de injustiças, porque pressupunha a linearidade e o corte estanque entre presente e 

passado ao se fundar na lógica da superação:  

 

Ver as lutas da independência, por meio do óculo da história, à distância de 

40 anos, é realmente cômodo e aprazível. Mas, se nesta cadeia da sucessão 

dos seres, bateu tão tarde a hora de nossa chegada, cumpria mostrarmos 

reconhecidos aos que, à custa do seu sangue, fizeram da nossa hora uma hora 

de liberdade.
436

 

 

 De acordo com Machado, o presente não poderia ser plenamente estável, pois a 

presença negativa do passado demandava vigilância, tendo em vista a necessidade da 

constante luta pela liberdade. A presença desconfortável de certos passados ameaçava o 

presente ao efetivar a mediocridade e o egoísmo. Por outro lado, o esquecimento também 

produzia injustiças, uma vez que se tornava um obstáculo ao reconhecimento da alteridade ou 

do quanto o outro no passado possibilitou a emergência do presente. Logo, para o jovem 

cronista não era possível a sensibilização para com a herança do passado se a mesma era 

distanciada pelo “óculo” indiferente da “história”. O esquecimento provocava a indiferença 

em relação aos corpos e às dores do outro afastado pela história. A demanda por sentido 

histórico pragmático, fundada em uma lógica futurista, condicionava a perpetuação de uma 

cultura histórica baseada na injustiça. Portanto, o esquecimento de certos passados 

impossibilitava o encontro com o outro, o reconhecimento da alteridade em sua dimensão 

formativa, que seria fundamental para o estabelecimento da nação.  

 Machado ressalta a importância do Estado para a consolidação de uma cultura 

histórica, artística e literária que confrontasse projetos privatistas egoístas que ameaçavam a 

liberdade de imprensa e as artes de forma geral. Assim sendo, destaca o papel determinante do 

Estado para o financiamento do teatro, visto como ameaçado pelo interesse especulativo de 

empresários, como pode ser constatado na polêmica com Macedo Soares.
437

 A partir dessa 

valorização do Estado como um garantidor da produção de obras de arte independentes do 

interesse político partidário e financeiro por parte de especuladores demonstra a sua 

admiração pelas academias existentes. A criação de uma academia dramática autônoma era 

inspirada na existência das sociedades dedicadas à música e à pintura. A mesma admiração 

era estendida ao IHGB, que foi criado perante a necessidade de autonomia epistemológica 
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com relação aos interesses da política partidária veiculada nos impressos.
438

 No que diz 

respeito à necessidade do subsídio estatal para a garantia de produção das artes, Machado 

atribui autoridade ao que era enunciado em seção no IHGB: “Não há muito o ilustrado orador 

do Instituto Histórico fez ouvir duas palavras nesse sentido, por ocasião da sessão aniversária 

daquela sociedade”.
439

 

 Apesar de ser um crítico do Estado, denunciando até mesmo a sua intervenção na 

imprensa, Machado compreendia a sua importância no que tange à constituição de uma 

cultura histórica que fosse capaz de lembrar as injustiças do passado e se afastar dos interesses 

particulares de políticos e especuladores financeiros. O jovem cronista também reivindica a 

intervenção do Estado nas injustiças promovidas pela Igreja Católica, especialmente no que 

concerne à prática da escravidão nos mosteiros. Para Machado, a decadência moral da Igreja 

era uma questão de Estado, pois essa instituição estava longe de contribuir para o progresso 

da sociedade. No dia 4 de abril de 1865, Machado endossa a opinião emitida pelo articulista 

do Correio Mercantil sobre a dissolução das ordens monásticas: 

 

Os abusos indicados pelo artigo a que nos referimos bastam para abrir lugar 

à intervenção do Estado. Mas, não há, além dessas razões, e antes dessas 

razões, outras de ordem superior, filhas do tempo e oriundas da história? 

Não é ao folhetim que cabe o desenvolver essas razões; cabe-lhe indicá-las. 

Os conventos perderam a razão de ser. A ideia, tão santamente respeitável ao 

princípio, degenerou, diminuiu, transformou-se, fez-se coisa vulgar.  

De certo ninguém pede hoje aos conventos uma reprodução da Thebaida. A 

contemplação ascética, as penitências, as fomes, os suplícios daqueles pios 

cenobitas, nem são do nosso tempo, nem são dos nossos homens. Mas não 

sabemos porque, entre dois extremos, não haverá um meio preferível, mais 

próximo da gravidade monástica e da grandeza da religião.  

S. Bento e Santo Antônio nunca sonharam com fazendas e escravos; nunca 

administraram terras, nem assinaram contratos; foram uns pios solitários, 

que recebiam por milagre o pão negro de cada dia, e passavam muitos dias 

sem levar à boca nem uma migalha de pão, nem uma bilha d'água.  

As virtudes monásticas de hoje estão longe daqueles modelos primitivos; 

mas, se não se lhes pede sacrifício igual, também não se lhes pode conceder 

uma existência anacrônica, sem objeto nem utilidade prática.  

É a sorte de todas as instituições humanas trazerem em si o gérmen da sua 

destruição. Estas palavras do membro da assembleia constituinte da 

Revolução francesa, que deu parecer sobre a supressão dos conventos, são a 

mais resumida sentença das instituições monásticas. O primeiro motivo para 

suprimi-las é o de serem inúteis.
440
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 Segundo Machado, o Estado poderia garantir o gerenciamento de uma cultura histórica 

saudável de várias maneiras. Fosse garantindo a liberdade de imprensa ou colocando limites 

às calúnias financiadas por interesses particulares. Ou ainda mediante a criação de sociedades 

artísticas, literárias e historiográficas, que com o auxílio do subsídio estatal poderiam se 

esquivar dos interesses dos especuladores financeiros e das ideologias político-partidárias. 

Ora, o Estado seria decisivo para a constituição de uma cultura histórica na qual as 

informações da imprensa, as produções artísticas, científicas e literárias promovessem o 

enriquecimento de uma virtude pública em consonância com os interesses da sociedade civil, 

por desfrutarem de autonomia relativa. Desse modo, o cronista defendia que deveria ser de 

interesse do Estado a formação cultural e política da população.  

Na contramão dessa perspectiva, vê os monastérios como gananciosos, já que ao invés 

de auxiliarem na promoção do desenvolvimento social, davam lugar a injustiças, como a 

perpetuação da instituição escravista. Machado compreendia que as demandas históricas do 

presente eram diferentes das relativas ao passado. Ou seja, entendia que contemporaneamente 

o ascetismo monástico não deveria ser tão rigoroso. Entretanto, acusa os monastérios de 

cultivarem uma “existência anacrônica”, por não terem “objeto nem utilidade prática”. Se a 

distância da virtude cristã cultivada por São Bento e Santo Antônio era justificável, por serem 

frutos de um passado remoto, a ganância e a ausência de contribuição para a sociedade eram 

completamente anacrônicas. Dessa forma, a falta de adequação às demandas por 

produtividade colocadas pelo mundo moderno legitimava a supressão das instituições 

monásticas pelo Estado, seguindo o exemplo inaugurado pela Revolução Francesa. 

 

3.4. Entre a (im)possibilidade do progresso histórico e a experiência de climas  

 

Ora, a história do mês passado não é outra. Aqui 

e ali um acontecimento, raro, medroso e pálido 

com algumas exceções, mas a grande história, 

essa pertence ao fogo lento com que este verão 

assentou de matar-nos. 

 

Machado de Assis, História dos Trinta Dias, 

1878.   

 

Usualmente, a crítica literária machadiana identifica uma ruptura entre o autor dos 

primeiros romances, Ressurreição, A mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia, e um segundo 
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Machado, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, 

Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Essa ruptura consiste no fato de Machado em sua dita 

primeira fase estar próximo aos ideais estéticos românticos em seu comprometimento com a 

realização de uma representação fiel de um dever ser social. Isto é, em seus primeiros 

romances, Machado apresenta a sociedade brasileira para o seu leitor a partir do relato de um 

narrador ficcional confiável, onisciente à trama, que compartilha tanto com os personagens 

quanto com os leitores valores fundamentais para a manutenção do status quo. Nesse sentido, 

a narrativa dos primeiros romances de Machado pode ser compreendida em sua dimensão 

formativa, pois retrata o amadurecimento de sujeitos, homens e mulheres, que corroboram 

para a manutenção da ordem social Imperial, favorecendo, portanto, a consolidação de 

conceitos como subjetividade, progresso, Estado e nação no imaginário social.
441

 

No entanto, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a narrativa do autor 

tensionaria o pacto ficcional romântico e realista em suas pretensões de produzir uma 

mimeses dos costumes e valores fundamentais para a manutenção do que Ilmar Mattos 

conceitua como “boa sociedade”.
442

 Machado confrontaria os seus leitores com a ausência de 

sentido de conceitos como subjetividade, nação, Estado, História e progresso, ao desnudar 

como o egoísmo, a loucura e o ciúme são feridas que não podem ser estancadas, escamoteadas 

ou compensadas pelos instrumentos modernos ficcionais e não ficcionais de representação e 

produção de orientação pedagógica.
443

 

De fato, a ruptura apontada pelos críticos da obra do autor demonstra-se pertinente ao 

evidenciar a cisão entre os romances conceituados como a primeira e a segunda fase de 

Machado. Ademais, os críticos reforçam a compreensão do próprio Machado, que afirmou em 

vida essa ruptura. Todavia, o jovem cronista e crítico enquanto leitor de obras historiográficas 

já se mostrava cético quanto à possibilidade da tessitura de narrativas privilegiadas capazes de 

orientar inequivocamente os homens e as mulheres da boa sociedade. Desse modo, João 
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Francisco Lisboa merecia ser lido, porque suas narrativas eram capazes de denunciar 

melancolicamente as tolices humanas. Por sua vez, o censurado Ernest Renan merecia ser lido 

para ser criticado, fosse em seus excessos cientificistas ou em suas críticas ao cristianismo. 

Deveria ser lido como contraponto à intolerância da imprensa católica que propunha a 

censura. Igualmente, Homem de Melo e Bernardino Pereira Pinheiro deveriam ser lidos de 

forma crítica, pois os seus livros expressavam a expectativa pelo controle da experiência 

histórica pelos instrumentos modernos de representação. Além disso, Machado não 

demonstrava o entusiasmo com a ideia de que a crítica e o debate com a expansão do público 

leitor promoveria uma ruptura com o passado e a abertura de um futuro emancipado das 

injustiças. O tom cético e melancólico das suas recensões flerta com a impossibilidade da 

transformação histórica. Com efeito, a ruptura promovida em seus romances a partir das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas já era ensaiada em outros gêneros e se relaciona com a 

compreensão cética e melancólica de Machado a respeito da experiência histórica.
444

  

 Dessa forma, argumento que o crescimento exponencial da melancolia e do ceticismo 

de Machado logo nos primeiros anos da sua prática como cronista e crítico pode ser entendido 

com maior profundidade à medida que exploramos a sua percepção da experiência histórica. 

O jovem cronista que via no acúmulo da experiência histórica um progresso inelutável 

deflagrado pela utilização racional da linguagem e a consequente consolidação da cultura 

impressa, que romperia com as tradições do passado, seria rapidamente assaltado pelo 

ceticismo e a melancolia. Já na década de 1860, Machado conferirá destaque à mácula que a 

intolerância da imprensa católica significava em escala mundial. Essa crítica à intolerância da 

imprensa era fruto da decadência histórica da Igreja Católica Romana ao longo dos séculos. 
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Para Machado, a apreciação diacrônica da história dos papas evidenciava uma decadência 

moral da Igreja. Se a atuação da imprensa católica disseminava a intolerância, a atuação do 

clero, em especial dos papas, revelava a centralidade dos interesses políticos da Igreja em 

detrimento dos espirituais. 

 

O que, porém, é doloroso e triste, é ver que a glória de ser santo tende a ir 

diminuindo. Para isso basta lançar os olhos à história dos Papas. À 

proporção que nos afastamos dos primeiros tempos vão decrescendo as 

canonizações pontifícias. Todos os primeiros chefes da Igreja estão na lista 

dos santos que se comemoram hoje; mas, de certa época em diante, raro 

pontífice subia à cadeira de S. Pedro ao trono da bem-aventurança dos 

Santos. Os vigários de Cristo fazem santos, mas já não podem sê-lo, — 

observação digna de ser meditada. 

Que diferença entre o primeiro e o último! O primeiro depois de uma vida de 

suplícios por amor de Cristo, morre pregado em uma cruz, de cabeça para 

baixo, por uma piedosa repugnância de morrer como o divino mestre; — o 

último come tranquilamente os réditos dos Estados pontífices, conversa 

política com os diplomatas, e combina os meios de ter mais dois ou três 

palmos de terra, além dos sete que lhe hão de competir por morte.
445

  

 

 O ceticismo e a melancolia de Machado, portanto, se manifestam enredados à sua 

apreciação diacrônica da experiência histórica, evidenciada pela comparação da vida dos 

papas ao longo das épocas. Desse modo, tal concepção melancólica em direção ao passado 

relacionava-se estreitamente com o seu ceticismo a respeito da compreensão de progresso 

histórico vulgarizada em sua contemporaneidade. Em 3 de julho de 1864, no Diário do Rio de 

Janeiro, Machado repercute a notícia de que o professor Newmager de Melbourne previu que 

em 1865 um cometa passaria tão próximo à terra que a mesma corria sérios riscos de 

desaparecer. Machado não se demonstrou crédulo da predição científica do professor, já que 

essa era a segunda recente do mesmo gênero. Entretanto, apesar de cético com relação à 

previsão, o jovem cronista julgava ser esse um fim justo à humanidade:  

 

A terra, que tem escapado a tantos cometas — aos celestes, como o de 

Carlos V — aos terrestres, como o rei dos Hunos — aos marinhos, como os 

piratas normandos — a terra acha-se de novo ameaçada de ser absorvida por 

um dos ferozes judeus errantes do espaço. O vulgo, que não entra na 

apreciação científica das probabilidades de tais catástrofes, estremece 

ouvindo esta notícia, reza uma Ave-Maria e trata de preparar a alma para o 

trânsito solene.  
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Também eu, apesar de já descrer até dos cometas, não pude ler a frio a 

notícia deste próximo cataclisma, e fiquei dominado por um sentimento de 

tristeza e desânimo.  

Pois que! — disse eu comigo — dar-se-á caso que o Criador não esteja 

contente com os homens? Logo, é certo que somos grandemente velhacos, 

imensamente egoístas, profundamente hipócritas, tristemente ridículos. 

Logo, é certo que esta comédia que representamos cá em baixo tem 

desagradado à divindade, e a divindade, usando do princípio de Boileau, 

lança mão de uma pateada solene e estrondosa?  

Estávamos tão contentes, tão tranquilos, tão felizes, — iludíamo-nos uns aos 

outros com tanta graça e tanto talento, — abríamos cada vez mais o fosso 

que separa as ideias e os fatos, os nomes e as coisas, — fazíamos da 

Providência a capa das nossas velhacarias, — adorávamos o talento sem 

moralidade e deixávamos morrer de fome a moralidade sem talento, — 

dávamos à vaidade o nome de um justo orgulho, — usávamos o nome de 

cristãos e levávamos ao juiz de paz o primeiro que nos injuriasse, — 

dissolvíamos a justiça e o direito para aplicá-los em doses diversas às nossas 

conveniências, — fazíamos tudo isto, mansa e pacificamente, com a mira 

nos aplausos finais, e eis que se anuncia uma interrupção do espetáculo com 

a presença de um Átila cabeludo!  

A ser exata a profecia do professor Newmager, percamos as ilusões e 

estendamos as mãos à palmatória. Fomos mais longe do que nos era lícito, e 

agravamos as coisas com a mania de dar nomes eufônicos e bonitos às 

nossas maldades e aos nossos vícios.
446

  

 

Machado, então, dessacralizava o conceito moderno de História enquanto uma 

entidade transcendental/imanente boa em si. Tal dessacralização se dava a partir da 

mobilização do humor. O jovem letrado procura evidenciar para o seu leitor que a História em 

si poderia ser compreendida como uma “comédia universal”. Tal constatação encontrava 

fundamento na observação, porque “[b]asta lançar os olhos a qualquer ponto da carta 

geográfica para achar com que divertir o tempo”.
447

 Porém, apesar de dessacralizada,  a 

História em si assumia um caráter sublime, pois mesmo que ela efetivasse a repetição de 

vícios imorais ao longo das épocas, a sua representação era capaz de “divertir o tempo”. Sob 

essa ótica, humor e dor faziam parte da mesma totalidade ambivalente, que tocava os homens 

e desafiava as possibilidades de produção de sentido. Na crônica da semana seguinte, 

Machado expõe de forma irônica que a representação da história contemporânea em seu 

folhetim se constituía enredada ao clima da própria experiência histórica, visto que a vida e a 

narrativa se processavam em meio ao sofrimento humano, presentificado precariamente pelas 

metáforas: “[...] eu reduzo a missão do folhetim a isto: — atirar semanalmente aos leitores um 

punhado de rosas... sem quebrar-lhes os espinhos. Tenho eu culpa que o Criador rodeasse de 
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espinhos as rosas, e que elas surjam assim do seio da terra, formosas, mas pungentes?”
448

 

Machado reinvoca o clima de ceticismo e melancolia da semana anterior ao apresentar 

estatísticas criminais que contestavam a existência da “virtude”. Na sequência, confere 

destaque à atuação intolerante da imprensa católica de Paris, particularmente ao jornal Cruz, 

delineando um clima de desalento a respeito da possibilidade do progresso histórico em escala 

global.
449

  

Machado procura mostrar para o leitor que a sua escrita emergia em interação com o 

seu humor e com o clima atmosférico. Nenhuma verdade superior e desencarnada estava em 

questão. A sua intenção era evitar o equívoco dos seus contemporâneos que em nome de uma 

verdade desencarnada “separa[vam] as ideias e os fatos, os nomes e as coisas”, fazendo da 

“Providência a capa das nossas velhacarias”. Machado via essa busca da cultura ocidental 

moderna em geral por uma verdade desencarnada da experiência como uma hipocrisia, que se 

sedimentava no uso da linguagem, mobilizada para dar “nomes eufônicos e bonitos às nossas 

maldades e aos nossos vícios”. Desse modo, procurou evocar em suas crônicas climas que 

evidenciavam a impossibilidade da linguagem tanto de representar especularmente as coisas, 

quanto de se emancipar da experiência de mundo constituída por corpos e espaços:  

 

O folhetim não aparece hoje lépido e vivo; aparece encapotado, 

encarapuçado e constipado. Também constipado?  

Também. O folhetim é homem, e nada do que é humano lhe é desconhecido: 

Homo sum et nihil humanum a me alienum, etc.  

Não há organização, nem mesmo a do folhetim, que resista às alternativas do 

termômetro e aos caprichos do inverno fluminense, podendo, aliás, resistir 

aos caprichos das damas e às alternativas da política.  

Depois de cinco ou seis dias de chuva miúda e vento frio, raiaram dois dias 

quentes, ontem e anteontem, quentes a fazer supor as proximidades de 

dezembro.  

É um inverno verdadeiramente gamenho, espartilhado e rejuvenescido, alma 

de rapaz em corpo de velho, um inverno pimpão.  

Depois desta amostra de calor, voltará amanhã o tempo chuvoso ou 

anuviado, e aí nos temos outra vez vítimas dos caprichos da quadra.  

Esta razão serve para explicar o tom de fadiga e aborrecimento com que o 

folhetim aparece hoje.  

Dito isto, passo a por a limpo umas contas de domingo passado. 
450

 

 

O ceticismo de Machado a respeito do progresso da História em si se constituiu em 

face ao desafio da realização de experimentos narrativos. O jovem cronista considerava que 
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de maneira geral os seus contemporâneos utilizavam a linguagem para representar as coisas 

de modo que os vícios mundanos fossem ocultados, haja vista a busca por orientação moral. 

Visando contrapor tal compreensão, procurava novas formas de articulação da linguagem, 

com o intuito de expor a vulnerabilidade do corpo humano e seus afetos. Com efeito, 

procurou reinscrever a materialidade do corpo e a falibilidade humana em seu uso da 

linguagem, enredando os leitores das suas crônicas em um humor cético, corrosivo à 

possibilidade de orientação moral inequívoca a partir da interpretação do que era enunciado. 

Em muitas ocasiões, Machado demonstra ter a intenção de presentificar a própria ausência de 

sentido e a dor de estar no mundo.  

Portanto, as definições que diferenciam as fases da carreira de Machado devem ser 

relativizadas considerando-se a atuação do autor em diversos gêneros literários. Podemos 

argumentar que a ausência do sentido da História em si presentificada metonimicamente no 

delírio de Brás Cubas já estava presente nas crônicas de Machado. Ademais, a conformação 

com os valores e ideais miméticos da boa sociedade apresentados por Machado nos seus 

primeiros romances pode ter sido fruto do seu interesse em naquele momento inicial da sua 

carreira produzir livros que não fossem um desafio estético/cognitivo à sociedade Imperial. 

Todavia, a negação do sentido da História em si presentificada na voz melancólica de Brás 

Cubas já ecoava nas crônicas de Machado em meados da década de 1860. De fato, seria um 

equívoco reduzir a melancolia de Machado à apresentada pelo seu narrador-personagem, 

tendo em vista que a negação do sentido da História por Machado vem acompanhada da 

possibilidade de abertura para novas articulações da experiência de mundo, desafio que Brás 

Cubas não foi capaz de enfrentar. Contudo, a intenção de corroer a própria História mediante 

a denúncia da corrupção da natureza humana usualmente ocultada pelo uso moralista da 

linguagem, é um elemento que liga o jovem Machado ao seu narrador-personagem, 

considerado um salto qualitativo decisivo em sua carreira.  

 

3.5. Ficção, relativismo histórico e humor  

 

Há outro ponto em que o cronista se parece com 

os turcos; é em fumar quietamente o cachimbo do 

seu fatalismo. O cronista não tem cargo d’almas, 

não evangeliza, não adverte, não endireita os 

tortos do mundo; é um mero espectador, as mais 

das vezes pacato, cuja a bonomia tem o passo 

tardo dos senhores do harém. Debruça-se, cada 

domingo, à janela deste palacete, e contempla as 
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águas do Bósforo, a ver os caíques que se 

cruzam, a acompanhar de longe a labutação dos 

outros. 

 

Machado de Assis, Revista O Cruzeiro, 1878. 

 

As inovações formais de Machado em seus romances, e aqui me refiro ao Machado 

que se consagrou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, podem ser lidas a partir da reação 

crítica do cronista à cultura histórica e historiográfica modernas em suas variedades nacionais 

e europeias. A sua compreensão da autonomia estética da obra de arte emergiu e se 

consolidou conectada tanto à leitura de historiadores do seu agrado, quanto ao seu desafio de 

produzir descrições históricas capazes de tocar os sentidos dos seus leitores a partir da 

subversão das convenções de representação que predicavam a transmissão de sentido e a 

orientação pedagógica a partir da mimeses fiel da realidade.
451

  

Nesse sentido, é possível encontrarmos nas crônicas de Machado elaborações literárias 

que visam explorar como a experiência da história enquanto clima embaralhava as fronteiras 

entre o real e o ficcional:  

 

Conheço um homem que anda meio desconfiado de que não há guerra da 

Sérvia nem império turco; consequentemente, que não há sultões caídos, 

nem suicidados. Mas que são as notícias com que os paquetes vêm perturbar 

nossas digestões? Diz ele que é uma ópera de Wagner e que os jornais desta 

corte traduzem mal as notícias que acham nos estrangeiros.  

A ópera, segundo este meu amigo, intitula-se Os três Sultões ou o Sonho do 

Grão-Vizir, música de Wagner e libreto de Gortchakoff. Tem numerosos 

quadros. A introdução no estilo herzegoviano é um primor, conquanto fosse 

ouvida sem grande atenção por parte do público. A atenção começou quando 

rompeu o dueto entre Milano e Abdul-Aziz, e depois o coro do softas, que 

derrocam Abdul... O mais sabemos todos. A este meu amigo, replico eu 

dizendo que a coisa não é ópera, mas guerra; sendo prova disso o telegrama 

há dias publicado, que trouxe a notícia de achar-se em começo de paz. 

Respondeu-me que é ilusão minha. “Há decerto um coro” que entra 

cantando: Pace, pace, mas é um coro. Que queres tu? Antigamente as óperas 

eram música, hoje são isso e muita coisa mais. Vê os Huguenotes, com a 

descarga de tiros no fim. Pois é a mesma coisa a nova composição de 

Wagner. Há tiros, batalhões, mulheres estripadas, crianças partidas ao meio, 

aldeias reduzidas a cinzas, mas é tudo ópera.
452
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Ora, a crônica coloca em destaque o impacto causado por Richard Wagner (1813-

1883) em meio aos seus contemporâneos em escalas globais. Wagner conquistou grande 

notoriedade por procurar sintetizar em sua ópera todas as artes poéticas, visuais, musicais e 

dramáticas, tendo em vista sua intenção de transmitir de maneira sinestésica uma arte afinada 

à complexidade da sua contemporaneidade. Ao evocar de forma tão intensa a experiência de 

mundo humana, a obra de Wagner ganhava um status de realidade suprema em meio a muitos 

dos seus espectadores contemporâneos.
453

 Entretanto, fica implícito que na visão de Machado 

a experiência histórica superava a arte em sua intensidade e complexidade. Mesmo Wagner 

tendo sido capaz de transmitir a complexidade da experiência histórica, ele não a esgotou ou 

superou. A crise do Império Otomano evidenciava para Machado a ausência de sentido da 

própria História, o que demandava a elaboração de novas formas de descrição capazes de 

transmitir a sua realidade caótica. Com o intuito de emular Wagner em sua crônica, Machado 

procura presentificar a ausência de sentido valendo-se da utilização de estratégias de 

representação que confrontam as convenções das representações realistas, ao embaralhar as 

fronteiras entre ficção e realidade.  

Machado empregou com frequência metáforas relacionadas a gêneros musicais para 

transmitir a complexidade de seu tempo.
454

 Através delas, por exemplo, apontou para 

características da vida política brasileira. Para ele, as disputas políticas assumiam ritmos 

análogos aos das polcas, valsas e sonatas: “Um povo musical, como é o nosso, pode chegar a 

substituir a prosa pela solfa, sem prejuízo do pensamento, e até com algum encanto”.
455

 Como 

não raro a imprevisibilidade e o absurdo da experiência histórica superavam a arte, tornava-se 

inescapável a constante comparação. Os absurdos das propostas feitas por um membro da 

edilidade de Buenos Aires evocavam Offenbach, já que a não razoabilidade da política fiscal 

tinha “cheiro de opereta”: “cheguei a imaginar que os jornais faziam confusão de notícias; que 

se tratava de uma ópera-cômica”.
456
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Machado demonstrava-se incapaz de predicar que os eventos que aconteciam no 

Império Otomano em seu caráter modernizador eram fundamentalmente bons. Em grande 

medida, explorou em suas crônicas como a ruptura com as tradições islâmicas no Império 

Otomano trazia prejuízo à literatura e à experiência de mundo particular aos povos 

muçulmanos, por resultar na perda da soberania. Assim, o processo modernizador iniciado 

pelas reformas do sultão Abdul-Azis era problematizado por Machado, pois era visto como a 

vitória última do Ocidente sobre o Oriente: “Dou começo à crônica no momento em que o 

Oriente se esboroa e a poesia parece expirar às mãos grossas do vulgacho. Pobre Oriente! 

Mísera poesia!”
457

 

 O questionamento sobre a superioridade civilizacional do Ocidente enquanto o critério 

último no que diz respeito à hierarquização de historicidades ativa a imaginação de Machado, 

que produz um encontro ficcional entre Abdul-Aziz e Alá no paraíso. Nesta ocasião, o profeta 

acusa o sultão de ter destruído a soberania do Islã:  

 

[...] és o destruidor da lei, o inimigo do Islã. Tu fizeste possível o gérmen 

corruptor das minhas grandes instituições, pior que a fé de Cristo, pior que a 

inveja dos russos, pior que a neve dos tempos; tu fizeste o gérmen 

constitucional. A Turquia vai ter uma câmara, um ministério responsável, 

uma eleição, uma tribuna, interpelações, crises, orçamentos, discussões, a 

lepra toda do parlamentarismo e do constitucionalismo. Ah! quem me dera 

Omar! ah! quem me dera Omar! Naturalmente Abdul, se o profeta chorou 

naquele ponto, ofereceu-lhe o seu lenço de assoar, — o mesmo que na 

mitologia do serralho substitui as setas de Cupido; ofereceu-lho, mas é 

provável que o profeta lhe desse em troco o mais divino dos pontapés. Se 

assim foi, Abdul desceu de novo à terra, e há de estar aí por algum canto... 

Talvez aqui na cidade.  

Se cá viesse, é possível que a vista de alguns becos e certa quantidade de 

cães lhe fizessem crer que voltara a Constantinopla; ilusão que aumentaria se 

ouvisse falar no divã em que estou sentado e em várias mesquitas do meu 

conhecimento.  

Mas o que eu apuro de tudo o que nos vem pelo cabo submarino e vapores 

transatlânticos é que o Oriente acabou e com ele a poesia.
458

 

 

No dia 1º de agosto de 1876 Machado escreve sobre o projeto de constituição turca 

publicado no Jornal do Comércio, que determinava que o Estado não teria religião, protegeria 

e subvencionaria todos os cultos. Para Machado, a tolerância religiosa era crucial para a 

história ocidental, no entanto, para o Oriente, a aplicação vertical poderia significar prejuízos 
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sem precedentes: “Alegre-se quem quiser; eu fico triste. A tolerância dos cultos tira-me a cor 

local da Turquia, desnatura a história, estabelece certas acomodações entre o Alcorão e o céu. 

Substitui-se a Sublime Porta por uma trapeira constitucional”.
459

 Os acontecimentos políticos 

relativos ao Império Otomano são interpretados como uma evidenciação da ausência de 

soberania do Oriente e do domínio ocidental. Ademais, os próprios preconceitos rotinizados 

no Ocidente a respeito do Oriente são compreendidos como decisivos para o não 

reconhecimento da importância cultural do segundo em escala global. Por isso, o cronista 

ressalta a presença dos divãs e das mesquitas, que metaforicamente apontam para as 

influências culturais silenciosas do Oriente sobre o Ocidente.
460

  

Mesmo considerando a tolerância religiosa um valor moderno fundamental, o cronista 

deixa em aberto a possibilidade de a experiência histórica oriental ser pensada a partir de 

outros critérios. Sendo assim, fica subentendida a compreensão de que o Ocidente deveria ter 

uma relação de distanciamento com o Oriente e aprender com a diferença, já que os seus 

valores não poderiam instaurar um sistema político essencialmente bom. Em grande medida, 

fica latente que os valores ocidentais ao se julgarem superiores civilizacionalmente poderiam, 

por fim, favorecer a instauração de configurações históricas completamente desajustadas.  

A relatividade de valores era um convite para Machado subverter os princípios da 

representação realista, que não raro nesse contexto emergiam conectados com as pretensões 

de investigação das leis de desenvolvimento histórico das sociedades.
461

 O estranhamento da 

adoção de costumes alimentares britânicos no Rio de Janeiro, por exemplo, era um convite 
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para o cronista chamar a atenção do público para a leitura dos manuais de culinária, tendo em 

vista o objetivo de se restaurar as tradições alimentares que iam sendo esquecidas. Ademais, 

ao fazer essa reivindicação em suas Notas Semanais na Revista O Cruzeiro, Machado é 

irônico com o público e consigo mesmo, ao dizer que as suas opiniões a respeito da culinária 

eram equivalentes às reflexões que buscavam depreender leis históricas. Fica implícito para o 

seu leitor que tanto as suas predicações culinárias, quanto as expectativas de se estabelecerem 

as leis de desenvolvimento histórico das sociedades eram dignas de sátira. Contudo, ao 

destituir sua reivindicação de pretensões morais maiores valendo-se do humor, faz o leitor 

pensar sobre os impasses provocados pela tensão entre tradição e modernidade a partir da 

culinária.
462

 Nesse sentido, se as pretensões das suas opiniões sobre costumes alimentares não 

podem ser compreendidas como uma verdade moral maior, os costumes alimentares 

estrangeirados estão longe de ser a opção mais adequada para os brasileiros.  

Se a culinária estrangeira não deveria ser vista como superior à nacional, tão pouco os 

avanços tecnológicos promovidos pela ciência poderiam ser compreendidos como um 

progresso da própria História. Desse modo, na esteira de comentários a respeito do telégrafo, 

do fonógrafo e do microfone, o cronista afirma que pretende fazer muito sucesso com a 

invenção de um novo aparelho capaz de ouvir o coração dos homens:  

 

Falei no telégrafo e no fonógrafo; é ocasião de dizer, que também eu 

trabalho em um invento que deitará por terra todos os anteriores. 

Provavelmente o leitor já teve notícia do microfone, um instrumento que dá 

maior intensidade ao som e permite ouvir, ao longe, muito longe, até o voo 

de um mosquito. Leram bem: um mosquito. Não tarda outro que nos faça 

ouvir o germinar de uma planta e até o alvorecer de uma ideia. Talvez 

cheguemos à perfeição de escutar o silêncio. 

Ora bem, o meu invento se o concluir, é tão sutil como esses, e muito mais 

útil. Ouvir o voo do mosquito pode ser uma recreação aceitável, mas não dá 

o ínfimo proveito; é indiferente à moral, e pode ser até que ao progresso 

científico. O instrumento da minha invenção serve para a conversação, não 

remota, senão próxima; aplica-se ao coração dos outros – dos amigos, por 

exemplo, – e ao passo que a gente vai ouvindo as expressões da língua, o 
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instrumento vai transmitindo as expressões do músculo. O resultado é muita 

vez a mais formidável cacofonia.
463

  

 

 Na sua demonstração da cacofonia na sequência, deixa em latência a impossibilidade 

de se normatizar as relações humanas a partir da dualidade moral que opõe verdade e mentira. 

Fica implícito o potencial inconveniente social que poderia ser o conhecimento sobre o que de 

fato as pessoas pensam umas sobre as outras, dimensão da realidade a ser desvelada pelo seu 

invento. Assim, sutilmente argumenta sobre o valor das convenções e dissimulações para a 

sociedade. Segundo Machado, as relações pessoais, o cotidiano das sociedades, subvertem a 

lógica das ciências que buscam encontrar as leis que regem a História em si. A própria 

linguagem impossibilita uma transmissão especular dos interesses humanos, fundados nas 

paixões.  

Para além da reflexão humorística, disse com clareza em suas Notas Semanais que a 

expectativa de seus contemporâneos de uma “ciência política” não passava de um “[b]elo 

sonho e deliciosa quimera”. Apesar de afirmar reconhecer a atividade científica como 

justificável, argumenta que tal prática é “ocupação de um grupo exclusivo, superior ou alheio 

aos interesses e às paixões”. Para Machado, a experiência histórica é caracterizada pelos 

“interesses” e “paixões”, que “[f]oram, são e hão de ser os elementos da luta cotidiana, porque 

são os fatores da existência das sociedades”.
464

 Dessa forma, as contradições provocadas pelas 

paixões e os interesses seriam a evidência da inexistência de leis históricas. O contrário seria 

apenas um sonho. Ou a suposição da possibilidade de reduzir tudo “em academias ou 

gabinetes de estudo, suprimir a parte sensível do homem – coisa que, se tem de acontecer, não 

o será antes de dez séculos”. Os próprios “interesses” e “paixões” do homem revelam a 

inconsistência dos prognósticos cientificistas que visavam controlar o futuro.  

Diante da impossibilidade de oferecer um juízo ético-político último para seus leitores, 

questiona com frequência o status das suas narrativas, apontando a vulnerabilidade do que era 

enunciado. Uma particularidade a respeito da evidenciação dessa vulnerabilidade em suas 

Histórias de Quinze Dias é a reflexão sobre o conceito de “historiador”. Para o cronista, a 

impossibilidade de se estabelecer um discurso privilegiado sobre o real materializa-se na 

própria complexidade das experiências sobrepostas e em tensão evocadas no conceito de 

“historiador”:  
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Mais dia menos dia, demito-me deste lugar. Um historiador de quinzena, que 

passa os dias no fundo de um gabinete escuro e solitário, que não vai às 

touradas, às câmaras, à Rua do Ouvidor, um historiador assim é um puro 

contador de histórias.  

E repare o leitor como a língua portuguesa é engenhosa. Um contador de 

histórias é justamente o contrário de um historiador, não sendo um 

historiador, afinal de contas, mais do que um contador de histórias. Por que 

essa diferença? Simples, leitor, nada mais simples. O historiador foi 

inventado por ti, homem culto, letrado, humanista; o contador de histórias 

foi inventado pelo povo, que nunca leu Tito Lívio, e entende que contar o 

que se passou é só fantasiar.
465

 

  

 Tamanha indecisão mostra como em suas crônicas, ou histórias quinzenais, Machado 

valeu-se da porosidade entre os gêneros literários para criar narrativas capazes de tocar os 

sentidos dos seus leitores. Machado não poderia se definir como um historiador moderno, que 

através da crítica filosófica e erudita propunha-se a lançar um juízo distanciado da História 

em si. Não poderia se definir como um historiador da antiguidade clássica, que a partir do 

domínio dos protocolos retóricos produzia narrativas exemplares para a posteridade, 

embasadas nos acontecimentos dos quais foi testemunha ocular ou teve conhecimento via 

textos tradicionais ou cultura oral. Ambos os modelos de historiadores demandavam o 

domínio de certa tradição, fosse dos protocolos retóricos ou das técnicas eruditas caras ao 

saber historiográfico.  

Machado não apresenta as diferenças entre o fazer dos historiadores antigos e 

modernos, no entanto, identifica que ambos eram mais do que contadores de histórias ao se 

posicionarem como autoridades aptas a produzirem discursos privilegiados para um público 

ilustrado, que possuía o conhecimento dos códigos discursivos em questão. Ou seja, o público 

ilustrado esperava dos historiadores a produção de um discurso privilegiado sobre o real. 

Entretanto, paradoxalmente, Machado sugere que os historiadores ao se proporem a ser mais 

do que contadores de histórias acabam por produzir e reproduzir narrativas fantasiosas. Seja 

Tito Lívio a respeito da fundação gloriosa de Roma e suas conquistas, que Machado parece 

ter conhecido bem, pelo menos é o que indica a presença de quatro tomos em língua francesa 

das Histoires Romaines (1867).
466

 Sejam os historiadores do século XIX sobre as origens das 

nações modernas, cuja grandiosidade era ratificada pela crítica histórica. A própria promessa 
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do discurso privilegiado, isto é, da verdade, era compreendida por Machado como mitos 

produzidos por contadores de histórias.  

A grande aporia é que Machado cultivava o distanciamento do historiador erudito em 

alguma medida.  Ele próprio afirma que se afastou do dia a dia da cidade para produzir as suas 

crônicas. Machado era um erudito e não poderia negar. Todavia, demonstra o quão 

problemática era a possibilidade de se estabelecer enquanto uma autoridade perante o público 

leitor. Ele não queria ser mais do que um contador de histórias, que evidencia para o público a 

vulnerabilidade da sua narrativa, diferentemente dos historiadores antigos e modernos, que 

desfrutaram socialmente a autoridade discursiva daquele que enuncia um discurso 

privilegiado. A intenção do cronista era apenas contar histórias que excitassem na imaginação 

e nos corpos dos seus leitores experiências capazes de abalar as certezas sedimentadas em 

uma cultura histórica vista pelo letrado como monótona e previsível. Porém, tal gesto só foi 

possível mediante a um conhecimento substancial sobre aspectos centrais da cultura histórica 

e historiográfica ocidental em suas variedades nacionais e europeias. Acúmulo de saberes que 

foi acompanhado de um juízo crítico sobre aspectos julgados como positivos e negativos, o 

que por fim possibilitou de forma ambivalente ao historiador da quinzena ser mais do que um 

contador de histórias.  

 

3.6. Horizonte historiográfico e autonomia estética 

 

A crônica é como a poesia: ça ne tire pas à 

conséquence. Quem passa por uma igreja, 

descobre-se; quem passa por um botequim não se 

dá a esse trabalho; entra a beber uma xícara de 

café ou um grogue; pede duas lérias aos amigos, 

quer ouvir morder na pele do próximo, exige 

cócegas, pelo menos. É assim a crônica. Que 

sabes tu, frívola dama, dos problemas sociais, 

das teses políticas, do regímen das coisas deste 

mundo? Nada; e tanto pior se soubesse alguma 

coisa, porque tu não és, não foste, nunca serás o 

jantar suculento e farto; tu és a castanha gelada, 

a laranja, o cálix de Chartreusse, uma coisa leve, 

para adoçar a boca e rebater o jantar. 

 

Machado de Assis, Revista O Cruzeiro, 1878. 
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Podemos considerar que a reação de Machado à obra de alguns historiadores e a 

compreensões sedimentadas na cultura histórica do século XIX foram significativas para a 

ativação da sua imaginação. Machado questionou tanto as perspectivas de que o progresso 

histórico seria algo bom em si e inelutável, quanto o entendimento de que a linguagem 

poderia representar especularmente a realidade. Contudo, é necessário levar em conta que, por 

outro lado, avaliava positivamente a produção de historiadores capazes de inspirá-lo a 

elaborar descrições que possuíssem apelo estético, tendo em vista o seu interesse de 

confrontar as bases de uma cultura histórica entusiasta do cientificismo, empirismo e 

progresso. Nesse sentido, a importância da produção de Alexandre Herculano é colocada em 

destaque:  

 

O que se anuncia agora, na correspondência de Lisboa do Portugal, é a 

publicação próxima de dois livros do mestre: Contos do Vale de Lobos, é o 

primeiro; o segundo é uma tradução do poema de Ariosto. Quando se trata 

de um escritor como Alexandre Herculano, não se encarece a obra 

anunciada; esperasse e aplaude-se.  

Ler as obras dos poetas e dos escritores é hoje um dos poucos prazeres que 

nos restam ao espírito, em um tempo em que a prosa estéril e tediosa vai 

substituindo toda a poesia da alma e do coração.  

Quando os tempos nem dão para um folhetim, não sei que se possa fazer 

outra coisa melhor.  

Eu por mim já fiz até aqui o que era humanamente possível; pouca diferença 

vai deste folhetim ao milagre dos pães; e essa mesma é mais nos efeitos do 

fato que no próprio fato. Quando os leitores chegarem ao fim achar-se-ão 

vazios como no princípio, sentindo uma fome igual à que sentiam quando 

começaram a ler.
467 

 

 Apesar do comentário de Machado não ser sobre uma obra de história de Alexandre 

Herculano, o crítico o reconhece como um mestre. Contemplava a totalidade de sua produção 

como homem de letras, “historiador e poeta”. Naturalmente, encontramos a sua História de 

Portugal na lista de livros presentes na biblioteca de Machado.
468

 A obra de Herculano como 

um todo era um alento para o crítico em tempos de “prosa estéril e tediosa”, que “vai 

substituindo toda a poesia da alma e do coração”. Machado manifesta seu tédio a respeito de 

sua contemporaneidade, que não produzia eventos excitantes sequer para o preenchimento de 

um folhetim. Desse modo, a imaginação histórica de Herculano era um convite à restituição 

da dignidade da “poesia da alma e do coração”.  
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Machado concebia que seu folhetim não era capaz de saciar a “fome” que seus leitores 

sentiam pela passionalidade. Nada melhor do que recomendar as obras do mestre como uma 

possibilidade de descanso ou cura para os males de uma contemporaneidade entediante. Nessa 

perspectiva, perante a ausência ou escassez de eventos e produções literárias excitantes, 

Machado elaborava os contornos sensoriais das suas crônicas. Procurava evocar em suas 

metáforas a necessidade de se ir além do tédio. O seu esforço é descrito como análogo ao 

“milagre dos pães”, mas ainda não era o suficiente para saciar a “fome” dos seus leitores. Eles 

ainda continuariam com os estômagos “vazios”. Machado utiliza metáforas para chamar 

atenção para o fato de que as ausências que a literatura poderia suprir não estavam restritas ao 

intelecto. Para o cronista, a literatura deveria impactar os sentimentos dos seus leitores.  

 Machado não ressaltou as notáveis qualidades de Herculano concernentes às práticas 

da crítica histórica. Tinha em conta a sua habilidade em trazer as tradições do passado em sua 

dignidade à imaginação dos seus leitores, o que caracterizava o seu “impulso íntimo”. Não 

nutriu a mesma simpatia por Renan, pois compreendia que o seu ardor cientificista estava 

sobremaneira empenhado em separar tenazmente o milagroso do verdadeiro, tendo o 

empirismo um protagonismo demasiado. Com efeito, Machado demonstra-se desapontado 

com o afã empirista da historiografia moderna, que se consolidou em escala mundial 

impulsionada pelos protocolos da crítica histórica. Em sua série Histórias de Quinze Dias, no 

periódico Ilustração Brasileira, expressa a sua reserva a respeito da centralidade conferida à 

historiografia pelos protocolos de crítica histórica: 

 

Grito do Ipiranga? Isso era bom antes de um nobre amigo, que veio reclamar 

pela Gazeta de Notícias contra essa lenda de meio século.  

Segundo o ilustrado paulista não houve nem grito nem Ipiranga.  

Houve algumas palavras, entre elas a Independência ou Morte, — as quais 

todas foram proferidas em lugar diferente das margens do Ipiranga.  

Pondera o meu amigo que não convém, a tão curta distância, desnaturar a 

verdade dos fatos.  

Ninguém ignora a que estado reduziram a História Romana alguns autores 

alemães, cuja pena, semelhante a uma picareta, desbastou os inventos de 

dezoito séculos, não nos deixando mais que uma certa porção de sucessos 

exatos.  

Vá feito! O tempo decorrido era longo e a tradição estava arraigada como 

uma ideia fixa. Demais, que Numa Pompílio houvesse ou não existido é 

coisa que não altera sensivelmente a moderna civilização.  

Certamente é belo que Lucrécia haja dado um exemplo de castidade às 

senhoras de todos os tempos; mas se os escavadores modernos me provarem 

que Lucrécia é uma ficção e Tarquínio uma hipótese, nem por isso deixa de 

haver castidade... e pretendentes.  

Mas isso é história antiga.  
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O caso do Ipiranga data de ontem. Durante cinquenta e quatro anos temos 

vindo a repetir uma coisa que o dito meu amigo declara não ter existido.  

Houve resolução do Príncipe D. Pedro, independência e o mais; mas não foi 

positivamente um grito, nem ele se deu nas margens do célebre ribeiro.  

Lá se vão as páginas dos historiadores; e isso é o menos.  

Emendam-se as futuras edições. Mas os versos? Os versos emendam-se com 

muito menos facilidade.  

Minha opinião é que a lenda é melhor do que a história autêntica. A lenda 

resumia todo o fato da independência nacional, ao passo que a versão exata o 

reduz a uma coisa vaga e anônima. Tenha paciência o meu ilustrado amigo. 

Eu prefiro o grito do Ipiranga; é mais sumário, mais bonito e mais 

genérico.
469

 

 

Machado considera que mais importante do que “o que de fato aconteceu” seria como 

os sentimentos dos leitores poderiam ser tocados pela imaginação do passado. Para ele, 

muitos historiadores tornavam o passado indigno ao destruírem a sua aura mítica através da 

mobilização de uma prosa distanciada, estruturada pelos ditames concernentes às operações 

da crítica histórica. Desse modo, o passado perdia a sua conexão afetiva com o presente. Por 

isso, o cronista considerava que as lendas e a poesia revelavam-se superiores ao 

possibilitarem a fruição do imaginário. 

Ao se referir criticamente ao caráter sisudo pelo qual a história romana foi reduzida 

por autores alemães, provavelmente tinha em vista a Römische Geschichte (1811-1832), de 

Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), e a obra homônima de Theodor Mommsen (1817-

1903), publicada entre 1854 e 1856. Constam na biblioteca de Machado sete tomos da 

referida obra de Mommsen em língua francesa, editados pela Garnier.
470

 A obra de Mommsen 

era de relativo conhecimento entre os letrados brasileiros, sendo uma influência decisiva para 

Joaquim Nabuco em O Abolicionismo (1883). Nabuco cita Mommsen por diversas vezes ao 

longo do livro e, segundo Angela Alonso, o seu caráter filosófico ao demonstrar a 

incompatibilidade entre escravidão e modernidade é inspirado na obra do historiador alemão:  

 

O esquema evolutivo da História de Roma de Theodor Mommsen, traçando 

uma linha evolutiva no Ocidente, do feudalismo aristocrático ao capitalismo 

democrático, permitiu-lhe apresentar a escravidão como instituição ‘fóssil’, 

inconciliável com a civilização moderna.
471
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Machado deixa transparecer suas reservas a respeito da crença absoluta nos 

procedimentos de crítica histórica e síntese filosófica mobilizada pela historiografia 

disciplinar. O cronista considera que a universalização de tais procedimentos como uma 

forma superior e privilegiada de abordar o real poderia colocar obstáculos para os leitores no 

que diz respeito a uma relação sensorial com o passado, ou seja, via com ceticismo a 

centralidade dada à compreensão sintética e abstrata do processo histórico como um meio 

instrumentalizado para o planejamento da ação futura. Se, por um lado, para Machado, a obra 

de Mommsen era reprovável por favorecer tal desvinculação sensorial do passado, por outro, 

ela foi concebida por Nabuco como um modelo de como se produzir a aceleração histórica de 

um passado que deveria ser exorcizado.    

Machado questionava a validade de uma separação estanque entre real e ficcional. A 

ficção poderia ser muito mais efetiva em produzir uma educação sentimental do que o 

discurso histórico disciplinar ao ampliar os horizontes de possibilidade de tocar os sentidos 

dos leitores. Portanto, o cronista estabeleceu uma relação irônica com a cultura histórica e as 

variedades da produção historiográfica do século XIX, uma vez que as concepções de tempo 

linear-evolutivo e a necessidade da busca por uma perspectiva privilegiada sobre o real 

tensionavam com o seu projeto estético-literário.  

Essa relação pode ser considerada irônica, pois a partir da produção dos historiadores 

Machado evidenciava as fissuras da cultura histórica e historiográfica que relegavam a 

estética a um patamar de menor importância. Dessa forma, as obras de Herculano e Moreira 

de Azevedo eram valorizadas como felizes exceções. Em sua série Histórias de Quinze Dias, 

Machado endereça a primeira parte da sua crônica do dia 1º de janeiro de 1877 ao Bispo 

Capelão-Mor da cidade do Rio de Janeiro:  

 

Ignoro se V. Ex.ª Revma., já leu um livro interessante dado a lume na 

quinzena que ontem findou, O Rio de Janeiro, Sua História e Monumentos, 

escrito por um talentoso patrício seu e meu, o Dr. Moreira de Azevedo. 

Naquele livro está a história da nossa cidade, ou antes uma parte dela, 

porque é apenas o primeiro volume, ao qual se hão de seguir outros, tão 

copiosos de notícias como este, folgo de esperá-lo.  

Não sei se V. Ex.ª Revma. é como eu. Eu gosto de contemplar o passado, de 

viver a vida que foi, de pensar nos homens que antes de nós, ou honraram a 

cadeira que V. Ex.ª Revma. ocupa, ou espreitaram, como eu, as vidas 

alheias. Outras vezes estendo o olhar pelo futuro adiante, e vejo o que há de 

ser esta boa cidade de São Sebastião um século mais tarde, quando o bonde 

for um veículo tão desacreditado como a gôndola, e o atual chapéu 

masculino uma simples reminiscência histórica.  

Podia contar-lhe em duas ou três colunas o que vejo no futuro e o que revejo 

no passado; mas, além de que não quisera tomar o precioso tempo de V. Ex.ª 
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Reverendíssima, tenho pressa de chegar ao ponto principal desta carta, com 

que abro a minha crônica.
472

  

 

A obra do sócio do IHGB excitava a imaginação de Machado, que a partir dela 

contemplava a diferença dos costumes e maneiras do passado de forma não pragmática. Seu 

interesse pelo passado não se limitava ao político, visto que o cronista enfatiza a sua 

fascinação pela vida doméstica de pessoas comuns. Era do distanciamento do passado que 

vinha o desejo pela sua presentificação através de uma narrativa que fosse capaz de tocar os 

sentidos dos leitores. Esse distanciamento também ativava a imaginação a respeito do futuro, 

que em face ao desenvolvimento tecnológico determinava a corrosão do presente. Assim 

sendo, a leitura da história permitia uma relação sensorial com o passado em potencial e a 

compreensão das diferentes historicidades, o que era um convite ao planejamento no presente 

e à imaginação futura. Pelo menos a obra de Moreira de Azevedo era capaz de despertar essas 

disposições em Machado, que também conhecia as memórias de Luiz Gonçalves dos Santos, 

o padre Perereca, sobre a cidade do Rio de Janeiro, como demonstrado em Casa Velha e Dom 

Casmurro. Consequentemente, será da imaginação histórica excitada pela obra de Moreira de 

Azevedo que o cronista irá expor para o Bispo Capelão-Mor da cidade do Rio de Janeiro a sua 

rejeição aos sinos musicais: 

 

Há no dito livro do Dr. Moreira de Azevedo um capítulo acerca da igreja da 

Glória, não me refiro à do Outeiro, mas à do Largo do Machado. Nesse 

capítulo, que vai da página 185 à página 195, dão-se interessantes notícias 

do nascimento da igreja da qual traz uma excelente descrição. Diz-se aí, 

página 190, o seguinte:  

“Concluiu-se a torre em 1875, e em 11 de junho desse ano colocou-se ali um 

sino; mas há a ideia de colocar outros sinos afinados para tocarem por 

música”.  

Para este ponto é que eu chamo a atenção do meu prelado.  

Que lhe pusessem a torre, uma torre por cima daquela fachada, foi ideia, 

piedosa decerto, mas pouco de aplaudir-se.  

Não há talvez segundo exemplo debaixo do sol; tudo aquilo hurle de se voir 

ensemble. Contudo, repito, se a arte padece, a intenção merece respeito.  

Agora porém, Revmo. Sr. há ideia de lhe porem sinos afinados: com o fito 

de tocar por música, uma reprodução da Lapa dos Mercadores.  

A Lapa dos Mercadores era uma igreja modesta, metida numa rua estreita, 

fora do movimento, pouco conhecida de uma grande parte da população. Um 

dia deu-se o luxo dos sinos musicais; e dentro de duas semanas estava 

célebre. Os moradores do Largo do Paço, ruas do Ouvidor, Direita e 

adjacentes almoçavam musicalmente todos os dias, aos domingos sobretudo. 

Era uma orgia de notas, um dilúvio de sustenidos. Quem quer que fosse o 
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regente, repinicava com um brio, um fôlego, uma alma, dignos de melhor 

emprego.  

E não pense V. Ex.ª Revma. que eram lá músicas enfadonhas, austeras, 

graves, religiosas. Não, senhor. Eram os melhores pedaços do Barbe Bleu, 

da Bela Helena, do Orfeu nos Infernos; uma contrafação de Offenbach, uma 

transcrição do Cassino.  

Estar-se à missa ou nas cadeiras do Alcazar, salvo o respeito devido à missa, 

era a mesma coisa. O sineiro, — perdão, o maestro, — dava um cunho jovial 

ao sacrifício do Gólgota, ladeava a hóstia com a complainte do famoso 

polígamo Barba Azul [...]. 
473

 

 

Segundo Machado, não seria interessante que as demais igrejas da cidade do Rio de 

Janeiro adotassem os sinos musicais, os carrilhões, assim como na Igreja de Nossa Senhora da 

Lapa dos Mercadores. Os sinos musicais não tocavam somente músicas religiosas e davam 

um ritmo profano à vida dos cariocas que moravam nas proximidades da igreja. Machado faz 

referência a Jacques Offenbach (1819-1880), famoso compositor de operetas, francês de 

origem alemã, que alcançou grande popularidade na Europa. De forma geral, os espetáculos 

teatrais de caráter cômico de Offenbach exploravam o cotidiano da vida parisiense. O cronista 

faz menção a três operetas famosas do começo da carreira de Offenbach, Orphée aux Enfers 

(1858), La Belle Hélène (1864) e Barbe-Bleue (1866). Não somente Offenbach era 

reproduzido nos sinos musicais. Machado menciona os compositores de óperas sérias como 

Giuseppe Verdi (1813-1901) e Vincenzo Bellini (1801-1835). Nesse sentido, o cronista 

aponta para a diversidade de músicas tocadas pelos sinos musicais, que iam das operetas às 

óperas de inspiração religiosa, demonstrada pelos extremos representados por Alexandre 

Charles Lecocq (1832-1918) e Charles Gounod (1818-1893). Todavia, a possibilidade da 

cidade do Rio de Janeiro tornar-se uma grande filarmônica, perdendo a aura do passado, 

aborrecia o cronista.  

Para Machado, os repiques dos sinos tradicionais das igrejas elevavam os homens e 

mulheres para além do cotidiano maquinal do mundo do trabalho. Os sinos possibilitavam 

uma espécie de reconciliação das pessoas com a própria simplicidade da vida, ao excitarem 

em seus corpos humores variados, passando tanto pela alegria quanto pelo sentimento de 

tristeza perante a morte.  

 

Os sinos, Exmo. Sr., têm uma música própria: o repique ou o dobre, — a 

música que no meio do tumulto da vida nos traz a ideia de alguma coisa 

superior à materialidade de todos os dias, que nos entristece, se é de finados, 

que nos alegra, se é festa, ou que simplesmente nos chama com um som 
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especial, compassado, sabido de todos. O Miserere de Verdi é um pedaço 

digno de igreja; mas se o pusessem nos sinos era... vá lá... era ridículo. 

Chateaubriand, que escreveu sobre os sinos, que não diria, se morasse ao pé 

da Lapa?
474

 

 

Ao tensionar com a normalização do conceito moderno de História e constituir 

perspectivas críticas à variedade da produção historiográfica de seus contemporâneos, 

Machado escreveu crônicas que se lançaram ao desafio de evocar climas, ritmos, sentimentos, 

que denotam a presença dos corpos e do espaço. Essa reação de Machado ao conceito 

moderno de História, no entanto, não prescindiu da leitura atenta da obra de historiadores. Se, 

por um lado, a produção historiográfica em sua variedade reforçava socialmente os horizontes 

de sentido nos quais se assentavam as crenças na objetividade e no progresso, por outro, a 

multiplicação de perspectivas aguçava em Machado a percepção da impossibilidade de uma 

orientação histórica inequívoca. Ora, Machado avaliava como positivas as formas pelas quais 

historiadores como Alexandre Herculano e Moreira de Azevedo eram capazes de explorar a 

relativa autonomia estética do passado, o que era fundamental para o descongelamento da 

previsibilidade do presente. Assim sendo, essas percepções eram elaboradas por Machado em 

suas crônicas, já que os climas evocados nelas tanto rechaçavam a perspectiva de um 

progresso linear e evolutivo da História em si, quanto suspendiam a compreensão de que a 

representação narrativa poderia ser uma perspectiva privilegiada sobre a realidade. 
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Capítulo 4: Assombramento da História e ficção: entre a (im)possibilidade 

do futuro, a instabilidade do presente e o retorno do passado 
 

4.1. Angústia, melancolia e finitude: assombramento da História e do passado 

 

A (im)possibilidade da morte de Rui de Leão 

 

Jacques Derrida, em Espectros de Marx, e Ethan Kleinberg, em Haunting History, 

exploram a impossibilidade da temporalidade histórica ser reduzida à linearidade e sucessão, 

considerando-se a sua configuração em meio aos enredamentos e tensões entre presença e 

ausência. Para descrever as dinâmicas desse enredamento, Derrida e Kleinberg mobilizam 

uma compreensão fantológica que rejeita a separação entre o real e o ficcional. Através dessa 

perspectiva, presença e ausência se constituem em jogos de assombramentos múltiplos, 

mútuos e simultâneos, não passíveis de controle pela linguagem, porque o presente não pode 

se encerrar em um “agora” separado de passados e futuros. A partir da metáfora do 

assombramento, ambos examinam a dimensão disruptiva do passado, fundada na ontologia 

latente daquilo que de forma aporética não é mais, por ter sido diferido, mas ainda nos toca.
475

  

A estratégia analítica desconstrutiva mobilizada por Derrida e Kleinberg visa 

desestabilizar as lógicas dualistas metafísicas responsáveis por opor presença e ausência, 

reivindicando a abertura para as porosidades constitutivas das experiências históricas e 

literárias. Ambos os autores não utilizam a literatura em seus textos para evidenciar de forma 

utilitária fatos e processos históricos. Comprometidos com os desafios de explorar o caráter 

assombrado da condição histórica contemporânea, impactada pela experiência da 

impossibilidade do passado passar, os textos literários são evocados em seu potencial 

disruptivo, que resiste ao estabelecimento solar de significações ou ao congelamento e 

controle da experiência histórica pela linguagem. Ou seja, o literário resiste à atribuição de 

sentido pragmática realizada por uma compreensão de temporalidade histórica que pretende 

exorcizar o passado de forma violenta. Desse modo, Kleinberg, em diálogo com Derrida, 

explica o uso que faz dos textos literários em suas reflexões sobre teoria da história:  

 

A literatura ativa uma ambiguidade perpétua que é também o local do 

significado, pois resiste a quaisquer tipos de visão totalizante. Portanto, para 
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a questão da ficção, a literatura incomoda a tranquilidade que advém da 

suposição de que o que sabemos a respeito dos fatos é uma entidade 

completamente estável. Esse é um pensamento assustador para historiadores 

que temem que tal movimento conduza a um fantasmagórico balé da moral e 

do relativismo empírico. No entanto, trata-se de ir além de simplesmente 

inverter a hierarquia, privilegiando a ficção em detrimento do fato. Ao invés 

disso, estou interessado nas formas em que a literatura nos compele a 

engajar-nos com o papel que a imaginação joga ao criar coordenadas pelas 

quais propomos a história como significado. Desse modo, a utilidade da 

literatura é sua resistência obstinada à lógica da utilidade. O que mais 

importa é que tampouco interessa em nenhum dos sentidos argumentados 

por filósofos morais, neurocientistas ou historiadores literários. Pelo 

contrário, o que interessa não são os resultados relativos à evidenciação 

factual, mas as questões aparentemente intermináveis, engendradas pelo 

ficcional.
476

 

 

 Com base no diálogo com Kleinberg, explicito para o leitor que o meu engajamento 

com os textos ficcionais de Machado é movido pelo interesse de ampliar as possibilidades de 

imaginarmos novos futuros para a disciplina não circunscritos aos horizontes normativos do 

conceito moderno de História, especialmente no que tange às expectativas pragmáticas de 

controle implicadas nas percepções estruturantes de temporalidade como linearidade e 

sucessão, representação como especularidade e subjetividade como identidade solar 

incondicionada.  

 Por evocarem climas como o tédio, a melancolia e a finitude, considero que muitos 

escritos de Machado vêm ao encontro dessa reflexão, tendo em vista a tematização da 

vulnerabilidade do corpo humano. A possibilidade da emergência desse tipo de reflexão pelo 

autor se deu em tensão com os discursos do século XIX que predicavam compreensões 

normativas de subjetividade, representação e progresso histórico.  

No conto Viver, publicado originalmente na Gazeta de Notícias, em 1886, e na 

coletânea Várias Histórias, em 1896, o personagem Ahasverus, em diálogo com Prometeu, 

espera ansiosamente a morte. Ahasverus foi condenado a viver eternamente. Contemporâneo 

de Jesus, Ahasverus o empurrou e apressou o seu passo rumo à colina da crucificação. Por 

não ter piedade daquele que ia morrer, foi condenado a viver eternamente e a “experimentar 

esse profundo fastio da existência”: 
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As gerações legavam-me umas às outras. As línguas que morriam ficavam 

com o meu nome embutido na ossada. Com o volver dos tempos, esquecia-

se tudo; os heróis dissipavam-se em mitos, na penumbra, ao longe; e a 

história ia caindo aos pedaços, não lhe ficando mais que duas ou três feições 

vagas e remotas. E eu via-as de um modo e de outro modo. Falaste em 

capítulo? Felizes os que só leram a vida em um capítulo. Os que se foram, à 

nascença dos impérios, levaram a impressão da perpetuidade deles; os que 

expiraram quando eles decaíam, enterraram-se com a esperança da 

recomposição; mas sabes tu o que é ver as mesmas coisas, sem parar, a 

mesma alternativa de prosperidade e desolação, desolação e prosperidade, 

eternas exéquias e eternas aleluias, auroras sobre auroras, ocasos sobre 

ocasos?  

Prometeu — Mas não padeceste, creio; é alguma coisa não padecer nada.  

Ahasverus — Sim, mas vi padecer os outros homens, e, para o fim, o 

espetáculo da alegria dava-me a mesma sensação que os discursos de um 

doido. Fatalidades do sangue e da carne, conflitos sem fim, tudo vi passar a 

meus olhos, a ponto que a noite me fez perder o gosto ao dia, e acabo não 

distinguindo as flores das urzes. Tudo se me confunde na retina enfarada.
477

 

 

 Enfastiado da vida Ahasverus deseja a morte. Sentia angústia em face à 

impossibilidade de morrer e ter de viver até o fim da História da humanidade. A experiência 

histórica é narrada por Ahasverus como uma sucessão irracional dos mesmos acasos e 

conflitos. Ahasverus não possui uma visão consistente das épocas que viveu. O acúmulo de 

experiência apresenta-se como loucura. A História em si não lhe trouxe o gosto pela luz e sim 

pelas trevas. A sua retina cansada não lhe permitia em um golpe de vista dizer qual era o 

sentido da História em si. Ahasverus materializa em seus sentidos a impossibilidade das 

filosofias da história.  

A mesma angústia foi vivenciada pelo imortal Rui Garcia Meireles e Castro Azevedo 

de Leão, personagem do conto O Imortal, publicado em partes no periódico A Estação, em 

1882. A história é narrada pelo filho de Rui de Leão, o médico homeopata Dr. Leão, que deu 

sua versão da vida do pai para o Coronel Bertioga e o tabelião João Linhares em uma 

província fluminense. O filho de Rui de Leão diz ser impossível narrar com minúcia toda a 

história da vida do pai, mas tinha a expectativa de escrever um livro, “obra [que] dará 5 

volumes, sem contar os documentos...”. O Dr. Leão afirma ter “títulos, cartas, traslados de 

sentenças, de escrituras, cópias, estatísticas...”.
478

 Apesar de reivindicar a veracidade do relato 

sobre a improvável existência de um homem imortal, o Dr. Leão é apresentado ao leitor como 
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um narrador não confiável. O Dr. Leão estava na província para fazer propaganda da 

homeopatia. Fica em suspenso para o leitor se o objetivo final do médico ao narrar a saga de 

Rui de Leão era o convencimento dos ouvintes sobre os benefícios da homeopatia.  

O filho narra que o pai nasceu em Recife, em 1600, e era descendente das nobrezas da 

Espanha e do Alentejo. Rui de Leão tomou o hábito franciscano no convento de Iguaraçu, 

onde residiu até 1639, mesmo ano em que os holandeses ocuparam a região. Cansado da vida 

monástica, não fugiu como os outros franciscanos após a chegada dos holandeses. Ficou no 

monastério e os serviu. Foi benquisto pelo oficial holandês e recebeu um salvo conduto para 

partir. Começou a peregrinar pelos sertões e foi bem recebido em uma aldeia indígena, cujo 

chefe encantou-se por ele e deu-lhe sua filha Maracujá em casamento. Antes da sua morte, 

Pirajuá, o chefe da aldeia, deu um elixir da vida eterna ao genro. Em princípio Rui de Leão 

não acreditou nos poderes do elixir, que o próprio velho guerreiro não queria tomar por querer 

morrer. Porém, após Rui de Leão adoecer subitamente e constatar que iria morrer, decidiu 

experimentá-lo e amanheceu curado.  

A aldeia de Rui de Leão foi invadida e destruída por outra tribo indígena. Sua esposa 

foi morta. Cansado da vida “semisselvagem” decidiu voltar à “vida civilizada e cristã”. Rui de 

Leão exerceu as mais variadas profissões, passando por diversos estratos sociais. Amou e 

esposou inúmeras mulheres em diferentes partes do mundo. Nunca envelhecera, sempre 

oscilou entre quarenta e cinquenta anos. Todos os ofícios lhe pareciam tediosos com o tempo.  

Rui de Leão foi protagonista ativo na Revolução Inglesa, no século XVII, na 

Revolução Francesa, no século XVIII, e na Independência do Brasil, no século XIX. 

Entretanto, a euforia excitada por esses eventos era logo confrontada com o tédio da vida. A 

ausência de sentido de todo esse espetáculo presentificava a angústia perante a 

impossibilidade da morte. Devido ao caráter inescapável da sua condição, sua angústia 

transforma-se em uma profunda melancolia. Nesse sentido, o Dr. Leão narra eventos 

contemporâneos da vida do pai que ele presenciou:   

 

— A alma de meu pai chegara a um grau de profunda melancolia. Nada o 

contentava; nem o sabor da glória, nem o sabor do perigo, nem o do amor. 

Tinha então perdido minha mãe, e vivíamos juntos, como dois solteirões. A 

política perdera todos os encantos aos olhos dum homem que pleiteara um 

trono, e um dos primeiros do universo. Vegetava consigo; triste, impaciente, 

enjoado. Nas horas mais alegres fazia projetos para o século XX e XXIV, 

porque já então me desvendara todo o segredo da vida dele. Não acreditei, 

confesso; e imaginei que fosse alguma perturbação mental; mas as provas 

foram completas, e demais a observação mostrou-me que ele estava em 

plena saúde. Só o espírito, como digo, parecia abatido e desencantado. Um 
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dia, dizendo-lhe eu que não compreendia tamanha tristeza, quando eu daria a 

alma ao diabo para ter a vida eterna, meu pai sorriu com uma tal expressão 

de superioridade, que me enterrou cem palmos abaixo do chão. Depois, 

respondeu que eu não sabia o que dizia; que a vida eterna afigurava-se-me 

excelente, justamente porque a minha era limitada e curta; em verdade, era o 

mais atroz dos suplícios. Tinha visto morrer todas as suas afeições; devia 

perder-me um dia, e todos os mais filhos que tivesse pelos séculos adiante. 

Outras afeições e não poucas o tinham enganado; e umas e outras, boas e 

más, sinceras e pérfidas, era-lhe forçoso repeti-las, sem trégua, sem um 

respiro ao menos, porquanto, a experiência não lhe podia valer contra a 

necessidade de agarrar-se a alguma coisa, naquela passagem rápida dos 

homens e das gerações. Era uma necessidade da vida eterna; sem ela, cairia 

na demência. Tinha provado tudo, esgotado tudo; agora era a repetição, a 

monotonia, sem esperanças, sem nada.
479

 

 

 Rui de Leão estava angustiado ante a impossibilidade da morte. Tal angústia 

constituía-se em razão da constante e inevitável experiência da morte dos outros que ele 

amava. A história com o seu movimento trazia o aparentemente novo, mas sempre a morte 

dos outros evidenciava a sua irrevogável dimensão repetitiva. A “glória”, o “perigo” e o 

“amor” não eram mais novidades. A expectativa da experiência de presenciar a morte de 

novos filhos no futuro era aterrorizante. Da experiência Rui de Leão não poderia depreender 

uma orientação para sua vida, pois não existia um caminho correto a percorrer. Todos 

levariam à angústia, ao tédio e à melancolia. A experiência servia-lhe tão somente para evitar 

o constante risco da demência.  

Em face à angústia experimentada diante da impossibilidade da própria morte, que era 

intensificada pela constante morte dos outros, Rui de Leão desdenha do desejo de viver a vida 

eterna, que era nutrido pelo seu filho. Desejo que estava sedimentado na cultura histórica do 

século XIX. Através da experiência da história de Rui de Leão, Machado procurava restituir a 

dignidade da experiência da morte. Para Machado, a vida eterna não possibilitaria uma 

emancipação da angústia, tão somente a intensificaria. Desse modo, está latente no conto O 

Imortal o quanto a experiência da angústia perante a finitude apresentava-se como mais 

apropriada do que uma angústia que seria produzida pela impossibilidade da morte.
480
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 Todavia, como o próprio Dr. Leão relata no início do conto, o seu pai morre. Rui de 

Leão deparou-se com a possibilidade da morte em uma apresentação do sistema homeopático 

realizada pelo filho, Dr. Leão, a alguns amigos. Rui de Leão intuiu que se bebesse a metade 

restante do frasco oferecido pelo chefe Pirajuá morreria e assim aconteceu. Na conclusão da 

história, não fica claro para o leitor se a intenção final do Dr. Leão era convencer o coronel e 

o tabelião sobre os benefícios da homeopatia ou sobre o benefício da morte diante da 

impossibilidade da desejada imortalidade.  

Em sua análise de O Imortal, João Adolfo Hansen expõe que o objetivo principal de 

Machado seria demonstrar que “a historicidade do artifício da verossimilhança é mortal”. 

Segundo o autor, Machado movimentou todo o arsenal das então desgastadas narrativas das 

vanguardas românticas em meio à crítica literária na década de 1880 para mostrar como essas 

formas de ler o mundo eram anacrônicas. Hansen examina como Machado possuía intenções 

cômicas ao mobilizar os lugares-comuns das narrativas românticas para desconstruir a ideia 

de verossimilhança por dentro, isto é, a partir da mobilização das estruturas literárias que as 

tornavam possíveis.
481

 

 Anteriormente ao conto O Imortal, de 1882, Machado publicou no Jornal das 

Famílias o conto Rui de Leão, em 1872. Em Rui de Leão Machado apresenta um maior 

enredamento ao paradigma moderno da verossimilhança em vigor nas macronarrativas 

românticas nacionais de formação. Nesse conto, a saga histórica de Rui de Leão é narrada por 

um narrador onisciente, que possui acesso a “crônicas inéditas e secretas”, que remontam aos 

anos de 1630.
482

 Machado assume ironicamente a identidade de um historiador onisciente 

para apresentar a saga de Rui de Leão. Nesse caso, o narrador onisciente demonstra ter o 

pleno controle de toda história que será narrada, estreitando os laços da saga de Rui de Leão 

com a verossimilhança cara aos romances burgueses. Machado emprega a mesma estrutura 

narrativa que explora os lugares-comuns das intrigas, aventuras e amores característicos dos 

romances burgueses e deixa explícita no fim da história a finalidade moral última da sua 

narrativa. Em O Imortal o leitor é avisado logo no início da narrativa pelo narrador não 

confiável Dr. Leão que Rui de Leão está morto. Em Rui de Leão esse desfecho é apresentado 
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no fim do conto pelo narrador onisciente, sendo a frustração última a respeito de qualquer 

possibilidade de redenção ou regeneração moral do anti-herói.  

Além do narrador onisciente, a saga de Rui de Leão no conto de 1872 é fortemente 

conectada com os processos e eventos próprios da história luso-brasileira. A causa da 

“melancolia” de Rui de Leão é atribuída a “infortúnios que sofrera em Portugal, e que o 

trouxeram ao Brasil em um dos régios galeões”.
483

 Rui de Leão do conto de 1872 casou-se 

com Navani, uma bela tamoia filha do pajé da tribo. Aos poucos adotou os costumes 

indígenas, inclusive as práticas antropofágicas. Esse era Rui de Leão por volta de 1630, 

“época em que começa esta história, provada em documentos de incontestável 

autenticidade”.
484

 Ao saber que Navani estava grávida, o pajé da tribo avisou a Rui de Leão e 

à filha com pesar que morreria antes da criança nascer. Nas vésperas da sua morte contou a 

Rui de Leão que recebera de um “vulto cheio de luz” um licor da imortalidade. Sendo assim, 

Rui de Leão pediu que o pajé bebesse depressa o licor, mas o pajé foi enfático ao afirmar não 

querer ser imortal.485 Apesar de saber que o pajé era um grande sábio, mostrou-se resistente 

em acreditar nas crenças tamoias. Entretanto, logo começou a refletir sobre a possibilidade de 

“[v]er correr os séculos um após o outro; ver passar as gerações; o nascimento e a queda dos 

impérios, e ficar sobranceiro a tudo; zombar do tempo e dos homens!...”.
486

 

 Rui de Leão ficou gravemente doente após recusar que o frade Norberto, que estava 

em missão na região, batizasse seu filho. Apressou-se em beber um pouco do elixir e 

rapidamente recuperou-se. Em seguida, Navani morre vítima de um tronco que caíra em sua 

cabeça acidentalmente. Após esse acontecimento, Rui de Leão juntou-se à ordem monástica. 

Todos os frades ficavam admirados com a sua eterna juventude. Sabendo da sua inabalável 

juventude um oficial régio o levou para corte de Dom João V, em 1730. Todos em Lisboa 

surpreenderam-se com a sua imortalidade e seus conhecimentos. Partiu posteriormente para a 

Espanha, onde enriqueceu com jogos de azar. Com o dinheiro acumulado estudou na 

Alemanha e tornou-se o “doutor dos doutores, a expressão mais alta da ciência humana”.
487  

 Voltou para o Rio de Janeiro no início do século XIX, quando a corte de D. João VI 

estava estabelecida na cidade. Logo a sua notável presença começou a chamar a atenção de 

todos. Matou por amor, teve destaque como político no período regencial e na Guerra do 
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Paraguai. No entanto, o seu tédio da vida e a sua angústia ante a impossibilidade de morrer 

começaram a atordoá-lo novamente. Em conversa com o médico homeopata Álvares Melo, 

Rui de Leão encontrou motivação para estudar detidamente essa ciência. E a partir dela 

encontrou a solução para a impossibilidade da morte. O antídoto era tomar o restante do 

elixir:  

 

Assim acabou este grande homem, após quase três séculos de existência, 

tendo colhido louros na guerra, na ciência e no parlamento; feliz no jogo e 

nos amores; mimoso da fortuna; homem, enfim, que provou praticamente 

que a morte, longe de ser um mal, é um corretivo necessário aos 

aborrecimentos da vida.  

Imitemo-lo nas façanhas e no amor ao estudo; não no desejo de ser imortal; e 

convencemo-nos de que o melhor elixir de imortalidade não vale os sete 

palmos de terra de Caju.
488

 

 

Machado assumiu o desafio de tocar o sentimento dos seus leitores sobre o quanto a 

crença na eternidade prometida pelos discursos da história, da política, da ciência e do amor 

burguês não poderia ser alcançada, tendo em vista que a vida humana implicava na abertura 

para o tédio, a melancolia e a angústia perante a inevitabilidade da morte. Ademais, o impulso 

de evitar a morte era responsável por destruir a própria possibilidade de contentamento com a 

vulnerabilidade do corpo, do mundo e das coisas que o constituem. Essa sabedoria permitiu 

ao pajé ter a convicção da plenitude dos seus dias e declinar a imortalidade.  

Rui de Leão é uma metonímia do desejo moderno por imortalidade, pois tanto 

representa de forma irônica a cultura histórica, quanto a sua presença angustiada indica o que 

é destituído de dignidade: a necessidade da morte.
489

 Machado vale-se da ironia de que a 

história de Rui de Leão poderia ser comprovada por crônicas e documentos. Rui de Leão tanto 

espacializa os males provocados pelo processo de modernização da experiência, quanto 

aponta para o deslocamento fundamental a ser produzido pelo reconhecimento da finitude. 

Nesse sentido, a proposta de Machado ao presentificar a necessidade da morte é confrontar o 
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desejo por redenção próprio à História de um espírito absoluto que acumula experiências 

fundamentais para a abertura de um futuro utópico, assim como sistematizado por Hegel.
490

  

Menciono Hegel como uma metáfora que representa aspectos fundantes da cultura 

histórica e historiográfica moderna; porém, Machado poderia estar se referindo diretamente à 

sua filosofia. Pode não ser gratuito o fato de uma coruja estar presente quando da entrega do 

elixir do Pajé a Rui de Leão. Outras referências pontuais no conto podem remeter a 

importantes polêmicas e personagens da cultura histórica e historiográfica brasileira. Ao 

valorizar a sabedoria da cultura indígena e relativizar o seu lugar de inferioridade em uma 

escala civilizacional, Machado poderia ter como referência crítica a História Geral do Brasil, 

de Francisco Adolfo de Varnhagen. O historiador argumentou a respeito da completa 

inferioridade civilizacional das culturas indígenas em face à pretensa superioridade 

portuguesa, entendida como essencial para a formação do caráter nacional.
491

 Essa perspectiva 

gerou muitos debates e resistências de letrados ligados direta ou indiretamente à tradição 

romântica, que conferiam centralidade aos povos indígenas para a formação nacional, 

especialmente Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães.
492

 Daniel Pinha ressalta como no 

texto Instinto de Nacionalidade (1873) Machado mostra-se crítico à Varnhagen em relação à 

questão indígena, ao passo que valoriza a contribuição da literatura indianista para o pecúlio 

literário brasileiro.
493

  

No tocante à referência de Rui de Leão como um “homem de Plutarco”, é importante 

ressaltar que Machado demonstrava um grande interesse na questão da escrita biográfica. Em 

sua biblioteca consta em língua francesa os volumes 1 e 2 de La vie des hommes ilustres de 

Plutarco. Assim como a terceira edição de Os varões ilustres do Brasil durante os tempos 

coloniais (1868), de Pereira da Silva, com dedicatória do autor. Da mesma forma, os 42 

volumes da Revista do IHGB presentes na sua biblioteca, que abarcam o período de 1839 a 

1875, contêm inúmeros trabalhos dedicados ao gênero biográfico.
494

 Como Maria da Glória 

de Oliveira analisa em Escrever Vidas, narrar a história, a produção de biografias pelos 

sócios do IHGB se inseriam dentro de um projeto mais amplo de escrita da história nacional. 
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A autora destaca a coexistência do “modelo de exemplaridade plutarquiano” e “do grande 

homem das Luzes, louvado por personificar a excelência do homem letrado, benfeitor da 

humanidade, e sobretudo dotado de virtudes exemplares como servidor do Estado”.
495 

 

Oliveira demonstra como sem abandonar a função moralizadora cara à tradição clássica a 

produção de biografias pelos sócios do IHGB fez parte de uma operação historiográfica mais 

abrangente de escrita de uma história nacional moderna, capaz de dar sentido à nação. Talvez 

a consonância da consolidação do conceito moderno de História no Brasil com a tessitura de 

biografias de varões ilustres explique em parte o interesse de Machado em elaborar alegorias 

sobre a história moderna ocidental a partir da biografia de um personagem como Rui de Leão. 

Gesto semelhante pode ser verificado na coletânea Histórias sem Data (1884), na qual a 

ironia ao desejo de monumentalização biográfica perpassa contos como Último Capítulo, 

Galeria Póstuma, Fulano e A Segunda Vida. 

Alfredo Bosi e Vera Lúcia Figueiredo apontam para a convergência da reação às 

utopias futuristas por Machado para com o ceticismo próprio à vertente cética da Ilustração do 

século XVIII, anterior à Revolução Francesa.
496

 No âmbito da teoria da história, Hayden 

White, em Meta-história (1973), ressalta como a concepção metanarrativa da história presente 

na obra de inúmeros filósofos do século XVIII é estruturada pelo tropo da ironia, já que em 

princípio eles são movidos pelo impulso de evidenciar a superioridade do presente em relação 

ao passado a partir de uma perspectiva causal cética. Entretanto, a narrativização do passado 

acaba por demonstrar o quanto os homens do presente, assim como os do passado, são cativos 

da natureza humana. White expõe que a compreensão meta-histórica irônica caracteriza-se 

por ser vazada narrativamente através da sátira. Para ele, essa concepção histórica pode ser 

caracterizada pela impossibilidade do sentido último, tendo sido superada somente no século 

XIX por Hegel, que foi capaz de narrar o progresso da História de forma organicista. Todavia, 

White procura mostrar como essa compreensão metahistórica irônica seria reatualizada no 

final do século XIX por Nietzsche e Jacob Burckhardt, que afirmam a ausência de sentido 

último da história. Para o autor, essa compreensão meta-histórica irônica afetaria os 
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historiadores e teóricos da história do século XX e estaria vigente em seu presente de 

enunciação, em 1973.
497

  

Para White, essa ironia foi a grande motivação para a escrita de Meta-história, obra 

que se diferencia pela autoconsciência da sua ironia. A intenção do autor foi evidenciar que o 

realismo não está preso à concepção meta-histórica irônica, sendo a comédia, a tragédia e o 

romanesco outras formas de estruturação de enredo disponíveis para os historiadores e 

filósofos da história. Desse modo, mediante a utilização consciente dos outros tropos, os 

historiadores poderiam ser capazes de produzir sentido histórico, restaurando “as grandes 

preocupações poéticas, científicas e filosóficas que inspiraram os praticantes e teóricos 

clássicos de sua idade de ouro no século XIX”.
498

 

A análise de White é interessante, pois nos permite entender como a expansão de uma 

perspectiva metahistórica irônica, vazada pela sátira e movida pela compreensão da ausência 

de sentido último da História, esteve à disposição de Machado, que possuía uma afinidade 

eletiva com a vertente cética da Ilustração, segundo os seus críticos, e foi contemporâneo de 

autores analisados na obra do teórico da história norte-americano. Machado procura ressaltar 

essa ausência de sentido sistematizando ficcionalmente a experiência histórica moderna em 

sua inautenticidade ante a finitude humana. A experiência da história moderna em seu afã 

emancipacionista impactava Machado, que satirizou o desejo de imortalidade dos seus 

contemporâneos. Diante da impossibilidade de controlar o passado/futuro e em última 
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instância evitar a morte, Machado deixa em latência a abertura de horizontes de experiências 

capazes de reconciliar os seus leitores com a precariedade da vida e sua finitude, reagindo à 

teleologia das macronarrativas de formação.  

A apreciação de Martin Heidegger de que a cultura histórica do século XIX possui 

uma relação escapista com a morte ao valorizar em demasia o presente (ou experimentar o 

passado como um devir inexorável do presente) é fundamental para a leitura realizada aqui 

sobre a saga histórica de Rui de Leão nos contos abordados. Para Heidegger, a angústia 

perante a morte torna possível a abertura do Ser-aí para a autenticidade. Contudo, Heidegger 

evidencia que essa angústia diante da morte é experimentada enquanto risco, porque a 

experiência da autenticidade (singularização) do Ser-aí emerge enquanto uma possibilidade 

incerta. Heidegger não faz uma diferenciação estanque entre a autenticidade (singularização 

do Ser-aí) e a inautenticidade (perda no falatório dos outros), já que a experiência da 

autenticidade emerge da inautenticidade, ou seja, a possibilidade do Ser-aí ser todo o seu 

potencial constitui-se em um horizonte de risco no qual a inautenticidade é parte estruturante.  

Dessa forma, a experiência da angústia em face à morte não é uma garantia de que o 

Ser-aí será capaz de articular as disposições inatuais, que chegam a ele do passado, do 

presente e do futuro. O Ser-aí se manifesta no mundo em interação com os outros. A 

experiência da inautenticidade, que pressupõe a reverberação do falatório dos outros e 

instrumentalizações do passado e do futuro a partir do presente, ou mesmo um maior 

aprisionamento ao presente, não elide a experiência da autenticidade. Portanto, o 

descongelamento de experiências da historicidade e das disposições afetivas capazes de 

oportunizar ao Ser-aí o enfrentamento da sua morte sozinho, ser todo o seu potencial, sempre 

será uma possibilidade incerta, que pressupõe a abertura para a relação com o mundo e com 

os outros.
499

  

A partir das reflexões de Heidegger, Valdei Araujo propõe a possibilidade da abertura 

da história da historiografia para a tessitura de analíticas da historicidade comprometidas com 

o descongelamento da previsibilidade de perspectivas construtivistas, que tomam o tempo 

histórico enquanto um objeto distanciado da própria dimensão ontológica e das disposições 

afetivas em vigência no mundo.
500

 Em parceria com Mateus Pereira, ressalta a importância 

das categorias analíticas de Heidegger em Ser e Tempo para a complexificação das teses do 
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presentismo, de François Hartog, e do presente amplo, de Hans Ulrich Gumbrecht, que 

apontam para um ceticismo radical a respeito do futuro e possibilidade de mudanças. Araujo e 

Pereira argumentam que a expansão contemporânea do presente pode ser entendida de forma 

mais complexa a partir da categoria “atualização”, uma forma de aprisionamento no presente 

descrita por Heidegger em Ser e Tempo, que se deve à incapacidade do Ser-aí articular 

disposições afetivas e compreensões aptas a conectá-lo dinamicamente ao passado e ao 

futuro.
501

   

A reflexão de Heidegger sobre a finitude e a experiência da historicidade em suas 

dimensões autênticas e inautênticas, assim como seus desdobramentos analíticos 

empreendidos por Araujo e Pereira, nos auxilia a explorar como Machado compreendeu a 

cultura histórica e historiográfica do século XIX em sua disposição de negação da morte, 

devido à valorização da instrumentalização do passado e do futuro em prol de projetos 

utópicos, que predicavam a perenidade do sujeito, do progresso, da nação e da objetividade. 

Isto é, Machado chamou atenção para a impossibilidade de controle da História em si a partir 

de uma perspectiva futurista. De fato, Machado não teve pretensões filosóficas sistemáticas, 

no entanto, demonstrou para o seu leitor a necessidade de reconciliação do ser humano com a 

vulnerabilidade da vida. Projeto a partir do qual os diferentes momentos da sua carreira se 

tocam nas versões do personagem Rui de Leão, que talvez seja um herdeiro da saga de 

Cândido, de Voltaire, e um ancestral de Brás Cubas.  

 

A corrosão do conceito moderno de História por Brás Cubas  

 

As Memórias Póstumas de Brás Cubas exploram ficcionalmente a impossibilidade do 

controle do passado. Se as expectativas de muitos dos seus contemporâneos giravam em torno 

da possibilidade de controle do passado visando à orientação histórica, Machado dá voz ao 

seu narrador-personagem que evidencia de forma melancólica que o passado não passa.  

Após a sua morte, Brás Cubas não é mais literalmente o seu passado, mas, de forma 

ambivalente, é movido pela disposição afetiva melancólica, que impede o passado passar. A 
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sua condição de morto ainda afetado pela vida é motivada pela intenção de atormentar o leitor 

implícito contemporâneo, enredado à compreensão do tempo histórico enquanto sucessão e 

linearidade. A despeito de procurar estabelecer a melancolia enquanto verdade última, o 

sofrimento do narrador-personagem mesmo após a morte coloca limites à possibilidade de 

identificação plena do leitor com esse projeto. Dessa maneira, as Memórias Póstumas de Brás 

Cubas descrevem os projetos de controle da experiência histórica empreendidos pelas 

concepções futuristas características da modernidade e a sua negação a partir de uma 

perspectiva melancólica solar, por sua vez evidenciada em sua precariedade ética. Com efeito, 

ao negar as verdades últimas das utopias futuristas e da melancolia absoluta, a obra rejeita as 

predicações que dariam sustentação a essas possibilidades, ou seja, à possibilidade do 

entendimento da representação como espelhamento do real e do entendimento do sujeito 

como entidade estável, passível de orientação pedagógica. Assim, o leitor é desafiado a se 

engajar criticamente ante as formas de compreensão da temporalidade histórica que provocam 

o aprisionamento no passado ou no futuro. 

A leitura das Memórias Póstumas de Brás Cubas não pode passar ao largo da 

orientação dada por Machado no prólogo ao leitor da quarta edição. O autor empírico salienta: 

“O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama ‘rabugens de 

pessimismo’. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e 

áspero, que está longe de vir dos seus modelos”.
502

 Nesse sentido, ressalta que a narrativa 

ficcional de Brás Cubas não pode ser reduzida aos autores que lhe serviram de inspiração, 

Xavier de Maistre, Sterne e Garret. Para interpretar a obra escrita por Brás Cubas, é 

necessário realizar uma imersão no seu universo ficcional. 

 Brás Cubas dá ênfase logo no início da obra ao seu caráter filosófico. Uma 

característica central das proposições filosóficas do defunto autor é que elas emergem em 

tensão com o conceito moderno de História. Apesar de escrever a obra em “outro mundo” 

após ter vivido sua vida terrena, Brás Cubas não explicita para o seu leitor as condições nas 

quais a obra fora escrita. O que fica latente é que a sua situação de enunciação é tão instável 

quanto foi a sua primeira vida. Ou melhor, que a sua vida após a morte é ainda atormentada 

por sua vida mundana. Dessa forma, não é possível considerar que o defunto autor possui um 

estado de “consciência” privilegiado para escrever a obra após a morte. A morte, mesmo 
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inaugurando uma nova vida, não concedeu a Brás Cubas o acesso a uma nova identidade ou a 

uma linguagem emancipada da experiência mundana.
503

    

 O narrador-personagem parte da perspectiva de que as genealogias, as biografias e as 

histórias não estão comprometidas em revelar aspectos que não sejam congratulatórios aos 

seus personagens principais, isto é, às elites. Portanto, compreende a história como uma eterna 

loureira e se compromete a narrar as experiências latentes que tensionam com a possibilidade 

de atribuição de sentido. Assim sendo, para Brás Cubas, a experiência da história não 

impulsiona o progresso dos sujeitos, da sociedade, das nações, ainda que as genealogias, as 

biografias e as obras de história se proponham a afirmar essa dimensão formativa. Segundo 

Brás Cubas, a experiência da história é destruição. O “tempo” é percebido como “o ministro 

da morte”. A “felicidade presente” é sempre experimentada com desconfiança, pois “há nela 

uma gota de baba de Caim”.
504

 

 No famoso capítulo que precede a narração linear da obra, O Delírio, Brás Cubas 

relata o delírio que antecedeu a sua morte, apresentando para o leitor uma síntese filosófica da 

sua compreensão da temporalidade, que reúne no mesmo horizonte causal natureza e história. 

Em seu delírio, Brás Cubas é levado à origem dos séculos por um hipopótamo. Encontra-se 

com Natureza ou Pandora, que se apresenta como mãe e inimiga da humanidade, dona da vida 

e da morte. O narrador-personagem revolta-se contra a Natureza, por fazer da vida um flagelo. 

Ele não suportou a ambivalência da manifestação do bem e do mal na entidade que era dona 

da vida e da morte, regente da História em si.
505
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 Brás Cubas foi arrebatado ao alto de uma montanha pela Natureza. Ele contemplou 

por um bom tempo “uma redução dos séculos, e um desfilar de todos eles, as raças todas, 

todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição 

recíproca dos seres e das coisas”.
506

 O que em grande medida era almejado por muitos 

filósofos da história e historiadores, ou seja, uma visão totalizante da História, distanciada dos 

inconvenientes do tempo presente, Brás Cubas acessou em seu delírio.
507

 Porém, 

contrariamente às expectativas de controle e ratificação do progresso histórico em vigor na 

cultura histórica do século XIX, Brás Cubas deparou-se com uma “intensidade” perturbadora: 

“A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que não lhe podiam dar nem a 

imaginação nem a ciência”.
508

 Para Brás Cubas, nem o repertório romântico com a 

valorização da imaginação empática e nem as vanguardas cientificistas poderiam representar 

tamanha intensidade. A experiência histórica se apresentava como incomensurável e excitava 

nele de forma ambivalente os sentimentos de prazer e medo. Para representar a experiência 

histórica, isto é, “descrevê-la”, “seria preciso fixar o relâmpago”.
509

  

Ao ver os séculos “desfilarem num turbilhão” com os olhos diferenciados do delírio, o 

caos se fazia presente em toda sua intensidade. Todo um emaranhado caótico de experiências 

“agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo”.
510

 Brás Cubas 

evidencia a impossibilidade da subjetividade se formar com a apreciação da experiência 

histórica em uma perspectiva diacrônica. Devido à História apresentar-se como um caos, 

regido pela Natureza, o que resta aos indivíduos é a destruição provocada pela voragem do 

tempo. Como a Natureza lhe diz: “Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto 
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que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade, e traz a morte, e 

perece como o outro, mas o tempo subsiste”.
511

  

Brás Cubas espacializa em sua narrativa as ambivalências da experiência histórica, 

que com suas chamativas “vestes de arlequim” seduz a espécie humana com promessas de 

felicidade. Não cansado de sofrer, “o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade 

das coisas” e buscava a “quimera da felicidade”, que sempre ativada pela imaginação das 

coisas futuras, nunca se realizaria.
512

 Por certo, a experiência não seria passível de 

domesticação e controle, porque os homens estavam naturalmente predispostos a serem 

iludidos e a buscarem a efetivação de uma felicidade inalcançável.
513

  

 Após “contemplar tanta calamidade” em sua visão totalizante dos séculos não pode 

“reter um grito de angústia”.
514

 Perante tal visão, Brás Cubas pede à Natureza ou Pandora que 

o digira, pois apesar de se divertir com aquela visão, não podia suportar a intensidade da 

espacialização da ausência de sentido histórico. A presença da experiência do caos em seu 

potencial desestabilizador da linguagem perturba Brás Cubas.
515

 Todavia, a Natureza força-o 

a ter outra visão. Na segunda visão, Brás Cubas mostra-se um pouco mais adaptado à 

velocidade das transformações históricas e ao caos. Tanto o ritmo acelerado da experiência 

histórica, quanto a monotonia de não ver nada realmente novo em meio ao caos das épocas, 

tornou-se mais suportável. Brás Cubas não é capaz de definir claramente uma distinção entre 
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continuidade e descontinuidade. Muitas vezes, o que se apresenta como novo provoca a 

repetição das experiências passadas. Entretanto, na segunda visão, teve algum alento 

produzido pelo ritmo futurista da aceleração da experiência, que lhe trouxe alguma alegria. 

No entanto, tal contentamento demonstrou-se fugaz: 

 

Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente, e atrás 

dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco 

difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e 

assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual 

monotonia. Redobrei de atenção; fitei a vista; ia enfim ver o último – o 

último!; mas então já a rapidez da marcha era tal, que escapava a toda 

compreensão; ao pé dela o relâmpago seria um século.
516

 

 

 Se tomarmos como princípio que o capítulo O Delírio é uma síntese filosófica que dá 

sustentação à disposição melancólica das Memórias Póstumas de Brás Cubas, é possível 

explorar como a interpretação da obra não pode ser reduzida ao escopo particular da história e 

da modernidade brasileiras.
517

 O caos da experiência histórica experimentado por Brás Cubas 

diz respeito a eventos e processos em escala global. O defunto autor nega o progresso da 

História em si em escala mundial. Ele viu em seu delírio “[a] história do homem e da terra 

[...]”; “uma redução dos séculos, e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, 

o tumulto dos impérios [...]”; “as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes 

como os hebreus do cativeiro, outras alegres, como os devassos de Cômodo, e todas elas 

pontuais na sepultura”.
518

 Dessa forma, Brás Cubas refere-se à ausência de sentido da História 

em si, cativa da Natureza, e à impossibilidade do seu controle e da sua representação, com o 

intuito de presentificar o que estava oculto nas narrativas históricas e biográficas 

contemporâneas, isto é, a disposição melancólica do homem:  

 

Ao passo que a vida humana tinha assim uma regularidade de calendário, 

fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e 

vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de cem 

portas, criava a ciência, que perscrutava, e a arte que enlevava, fazia-se 

orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, 
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subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que 

entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo.
519

 

 

 O narrador-personagem não estabelece uma hierarquização entre a história do Brasil e 

a história de outras nações do mundo. Todo o movimento caótico da própria História é 

espacializado em sua ausência de sentido. Com efeito, as experiências históricas de Brás 

Cubas são narradas a partir de uma compreensão que não estabelece uma dualidade entre 

dentro e fora. As experiências vividas no Brasil e na Europa constituem uma mesma 

totalidade assombrada.  

Brás Cubas vê a representação histórica pelos seus contemporâneos como um 

equívoco. Para enfatizar que a história é uma eterna loureira, que produz ilusões ao procurar 

estabilizar irresolutamente a relação entre linguagem e experiência, o narrador-personagem 

recorre a eventos da história antiga e europeia. Sendo assim, não haveria uma contradição 

entre a história do Brasil e as experiências históricas do presente e do passado em escala 

global. A experiência do sem sentido da sua vida se projeta enquanto uma metonímia que 

possui a pretensão de substituir a ausência de sentido da própria História. Nessa perspectiva, a 

obra de Brás Cubas implodirá a possibilidade da arcaização do outro no tempo e no espaço ao 

neutralizar o critério de representação que hierarquiza experiências distintas de historicidade.   

 

Melancolia assombrada, egoísmo e abertura do futuro 

 

No âmbito dos estudos machadianos, a análise de Patrick Pessoa sobre as Memórias 

Póstumas de Brás Cubas apresenta-se como incontornável para a reflexão sobre a presença do 

passado, especialmente pelo fato do autor inserir-se na tradição interpretativa 

fenomenológico-hermenêutica. Com base no diálogo com Martin Heidegger, Pessoa analisa a 

constituição da stimmung característica da obra, a melancolia. Pessoa expõe que a partir da 

morte da mãe, Brás Cubas procurou evitar a todo custo a dor de viver a vida, o que o levou à 

inação. Nesse sentido, será a partir da morte da mãe que Brás Cubas iniciará a construção da 

identidade de defunto autor. Desse modo, é instrutiva a hierarquização de Pessoa a respeito da 

relação entre as disposições afetivas vigentes na obra e a articulação da experiência do tempo 

histórico: 
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Assim, se é essa associação entre os afetos que perpassam a narrativa de 

Brás Cubas e as dimensões do tempo procede, pode-se especular que o tédio 

diz respeito a uma experiência do presente como infinito; a hipocondria diz 

respeito a uma experiência do futuro como ameaça; e a melancolia diz 

respeito a uma experiência do passado como dor. Quando se propõe um 

primado da melancolia sobre a hipocondria e o tédio, quer-se indicar que, no 

caso de Brás Cubas, a ‘força impulsiva’ determinante vem da ferida aberta 

no passado, cuja dor traga toda a energia disponível para novos 

investimentos no futuro, o qual necessariamente aparece como fonte 

potencial de mais dor, tendo como reflexo, no presente, o não engajamento 

existencial que faz o tempo alongar-se indefinitivamente, deixando Brás 

Cubas preso ‘naquela espécie de garganta entre o passado e o presente’, 

entre a dor e a construção de uma vida voltada exclusivamente para a 

tentativa de evitá-la.
520

   

 

 Brás Cubas não pode encarar o falecimento da mãe como “a morte aleivosa de César, 

a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão”.
521

 O narrador-personagem relata que até então 

havia vivido uma vida medíocre e não se importara com o sentido da existência. A partir 

desse momento, passará a ironizar a sua própria mediocridade, ver a si mesmo com um 

pretenso distanciamento, projeto radicalizado em sua segunda vida. A despeito de Brás Cubas 

querer se vingar daqueles que vivem, rindo da ausência de sentido da História, ele mesmo é 

um cativo das suas próprias experiências. Dessa maneira, como Patrick Pessoa analisa, se a 

ironia é reivindicada como uma perspectiva ontológica e epistemológica superior, uma vez 

que se apresenta emancipada da opinião dos outros e livre da parcialidade do presente, a sua 

melancolia, por outro lado, se configura enquanto uma prisão ao passado. A melancolia dá o 

tom à sua obra, ela é o princípio seletivo e totalitário que permite a evocação do passado. É a 

melancolia que violenta a vida dos outros personagens e os reduz de forma egoísta a meros 

acessórios a serem instrumentalizados.
522

  

Contudo, a disposição afetiva melancólica de Brás Cubas foi confrontada na primeira 

vida pelo impulso da afirmação social do seu legado. O pai foi incisivo ao tentar convencer o 

filho a casar-se com Virgília e fazê-lo seguir a carreira política. Porém, o acaso nunca trazia a 

abertura do futuro e sim a presença fantasmagórica do passado. Ao aceitar o convite do pai de 

Virgília, Dutra, para jantar em sua casa, Brás Cubas deixa cair o vidro do relógio e entra em 

uma loja para consertá-lo. Ao entrar na loja se depara com sua paixão da juventude, Marcela, 

uma meretriz de origem espanhola pela qual se apaixonou e gastou grandes quantias em 

dinheiro e joias com o intuito de saciar a vaidade da jovem. Marcela não era mais bela como 

                                                           
520

 PESSOA, Patrick. Op. Cit., 2008, p. 146.  
521

 ASSIS, Machado de. “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. Op. Cit., p. 630. 
522

 PESSOA, Patrick. Op. Cit., p. 156, 184.  



228 
 

no passado. Estava doente, com o rosto coberto por bexigas. Ao reencontrar-se com Marcela, 

Brás Cubas não sabia “[...] o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do 

passado”.
523

  

As bexigas que devoravam o rosto de Marcela passaram a assombrá-lo. A disposição 

afetiva que emerge é tecida em contraste com o humor que o pai tentava excitar no filho. 

Desse modo, Brás Cubas compara a disposição afetiva da sua saída da loja com o humor com 

que chegou: “Meu pai, ao almoço, repetiu-me, por antecipação, o primeiro discurso que eu 

tinha de proferir na Câmara dos deputados; rimo-nos muito, e o sol também, que estava 

brilhante, como nos mais belos dias do mundo; do mesmo modo que Virgília devia rir [...]”.
524

 

Entretanto, o vidro do relógio caiu e ao entrar na primeira loja “[...] me surge o passado, ei-lo 

que me lacera e beija; ei-lo que me interroga, com um rosto cortado de saudades e 

bexigas...”.
525

 Brás Cubas ainda tenta fugir do passado, mas nada poderia restituir ao tempo a 

sua fluidez. O peso do passado se opunha ao movimento da História:  

 

[...] meti-me às pressas na sege, que me esperava no largo de São Francisco 

de Paula, e ordenei ao boleeiro que rodasse pelas ruas fora. O boleeiro atiçou 

as bestas, a sege entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas sulcavam 

rapidamente a lama que deixara a chuva recente, e tudo isso me parecia estar 

parado. Não há, às vezes, um certo vento morno, não forte nem áspero, mas 

abafadiço, que não nos leva o chapéu da cabeça, nem redemoinha nas saias 

das mulheres, e todavia é ou parece ser pior do que se fizesse uma e outra 

coisa, porque abate, afrouxa, e como que dissolve os espíritos? Pois eu tinha 

esse vento comigo; e, certo de que ele me soprava por achar-me naquela 

espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava por sair à planície 

do futuro. O pior é que a sege não andava. 

– João – bradei eu ao boleeiro. – Esta sege anda ou não anda? 

– Uê! Nhonhô! Já estamos parados na porta de sinhô conselheiro.
526

 

 

Brás Cubas não pode mais distinguir plenamente o seu “eu” daquele cenário lúgubre. 

Ou discernir o presente do passado para assim “sair à planície do futuro”. As metonímias de 

Brás Cubas espacializam a dinâmica de atuação do assombramento do passado. Após a morte 

da mãe, da breve relação com Eugênia e do reencontro com Marcela, não podia suportar a 

ideia da finitude e da imperfectibilidade.  

A dor provocada pela melancolia levou Brás Cubas a refletir sobre o isolacionismo 

egoísta. Para o narrador-personagem, o que possibilitava a coesão social historicamente era a 
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perpetuação do egoísmo. O amor não existiria enquanto possibilidade de um reconhecimento 

profundo da alteridade. O amor é compreendido como uma força que possibilita o encontro 

com o outro, sendo o seu fim último e exclusivo a reprodução da espécie. O egoísmo, por sua 

vez, seria fundamental para produzir a competição entre os homens, permitindo, portanto, o 

equilíbrio, já que todos subsistiriam ao tentar subordinar o outro aos interesses da “ponta do 

nariz”.
527

 

No entanto, o equilíbrio social produzido pelo egoísmo demonstra-se sempre frágil em 

face à melancolia. O seu egoísmo não o fazia esquecer, muito pelo contrário, produzia 

lembranças, presentificava a melancolia. Na luta entre o egoísmo e a melancolia, a segunda 

sempre será a vencedora. O assombro melancólico do passado enquanto único horizonte 

possível de interpretação da experiência histórica impede a emergência de algo que não seja a 

mediocridade humana.  

O isolacionismo egoísta de Brás Cubas ensejou a manutenção de um diálogo filosófico 

com Quincas Borba sobre a História. Quincas Borba tenta motivar Brás Cubas a conquistar o 

seu lugar na História a partir da luta egoísta pelos seus interesses, o que lhe proporcionaria a 

efetivação de um futuro grandioso. Com base na sua filosofia do humanitismo, uma sátira que 

engloba princípios evolucionistas relacionáveis às teorias de Darwin, Comte e Spencer, 

interpreta os acontecimentos como frutos da vontade última de humanitas. Sob essa ótica, o 

filósofo defende que não há fronteiras éticas que imporiam limites à exploração do homem 

pelo homem e ao consequente progresso de humanitas. No que diz respeito à fundamentação 

filosófica do egoísmo, a perspectiva de Quincas Borba vinha a calhar a Brás Cubas. Todavia, 

a experiência continuamente evidenciava a impossibilidade da exorcização do passado.  

O futurismo de Quincas Borba não foi capaz de exorcizar a melancolia de Brás Cubas. 

Até mesmo a memória do reencontro entre os amigos de infância, ocasião na qual o filósofo 

rouba o relógio de Brás, é narrado com “espanto”. Brás Cubas não podia acreditar que o 

menino que no passado figurava como rei tornara-se um mendigo. Ora, o roubo do relógio 

pouco o incomodou. A diferença entre o presente e o passado, ou seja, a própria 

presentificação da “ruína”, era o que lhe impactava:  

 

Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia, era a imagem do autor 

do furto, e as reminiscências de criança, e outra vez a comparação e a 

conclusão... Desde a sopa, começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida 

do capítulo XXV, e então jantei depressa, para correr à casa de Virgília. 
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Virgília era o presente; eu queria refugiar-me nele, para escapar às opressões 

do passado, porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos o 

passado, não qual foras deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e 

gatuno.
528

 

 

A performance do assombramento de Brás Cubas impossibilita a estabilização das 

múltiplas interpretações às quais os escritos de Machado de Assis estão sujeitos. Não é 

possível considerarmos a plena dissociação do autor e do narrador-personagem, por mais que 

Machado tenha dado autonomia ao ficcional. A dissociação e a afirmação da oposição moral 

entre autor e narrador-personagem leva a uma compreensão idealista de Machado, como se o 

seu propósito maior fosse instruir pedagogicamente de forma prescritiva o seu leitor a buscar 

o sentido da nação ou da vida. Da mesma forma, a compreensão da plena continuidade entre 

autor e narrador-personagem conduz às asseverações moralistas que dissociam Machado da 

reflexão ético-política.  

 Entre esses extremos, é possível compreender Brás Cubas como uma metonímia que 

desestabiliza a relação entre continuidade e descontinuidade histórica, sujeito e objeto, 

presente e passado. Como Machado, Brás Cubas evidencia a dimensão deletéria dos sentidos 

normativos reivindicados dentro do âmbito do conceito moderno de História. Contudo, Brás 

Cubas é prescritivo ao estabelecer uma verdade última, a melancolia assombrada, já que a 

História, em última instância, é regida pela Natureza. Como o próprio Machado não se propôs 

a regular a distância que o separa do narrador-personagem, não é possível compreendermos 

que há uma concordância no que diz respeito à afirmação dessa verdade última. A abertura 

para a experiência da disposição afetiva melancólica por Machado, como o próprio afirma em 

conversas com Magalhães de Azeredo, é um convite para a rearticulação de projetos que 

podem dar sentido à vida individual. Dessa maneira, apesar de cético em relação ao futuro e 

melancólico, Machado não interpreta a experiência histórica a partir do seu compartilhamento 

de um horizonte causal com a natureza.  

 Ao revelar os danos provocados pela rejeição à finitude, imperfectibilidade e 

vulnerabilidade, Machado não nos dá orientações prescritivas para uma potencial busca da 

verdade ou perspectiva privilegiada sobre o real. O que parece estar em jogo é a necessidade 

do diálogo com os fantasmas em meio aos quais se constitui as complexidades da vida 

humana em sociedade. É preciso que estejamos abertos a dialogar com o Brás Cubas que 

visita inoportunamente as nossas histórias e resiste à redução às nossas categorias 

                                                           
528

 Ibidem, p. 661-662.  



231 
 

explicativas. Assim como Brás Cubas, os espectros do passado não podem ser controlados, 

pois a partir da sua ontologia latente são capazes de nos tocar e não serem tocados.  

As imagens reducionistas de Machado como sujeito solar niilista ou sujeito solar 

engajado, não podem comportar essa perspectiva de acolhimento do que não é passível de 

controle. O diálogo com o outro não passível de redução a nossos conceitos é previamente 

descartado por modelos explicativos que tomaram a renúncia ou a ação assertiva como 

verdade última. O sujeito niilista deve ser exorcizado por não desvelar ou corromper o sentido 

da nação. O sujeito engajado, por outro lado, se apresenta como modelo de exorcista do 

passado em nome do futuro, caricatamente próximo dos ideais que o autor se propôs a 

questionar.  

Machado apresenta duas formas típicas de estar no mundo que ele via com 

distanciamento. A do niilista Brás Cubas e a do assertivo Quincas Borba. A sátira ao 

enlouquecido Quincas Borba demonstra a tolice do impulso à redução da experiência histórica 

a leis. Por sua vez, a melancolia assombrada de Brás Cubas, que o fez flertar com a loucura e 

sofrer mesmo após a morte, traz o custo da inação ou da ação descomprometida. No entanto, 

foi a partir da sua experiência mórbida que o narrador-personagem produziu paradoxalmente 

uma obra capaz de rejeitar a estabilização do seu significado. Dessa forma, Machado deixa 

em aberto a possibilidade de complexificação de nossa experiência de mundo a partir da 

tensão provocada pelo encontro e diálogo com aquilo que é incômodo, com os passados que 

rejeitam passar.  

A relação de Machado com a melancolia e o sentido histórico não se apresenta de 

forma pacífica, rejeitando a polaridade da simples negação ou plena adesão. A sua poética 

literária coloca o desafio aos leitores sobre a necessidade do constante questionamento das 

verdades socialmente estabelecidas em suas pretensões totalitárias, especialmente no que diz 

respeito à negação ou afirmação plena, seja do sentido histórico ou da melancolia. Confronta-

nos com a vulnerabilidade do ser humano diante de sua relação com dimensões da realidade 

que nos tocam e não são passíveis de controle através dos nossos instrumentos de 

representação e historicização.   

 

4.2. Alegoria, autoconsciência moderna e assombramento 

 

No capítulo 3 foi explorado como Machado tinha predileção pela produção de 

historiadores como Alexandre Herculano e Moreira de Azevedo, visto que encontrava em 
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seus trabalhos uma maior abertura para a fruição da imaginação e imersão em experiências 

estéticas. Machado compreendia que a prática historiográfica poderia manter um diálogo 

profícuo com o ficcional e o imaginário; porém, estava consciente de que o pacto de 

veracidade entre autor e leitor colocava limites ao gênero.  

 Machado demonstra resistência à tradição dos estudos históricos alemã do século XIX. 

Em sua visão caricatural dessa tradição, a frieza da erudição histórica subtraía a vivacidade do 

passado. A ampliação da distância histórica em relação ao passado impedia a restituição ao 

presente da possibilidade de suspensão dos horizontes de sentido que davam forma ao mundo 

moderno. Segundo Machado, em grande medida, as produções literárias e historiográficas de 

seus contemporâneos reafirmavam os horizontes de sentido estabelecidos pela modernidade. 

A historicização erudita produzida pela historiografia possibilitava um controle mais efetivo 

sobre as identidades do passado e a estabilidade do presente. Em conflito com essa 

perspectiva, Machado menciona a produção histórica de Alexandre Herculano e Moreira de 

Azevedo, capazes de restaurar “a poesia da alma e do coração” ou a musicalidade do passado.   

 Ora, essa perspectiva crítica sobre a produção historiográfica de seus contemporâneos 

foi importante para Machado descrever ficcionalmente a sua autoconsciência da modernidade. 

No conto Como se inventaram os Almanaques, publicado no Almanaque das Fluminenses, em 

1890, Machado escreve: 

  

SOME-TE BIBLIÓGRAFO! NÃO TENHO NADA CONTIGO. Nem 

contigo, curioso de histórias poentas. Sumam-se todos; o que vou contar 

interessa a outras pessoas menos especiais e muito menos aborrecidas. Vou 

dizer como se inventaram os almanaques.
529

 

 

 Machado apresenta de forma alegórica no conto como a acelerada experiência 

histórica moderna e suas representações narrativas emergiram. Como o amor romântico e a 

sua provisória impossibilidade esteve em sua gênese. Desse modo, a história do tempo 

histórico é narrada por Machado enredada em um clima de melancolia sofrida ante as 

multiplicações de ruínas promovidas por sua aceleração.  

 Personagem principal do conto, o Tempo, é descrito como um velho de barbas brancas 

que se apaixonou por uma menina de 15 anos, Esperança. O Tempo olhou-se no espelho, no 

oceano, e viu que estava velho e não seria capaz de conquistar Esperança. O Tempo poderia 
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contar para Esperança as “batalhas velhas”, que “eram para ele como para nós os velhos 

sapatos. Que lhe importava Salamina? Repetiu-a de memória [...]”.
530

 Entretanto, essas velhas 

histórias não interessavam Esperança, que o julgava velho e desinteressante, sendo o 

casamento impossível. O Tempo fez de tudo, ofereceu as pérolas de Golconda, os diamantes 

de Ofir, as rosas de Saarão, as vinhas de Engadi e nada excitou o interesse da jovem 

Esperança.  

 O Tempo amava tanto Esperança que não foi capaz de amaldiçoá-la. Todavia, não 

desistiu de sua conquista. O Tempo transformou sua própria natureza em histórica para que 

Esperança envelhecesse, deixasse de ser tão bela e aceitasse o seu amor. Então surgiram os 

almanaques:  

 

Foi por essa ocasião que lhe acudiu a ideia do almanaque. Não se usavam 

almanaques. Vivia-se sem eles; negociava-se, adoecia-se, morria-se, sem 

consultar tais livros. Conhecia-se a marcha do sol e da lua; contavam-se os 

meses e os anos; era, ao cabo, a mesma coisa; mas não ficava escrito, não se 

numeravam anos e semanas, não se nomeavam dias nem meses, nada; tudo 

ia correndo, como passarada que não deixa vestígios no ar. 

— Se eu achar um modo de trazer presente aos olhos os dias e os meses, e 

reproduzir todos os anos, para que ela veja palpavelmente ir-se-lhe a 

mocidade... 

Raciocínio de velho, mas tudo se perdoa ao amor, ainda quando ele brota de 

ruínas. O Tempo inventou o almanaque; compôs um simples livro, seco, sem 

margens, sem nada; tão somente os dias, as semanas, os meses e os anos. 

Um dia, ao amanhecer, toda a terra viu cair do céu uma chuva de folhetos; 

creram a princípio que era geada de nova espécie, depois, vendo que não, 

correram todos assustados; afinal, um mais amistoso pegou de um dos 

folhetos, outros fizeram a mesma coisa, leram e entenderam. O almanaque 

trazia a língua das cidades e dos campos em que caía. Assim toda a terra 

possuiu, no mesmo instante, os primeiros almanaques. Se muitos povos os 

não têm ainda hoje, se outros morreram sem o ler, é porque viera, depois dos 

acontecimentos que estou narrando. Naquela ocasião o dilúvio foi 

universal.
531

 

 

 Machado narra com tédio o surgimento do tempo histórico. O Tempo, personagem 

velho e rabugento, inventou a representação moderna, fria e ininterrupta da história em 

almanaques. Associados à experiência de tédio, os almanaques evocavam simultaneamente a 

melancolia. A sua constante reprodução historicizava todos os anos, tornando as ruínas, a 

velhice e a morte experiências desnaturalizadas, já que os almanaques conferiam ênfase à 

inexorabilidade das mudanças, ao novo.  

                                                           
530

 Ibidem, p. 192.  
531

 Ibidem, p. 268-269. [Grifo meu] 



234 
 

 

Quando chegou o fim do ano, toda a gente, que trazia o almanaque com mil 

cuidados, para consultá-lo no ano seguinte, ficou espantada de ver cair à 

noite outra chuva de almanaques. Toda a terra amanheceu alastrada deles; 

eram os do ano novo. Guardaram naturalmente os velhos. Ano findo, outro 

almanaque; assim foram eles vindo, até que Esperança contou vinte e cinco 

anos, ou, como então se dizia, vinte e cinco almanaques. 

Nunca os dias pareceram correr tão depressa. Voavam as semanas, com elas 

os meses, e, mal o ano começava, estava logo findo. Esse efeito entristeceu a 

terra. A própria Esperança, vendo que os dias passavam tão velozes, e não 

achando marido, pareceu desanimada; mas foi só um instante. Nesse mesmo 

instante apareceu-lhe o Tempo. 

— Aqui estou, não deixes que te chegue a velhice... Ama-me...  

Esperança respondeu-lhe com duas gaifonas, e deixou-se estar solteira. Há 

de vir o noivo, pensou ela. 

Olhando-se ao espelho, viu que muito pouco mudara. Os vinte e cinco 

almanaques quase lhe não apagaram a frescura dos quinze. Era a mesma 

linda e jovem Esperança. O velho Tempo, cada vez mais afogueado em 

paixão, ia deixando cair os almanaques, ano por ano, até que ela chegou aos 

trinta e daí aos trinta e cinco. 

Eram já vinte almanaques; toda a gente começava a odiá-los, menos 

Esperança, que era a mesma menina das quinze primaveras. Trinta 

almanaques; velhices rápidas, mortes sobre mortes, recordações amargas e 

duras. A própria Esperança indo ao espelho, descobriu um fio de cabelo 

branco e uma ruga. 

— Uma ruga! Uma só!  

Outras vieram, à medida dos almanaques. Afinal a cabeça de Esperança 

ficou sendo um pico de neve, a cara um mapa de linhas.
532

  

 

 Machado descreve como a aceleração do tempo histórico foi provocada pela 

multiplicação ininterrupta da sua representação de forma fria e distanciada. Essa aceleração, 

que emergiu do amor romântico obsessivo do velho Tempo por Esperança, trouxe tristeza aos 

homens e mulheres. Agora eles podiam ver a si mesmos no espelho da história. As pessoas 

odiavam os almanaques, porque eles apontavam para a dimensão destrutiva da experiência da 

história. Os almanaques, apesar de frios e distantes em suas representações, colocavam 

“presente aos olhos” a aceleração da experiência histórica. Velhices, ruínas, amarguras e 

mortes empilhavam-se melancolicamente já que a multiplicação de representações desses 

processos produziu uma desnaturalização da experiência humana de mundo. A finitude 

perdeu a sua dignidade perante a pretensa superioridade das constantes mutações atualizadas 

ininterruptamente pelos almanaques.   

 Dessa forma, o Tempo venceu Esperança pelo cansaço:   
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Um dia, o Tempo desceu a ver a bela Esperança; achou-a anciã, mas forte, 

com um perpétuo riso nos lábios.  

— Ainda assim te amo, e te peço... — disse ele.  

Esperança abanou a cabeça; mas, logo depois, estendeu-lhe a mão. 

 — Vá lá, disse ela; ambos velhos, não será longo o consórcio.  

— Pode ser indefinido.  

— Como assim?  

O velho Tempo pegou da noiva e foi com ela para um espaço azul e sem 

termos, onde a alma de um deu à alma de outro o beijo da eternidade. Toda a 

criação estremeceu deliciosamente. A verdura dos corações ficou ainda mais 

verde.  

Esperança, daí em diante, colaborou nos almanaques. Cada ano, em cada 

almanaque, atava Esperança uma fita verde. Então a tristeza dos almanaques 

era assim alegrada por ela; e nunca o Tempo dobrou uma semana que a 

esposa não pusesse um mistério na semana seguinte. Deste modo todas elas 

foram passando, vazias ou cheias, mas sempre acenando com alguma coisa 

que enchia a alma dos homens de paciência e de vida.  

Assim as semanas, assim os meses, assim os anos. E choviam almanaques, 

muitos deles entremeados e adornados de figuras, de versos, de contos, de 

anedotas, de mil coisas recreativas. E choviam. E chovem. E hão de chover 

almanaques. O Tempo os imprime, Esperança os brocha; é toda a oficina da 

vida.
533

 

 

 O Tempo acelerou a experiência ao torná-la histórica. A multiplicação de informações 

sobre a sucessão de acontecimentos que não se resumiam mais ao ciclo natural da vida, que 

colocavam lado a lado a simultaneidade e a pluralidade de experiências ao redor do globo deu 

um novo ritmo à experiência histórica. A frieza da representação da sucessão de eventos 

anuais causava tédio. A sensação do envelhecimento em face ao empilhamento de um número 

cada vez maior de almanaques evocava a melancolia. O Tempo não era atrativo o suficiente 

para seduzir Esperança. Era um velho rabugento que tinha a memória de todas as batalhas, 

feitos grandiosos e mitos. Inventou os almanaques para que Esperança notasse no espelho o 

seu processo de envelhecimento.  

O Tempo venceu Esperança pelo cansaço. O consórcio possibilitou o 

rejuvenescimento da experiência histórica e sua representação. Esperança trouxe 

sentimentalidade e entretenimento aos almanaques. A tristeza da aceleração da experiência da 

história foi balanceada por sua alegria. Os mistérios de Esperança passaram a fazer parte dos 

almanaques enchendo “a alma dos homens de paciência e de vida”. Figuras, versos, contos e 

anedotas trazia Esperança à “oficina da vida”. O casamento entre o Tempo e a Esperança 

permitia, portanto, uma nova abertura para o futuro. A experiência histórica, então, não se 

limitaria mais à estagnação do tédio ou à inexorável melancolia, pois a sentimentalidade e os 
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mistérios de Esperança presentificavam uma nova vontade de vida. Desse modo, o conto traz 

a hipótese latente de que o amor romântico correspondido é a solução para os malefícios 

provocados pela aceleração do tempo histórico, uma vez que possibilitava o fim das 

dualidades com a aproximação entre presente e passado, homem e mulher, razão e 

sentimentalidade.  

Ademais, a representação alegórica do processo de modernização por Machado a 

partir de metáforas que evocavam os climas de aceleração, tédio e melancolia próprios à 

modernidade demonstra uma consciência radical sobre as limitações das produções ficcionais 

e não ficcionais que se apresentavam distanciadas de uma estética que valorizasse a 

sentimentalidade. Nesse sentido, a proposta latente de Machado é que ao invés de 

representações distanciadas e frias da história, os almanaques intensificassem a possibilidade 

da produção de narrativas que tocassem os sentidos físicos dos leitores e impactassem a 

sensação de alienação do corpo provocada pela aceleração do tempo histórico.  

Ao alegorizar o processo de modernização mediante a utilização de metáforas que 

evocam sentimentos como o tédio e a melancolia, provocados pela aceleração do tempo 

histórico e a multiplicação da sua representação narrativa, Machado explora como o amor 

romântico não correspondido está na gênese desse processo e que uma solução interna para 

esse sistema estaria na reativação do amor, ou seja, na possibilidade de Esperança trazer 

alegria à dinâmica histórica instaurada pelo Tempo. A despeito de evidenciar a crise das 

representações, Machado procura enfatizar a importância de uma harmonização entre a 

reprodução ininterrupta de narrativas capazes de produzir sentido e as demandas estéticas 

caras às tradições ilustradas e românticas que valorizavam a evocação da presença dos 

sentimentos.  

Entretanto, sabemos que Machado também não deixou de se mostrar cético diante da 

possibilidade da existência de um amor correspondido que fosse eterno, o que conduz à 

relativização imediata da interpretação dada até aqui. No fim das contas, Tempo e Esperança 

poderiam não ter um final feliz por toda eternidade por estarem inseridos em uma totalidade 

dada à mutação. De fato, o velho Tempo poderia controlar a aceleração do tempo histórico, 

que foi o que forçou Esperança a corresponder o seu amor obsessivo. No entanto, o Tempo 

poderia não ser capaz de controlar as vontades de Esperança, que estavam potencialmente 

dadas à mutabilidade. Em contos como Papéis Velhos (1883) Entre Duas Datas (1884) e 

Eterno (1887), Machado demonstra como o amor romântico pode ser soterrado pela voragem 

do tempo. Em Dom Casmurro (1899), desenvolveu com profundidade seu entendimento 
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destrutivo do ciúme, como analisado de forma inovadora por Helen Caldwell, que revela a 

paranoia egoísta e violenta de Bento Santiago.
534

  

A partir dessa perspectiva, podemos interpretar o conto de maneira mais crítica. Ante a 

perda da dignidade da memória dos seus grandes feitos monumentais o Tempo não tinha 

repertório para atrair Esperança ao valer-se do seu campo de experiência limitado pela virtude 

clássica. A sua obsessão o conduziu a produzir uma nova percepção de história na qual a 

passagem do tempo violentasse a juventude de Esperança. O amor romântico egoísta do 

Tempo produziu os almanaques com o objetivo de subjugar Esperança à sua vontade 

controladora. Sob essa ótica, a gênese e a consolidação do amor romântico e da História se 

dão pelo exercício da violência masculina. Creio que não seja possível determinar a intenção 

autoral última de Machado e se o entusiasmo das leitoras do Almanaque das Fluminenses se 

daria com a dimensão mais otimista relativa ao final redentor do conto ou com sua perspectiva 

cética, implícita na atitude violenta e manipuladora do Tempo. 

Em Como se Inventaram os Almanaques, há um encontro entre o dito autor cético de 

maturidade e o convencional autor dos primeiros romances, entendido em conformidade com 

os valores da boa sociedade Imperial, o que aponta para a própria precariedade dessas 

categorizações. Se o final redentor não confronta os ideais de educação sentimental feminina 

que visavam à domesticação da mulher, característicos das vanguardas artísticas dos séculos 

XVIII e XIX, a evidenciação da obsessão controladora do Tempo, que submeteu Esperança de 

forma violenta à sua vontade egoísta, pode ser compreendida como uma denúncia. De todo 

modo, o conto deixa em aberto a possibilidade das leitoras se identificarem positivamente 

com a prescrita função redentora das mulheres de redimirem a sociedade com a sua educação 

sentimental domesticada, tendo em vista o final “feliz”.  

Mais cético e crítico do que o autor de Como se Inventaram os Almanaques foi o 

jovem que escreveu Mariana, conto publicado no Jornal das Famílias em janeiro de 1871. O 

conto evoca a existência da tensão entre “a simultaneidade do não simultâneo”, para 

utilizarmos o vocabulário analítico de Koselleck, ou a presença/ausência fantasmática de 

memórias e corpos corriqueiramente esquecidos pelos discursos sentimentais de formação 

comprometidos com o ideal de progresso histórico. O conto inicia-se com a chegada do 

narrador-personagem Macedo ao Rio de janeiro após passar 15 anos viajando pelo mundo. O 

narrador-personagem rapidamente se encontra com o amigo de juventude Coutinho, que logo 

chama mais outros dois amigos para juntarem-se a eles. Macedo pergunta a Coutinho se ele 
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havia se casado com a sua prima Amélia. Imediatamente, Coutinho se entristece com a 

reminiscência do passado e conta aos amigos o motivo por não ter se casado com sua prima, a 

mulher que amava.  

A causa que impossibilitou seu casamento foi a morte de Mariana, uma jovem escrava 

que foi criada como filha pela mãe de Coutinho. Mariana sabia ler, escrever e aprendeu 

francês com a irmã de Coutinho, Josefa. A jovem era apaixonada por Coutinho, o que a sua 

condição escrava não a permitia confessar. Quando soube que Coutinho estava de casamento 

marcado com Amélia caiu em profunda melancolia e fugiu de casa. Coutinho a resgatou, pois 

a encontrou espiando-o próximo à casa de Amélia. Mariana se recusou a contar o motivo da 

fuga, mas Josefa intuiu que a causa seria o amor por Coutinho e lhe contou. Amélia observou 

o excessivo zelo de Coutinho para com Mariana e pediu à mãe do rapaz um tratamento mais 

severo com a escrava.  

Mariana fugiu de casa novamente e Coutinho foi à sua procura a contragosto de 

Amélia. Coutinho intuía que Mariana se mataria. O senhor encontrou a escrava em um hotel 

um dia antes do seu casamento e tentou convencê-la a voltar para casa. Mariana, desolada por 

sua condição, que lhe impossibilitava amar o seu senhor, suicidou-se na frente de Coutinho. O 

suicídio de Mariana acarretaria na não realização do casamento, pois “[o] interesse com que 

eu procurei a rapariga, e a dor que a sua morte me causou, transtornaram a tal ponto os 

sentimentos da minha noiva, que ela rompeu o casamento dizendo ao pai que havia mudado 

de resolução”. Essa história foi lembrada por Coutinho com muita dor e, segundo o amigo 

Macedo, o homem “parecia absorto na recordação que o seu espírito evocava”. Contudo, a 

despeito da melancolia, Coutinho demonstra-se hábil em realizar o luto desse passado 

assombroso:   

 

Tal foi, meus amigos, este incidente da minha vida. Creio que posso dizer 

ainda hoje que todas as mulheres de quem tenho sido amado, nenhuma me 

amou mais do que aquela. Sem alimentar-se de nenhuma esperança, 

entregou-se alegremente ao fogo do martírio; amor obscuro, silencioso, 

desesperado, inspirando o riso ou a indignação, mas no fundo, amor imenso 

e profundo, sincero e inalterável. 

Coutinho concluiu assim a sua narração, que foi ouvida com tristeza por 

todos nós. Mas daí a pouco saíamos pela Rua do Ouvidor fora, examinando 

os pés das damas que desciam dos carros, e fazendo a esse respeito mil 
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reflexões mais ou menos engraçadas e oportunas. Duas horas de conversa 

tinha-nos restituído a mocidade.
535

 

 

 Apesar de Coutinho ainda sentir-se incomodado pelo passado e ter tocado os 

sentimentos dos seus amigos com a sua narrativa atormentada, Mariana fora esquecida 

novamente tão logo os quatro amigos se depararam com as damas da Rua do Ouvidor. 

Mariana estava em outro estrato temporal. Não era capaz de assombrar Coutinho e seus 

amigos em um cenário que expressava a sincronização da capital do Império com as capitais 

europeias, bem conhecidas pelo recém-chegado de viagem Macedo. Dessa maneira, o conto 

se encerra da forma como inicia, com a narrativa do viajante Macedo, acostumado a ver “o 

lado belo da natureza humana” em suas viagens. Sob essa ótica, a sua presença no Rio de 

Janeiro não entrava em conflito com as suas viagens pelo mundo. A cidade havia “mudado 

para melhor”: “O jardim do Rocio, o bulevar Carceller, cinco ou seis hotéis novos, novos 

prédios, grande movimento comercial e popular, tudo isso fez no meu espírito uma agradável 

impressão”.
536

 Perante tanta beleza e modernização, materializada metonimicamente nos “pés 

das damas que desciam dos carros”, a presença fantasmática de Mariana logo se desvaneceria 

novamente.  

Mariana não poderia ter a esperança [Esperança] disponível para muitas leitoras 

implícitas do Jornal das Famílias, em 1871, e do Almanaque das Fluminenses, em 1890, que 

poderiam interpretar suas vidas individuais a partir da perspectiva redentora de contribuir para 

a educação sentimental de uma sociedade falocêntrica. À Mariana estava vetada a 

temporalidade do amor romântico, tão palpável para Amélia, que logo esqueceu Coutinho e se 

casou. Restou-lhe somente a possibilidade de perturbar o ex senhor eventualmente, já que ele 

tinha sempre à disposição a possibilidade da sincronização com o presente e o esquecimento.  

 

4.3. Historiadores assombrados  

 

Bento Santiago foi um autor bem sucedido em seu propósito. A sua condenação de 

Capitu ainda motiva a realização de julgamentos a respeito da culpa ou inocência da esposa 

em escolas brasileiras contemporâneas. Santiago não era apenas advogado. Era um advogado 
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com pretensões de ser historiador. Já no segundo capítulo da obra, Do Livro, afirma sua 

aspiração de escrever uma História dos Subúrbios, que fosse superior à obra do padre Luiz 

Gonçalves dos Santos, as Memórias para Servir à História do Reino do Brasil, relativa aos 

avanços da cidade à época da transferência da Corte, em 1808. A obra do padre Perereca é 

compreendida como muito “seca” por Santiago, que planeja dar mais vivacidade à sua 

História dos Subúrbios. No entanto, apesar de “modesta”, a obra “exigia documentos e datas, 

como preliminares, tudo árido e longo”.
537

  

 Antes mesmo de escrever a obra, Santiago já iniciara o seu projeto de evocação do 

passado. Ele reconstruiu no Engenho Novo a casa em que viveu em sua infância na rua de 

Matacavalos, local no qual se inicia o romance com Capitu. Entretanto, mesmo com a 

reconstrução da casa, não foi capaz de encontrar a si mesmo. Santiago era atormentado pelas 

sombras do passado:  

 

O meu fim evidente era reatar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a 

adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. 

Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os 

outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mas 

falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo.
538

 

 

 Santiago reviverá os conflitos do passado, pois sua narrativa paranoica no presente de 

enunciação repete o descontrole emocional que teve durante toda sua vida. O narrador-

personagem se valerá da dualidade moral na qual predica ser ele enquanto criança um homem 

puro e inocente para convencer o leitor de que a sua esposa, uma mulher representada como 

sagaz e voluptuosa, cometeu adultério. Capitu não possui voz no romance. A sua sagacidade e 

volúpia é apresentada pelo seu marido como evidência dos germes do seu caráter degenerado 

de mulher traidora. Nesse sentido, ao se valer da dualidade bem e mal, que opõe homem e 

mulher, abastados e agregados, Santiago procura convencer o seu leitor a respeito do adultério 

de Capitu com Escobar, ao traçar a genealogia da infidelidade da sua esposa pobre e 

manipuladora.
539

 Dessa forma, Santiago pretende purgar sua consciência atormentada, como 

escreve Helen Caldwell: “Caso os leitores o julguem inocente, ele estará limpo aos seus 
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próprios olhos, as inquietas sombras voltarão a suas respectivas sepulturas e ele poderá se 

dedicar a seus escritos sérios (a já mencionada História dos Subúrbios e ensaios filosóficos) 

com a consciência tranquila”.
540

 

Bento Santiago não foi o único historiador assombrado criado por Machado de Assis. 

No conto Casa Velha Machado apresenta para o leitor outro historiador atormentado pelo 

passado. Casa Velha foi publicado entre 1885 e 1886 no periódico A Estação. A trama do 

conto é centrada na pesquisa de um padre que se propôs a escrever a história do reinado de 

Dom Pedro I, em 1838, sete anos após a abdicação do trono. 

 Ora, não faltava motivação para o público leitor ter interesse no conto, já que a 

presença de D. Pedro I no imaginário nacional brasileiro gerava muitas polêmicas. Oscilando 

entre fundador de um novo Império e déspota, a inauguração de sua estátua equestre na antiga 

Praça do Rocio, em 1862, aqueceu os debates na imprensa.
541

 Polêmicas das quais o próprio 

Machado participou. A escrita da história do primeiro reinado em 1839, como representado 

em Casa Velha, era de fato um grande desafio. Os dirigentes do recém-criado Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) à época, fundado em 1838, optaram por não 

escrever a história contemporânea, mas o personagem de Machado no conto não hesitou.  

Não era incomum em meio aos letrados brasileiros ao logo do século XIX o 

reconhecimento da importância da atuação de D. Pedro I como central para a formação de um 

novo Império. Como José da Silva Lisboa demonstra em sua História dos Principais Sucessos 

Políticos do Império do Brasil (1826), obra escrita a partir de um diálogo intenso com a 

tradição historiográfica moderna britânica, D. Pedro I representava a permanência positiva do 

legado civilizacional português, que apesar de controverso, possibilitou ao novo Império a 

herança de uma monarquia constitucional, uma língua e uma religião.
542

 De fato, tais 

argumentos eram relevantes para a defesa da inauguração da estátua na década de 1860. Por 

outro lado, não faltariam argumentos com fundamentação historiográfica que reivindicassem 

o oposto. Na obra History of Brazil (1836) escrita pelo letrado britânico John Armitage, Dom 

Pedro I foi representado como um déspota que materializava todas as permanências bárbaras 
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do passado português, interpretação cara a muitos liberais moderados brasileiros próximos a 

Armitage como Evaristo da Veiga, que via a abdicação de D. Pedro I em 1831 como o fim do 

legado despótico colonial.
543

  

O IHGB adotou em seus primeiros anos o princípio de legar à posteridade a escrita da 

controversa história contemporânea e comprometeu-se com a coleta de documentos para tal 

empreitada.
544

 A fundação do Instituto foi impulsionada pelo interesse do Estado e dos 

intelectuais ligados ao projeto de centralização do Império em confrontar a pluralização de 

representações sobre o passado com a produção de narrativas históricas fundadas em garantias 

epistemológicas de verdade, como a crítica documental e a distância temporal do historiador 

do passado tomado como objeto de investigação. A pluralidade de perspectivas 

historiográficas vigorou no Instituto desde os primeiros anos da sua fundação e o debate entre 

os pares era uma das garantias da produção de um conhecimento que se queria superior à 

partidarização política em vigor na imprensa.
545

  

 No último quartel do século XIX os critérios de objetividade historiográfica 

aprofundaram-se no que diz respeito à necessidade de mobilização de teorias cientificistas de 

vanguarda. A demanda pela apropriação das teorias evolucionistas que visavam à explicação 

do caráter diverso do povo e da natureza constitutivo da nação e do seu passado obscuro e 

profundo foi pressuposto fundamental para contemporâneos de Machado, como Capistrano de 

Abreu e Silvio Romero.
546

 

Em face às demandas por objetividade requeridas pela escrita historiográfica, 

Machado dá voz a um padre-historiador ascético, que já envelhecido e então Cônego da 

Capela Imperial narra os seus percalços:  

 

— Não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 

1839. Tinha-me dado na cabeça escrever uma obra política, a história do 

reinado de D. Pedro I. Até então esperdiçara algum talento em décimas e 

sonetos, muitos artigos de periódicos, e alguns sermões, que cedia a outros, 
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depois que reconheci que não tinha os dons indispensáveis ao púlpito. No 

mês de agosto de 1838 li as Memórias que outro padre, Luís Gonçalves dos 

Santos, o padre Perereca chamado, escreveu do tempo do rei, e foi esse livro 

que me meteu em brios. Achei-o seguramente medíocre, e quis mostrar que 

um membro da igreja brasileira podia fazer coisa melhor.  

Comecei logo a recolher os materiais necessários, jornais, debates, 

documentos públicos, e a tomar notas de toda a parte e de tudo. No meado de 

fevereiro, disseram-me que, em certa casa da cidade, acharia, além de livros, 

que poderia consultar, muitos papéis manuscritos, alguns reservados, 

naturalmente importantes, porque o dono da casa, falecido desde muitos 

anos, havia sido ministro de Estado. Compreende-se que esta notícia me 

aguçasse a curiosidade. A casa, que tinha capela para uso da família e dos 

moradores próximos, tinha também um padre contratado para dizer missa 

aos domingos, e confessar pela quaresma: era o rev. Mascarenhas. Fui ter 

com ele para que me alcançasse da viúva a permissão de ver os papéis.  

— Não sei se lhe consentirá isso, disse-me ele; mas vou ver.  

— Por que não há de consentir? É claro que não me utilizarei senão do que 

for possível, e com autorização dela.  

— Pois sim, mas é que livros e papéis estão lá em grande respeito. Não se 

mexe em nada que foi do marido, por uma espécie de veneração, que a boa 

senhora conserva e sempre conservará. Mas enfim vou ver, e far-se-á o que 

for possível.
547

  

 

 O próprio padre-historiador narra como se deu o processo de elaboração do projeto de 

escrita da sua história. Demonstra-se crítico à concepção de história cara à tradição do 

reformismo ilustrado luso-brasileiro na qual se insere o padre Luís Goncalves dos Santos. As 

Memórias para Servir à História do Reino do Brasil poderiam tê-lo decepcionado pela pouca 

documentação empregada, insuficiente cor local ou fidelidade ao monarca,
548

 características 

que tensionavam com o gosto da primeira geração romântica brasileira.
549

 De imediato, 

podemos perceber a importância conferida à documentação para a escrita da história e às 

consequentes demandas concernentes à disciplinarização da experiência do contexto 

estudado. A pesquisa histórica necessitava da aprovação da viúva do ministro de Dom Pedro 

I, cuja memória era monumentalizada. Dessa forma, o conto se inicia com a tensão entre a 

História, que parte da revisão crítica da historiografia precedente e da investigação de 

documentos, e a memória do estadista monumentalizada.  

                                                           
547

 ASSIS, Machado. Casa Velha. Introdução de Lúcia Miguel Pereira e Ilustrações de Santa Rosa. São Paulo: 

Livraria Martins Editora, 1952, p. 29-30.   
548

 Cf. ARAUJO, Valdei Lopes de. “Formas de ler e aprender com a História no Brasil joanino”, Acervo (Rio de 

Janeiro), v. 22, pp. 85-98, 2009. ROSA, Giorgio de Lacerda. A Suprema Causa Motora: o providencialismo e a 

escrita da História no Brasil (1808-1825). Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em História da Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2011.  
549

 Cf. RANGEL, Marcelo de Mello. Poesia, história e economia política nos Suspiros Poéticos e Saudades e na 

Revista Niterói. Os primeiros Românticos e a civilização do Império do Brasil. Tese de doutorado apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura do Departamento de História do Centro de 

Ciências Sociais da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2011.   



244 
 

 A narrativa do conto é centrada nas condições de possibilidade da escrita 

historiográfica. Após insistir muito, o padre Mascarenhas logrou êxito em sua solicitação de 

acesso ao arquivo e à biblioteca, que se encontravam na casa da viúva do ex-ministro de Dom 

Pedro I. O acesso foi assegurado mediante a promessa à viúva pelo padre Mascarenhas de 

“que nada perdia do devido respeito à memória do marido consentindo que alguém folheasse 

uma parte da biblioteca e do arquivo, uma parte apenas”.
550

 A monumentalização da memória 

do ministro de Dom Pedro I estava em harmonia com a espacialidade que lhe era coetânea. A 

residência fora edificada em 1780 pelo avô da viúva, que ao voltar da Europa “trouxe ideias 

de solar e costumes fidalgos”,
551

 característicos de uma casa “sólida e vasta, [de] gosto severo, 

nua de adornos”.
552

 Era conhecida na vizinhança como Casa Velha. Na pequena capela 

situada nas dependências da casa os vizinhos, “em geral pobres, de todas as idades e cores”, 

iam rezar aos sábados e assistir missas aos domingos.
553

  

 Chegando na casa, o jovem padre fora bem acolhido pela família do ex-ministro, que 

jazia sepultado na capela. Foi de imediato convidado para o almoço pela viúva e o clima da 

casa o impactava de forma desconfortável: 

 

A verdade é que me sentia tolhido. Casa, hábitos, pessoas davam-me ares de 

outro tempo, exalavam um cheiro de vida clássica. Não era raro o uso de 

capela particular; o que me pareceu único foi a disposição daquela, a tribuna 

de família, a sepultura do chefe, ali mesmo, ao pé dos seus, fazendo lembrar 

as primitivas sociedades em que florescia a religião doméstica e o culto 

privado dos mortos. Logo que as senhoras saíram da tribuna, por uma porta 

interior, voltamos à sacristia, onde o padre Mascarenhas esperava com o 

coronel e os outros. Da porta da sacristia, passando por um saguão, 

descemos dois degraus para um pátio, vasto, calçado de cantaria, com uma 

cisterna no meio. De um lado e outro corria um avarandado, ficando à 

esquerda alguns quartos, e à direita a cozinha e a copa. Pretas e moleques 

espiavam-me, curiosos, e creio que sem espanto, porque naturalmente a 

minha visita era desde alguns dias a preocupação de todos. Com efeito, a 

casa era uma espécie de vila ou fazenda, onde os dias, ao contrário de um 

rifão peregrino, pareciam-se uns com os outros; as pessoas eram as mesmas, 

nada quebrava a uniformidade das coisas, tudo quieto e patriarcal.
554

  

 

 A despeito de ter sido bem recebido pela viúva, dona Antônia, e por seu filho Félix, o 

jovem padre sentia-se incomodado com o clima vigente na casa. A arquitetura e os costumes 

das pessoas faziam-no sentir em outro tempo. Tal retorno ao passado/presente impactava 
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diretamente seu corpo: o narrador-personagem sentia-se “tolhido”. Todos os seus sentidos 

foram abalados pela imersão em um fragmento insular do passado. Essa experiência foi 

sintetizada pela metáfora sinestésica de que tudo ali, as coisas, o espaço e as pessoas 

“exalavam um cheiro de vida clássica”. Provavelmente, a mesma metáfora poderia ser 

utilizada na sua rejeição prévia às Memórias para Servir à História do Reino do Brasil, de 

Luiz Gonçalves dos Santos. O impulso de escrever a história do reinado de D. Pedro I 

emergia mais de uma repulsa do passado do que do desejo de fruição estética.   

 A presença da sepultura do patriarca foi o que mais lhe impactou. Já sabia de antemão 

da admiração da viúva pela memória do ex-ministro, mas descobriu que tal veneração se 

assemelhava com práticas religiosas de “sociedades primitivas” na qual os mortos da família 

eram cultuados supersticiosamente em âmbito doméstico. Não somente os espectros do 

passado o incomodavam, a sua presença também era um distúrbio àquele mundo insular. A 

sua visita era observada por olhares curiosos dos escravos e agregados que previamente 

aguardavam a sua presença. O clima que enredava os corpos, os espaços e os costumes em 

nada parecia com o mundo exterior. Estar na Casa Velha era voltar ao passado. Os dias 

passavam lentamente, as pessoas que ali frequentavam em nada abalavam a uniformidade 

“patriarcal”.  

 O jovem padre caiu nas graças de dona Antônia e sua família. A viúva facultou-lhe 

acesso a livros e papéis disponíveis na biblioteca e no arquivo, com algum pesar, pois “os 

livros e papéis do meu marido ninguém mexe neles”.
555

 Ao conversar sobre seu projeto 

historiográfico com dona Antônia, o jovem padre evidenciou como sua proposta não era fazer 

uma história política centrada unilateralmente nos feitos públicos de D. Pedro I e seus 

ministros. A sua história também pretendia abarcar a esfera da domesticidade, portanto, o 

jovem padre ressaltava a importância de dona Antônia para a realização do seu 

empreendimento. Ela seria uma fonte para a escrita da história em sua dimensão íntima: 

“Espero que me conte algumas coisas, que hão de ter ficado escondidas. As histórias fazem-se 

em parte com as notícias pessoais”.
556

  

Ademais, justamente no contexto evocado no conto, por volta do final da década de 

1830, diversos periódicos se dedicavam ao entretenimento e ao público feminino.
557

 O jovem 

padre não queria escrever uma história voltada apenas para o público masculino. Queria ir 
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além do “patriarcalismo” que tanto o incomodava e explorar como a virtude pública dos 

homens de Estado estava em estreita conexão com o desenvolvimento da sentimentalidade 

feminina cultivada no âmbito doméstico. Desse modo, o padre-historiador demonstrou como 

queria escrever uma história política que fosse para além do político em um sentido clássico, 

que se resumia à ação virtuosa pública dos homens de Estado, adequando-se assim às 

demandas modernas relativas à dignidade da domesticidade, em especial à sentimentalidade 

feminina e dos jovens.
558

  

 O padre foi apresentado à biblioteca pelo filho do casal, sobre o qual exerce grande 

influência, devido à sua erudição. O padre define-se como homem lido e curioso e revela ser 

um conhecedor de Voltaire e Rousseau. Intencionalmente, comportou-se de forma a gerar a 

impressão de possuir mais erudição do que de fato tinha ao fazer comentário anedótico com 

Félix sobre a obra do historiador italiano Benedetto Varchi (1503-1565), Storia Fiorentina, 

presente na biblioteca, sem de fato tê-la lido.
559

 Na biblioteca do finado ministro encontrou 

livros de história, política, teologia, letras e filosofia, não raro em latim e italiano. Foi 

colocado à sua disposição caixas de manuscritos, assim como opúsculos, jornais, relatórios e 

maços de papéis do ministro. O narrador-personagem descreve os primeiros dias de sua 

pesquisa à qual se dedicava com disciplina ascética. Apesar de o seu trabalho ter sido 

facilitado pela ajuda constante de Félix, descobriu que era mais fácil projetar a pesquisa do 

que executá-la.
560

  

O desafiador processo de pesquisa do padre, que só “tinha na cabeça a história de um 

imperador”,
561

 foi impactado pela presença de Lalau, uma jovem órfã que foi educada com os 

auxílios de dona Antônia desde a morte dos pais. A presença de Lalau o impactou de tal 

forma que o já velho cônego no presente da enunciação encontrou dificuldades para “traduzir 

a sensação que essa menina produziu”.
562

 A sua presença podia ser referida apenas de forma 

precária, através de metáforas, porque “toda a inocência e toda a alegria que há no céu 

pareciam falar por ela aos homens”.
563

 A presença da jovem fazia o padre perder 
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completamente o foco em sua pesquisa histórica, uma vez que “as palavras dela, suas 

maneiras, ingenuidade e lágrimas acudiram-me em tropel a memória”.
564

  

Logo descobriria que Félix e Lalau amavam-se. Diante das boas intenções de Félix, o 

padre, mesmo impactado pelo ciúme, passou então a dedicar-se arduamente para casar os 

jovens.
565

 Queria que Lalau fosse desposada por um homem digno como Félix. Ambos eram 

de estratos sociais distintos, o que não era um empecilho para o padre liberal-moderado, 

entusiasta das mudanças: “Há grande diferença social entre um e outro, mas a natureza, assim 

como a sociedade a corrige, também às vezes corrige a sociedade”.
566

 Dona Antônia era 

contrária a essa possibilidade, apesar de ter muita afeição pela garota. O seu desejo era que o 

padre convencesse o filho a acompanhá-lo em viagem para a Europa com o intuito de afastar 

o herdeiro de Lalau.  

  O padre entregou-se ao desafio de casar os jovens. Já não tinha mais concentração e 

tempo para pesquisar e escrever a sua história do primeiro reinado. Sua disciplina ascética foi 

confrontada pela paixão que sentia por Lalau e pelo comprometimento assumido com Félix de 

casá-los. Em meio a isso acompanhou as discussões acaloradas sobre política do coronel 

Raimundo e de dona Antônia a respeito das regências do Padre Feijó e de Pedro de Araújo 

Lima, a eclosão da Farroupilha e outras revoltas regenciais.  

Ante a pressão do padre para casar seu filho com a agregada, dona Antônia sugeriu em 

um diálogo repleto de tensões latentes o motivo real da impossibilidade deles casarem: Lalau 

era filha do seu esposo. Ao deduzir que ambos eram irmãos, o padre não teve dúvidas que 

deveria dissuadir os jovens do casamento. Neste momento, os espectros de um passado que o 

atormentava ganhou contornos mais claros no retrato do ex-ministro de D. Pedro I:  

 

Fui dali aos livros. Ao entrar na sala deles, parei diante do retrato do ex-

ministro, e mirei por alguns instantes aquela boca, que me parecera lasciva, 

desde que a vi pela primeira vez. E disse comigo, olhando para ele: 

— Estás morto. Gozaste e descansas; mas eis aqui os frutos podres da 

incontinência; e são teus próprios filhos que vão tragá-los. 

Estava irritado, dava-me ímpeto de quebrar alguma coisa. Sentei-me, 

levantei-me, fui à janela e acabei passeando ao longo da sala, com os 

pensamentos dispersos e confusos. Os livros arranjados nas estantes, 

olhavam para mim, e talvez comentavam a minha agitação com palavras de 

remoque, dizendo uns aos outros que eles eram a paz e a vida, e que eu 
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padecia agora as consequências de os haver deixado, para entrar no conflito 

das coisas.
567

  

 

 O padre ficou atordoado após o encontro com D. Antônia. A viúva sugeriu que uma 

causa absoluta impossibilitava o casamento de Félix e Lalau. A dedução que tal causa era o 

marido foi realizada pelo próprio padre, sendo confirmada por D. Antônia com um gesto 

afirmativo e por um silêncio constrangedor. Após meia hora do diálogo, o amigo da família, 

coronel Raimundo, chega dando notícias sobre a Revolta Farroupilha no sul do país. Os 

farrapos haviam invadido Santa Catarina e tomado o porto de Laguna. O coronel é 

representado como um homem de maneiras grosseiras por todo o conto. Particularmente nessa 

cena, reage com violência à ineficiência que ele atribui à Regência em reprimir os 

movimentos sediciosos de Norte a Sul. O coronel bufava de raiva contra os sediciosos e 

estava certo da necessidade de aclamar o imperador D. Pedro II, que ainda não tinha a idade 

para assumir o trono abdicado por seu pai. Também tinha convicção de que o seu falecido 

amigo, ex-ministro de D. Pedro I, saberia como resolver a situação. Nesse sentido, o evoca: 

 

— Aquele não era paz d’alma, disse o coronel apontando para o retrato. 

Fosse ele vivo! Não era militar, como sabe – continuou olhando para mim –, 

mas era homem às direitas. Veja-me bem aqueles olhos, e diga-me se ali não 

há vida e força de vontade... Um pouco velhacos, é certo, acrescentou 

galhofeiramente. 

— Tio Raimundo! suplicou Félix. 

— Velhacos, repito, não o digo velhacos para trantadas, mas por amores; era 

maroto com as mulheres – prosseguiu rindo e esquecendo inteiramente a 

rebelião. Eu, quando Vossa Reverendíssima mudar de cara, e trouxer outra 

mais alegre, hei de contar-lhe algumas aventuras dele... Veja aqueles olhos! 

E não imagina como era gamenho, requebrado... 

Felix saiu neste ponto; eu fui sentar-me a escrivaninha; o coronel não 

continuou o assunto, e foi despir-se. Não me procurou mais até a hora do 

jantar; naturalmente porque o sobrinho o impediu de vir perturbar-me na 

pesquisa dos papéis, como se eu tivesse papéis na cabeça. Maroto com as 

mulheres! Esta palavra retiniu ali por muito tempo. Maroto com as 

mulheres! Tudo se me afigurava claro e evidente.
568

 

 

O tom violento e grosseiro do coronel, assim como o caráter lascivo atribuído ao 

finado ministro, se enreda às representações do Imperador D. Pedro I, não raramente descrito 

como um déspota intolerante, violento e infiel no casamento. Os efeitos fantasmáticos das 

ações do ministro de D. Pedro I davam contornos ao clima da casa. A insularidade da Casa 
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Velha estava envolvida em um clima patriarcal que a afastava do presente. A 

presença/ausência do ministro tocava diretamente o corpo do padre, que ficou atordoado e 

desequilibrado após saber que Félix e Lalau eram filhos do finado. A sua tensão aumentava ao 

deparar-se com os livros organizados na biblioteca, que faziam parte de um clima ascético de 

silêncio e tranquilidade que se opunha à agitação a que ele havia sido absorvido.  

A partir da perspectiva liberal-moderada, sintetizada na History of Brazil do britânico 

John Armitage, o caráter despótico de D. Pedro I tornou a sua abdicação incontornável, sendo 

esse evento interpretado como uma ruptura com um passado bárbaro ligado às origens 

medievais portuguesas. Se, por um lado, na concepção do narrador-personagem, a monarquia 

conduzida por homens intolerantes, violentos e lascivos era indesejável, por outro, o 

republicanismo e sua ameaça à unidade do Brasil também trazia muitas angústias. Dessa 

forma, Casa Velha deixa em estado latente como a experiência histórica Imperial processou-

se pressionada tanto pelo impulso de evitar os excessos do despotismo, que se remetia a um 

passado colonial inacabado, quanto pelos excessos separatistas do republicanismo, que era 

outro fantasma.
569

  

 O passado inacabado em sua latência impedia que o jovem padre-historiador 

escrevesse a história do reinado de D. Pedro I. O seu próprio objeto de estudo apresentava-se 

enquanto sujeito ao tomar posse do humor e definir um clima de impossibilidade, tanto da 

realização da representação historiográfica, quanto da consolidação matrimonial do amor dos 

dois jovens.
570

 O passado não poderia ser objetificado, pois era inacabado, impossibilitava a 

emergência do presente enquanto uma ruptura. No entanto, o jovem padre-historiador 

vislumbrou esperançosamente o futuro com base em uma descoberta, “um achado que 

transtornou tudo”: 

 

Estava recolhendo tudo, quando dei por falta de uma nota tomada naquele 

dia; não era fácil reproduzir a nota, pois não a havia tirado de uma só página 

nem de um só livro, mas de muitos livros diferentes. O caso aborreceu-me; 

procurei o papel atabalhoadamente; depois recomecei com cuidado. Abria os 

livros com que trabalhara nesse dia, um por um, mas não achava nada. Vim 

achar a nota, depois, ao pé da grade da janela, prestes a cair.  
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Entre os livros que folheei, procurando, achava-se um relatório manuscrito, 

que eu lera apenas em parte, não o tendo feito na que continha tão-somente a 

transcrição de documentos públicos. Pegando no livro pela lombada, e 

agitando-o para fazer cair a nota, se ali estivesse, vi que efetivamente caía 

um papelinho.  

Vinha dobrado, e vi logo que era por letra do ex-ministro. Podia ser alguma 

coisa interessante, para os meus fins. Era um trecho de bilhete a alguma 

mulher, cujo nome não estava ali, e referia-se a uma criança, com palavras 

de tristeza. Podiam ser outros amores; podiam ser os próprios amores da mãe 

de Lalau. Hesitei em guardar o papel, e cheguei a pô-lo dentro das folhas do 

relatório; mas tornei a tirá-lo, e guardei-o comigo.  

Reli-o em casa; dizia esse trecho do bilhete, que provavelmente nunca foi 

acabado nem remetido:  

‘Tenha confiança em mim, e ouça o que lhe digo. Não faça barulho, 

sossegue e não fale sempre no meu nome. Venha cá o menos que puder; e 

não pense mais no anjinho. Deus é bom’.
571

  

 

Não sabendo como interpretar esse documento, o padre-historiador solicitou um 

encontro com a tia de Lalau, dona Mafalda. D. Mafalda ouviu seu inquisidor com atenção e, 

finalmente, perguntou qual foi a reação de dona Antônia. O padre-historiador mentiu, já que 

D. Antônia desconhecia sua descoberta, e afirmou que ela havia perdoado tudo. Então D. 

Mafalda confirmou os amores da sua cunhada, a mãe de Lalau, e do finado ministro. Todavia, 

fez uma revelação: a primeira vez que o ministro a viu foi quando Lalau já tinha três meses. 

Portanto, a garota não era filha do ex-ministro. Para confirmar a descoberta o jovem padre-

historiador confrontou o fato com outras informações dadas pela testemunha, que não entrou 

em contradição. Por fim, D. Mafalda ainda esclarece o trecho final do bilhete encontrado, que 

afirma “não pense mais no anjinho...”. D. Mafalda conta ao padre que a mãe de Lalau teve um 

filho com o ex-ministro, o referido anjinho do bilhete, mas o bebê viveu apenas quatro meses.  

O padre imediatamente solicitou um encontro com D. Antônia, que ficou estarrecida 

ao saber da história, que desconstruía a memória monumentalizada da Casa Velha. Ela 

confessou que desconhecia as aventuras extraconjugais do marido e inventou a filiação de 

Lalau para evitar o casamento contrário às expectativas nobiliárquicas da família abastada. 

Após o baque da notícia, D. Antônia concordou em reparar o seu erro e permitir o casamento 

do filho e pediu que o padre contasse toda a verdade para Félix e Lalau. 

Logo, o padre podia acreditar que: “[t]udo parecia caminhar para a luz, para o 

esquecimento, e para o amor”,
572

 ou melhor, que “o passado está passado”.
573

 A verdade 

histórica comprovada documentalmente e certificada por uma testemunha dos acontecimentos 
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passados possibilitava a abertura do futuro, a consolidação do amor entre Félix e Lalau. 

Entretanto, a reação da agregada surpreenderia a todos.  

Após receber a notícia, Lalau ratificou que “nada estava alterado, a situação era a 

mesma”.
574

 O padre ficou “exasperado”, “aborrecido” e “ofendido” com a reação da agregada. 

Após suas insistências, veio a explicação: “não poderia casar-me com o filho do mesmo 

homem que envergonhou minha família... Perdão; não falemos nisto. Olhei assombrado para 

ela”.
575

 Tal assombro foi a reação sensorial do padre-historiador que experimentou em seu 

corpo a impossibilidade de historicizar os espectros do passado.  

O padre ainda fez algumas tentativas de conciliação ao solicitar que a tia a 

convencesse, pois ainda acreditava que “o passado é passado. Cuidemos agora do presente e 

do futuro”.
576

 Porém, Lalau não cedeu. Assim como não cedeu à visita de Félix, a despeito de 

ter se comovido. Lalau incitou o filho do Segeiro, Vitorino, a pedi-la em casamento e 

prontamente aceitou. Felix ficou abalado, “mas nada há eterno neste mundo”,
577

 e ele casou-

se com a jovem Sinhazinha, herdeira de fazendas e neta de baronesa. Desse modo, o desfecho 

traiu todas as expectativas do padre-historiador de que através da restituição da verdade 

documentalmente comprovada o passado pudesse ser superado e o futuro aberto para o amor. 

O passado era irrevogável para Lalau.   

Ora, é necessário enfatizar a importância da interpretação de John Gledson sobre Casa 

Velha no livro Machado de Assis: Ficção e História, no qual o autor analisa como os 

romances de Machado possuem a intenção de representar contextos e processos próprios à 

história do Brasil. De fato, Gledson explora de forma competente no conto os significados 

históricos inter-relacionados com eventos importantes que se passaram no Primeiro Reinado e 

nas Regências, sobretudo como Machado representa o patriarcalismo como uma característica 

definidora da sociedade brasileira.
578

  

Contudo, o conto não se reduz à sua dimensão representacional. Machado mostra-se 

engajado em explorar os limites das representações e como as dinâmicas do tempo histórico e 

das paixões constituem-se enquanto condições de possibilidades da narrativa historiográfica. 

Afinal, o padre-historiador possuía clareza sobre os métodos de pesquisa a serem adotados, 

tinha um vasto conhecimento bibliográfico, compreendia as tradições filosóficas e 
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historiográficas nacionais e europeias, advogava perspectivas políticas liberais moderadas, no 

entanto, não foi capaz de alcançar o seu fim último que era a historicização do passado. 

Ao procurar explorar a representação de contextos e processos da história brasileira a 

partir da produção ficcional de Machado, Gledson coloca a necessidade da representação 

histórica como o fim último da produção literária de Machado. Para Gledson, a obra de 

Machado não representou com mais clareza o processo de formação e consolidação da nação 

porque o letrado não teria à sua disposição uma tradição historiográfica consolidada.
579

 

Todavia, o acúmulo de estudos contemporâneos no âmbito da história da historiografia aponta 

as variedades do discurso histórico em vigor no Brasil do século XIX, evidenciando que não 

faltavam narrativas e macronarrativas de formação disponíveis sobre a história da nação. 

Como demonstrado nos capítulos anteriores, Machado tinha um vasto conhecimento dessa 

cultura histórica e historiográfica.  

Por isso, torna-se necessário enfatizar a relação ambivalente de Machado com o 

conceito moderno de História, já que o autor procurou tensionar os horizontes de sentido que 

conformaram as culturas históricas e historiográficas do século XIX. Machado engajou-se na 

corrosão de concepções que normalizam as ideias de sujeito uno e solar, da representação 

como especularidade e do tempo histórico enquanto progresso linear-evolutivo constituído 

por uma sequência de “agoras”. Nesse sentido, Alfredo Bosi explora a relação de Machado 

com o conceito moderno de História com base na leitura de Memórias Póstumas de Brás 

Cubas: 

 

As filosofias então correntes na Europa, no Brasil e onde quer que chegasse 

a cultura do Ocidente europeu ensinavam a crer no sentido da História que 

os homens, voluntariamente ou não, tinham criado. Esta teleologia universal 

absorvia e, no percurso, subestimava as diferenças pessoais eliminando do 

sistema a questão crucial que as religiões se esforçaram milenarmente por 

solucionar: o por quê do mal no coração dos homens. 

Para Machado, porém, qualquer forma de otimismo cósmico ou histórico 

devia soar como imponente ilusão. O delírio de Brás Cubas com a sua 

regressão à origem dos tempos e o encontro com a Natureza madrasta é a 

contra-alegoria de todas as ideologias progressistas. O fundamento destas é a 

positividade crescente do tempo. Machado diz o contrário.
580

  

 

 De forma semelhante, Silviano Santiago escreve a partir da análise da mesma obra:  
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Por não mais o contentar nem deleitar a própria e mínima e sofrida história 

pessoal, por ela o angustiar, o sujeito singular desloca o objeto dramático das 

narrativas ficcionais do seu interior, do seu íntimo, levando o relato literário 

a se apoiar na história coletiva do homem no planeta. Em delírio, o 

romancista Machado acentua e celebra a grande farsa que a história do 

homem no Ocidente promove e significa desde sempre e para sempre. Como 

o náufrago recorre à tábua salva-vidas que nunca se materializa no abismo 

profundo dos oceanos, é para sobreviver que o ser humano inventa a 

Esperança ou a quimera da felicidade. Transforma-se em historiador. O 

sujeito singular que usurpa a História não almeja ser o Civilizador tal como 

idealizado pelos mestres do pensamento filosófico no século XIX. Não quer 

sofrer e se sacrificar ainda mais em benefício de valores universais abstratos, 

ainda e sempre injustos. 
581

  

 

 Alfredo Bosi e Silviano Santiago não exploram somente a dimensão corrosiva da obra 

de Machado. Porém, a sua relação disruptiva com o conceito moderno de História é vista 

pelos autores como uma característica decisiva para o entendimento de Memórias Póstumas 

de Brás Cubas. Desse modo, torna-se uma questão fundamental compreender a relação 

ambivalente de Machado com o conceito moderno de História, uma vez que seria reducionista 

apenas enfatizarmos a dimensão corrosiva. Sendo assim, a leitura de Alfredo Bosi de Casa 

Velha possibilita a qualificação do debate. Para Bosi, Casa Velha apresenta-se como uma 

inovação perante os romances da primeira fase de Machado de Assis devido à complexidade 

de Lalau.
582

 A singularidade de Lalau residiria na sua “independência moral”, porque ao invés 

de se adaptar às dinâmicas sociais do sistema patriarcal, como realizado por outras 

personagens de Machado, ela optou pela “[...] união modesta com o filho de um criado da 

Casa Velha. O brio da moça, que ela própria chama de ‘vergonha’, é a mola responsável pelo 

desfecho original da novela”.
583

  

 A partir dessa conclusão, Bosi expõe que os romances de Machado são frutos da 

interseção de “dois modelos narrativos, o realista convencional e o realista estoico”, que 

evidenciam a tensão entre adaptação e resistência às dinâmicas da vida social.
584

 Essa tensão 

impossibilitaria a categorização da obra de Machado, pois a “interseção adensa até o limite do 

enigma o sentido do olhar do autor, que é sempre um problema e requer sempre uma 
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interpretação”. Assim, torna-se “problemática qualquer definição unitária e cortante da sua 

perspectiva”.
585

  

À análise de Bosi é possível acrescentar a compreensão de que, se por um lado, o 

assombramento do passado impede a escrita da história do primeiro reinado em Casa Velha 

pelo padre-historiador, por outro, a execução de sua pesquisa histórica corroeu a memória 

monumentalizada dos grandes homens e possibilitou a emergência e a imaginação de um 

novo futuro. Lalau teve conhecimento das suas origens comprovadas documentalmente, o que 

lhe permitiu romper com as expectativas da sociedade patriarcal, inaugurando uma nova 

história não contada ao casar-se com um trabalhador pobre. Dessa forma, Lalau prenuncia a 

escrita de uma História dos Subúrbios ao se afastar das relações patriarcais próprias da Casa 

Velha.  

O caráter revolucionário de Lalau também se materializa no conto em face da sua 

relação com a cultura afro-brasileira. Lalau é a única personagem a ter relação com o sineiro 

da capela da casa, “um preto velho e doido”. O padre não descreve Lalau como uma leitora de 

romances burgueses. O interesse de Lalau era ouvir as histórias do sineiro. Lalau protegia o 

velho das travessuras das crianças escravizadas. A sua repreensão às crianças após 

molestarem o sineiro demonstra o hábito da jovem de estar constantemente em meio aos 

escravos. Inclusive na sequência da cena, quando Félix chega, Lalau conversa com ele “[c]om 

as mãos no ombro do moleque”, o que indica a sua intimidade.
586

 Gesto semelhante foi feito 

por Félix, que não tinha receio de “pegar em um destes, e aproximá-lo de si, enquanto a moça 

ficou com o segundo”.
587

 A intimidade entre Félix e Lalau se constituía e fortalecia em meio 

às crianças escravizadas e suas travessuras, repreendidas com ternura.  

Todo esse comportamento era vigiado por dona Antônia, que manifestava grande 

preocupação. Sua intenção era casar Félix com uma moça do mesmo estrato social. Lalau, 

ainda que educada por ela, era de uma classe inferior, estava constantemente em meio aos 

escravos e uma das suas maiores diversões era ouvir as histórias do sineiro. Lalau era a 

revolução:  

 

Naquela sala achamos Lalau e o sineiro, este sentado e ela de pé. 

O sineiro era um preto velho e doido. Não fazia mais tocar o sino da capela, 

para a missa, aos domingos. O resto do tempo vivia calado ou resmungando. 

Ninguém lhe falava, embora fosse manso. Lalau era a única, entre todos, 
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parentes agregados ou fâmulos, que ia conversar com ele, interrogá-lo, pedir-

lhe histórias. E ele contava-lhe histórias – muito cumpridas, sem sentido 

algumas, outras quase sem nexo, reminiscências vagas e embrulhadas, ou 

sugestões do delírio.  

Era curioso vê-los. Lalau perdia a inquietação, ficava séria e tranquila, 

durante dez, quinze, vinte minutos, a escutá-lo. O Gira (nunca lhe conheci 

outro nome) alegrava-se ao vê-la. Com a razão, perdera a convivência dos 

mais. Vivia entregue aos pensamentos solitários, mergulhado na 

inconsciência e solidão. A moça representava aos olhos dele alguma coisa 

mais do que uma simples criatura, era a sociedade humana, e uma sombra de 

sombra da consciência antiga. Ela, que o sentia, dava-lhe essa curta emersão 

do abismo, e uma ou duas vezes da semana ia conversar com ele.
588

 

 

Essa análise sobre a relação ambivalente da produção de Machado com o conceito 

moderno de História não se inspira somente na leitura de Alfredo Bosi. Elias Palti contribuiu 

com o debate ao explorar as interfaces entre a dissolução do sujeito, do paradigma da 

representação realista e o conceito moderno de História nas obras de ficção de maturidade do 

autor. Para Palti, a obra de Machado de Assis é um enigma para os críticos porque o autor de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas não estrutura seus romances da segunda fase em uma 

narrativa de formação do sujeito (bildung), podendo os mesmos ser interpretados como uma 

espécie de Umbildung, ou seja, uma fragmentação progressiva do eu. Segundo Palti, a 

suspensão dos procedimentos miméticos por Machado leva inevitavelmente a uma revisão do 

conceito moderno de História, que ganharia elaborações estético-formais nas vanguardas do 

século XX. Palti escreve: 

  

[...] em última análise, a narrativa de Machado de Assis ainda repousa num 

conceito evolutivo da história (parafraseando Kant, para o escritor brasileiro, 

um curso histórico evolutivo era vazio, mas um não evolutivo era cego, sem 

forma, inconcebível). Em última instância, somente no contexto desse 

conceito a erupção do antagonismo pode gerar o impasse em torno do qual 

gira a obra de Machado de Assis (a necessidade-impossibilidade simultânea 

de optar na vida). Isso o levou também a exaurir – sem, no entanto, ser capaz 

ainda de romper com ele o potencial expressivo do conceito mimético 

tradicional. Encontramos aqui finalmente o aspecto que tornou sua figura tão 

perturbadora para os críticos, a saber, o fato de que ele deslocou o gênero de 

dentro do próprio gênero; o paradoxo de que ele abalou a lógica mesma em 

que toda sua narrativa se sustentava.
589

 

 

 Palti entende que a produção ficcional de Machado é ativada pela tensão entre as suas 

inovações formais e o contexto imediato às quais elas reagiram, isto é, à dinâmica linear-
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evolutiva inerente ao conceito moderno de História e suas formas tradicionais de 

representação. Nesse sentido, a obra de Machado não pode ser compreendida sem a análise da 

sua dimensão relacional e reativa com o conceito moderno de História.  

A relação do próprio Machado com Capistrano de Abreu é instrutiva para a nossa 

imersão nessa dimensão ambivalente expressa pelo autor e sua obra. Em 23 de julho de 1880, 

Capistrano envia uma carta a Machado lamentando não ter sido possível encontrá-lo 

pessoalmente “para falarmos sobre o plano que na distribuição de fatos da História do Brasil 

me parece o mais próprio para tornar a narrativa una”.
590

 O projeto historiográfico de 

Capistrano de Abreu visava atender às demandas cientificistas de vanguarda e às dimensões 

poetológicas relativas à unidade da narrativa, que pressupunha o deleite e a orientação 

pedagógica. Os conselhos de Machado eram tidos como fundamentais para Capistrano, que se 

propôs ir à casa do mestre para receber orientação em algum domingo. A proposta de 

Capistrano foi respondida com um amável convite: “Não digo se terei prazer em recebê-lo; 

sabe muito bem que sim; e, se duvida, ponha-me à prova”.
591

  

 A carta seguinte de Capistrano a Machado foi enviada em 10 de janeiro de 1881. Na 

correspondência, Capistrano agradece o envio por Machado do novo livro, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, cuja profundidade o historiador não conseguia decifrar. Capistrano 

relata que a sua impressão foi simultaneamente “deliciosa” e “triste”.
592

 Não sabia dizer ao 

fim se o livro era romance, desfastio humorístico ou dissertação moral, desorientação que ele 

também expressa em sua resenha para a Gazeta de Notícias.
593

 Capistrano afirma acreditar 

haver “uma intenção latente porém imanente em todos os devaneios, e não sei se conseguirei 

descobri-la”.
594

 A intuição de Capistrano foi “que tudo se resumia em um verso de Hamlet de 

que me não lembro agora [...], mas em que figura the pale cast of thought”,
595

 verso que se 

                                                           
590

 ABREU, Capistrano. Correspondência de Machado de Assis: tomo II, 1870-1889/ coordenação e orientação 

Sergio Paulo Rouanet; reunida, organizada e comentada por Irene Moutinho e Sílvia Eleutério. Rio de Janeiro: 

ABL, 2009, p. 175. [Carta 177, 23 de julho de 1880.] 
591

 ASSIS, Machado. Correspondência de Machado de Assis. Op. Cit., p. 179. [Carta 179, 30 de julho de 1880.] 
592

 ABREU, Capistrano. Correspondência de Machado de Assis. Op. Cit., p. 188. [Carta 185, 10 de janeiro de 

1881.] 
593

 ABREU, Capistrano. “Letras e Livros”. In.: GUIMARÃES, Hélio de Seixas. Os leitores de Machado de 

Assis: O romance Machadiano e o público de literatura no século XIX. São Paulo: EDUSP, 2004, pp. 347-350. 

[Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1881, pp. 2.] 
594

 ABREU, Capistrano. Correspondência de Machado de Assis. Op. Cit., p. 188. [Carta 185, 10 de janeiro de 

1881.] 
595

 Idem.  



257 
 

remete à meditação melancólica barroca.
596

 As dúvidas eram tantas que Capistrano desistiu de 

decifrar o mistério, ratificando: “je jette ma langue aux chiens”.
597

  

 Capistrano encontrou em Machado, leitor de historiadores, tanto a orientação para a 

narrativa do seu projeto historiográfico irrealizado, quanto o assombramento provocado por 

uma obra que dificilmente poderia ser classificada dentro dos critérios analíticos legados pela 

tradição. Machado: a confluência perturbadora da orientação e da crise. Capistrano desistiu da 

sua interpretação das Memórias Póstumas de Brás Cubas. O profícuo historiador também não 

concluiu o seu projeto de escrita da História do Brasil. Atormentado pelo passado, Bento 

Santiago escreveu Dom Casmurro para exorcizar os seus fantasmas e escrever a História dos 

Subúrbios. O padre-historiador de Casa Velha não legou ao futuro a sua História de Dom 

Pedro I, apesar de ter encerrado a pesquisa documental: “Não escrevi a história que esperava; 

a que de lá trouxe é esta”,
598

 ou seja, a própria história do seu assombramento dentro do 

arquivo.  
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Considerações Finais 

 

Este trabalho tematiza as tensões entre Machado de Assis, seus escritos e a experiência 

da história. Para tanto, coloquei no centro da minha abordagem a evocação de climas e da 

experiência espectral do passado em seus escritos com o intuito de problematizar a 

impossibilidade de harmonização dos mesmos ao campo semântico estruturante ao conceito 

moderno de História. Machado evocou experiências sensoriais em seus escritos subversivas a 

percepções que predicam normativamente o caráter incondicionado do sujeito de 

conhecimento, a temporalidade histórica como sucessão e linearidade e a representação 

enquanto especularidade do real.  

Entretanto, ao evocar a possibilidade de acessar os escritos de Machado como afinados 

com os climas de tédio, melancolia e a experiência espectral do passado, logo me vi em 

confronto com tradições interpretativas que procuram em um sujeito assertivo e engajado o 

sentido da nação. A partir dessa perspectiva, um sujeito solar do conhecimento representa 

especularmente através da literatura as mazelas da história nacional, dando uma orientação 

para a ação comprometida com a superação do pretenso atraso brasileiro. Simultaneamente, 

percebi o quão limitado seria minha identificação às tradições interpretativas contrárias, que 

visaram afirmar o caráter solar do pretenso absenteísmo e niilismo de Machado, que teria se 

esquivado do engajamento a respeito das principais questões políticas e sociais do seu tempo. 

Se a primeira perspectiva determina o uso pragmático da literatura pela história, a segunda 

rejeita as porosidades entre o histórico e o literário, ao afirmar o caráter incondicionado da 

obra de arte.  

Ora, podemos considerar que as interpretações de Machado enquanto um absenteísta 

político e niilista foram preponderantes em meio aos estudiosos da sua obra especialmente em 

contextos no quais as teorias racialistas eram entendidas como perspectivas privilegiadas para 

se entender a história e a literatura brasileira. Para neutralizar o caráter cáustico dessas visões 

de mundo atribuídas ao autor foi necessário àqueles comprometidos com sua canonização 

certificar a autonomia estética da sua produção artística, que não teria nenhuma relação com o 

seu corpo e seria desinteressada das questões sociais. Em contrapartida, o paradigma 

interpretativo que vê em Machado o sujeito assertivo solar se constituiu a partir da reação às 

perspectivas que emergiram em meio às interpretações racializadas. Todavia, ao buscarem 

ratificar a afirmação de um sujeito do conhecimento solar e ativo politicamente, pouco 

tematizaram a respeito das tonalidades afetivas presentes nos seus escritos, que apontam para 



259 
 

a experiência da vulnerabilidade constituída em meio aos discursos racializados. Ou seja, ao 

reagirem às interpretações racialistas com o intuito de afirmarem o caráter engajado do sujeito 

do conhecimento universal reiteraram o ocultamento do corpo negro e sua sentimentalidade.  

Para produzir uma literatura capaz de tensionar com a experiência histórica moderna, 

Machado partiu de um legado que o colocava em sincronia com o processo ocidental de 

modernização, o que possibilitou o aprofundamento do entendimento radical da 

vulnerabilidade e finitude do corpo humano e sua precariedade em produzir sentido histórico. 

Especialmente no capítulo 1, exploro as tensões sociais provocadas pela obra de maturidade 

de Machado, que se projetou como um clássico a partir do ocultamento da vulnerabilidade do 

seu próprio corpo negro em uma sociedade escravista/pós-escravista/racista, sem abdicar do 

confronto do conceito moderno de História e seu campo semântico sedimentado em relação 

ao racismo científico. Assim sendo, procuro apontar para o impasse insolúvel existente entre 

corpo e obra. O corpo teve que ser ocultado para a eternização da obra. Contudo, o caráter 

subversivo incontrolável da obra, constantemente reinterpretada pela tradição, evoca o 

espectro daquele que foi condenado a viver sem ser proprietário do seu corpo.  

Ao se propor a ler a obra do autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas a partir do 

entendimento da hierarquia biológica entre raças, Silvio Romero coloca em evidência o 

sofrimento imposto aos escritores de pele negra que almejavam sucesso literário no Brasil. 

Sofrimento evidenciado em longa duração nos comerciais da Caixa Econômica Federal a 

propósito dos seus 150 anos, de 2011, ou do documentário da TV Senado, Machado de Assis: 

a crônica e a história, de 2008, que explicitam o constrangimento provocado pelo corpo 

negro em uma sociedade racista. Sofrimento perpetuado pelo ocultamento do corpo reiterado 

por especialistas que intencionalmente ou não eternizam na cultura histórica a imaginação 

unilateral de um sujeito solar invulnerável, ascético, engajado e operário do saber.  

A canonização de Machado em meio aos seus contemporâneos não se deu a despeito 

do projeto de transfiguração do seu corpo por letrados próximos a ele como José Veríssimo e 

Carlos Magalhães de Azeredo, que reivindicavam o caráter incondicionado da sua obra, 

concebida como portadora dos ideais artísticos mais elevados e desinteressados. Para Romero, 

o corpo de Machado colocava obstáculos insuperáveis às suas aspirações literárias, uma vez 

que presentificava a degeneração biológica nacional. A partir dessa perspectiva, Machado não 

poderia ser visto como um autor superior, uma vez que trazia em seu corpo as mazelas 

nacionais. Já para os letrados próximos a Machado, a vida do espírito incondicionado pelo 

corpo, concebido como mero acidente, garantia a grandiosidade da obra, suavizada por suas 
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interpretações. Seja perante os letrados mais próximos ou aos seus detratores, Machado foi 

condenado a não ser proprietário do seu corpo. Se a presença do corpo era entendida como um 

obstáculo para a produção de conhecimento e arte na modernidade, a presença do corpo negro 

elevava a dificuldade do empreendimento de forma radical, exigindo controle e disciplina 

redobrados.   

Perante as limitações impostas pelo entendimento de Machado e sua obra ante os 

polos excludentes apresentados, propus mostrar como a emergência de climas e da 

experiência espectral em seus escritos não se constituiu a despeito de uma compreensão e 

valorização do processo de modernização no Brasil, que oportunizou a aspiração de 

horizontalidade da literatura nacional no cenário internacional. Dessa forma, procurei expor 

como as críticas mais radicais de Machado aos conceitos estruturantes da modernidade 

ocidental surgiram em meio à sua percepção que pressupunha a inscrição do Brasil e sua 

literatura no processo global de modernização. Nesse sentido, argumento que Machado 

compreendia a possibilidade de tensionamento com os princípios normativos da experiência 

histórica ocidental e suas vanguardas literárias a partir da perspectiva daquele que habitou em 

conflito essa tradição discursiva. 

Machado não deixou de se valer do seu aprofundado conhecimento a respeito da 

cultura histórica e historiográfica moderna em suas variedades para tensionar os horizontes de 

sentido normativos em vigor no Ocidente. Sendo assim, procurei demonstrar como desde a 

década de 1860, Machado evocou em suas crônicas experiências sensoriais não facilmente 

harmonizáveis aos entendimentos que afirmavam a pretensa superioridade do campo 

semântico moderno. Essa interpretação é desenvolvida a partir da performance de Machado 

em diversos gêneros, como a crônica, a crítica literária, contos e romances. A minha intenção 

foi explorar como Machado procurou aprofundar as fissuras da cultura histórica e 

historiográfica moderna, conferindo ênfase a experiências sensoriais concebidas como menos 

importantes perante as demandas de orientação pedagógica em vigor no século XIX. Nessa 

perspectiva, a leitura de obras historiográficas de autores nacionais e estrangeiros assumiu 

grande relevância em sua formação. Com essa abordagem, viso problematizar também a 

separação de fases estanques atribuídas à obra do autor pelos seus estudiosos, que usualmente 

diferenciam um primeiro Machado convencional de um segundo autor maduro, cético, capaz 

de romper com o conceito de mimeses. Abordo como o processo de formação intelectual e 

sentimental de Machado desde a década de 1860 não prescindiu do cultivo do ceticismo e da 

valorização de disposições afetivas como o tédio e a melancolia.  
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A possibilidade de Machado se lançar ao estatuto de um crítico da modernidade 

ocidental demandou um amplo conhecimento historiográfico, que ensejou a comparação de 

historicidades e a constituição da expectativa da horizontalidade do Brasil e sua literatura em 

escalas globais. Tive a intenção de evidenciar como a reivindicação da experiência histórica e 

literária de horizontalidade enquanto possibilidade lança suas raízes na interlocução de 

Machado com a obra de José de Alencar e seu legado. Retomo o diálogo de Machado com 

esse legado discursivo com o intuito de mostrar sua interlocução com macronarrativas que 

inscreviam a formação do Brasil e sua literatura em sincronia com o processo ocidental de 

modernização, sem abdicar das contingências inerentes à experiência histórica nacional.  

A minha hipótese é que a conexão de Machado com o legado de Alencar diz respeito à 

possibilidade de interpretação e experimentação da experiência histórica brasileira através da 

literatura a partir de uma perspectiva capaz de atribuir sentido à nação sem o descarte das 

ambivalências e vulnerabilidades características do seu processo de formação. Desse modo, a 

contribuição fundamental de Alencar para Machado foi legar a perspectiva de que a partir das 

contingências, do que era ambivalente e vulnerável, ou seja, a própria experiência histórica 

brasileira, era possível a projeção da universalidade. Sendo assim, é a partir da herança de 

Alencar que Machado encontra inspiração para a projeção da universalidade da sua produção 

literária e um abrigo menos hostil para a vulnerabilidade do seu corpo.  

Machado foi um crítico do conceito moderno de História em suas manifestações 

globais, o que o coloca acima do status de um crítico da sociedade brasileira. De forma geral, 

Machado contribuiu para a corrosão de conceitos fundamentais que se prestaram à 

domesticação da experiência histórica, em prol da estabilização de sentidos a serem 

instrumentalizados para a orientação de sujeitos estáveis. Porém, a emergência dessa 

possibilidade ficcional cáustica se constituiu intrincada a uma vida comprometida com a 

negação do corpo em nome da eternização biográfica de um autor que foi capaz de mobilizar 

e se posicionar heroicamente ante a tradição literária ocidental. Fenômeno que não pode ser 

entendido de forma descolada dos discursos de controle sobre os corpos negros. A 

possibilidade da corrosão literária do conceito moderno de História, das figurações do sujeito 

transcendental/universal e da relação especular entre experiência e linguagem se constituiu 

perante a sua contribuição assertiva para a sedimentação de um projeto nacional que se queria 

sincronizado com os projetos modernizadores empreendidos no Ocidente, especialmente em 

suas pretensões que abriam espaço para a afirmação da autonomia estética da obra de arte. A 
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possibilidade de apreciação dessa autonomia emerge de um projeto que pressupõe a existência 

e a consolidação da nação e do seu sistema literário.  

Machado proporcionou a experiência de risco controlável aos seus leitores, pois a 

presença do seu nome assumiu historicamente a função de conjurar os fantasmas evocados 

por suas produções ficcionais corrosivas ao conceito moderno de História. Entretanto, tal 

asserção pacificadora apresenta-se de imediato como insuficiente, precária, uma vez que 

simultaneamente a essa percepção, torna-se necessária a consideração de que a presença do 

seu corpo, não passível de redução ao nome, assume função corrosiva. A presença solar e em 

princípio domesticadora do seu nome evoca a ausência do corpo, ou a presença/ausência do 

fantasma do seu sofrimento, elaborado em relação com o terror provocado pela dor à qual os 

corpos negros e doentes eram/são submetidos. Em face dessas percepções inseparáveis, que se 

constituem em tensão, a possibilidade da reivindicação do status de sujeito solar universal 

para a leitura da obra de Machado e sua biografia se enfraquece. Da mesma maneira que se 

enfraquece a possibilidade de se compreender como incondicionada a força corrosiva dos seus 

escritos. Sendo assim, não existe relação de exterioridade e interioridade plena entre Machado 

e seus escritos, entre o real e o ficcional, entre a experiência histórica e a experiência literária. 

Essas instâncias se tocam e mantêm uma relação de assombramento mútua.  

Nesse sentido, é inescapável que a disciplina ascética de Machado se prestou à 

eternização de uma obra que traz elementos corrosivos aos próprios ideais ascéticos. Ao 

tematizar a vulnerabilidade do corpo humano e sua precariedade em produzir sentido, 

Machado confronta os conceitos fundamentais da modernidade, que se constituíram a partir 

de um campo semântico que predicava hierarquizações raciais e a superioridade branca. Ou 

seja, o ascetismo e o ocultamento do corpo possibilitou a emergência de escritos corrosivos a 

tais premissas ao presentificar o tédio, a melancolia, a finitude e a experiência espectral do 

passado. Consequentemente, os princípios da autonomia estética da obra de arte, fundada em 

ideais que pressupunham a separação entre corpo e espírito, princípios decisivos para o 

ocultamento do corpo de Machado em nome da sua canonização, paradoxalmente 

possibilitaram a emergência de perspectivas corrosivas ao campo semântico em questão, que 

normalizava a superioridade dos corpos brancos. Assim sendo, apesar da autonomia estética 

da obra de arte demandar o ocultamento do corpo, ela também ensejou a corrosão dos ideais 

de uma cultura histórica afinada com as teorias raciais.  

Com efeito, o ocultamento sofrido pelo corpo de Machado em prol da canonização do 

seu nome e da sua obra pode ser interpretado e experimentado como uma estratégia necessária 
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à realização do enfrentamento literário de um campo semântico hierarquizador de raças e 

historicidades legado por nós, compreensão que potencializa contemporaneamente o clamor 

por justiça pelos vulneráveis e em nome dos vulneráveis.  
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