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Prefácio
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O presente livro, A escrita dissimulada – um 
estudo de Helena, Dom Casmurro e Esaú e Jacó, de 
autoria de Fábio Figueiredo Camargo, é resultado de 
uma madura leitura dos textos literários escolhidos, 
bem como das obras mais expressivas da fortuna 
crítica machadiana. Basicamente, dois textos de 
autoras críticas brasileiras, Lúcia Miguel Pereira e 
Ruth Silviano Brandão, constituem a linha mestra de 
reflexão a que o autor enlaça as suas próprias reflexões. 
Da primeira, trabalha a ideia de que Machado de 
Assis teria representado nas suas personagens 
femininas dos primeiros romances a sua luta pessoal 
para superar a origem humilde e adquirir ascensão 
social; da segunda, desenvolve o pensamento de que 
as personagens femininas do romantismo brasileiro 
são “mulheres escritas”.

A partir desse núcleo inicial, Fábio Figueiredo 
Camargo constrói a sua própria visão das narrativas 
que aborda, e vai elaborando um retrato psicológico 
bastante intrigante do homem Machado de Assis, 
cujo grande objetivo, na sua opinião, foi sempre 
o de se tornar “o grande escritor nacional”. Para 
tanto, desceu aos infernos da realidade humana, para 
descrever a incapacidade de vencer o sofrimento 
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causado pela ilusão de querer ser o que não se pode 
ser. Nesse aspecto, o tornar-se submisso à ilusão 
constitui o grande centro da reflexão machadiana 
sobre as suas personagens. Os exemplos escolhidos 
dessa obstinação sofredora, no texto do pesquisador, 
são Helena, Capitu e Flora, todas elas com uma 
capacidade incrível de jogar com sentimentos e 
situações, a fim de conseguir seus próprios objetivos. 
Jogam e trapaceiam, despudoradamente, e fracassam 
nos seus intentos.

Mulheres mentirosas sempre estiveram presentes 
na literatura de um modo geral. A novidade, aqui – pois se 
trata do grande escritor nacional, movido pelo sentimento 
de cordialidade –, é a dimensão que a trapaça toma no 
próprio discurso dos narradores – todos eles mentirosos 
–, que manipulam sentimentos e situações, de modo 
a enganar um leitor menos avisado. Fábio Figueiredo 
Camargo aborda a questão ao demonstrar como os 
livros machadianos eram consumidos rapidamente 
por um público mais afeito ao Jornal das Famílias 
do que à reflexão sobre as grandes misérias humanas. 
Machado oferece então, ao leitor, o que o crítico chama 
de uma escrita em palimpsesto: por detrás da aparente 
simplicidade da narrativa – direta, viva, engraçada 
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–, um mundo de seres diabólicos, mergulhados no 
sofrimento, se movimenta no que se transforma em 
escrita mortífera. É justamente essa escrita nova que 
vai alçar o escritor aos píncaros da glória, conforme 
o seu desejo, numa ficção de si mesmo.

Uma das grandes qualidades de A escrita 
dissimulada é demonstrar que existe um sentido de 
desenvolvimento na prática da narração empreendida 
por Machado de Assis ao longo de sua carreira de 
escritor. Assim, em Helena, encontra-se um narrador 
ainda afeito a algumas particularidades da literatura 
de sua época, mas já se anunciam nele algumas 
das complexidades dos narradores que aparecerão 
nos textos posteriores. Em Helena, a capacidade 
de mentir alia-se à cumplicidade do narrador, que 
é o detentor da verdade e engana o leitor. Em Dom 
Casmurro, o discurso crítico analisa a coexistência 
de dois narradores, demonstrando que existe um 
outro narrador que se insinua na fala do narrador-
personagem. Esse outro narrador é provavelmente o 
único detentor das verdades de seus personagens, e 
ele as nega ao seu leitor, desconcertando-o. Como 
consequência, o texto se transforma em texto 
enigmático, problemático. Finalmente, em Esaú e 
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Jacó, o processo narrativo é aproximado a uma partida 
de xadrez, onde um narrador assume uma fala que 
não se espera que seja a sua, numa verdadeira busca 
de desorientação do leitor. O processo narrativo 
transforma-se em um jogo de enganos.

O discurso de Fábio Figueiredo Camargo é 
límpido, cristalino mesmo, agradável de se ler. Aqui 
está, sem dúvida, uma das grandes qualidades do 
seu texto. Escrito para preencher os requisitos da 
academia, o texto não se deixou limitar por suas 
regras e modismos, não se asfixiou em estéreis jogos 
de ideias e linguagens. A análise é séria, as reflexões 
são profundas e comprometidas com os estudos 
machadianos. O autor cria a sua própria maneira 
crítica, uma voz que é só sua, uma visão pessoal do 
escritor, fato digno de louvor ao abordar obras já tão 
estudadas pelos grandes críticos. O autor demonstra, 
assim, a atualidade de Machado de Assis e o prazer 
da leitura que o texto crítico pode proporcionar ao 
leitor. 

Lauro Belchior Mendes
Professor Titular de Literatura Brasileira da UFMG
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Abane a cabeça, 
leitor
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Você diz a verdade
A verdade é seu dom de iludir
Como pode querer que a mulher
Vá viver sem mentir.

Caetano Veloso
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As palavras de Caetano Veloso levam-me a 
pensar, em mais de um aspecto, nas personagens 
femininas criadas por Machado de Assis. Essas 
personagens têm contra si toda uma sociedade, um 
esquema arquitetado para dominá-las, e, ao mesmo 
tempo, conhecem esse sistema e o fazem ruir, a partir 
das vantagens que dele retiram.

Machado de Assis confere a suas personagens 
femininas o “dom de iludir”, não só através da mentira, 
mas também do ocultamento de seus sentimentos e 
da representação social que ele traçou em seus textos, 
a partir de uma escrita extremamente sedutora e 
bastante venenosa.

O texto machadiano é aquele que sempre precisa 
ser revisitado. Essa escrita, aparentemente tão calma, 
está repleta de movimentos bruscos e de sentimentos 
muitas vezes hostis ao próprio leitor, como se cada 
palavra estivesse sempre carregada de vários outros 
sentidos, muitos deles capciosos.

Procuro, aqui, demarcar o território no qual se 
movem o escritor e algumas dessas personagens. 
Que terreno movediço seria esse em que histórias 
simples, banais, cotidianas até, são, simultaneamente, 
de difícil decifração e extremamente complexas?



20

Esse percurso pode ser iniciado, por exemplo, 
a partir da relação entre as primeiras obras e a vida 
do autor, estabelecida por Lúcia Miguel Pereira no 
capítulo “Confissões” de sua biografia de Machado 
de Assis. Segundo a estudiosa, o escritor teria criado 
suas primeiras personagens femininas como uma 
encarnação de si mesmo:

Uma depois da outra, a Guiomar da Mão 
e a luva, Helena, a Estela de Iaiá Garcia 
e a Lalau de Casa Velha vão encarnar o 
autor, discutir os direitos da ambição, lutar 
contra a hierarquia social.1

Lúcia Miguel Pereira marca a sutileza de 
Machado de Assis, ao engendrar suas personagens 
femininas, como se já houvesse uma predisposição, 
uma intencionalidade não-confessada de jogar com 
algo por detrás das simples aparências. Segundo ela, 
as personagens masculinas não seriam uma boa forma 
de se autoretratar, pois lembrariam muito o homem 
Joaquim Maria.2 Explicando sua hipótese a partir de 
Guiomar, de A mão e a luva, é em Helena, contudo, 

1 PEREIRA. Machado de Assis, p. 156.
2 A autora apresenta uma nota de pé-de-página bastante esclarecedora de seu ponto 
de vista, que “cola” muito rente vida e obra: “É interessante notar a sutileza de reserva que 
levou Machado de Assis a se encarnar de preferência nos tipos femininos, quando queria 
explicar fatos da sua vida. O Brás Cubas e o Conselheiro Aires, nos quais pôs tanto de si, 
representam tendências do seu espírito, mas nada têm de comum com a sua existência”. 
Cf. PEREIRA. Machado de Assis, p. 156.
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que Lúcia Miguel Pereira enxerga uma relação mais 
direta entre autor e obra:

E aí [em Helena] ainda mais se aproximou 
do caso pessoal. Como seu criador, Helena, 
para subir de classe, tem que abandonar 
uma pessoa cara. Em vez da madrasta, é 
o pai. Mas o caso é idêntico. Depois de 
ter formulado a questão, faltou entretanto 
a Machado a coragem de concluir, para 
mostrar se a heroína tivera razão de fazer 
o que fez.3

Ao contrário dessa ligação apresentada por Lúcia 
Miguel Pereira, quero analisar o processo criativo 
do escritor ao pensar a produção dessas personagens 
femininas e suas relações com os narradores como 
criações ficcionais. Se há uma relação do autor com 
essas personagens, ela dar-se-ia muito mais na criação 
de uma escrita formulada a partir da dissimulação: é a 
escrita que finge, não o autor que se esconde por trás 
de suas personagens femininas. A escrita machadiana 
esconde seus “verdadeiros” intuitos para com o 
sistema social no qual está inserida, bem como suas 
personagens femininas dissimulam ao representarem 
seus papéis.

A utilização positiva do sistema, que é 
3 PEREIRA. Machado de Assis, p. 158-159.
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totalmente contrário a essas personagens, faz com 
que elas sejam singulares e, nesse sentido, encarnem 
a escrita de Machado de Assis. O cidadão Joaquim 
Maria tinha contra si a cor, a pobreza, a doença. 
Essas características, que poderiam fazer dele um 
excluído social, têm sido transformadas em marcas 
que revertem sempre a seu favor. É preciso, portanto, 
separar duas instâncias, algo que parece ter escapado 
a Lúcia Miguel Pereira: o Machado de Assis cidadão 
e um outro, o escritor, para não incorrer no erro de 
“colar” vida e obra totalmente. Desse modo, o que 
será considerado, neste estudo, é a escrita de Machado 
de Assis como produção cultural no Brasil do século 
XIX.

A ascensão social, para Machado de Assis, faz-
se fundamentalmente através de sua escrita, pois 
é por meio dela que ele chega a ser considerado o 
grande escritor nacional. Essa ideia de ascensão é 
tratada por vários autores que escreveram sobre o 
autor: Lúcia Miguel Pereira lembra que ele teve de 
abandonar a madrasta para poder “subir” na escala 
social;4 Jean-Michel Massa fala em rompimento 

4 PEREIRA. Machado de Assis, p. 155.
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de cordão umbilical com seu meio de origem.5 É 
preciso considerar, nesse aspecto, que a ascensão 
machadiana teve um valor simbólico, pois o escritor 
não fez fortuna com sua carreira literária. Ascendeu 
em uma sociedade estratificada, sendo respeitado 
como grande escritor, e pôde frequentar alguns 
salões influentes da época, da mesma forma que foi 
o primeiro presidente da Academia Brasileira de 
Letras.

Criação coletiva de uma sociedade inteira que, 
em seu tempo, inclui desde os seus amigos e escritores 
até seus leitores mais simples, o grande homem 
Machado de Assis encontra sua imagem associada 
não apenas a seus textos, mas ao símbolo de um país 
marcado pela miséria intelectual.6

José Veríssimo, grande amigo do autor, escreve 
sobre ele, em sua História da Literatura Brasileira:

A data do seu nascimento e do seu 
aparecimento na literatura o fazem 
da última geração romântica. Mas a 
sua índole literária avessa a escolas, 
a sua singular personalidade, que lhe 
não consentiu jamais matricular-se em 

5 MASSA. A juventude de Machado de Assis, p. 112.
6 Em artigo publicado em 1999, estabeleço relações entre Machado de Assis e sua 
criação como escritor nacional, por seus pares e concidadãos. Cf. OLIVEIRA, DINIZ, 
FIGUEIREDO. O defunto e a escrita, p. 12-27.
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alguma, quase desde os seus princípios 
fizeram dele um escritor à parte, que tendo 
atravessado vários momentos e correntes 
literárias, a nenhuma realmente aderiu 
se não mui parcialmente, guardando 
sempre a sua isenção. [...] Ninguém 
na literatura brasileira foi mais, ou 
sequer tanto como ele, estranho a toda 
a espécie de cabotinagem, de vaidade, 
de exibicionismo. De raiz odiava toda 
a publicidade, toda a vulgarização que 
não fosse puramente a dos seus livros 
publicados.7

Olavo Bilac,8 no enterro de Machado de Assis, 
escreve de forma grandiloquente sobre como o 
Rio de Janeiro, a Capital Federal, estava comovida 
pela morte do “Bruxo do Cosme Velho”. A Gazeta 
do Rio de Janeiro, no dia da morte do autor, traz 
várias notícias a respeito de como o fato foi sentido 
nas diversas áreas da sociedade carioca. Seguem-
se homenagens governamentais – sendo o enterro, 
inclusive, feito às expensas do poder público –, 
incluindo-se a suspensão do expediente no Ministério 
da Indústria, do qual Machado de Assis era chefe de 
setor. O telegrama do Presidente da República, João 
Pinheiro, enviado à Academia Brasileira de Letras, é 

7 VERÍSSIMO. História da Literatura Brasileira, p. 411.
8 Cf. BILAC citado por MEYER. Preto & branco, p. 24.
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publicado na íntegra pelo mesmo jornal:

Apresento a esta ilustre corporação os 
meus sinceros pêsames pelo falecimento 
do seu preclaro presidente: Machado de 
Assis, glória da literatura brasileira.9

A Academia Brasileira de Letras envia sua 
resposta, também veiculada no periódico:

A Academia Brasileira agradece muito 
reconhecida os pêsames que V. Ex.ª se 
dignou enviar-lhe pelo falecimento de 
Machado de Assis, seu saudoso presidente 
e glória da literatura brasileira.10

É bom notar que Machado de Assis tinha, 
finalmente, alcançado o que sempre quis. Havia se 
tornado a “glória da literatura brasileira”.

Por outro lado, Augusto Meyer escreve um 
livro para criticar o escritor e seu jeito subterrâneo de 
ser. O crítico aponta como Machado de Assis parece 
refletir, de forma consentida, o gosto médio que o 
país gostaria que ele tivesse. Segundo Meyer,

[...] existe um Machado de Assis oficial, 
especialmente destinado a refletir 
os sentimentos médios e as opiniões 
policiadas, a que se presta muito, aliás, toda 

9 REVISTA do Livro, p. 216. (Destaque meu).
10 REVISTA do Livro, p. 216. (Destaque meu).
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uma vertente da sua personalidade, o seu 
academicismo, sua carreira de funcionário 
modelar, sua honesta ascensão de homem 
do povo.11

Machado de Assis, a partir de diversas outras 
fontes, transforma-se no grande ícone da Literatura 
Brasileira. Sua “ascensão honesta” deve-se a seus 
escritos, tendo conseguido uma repercussão, já 
em seu tempo, como bom escritor de histórias 
que agradariam a seu público. O público leitor de 
folhetins? A julgar pelas falas de Olavo Bilac e José 
Veríssimo, não é apenas esse tipo de público que 
adorava Machado de Assis – seu público é maior e 
bastante heterogêneo, seus leitores não são apenas os 
comuns. Deve-se à crítica uma boa parte da posição 
de grande escritor nacional atribuída a Machado de 
Assis, bastando, para isso, consultar as biografias 
feitas por Gondim da Fonseca, entre outros.

Antonio Candido mostra como essa ideia do 
“gênio versus destino” grassa na crítica feita a 
Machado de Assis:

Não exageremos, portanto, o tema do 
gênio versus destino [...] 

11 MEYER. Preto & branco, p. 22.
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Se analisarmos a sua carreira intelectual, 
verificaremos que foi admirado e apoiado 
desde cedo, e que aos cinqüenta anos 
era considerado o maior escritor do país, 
objeto de uma reverência e admiração 
gerais, que nenhum outro romancista ou 
poeta brasileiro conheceu em vida, antes 
e depois dele.12

Candido lembra que apenas Sílvio Romero 
fez críticas aos textos machadianos, negando-se a 
compreender o espírito do escritor, já que o próprio 
espírito de Romero era por demais naturalista.13A 
crítica de Romero restringe-se apenas ao estilo do 
escritor, esquecendo-se do conteúdo de seus textos. 
Segundo Romero,

[...] o estilo de Machado de Assis não 
se distingue pelo colorido, pela força 
imaginativa da representação sensível, 
pela movimentação, pela abundância, 
ou pela variedade do vocabulário. Suas 
qualidades mais eminentes são a correção 
gramatical, a propriedade dos termos, a 
singeleza da forma.

E, em seu exame, segue Romero contundente:

O período não lhe sai amplo, forte, 
vibrante, como em Alexandre Herculano; 
variegado, longo, cheio, como em Latino 

12 CANDIDO. Vários escritos, p. 18.
13 CANDIDO. Vários escritos, p. 18.
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Coelho; imaginoso, fluente, cantante, 
como em Alencar; seguro, articulado, 
movimentado, como em Salles Torres 
Homem; terso e transparente, como 
em João Francisco Lisboa; abundante, 
corrente, colorido, marchetado, como em 
Rui Barbosa. Machado de Assis, como 
já ficou acidentalmente dito, não tem 
grande fantasia representativa, ou antes 
não possui quase essa faculdade. Em 
seus livros de prosa, como nos de versos, 
falta completamente a paisagem, falham 
as descrições, as cenas da natureza, tão 
abundantes em Alencar, e as da história e da 
vida humana, tão notáveis em Herculano 
e no próprio Eça de Queirós.14

Como não bastasse a comparação com os 
considerados grandes escritores da língua portuguesa 
– escritores da norma – e a demonstração de um grande 
vocabulário quanto aos operadores estilísticos, 
Romero irá fazer uso da crítica mais frequente 
contra Machado de Assis em seu tempo: a falta de 
descrição da natureza em suas obras. Necessidade de 
afirmação dos valores de nacionalidade, a natureza 
sempre foi utilizada por essa vertente crítica da 
obra machadiana, principalmente no que tange ao 
seu teor nacionalista, justificando-se a comparação 
com José de Alencar, Eça de Queirós e Alexandre 
14 ROMERO. Machado de Assis, p. 121-122.
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Herculano. Romero irá mesmo dizer de seu desejo 
de “nacionalizar o assunto”15 e tratará o estilo 
machadiano como desprovido de originalidade, 
sem cunho pessoal:

[O estilo de Machado de Assis] é a 
fotografia exata do seu espírito, de sua 
índole psicológica indecisa. Correto e 
maneiroso, não é vivaz, nem rútilo, nem 
grandioso, nem eloquente. É plácido e 
igual, uniforme e compassado. Sente-
se que o autor não dispõe profusamente, 
espontaneamente do vocabulário e da 
frase. Vê-se que ele apalpa e tropeça, que 
sofre de uma perturbação qualquer nos 
órgãos da palavra. Sente-se o esforço, a 
luta. “Ele gagueja no estilo, na palavra 
escrita, como fazem os outros na palavra 
falada” [...]16

Esse texto vem a público em 1897, quando 
Machado de Assis ainda era vivo e bastante ativo 
como escritor. O texto de Romero é feroz e, ainda 
assim, parece não abalar muito o prestígio do 
escritor nacional.17 Volto a afirmar que o conteúdo 
textual machadiano foi relegado ao segundo plano e 
mesmo sua construção de enunciações engenhosas 
15 ROMERO. Machado de Assis, p. 122.
16 ROMERO. Machado de Assis, p. 122.
17 Veja-se a esse respeito a defesa feita pelo Conselheiro Lafayete à crítica de Sílvio 
Romero, polêmica apresentada no Jornal do Comércio. Cf. FONSECA. Machado de Assis 
e o hipopótamo, p. 242.



30

não mereceu, à época, a devida consideração de seus 
críticos. Coube à crítica do século XX exercer a 
tarefa de desvelamento das complexas enunciações 
machadianas. É preciso abrir um parêntese neste 
momento, pois a discussão que Romero inicia será 
retomada por Haroldo de Campos, em 1981, em texto 
chamado “Arte pobre, tempo de pobreza, poesia 
menos”. Ao retomar o texto de Romero, 84 anos 
depois, Campos dá uma nova leitura aos significantes 
que serviram para que o crítico do século XIX 
postulasse sua teoria. Seu texto recupera Romero 
como o fundador de um modo de ver a Literatura 
Brasileira como um “procedimento menos”. Campos 
irá, assim, subverter o texto de Romero. O que, para 
o estudioso do século XIX, era explicação da vida 
na obra, para o estudioso do século XX, transforma-
se em leitura formal da obra machadiana. Segundo 
Campos, Romero contrapõe dois estilos:

Estilo pobre, de apalpadelas e tropeços, 
contra estilo rico, opulento, polícromo, 
profuso, de cadência oratória. À crítica 
romeriana parece subjazer uma ideia 
equivocada de norma estilística que 
valoriza a riqueza vocabular enquanto 
acumulação quantitativa de efeitos. 
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Tratei uma vez do assunto falando na 
“magreza” estética do estilo machadiano 
(estilo de lacunas e reiterações, 
de elipse e redundância, de baixa 
temperatura vocabular e alta temperatura 
informacional estética).18

Campos continua sua explanação, colocando 
Machado de Assis como precursor de outros escritores 
que irão marcar uma evolução nessa “magreza estética” 
por ele defendida para a Literatura Brasileira: Oswald 
de Andrade, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo 
Neto e os poetas concretos Augusto de Campos e Décio 
Pignatari, entre os quais se inclui. Segundo Campos,

[...] em Machado, o tartamudeio 
estilístico era uma forma voluntária de 
metalinguagem. Uma maneira dialógica 
(bakhtiniana) implícita de desdizer o dito 
no mesmo passo em que este se dizia. 
O “perpétuo tartamudear” da arte pobre 
machadiana é uma forma de dizer o outro 
e de dizer outra coisa abrindo lacunas entre 
as reiterações do mesmo, do “igual”, por 
onde se insinua o distanciamento irônico 
da diferença.19

Abro espaço, então, para Gilles Deleuze, que 
pensa a questão da gagueira em um grande escritor 
como a forma de fazer a diferença entre ele e seus 
contemporâneos. Segundo Deleuze,
18 CAMPOS. Metalinguagem e outras metas, p. 222.
19 CAMPOS. Metalinguagem e outras metas, p. 223-224. (Destaque meu).
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[...] é o que acontece quando a gagueira 
já não incide sobre palavras preexistentes, 
mas ela própria introduz as palavras que 
ela afeta; estas já não existem separadas 
da gagueira que as seleciona e as liga por 
conta própria. Não é mais o personagem 
que é gago de fala, é o escritor que se torna 
gago da língua: ele faz gaguejar a língua 
enquanto tal.20

Deleuze aplica sua teoria a autores como 
Melville, Kafka, Beckett – note-se que os dois últimos 
não escreviam em suas línguas de origem –, dizendo 
que

[...] eles não misturam duas línguas, 
nem sequer uma língua menor e uma 
língua maior, embora muitos deles sejam 
ligados a minorias como ao signo de sua 
vocação. O que fazem é antes inventar 
um uso menor da língua maior na qual 
se expressam inteiramente; eles minoram 
essa língua, como em música, onde o modo 
menor designa combinações dinâmicas 
em perpétuo desequilíbrio. São grandes 
à força de minorar: eles fazem a língua 
fugir, fazem-na deslizar de uma linha de 
feitiçaria e não param de desequilibrá-la, 
de fazê-la bifurcar e variar em cada um 
de seus termos, segundo uma incessante 
modulação.21

A escrita do prosador Machado de Assis 
20 DELEUZE. Crítica e clínica, p. 122.
21 DELEUZE. Crítica e clínica, p. 124.
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seria, então, uma escrita gaguejante, repleta de 
subterfúgios, escorregadia, e sua principal causa de 
ascensão social em um país com uma sociedade tão 
estratificada. Machado de Assis não é, assim, apenas 
alguém que ascendeu socialmente; é um emblema 
para uma nação que sempre precisou de heróis, e 
torna-se apenas um grande escritor nacional. Minha 
restrição justifica-se pelo fato de entender que a 
escrita machadiana é bastante cruel em sua análise da 
sociedade brasileira, composta por pessoas que liam 
seus livros no século XIX. A crítica que permeava sua 
obra não foi totalmente compreendida em seu tempo, 
e a admiração de seu público não nasceria de uma 
compreensão dessa obra, mas de uma imagem falsa 
construída através de sua escrita cordial, que “diz sem 
dizer”, uma escrita que não explicita a crítica que faz. 
O público de estudantes, que Olavo Bilac cita em seu 
discurso, e o público “feminino”, leitor de folhetins, 
não teriam como perceber as “verdadeiras” intenções 
do autor e de seus textos em sua crítica àqueles 
mesmos estamentos que gostavam de suas histórias. 
Os críticos da época não me parecem ter percebido 
também essa escrita dissimulada, bastando lembrar o 
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texto de José Veríssimo, citado anteriormente, além 
do estudo de Silvio Romero e tantos outros.

A leitura de Roberto Schwarz desvenda as 
armadilhas criadas por Machado de Assis para seus 
leitores, comprovando que só a crítica do século XX 
poderia fazer tal desconstrução:

Dom Casmurro (1899) é um bom ponto 
de partida para apreciar a distância, na 
verdade o adiantamento, que separava 
Machado de Assis de seus compatriotas. 
O livro tem algo de armadilha, com 
lição crítica incisiva – isso se a cilada for 
percebida como tal. Desde o início há 
incongruências, passos obscuros, ênfases 
desconcertantes, que vão formando um 
enigma. A eventual solução, sem ser 
propriamente difícil, tem custo alto para o 
espírito conformista, pois deixa mal um dos 
tipos de elite mais queridos da ideologia 
brasileira. Acaso ou não, só sessenta anos 
depois de publicado e muito reeditado o 
romance, uma professora norte-americana 
[...] começou a encarar a figura de Bento 
Santiago – o Casmurro – com o necessário 
pé atrás. É como se para o leitor brasileiro 
as implicações abjetas de certas formas de 
autoridade fossem menos visíveis.22

Schwarz observa bem que os leitores de 
Machado de Assis não buscaram as possibilidades 
de interpretação às quais os textos se ofereciam. 
22 SCHWARZ. Duas meninas, p. 9.
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Segundo o próprio Schwarz, em entrevista ao jornal 
Folha de S. Paulo, “[...] a bomba relógio de Machado 
de Assis não foi detonada ainda”.23

De acordo com John Gledson, Machado de 
Assis seria um escritor nada convencional para os 
parâmetros de seu público:

É uma medida da grandeza de Machado 
o fato de que ele pôde escrever um 
romance tão aceitável para seus leitores e, 
ao mesmo tempo, tão subversivo quanto 
às perspectivas normais desses mesmos 
leitores.24

Se a obra não foi compreendida totalmente 
e a bomba relógio não foi detonada, ser o grande 
escritor nacional, ao invés de significar respeito e 
reconhecimento pela obra, seria muito mais uma 
espécie de “reconhecimento de viés”, no sentido 
de que há apenas uma constatação superficial da 
grandeza dessa escrita, longe ainda do que deveria 
haver.

É óbvio que o escritor tinha valor para tanto, 
mas, até que ponto essa adoração do público e da 
crítica, toda essa quase unanimidade elogiosa, 
23 F. de São Paulo, 1 de junho de 1997. (Caderno Mais).
24 GLEDSON. Impostura e realismo, p. 20.
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alcança os limites de seu talento de escritor? Até 
que ponto a criação do mito não estaria obedecendo 
aos padrões políticos de uma sociedade que queria 
afirmar-se a partir de um grande nome nacional? 
E até que ponto esse plano não é algo concebido 
também pelo prestidigitador maquiavélico Machado 
de Assis? Afinal, ser considerado o melhor escritor da 
Literatura Brasileira é algo complexo e perigoso. Ser 
o melhor significa estar sempre pronto para satisfazer 
às expectativas do público.

É justamente a essa escrita que visa este estudo, 
escrita repleta de símbolos – e que se esconde atrás 
dos textos, das “historinhas” –, tentando analisar as 
diversas máscaras textuais de Machado de Assis, 
percebendo, particularmente, a dissimulação contida 
em algumas personagens femininas e nos narradores 
criados pelo escritor. Em um mundo onde o que impera 
são aparências que, como uma segunda natureza, 
relegam ao segundo plano o que se poderia pensar 
como uma essência do sujeito, os narradores de 
Machado de Assis dissimulam. A primeira natureza 
mistura-se à segunda, sendo que, ao sujeito, não cabe 
mais fazer a distinção, pois a primeira está perdida 
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no entremear de ficções que constitui o fingimento ou 
que só este proporciona. Alfredo Bosi, em seu ensaio 
“A máscara e a fenda”, nos diz sobre essa segunda 
natureza:

Chegando mais perto dos textos vê-se que 
a vida em sociedade, segunda natureza do 
corpo, na medida em que exige máscaras, 
vira também irreversivelmente máscara 
universal. A sua lei, não podendo ser a 
da verdade subjetiva recalcada, será a da 
máscara comum exposta e generalizada. 
O triunfo do signo público. Dá-se a 
coroa à forma convencionada, cobrem-
se de louros as cabeças bem penteadas 
pela moda. Todas as vibrações interiores 
calam-se, degradam-se à veleidade ou 
rearmonizam-se para entrar em acorde 
com a convenção soberana. Fora dessa 
adequação só há tolice, imprudência ou 
loucura.
A necessidade de proteger-se e de vencer 
na vida – mola universal – só é satisfeita 
pela união ostensiva do sujeito com a 
aparência dominante.25

Ao mesmo tempo em que é disfarce, defesa, 
a segunda natureza torna-se o veneno mortal e a 
armadilha da qual o sujeito é, para sempre, prisioneiro. 
A primeira vítima desse disfarce é o próprio escritor: 
Machado de Assis, o grande autor nacional.

25 BOSI, GARBUGLIO. Machado de Assis, p. 441-442.
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Aprisionado nesse rótulo, concebido também 
pelo próprio Machado de Assis, o escritor deve, 
então, cumprir a regra. Seus textos são divididos em 
“fase romântica” e “fase realista”, como se houvesse 
dois autores: o Machado dos românticos e o Machado 
da elite intelectual. De fato, essa distinção o obriga 
a ser dois: o ingênuo escritor da “primeira fase”, e 
o cínico e irônico escritor da “segunda”, sendo que 
tal divisão simplificadora existe na maior parte dos 
estudos sobre suas obras. Ao comentar as questões 
ideológicas que norteiam a fortuna crítica de Machado 
de Assis, Jean-Michel Massa constata que

[...] a crítica brasileira, seja de que 
tendência for, parece recusar a Machado 
de Assis o direito de evoluir ou mudar. 
Em torno de uma afirmação ou de um 
texto, cristaliza-se, para sempre, a atitude 
do escritor.26

O crítico trata de questões políticas, mas essa 
afirmação serve também para as análises feitas a partir 
da classificação de sua obra em duas fases. É muito 
fácil trabalhar a partir dessa dicotomia e, ao mesmo 
tempo, essa cristalização em torno das duas fases 
traz à tona a velha discussão sobre a vida do autor. 
26 MASSA. A juventude de Machado de Assis, p. 220.
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Mas a obra machadiana é muito mais complexa e, 
portanto, pede uma problematização mais cuidadosa. 
A obra é fruto do amadurecimento do autor e possui, 
já nos seus começos, uma carga muito forte de crítica 
social, simultânea à tessitura de uma relação bastante 
cordial de sua escrita com essa mesma sociedade.

A cordialidade, estudada por Sérgio Buarque 
de Holanda em Raízes do Brasil, é o que distingue 
as relações dos brasileiros em sociedade. Segundo o 
historiador, o homem cordial possui 

[...] a lhaneza no trato, a hospitalidade, a 
generosidade [...] Seria engano supor que 
essas virtudes possam significar “boas 
maneiras”, civilidade.
[...] Nossa forma ordinária de convívio 
social é, no fundo, justamente o contrário 
da polidez. Ela pode iludir na aparência – e 
isso se explica pelo fato de a atitude polida 
consistir precisamente em uma espécie de 
mímica deliberada de manifestações que 
são espontâneas no “homem cordial”: é 
a forma natural e viva que se converteu 
em fórmula. Além disso a polidez é, de 
algum modo, organização de defesa ante 
a sociedade. Detém-se na parte exterior, 
epidérmica do indivíduo, podendo mesmo 
servir, quando necessário, de peça de 
resistência. Equivale a um disfarce que 
permitirá a cada qual preservar intatas sua 
sensibilidade e suas emoções.27

27 HOLANDA. Raízes do Brasil, p. 146-147.
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A cordialidade, que, nessa perspectiva, é 
contrária à polidez, seria, dessa forma, a marca do 
povo brasileiro, que se constitui a partir de algo 
externo que foi internalizado. A questão das duas 
naturezas aparece aqui sob a forma de essência e 
aparência. O brasileiro estaria, então, acostumado a 
ser cordial. Machado de Assis, o escritor, consegue 
flagrar essa diferença entre a polidez e a cordialidade, 
principalmente através de suas personagens femininas 
e, ao mesmo tempo, produz uma escrita cordial.

Assim, Helena, por exemplo, entra em uma 
família que não é a sua e, uma vez instalada, faz de tudo 
para tornar-se membro dessa família, mimetizando os 
gostos e caprichos de cada um dos outros membros, 
agradando a todos, disfarçando-se em algo que não 
é senão a fabricação de um outro eu. Capitu, para 
realizar o sonho de ascender socialmente, disfarça-
se de “boa moça” e de amiga da sogra, mostrando-
se apaixonada por Bento. É conselheira da mãe e 
do filho, conseguindo, assim, seu intento às custas 
de resguardar sua verdadeira opinião sobre os dois. 
Flora, apaixonada pelos dois gêmeos, é incapaz de 
escolher um dos dois, fingindo ser o que não é ao 
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afirmar aos dois seu amor. Do mesmo modo, finge-se 
de ingênua à custa do sacrifício de sua própria vida. 
As atitudes das três personagens demonstram o quão 
cordiais elas são e a importância dessa cordialidade, 
no caso de Helena e de Capitu, para a ascensão social. 
É preciso construir as máscaras sociais e criar uma 
segunda natureza para poder sobreviver em meio 
a uma sociedade tão estratificada, na qual posição 
social é sinal de “felicidade” e “realização pessoal”. 
O autor parece concordar ou ter fornecido a base para 
o historiador escrever seu texto e sua teoria sobre o 
homem cordial. Capitu, Helena, Flora e os narradores 
que as descrevem parecem estar presentes em um 
parágrafo do historiador que, mesmo sem se referir 
a eles, diz:

No “homem cordial”, a vida em sociedade 
é, de certo modo, uma verdadeira libertação 
do pavor que ele sente em viver consigo 
mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em 
todas as circunstâncias da existência. Sua 
maneira de expansão para com os outros 
reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela 
social, periférica, que no brasileiro – como 
bom americano – tende a ser a que mais 
importa. Ela é antes um viver nos outros.28

28 HOLANDA. Raízes do Brasil, p. 147. (Destaque meu).
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Não é outra a vida que levam as personagens de 
Machado de Assis. Bento Santiago escreve um texto 
para passar o tempo, mas não pode deixar de viver em 
Capitu – é para ela que ele escreve, é em nome dela, 
aquela que o traiu, que o texto surge, configurando-se 
como uma escrita que pretende suturar a falta que lhe 
faz o grande amor perdido. Capitu só tem seu texto 
e sua voz a partir de Bento, tal como Helena, que só 
ganha existência a partir do testamento de seu falso 
pai; e como Flora, que só existe a partir do diário do 
Conselheiro Aires. Por que elas não sobrevivem? A 
resposta está na escrita dissimulada de Machado de 
Assis. Se elas não sobrevivem nas narrativas, ficam 
para sempre guardadas na memória do leitor, já que 
são personagens fortes, apesar da fragilidade que 
lhes é conferida ou que deixam transparecer.

Só a escrita é capaz de fazer essa perpetuação 
do que se mostra frágil e efêmero em algo eterno. 
Machado de Assis erigiu seu texto justamente neste 
ponto o que parece mais frágil é exatamente a parte 
mais profunda e duradoura de sua obra; as tramas 
periféricas são precisamente as que mais perduram. 
Pensando com Luiz Costa Lima, afirmo que Machado 
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de Assis foi um criador de palimpsestos. Segundo o 
crítico, há no escritor 

[...] uma verdadeira política do texto 
consistente em compor um texto aparente, 
“segundo”, capaz de interessar a seus 
leitores “cultos” pelo sóbrio casticismo 
da linguagem, seus polidos torneios, 
suas personagens de pequenos vícios e 
inofensiva aparência. Sob esses traços, 
eram deixadas as marcas de um texto 
“primeiro”, que a impressão tipográfica 
antes velava que apagava.29

Como exemplo, a discussão que até hoje se faz 
sobre a traição de Capitu torna a personagem, que era 
periférica, ponto fulcral da narrativa, conseguindo 
sobrepujar até mesmo o criador ficcional da 
personagem. A tendência da crítica contemporânea 
é, cada vez mais, enxergar no narrador de Dom 
Casmurro uma personalidade neurótica ou quase 
esquizofrênica, enquanto Capitu ganha ares de 
mulher esclarecida.30

Reconhecendo infinitas outras possibilidades 

29 COSTA LIMA. Pensando nos trópicos, p. 253.
30 Roberto Schwarz, em sua tentativa de descriminar Capitu em Duas meninas, afirma: 
“[...] Capitu não é Capitu só porque pensa com a própria cabeça. Embora emancipada 
interiormente da sujeição paternalista, exteriormente ela tem de se haver com essa mesma 
sujeição, que forma o seu meio. O encanto da personagem se deve à naturalidade com que 
se move no ambiente que superou, cujos meandros e mecanismos a menina conhece com 
discernimento de estadista”.  SCHWARZ. Duas meninas, p. 25.
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para a discussão proposta neste estudo, concentro-
me em três personagens femininas de Machado 
de Assis.31Analisando a ligação entre a escrita 
machadiana, que, enfim, desenvolve essas tramas, e 
suas conexões com a sociedade na qual se insere, 
quero deter-me na relação dessas personagens com 
os respectivos narradores e com um modo de escrita 
específico – que tem sua ação a partir da dissimulação.

O leitor encontrará neste estudo, uma análise 
das estratégias utilizadas pelo narrador ao contar a 
história de Helena, a bastarda que desloca os valores 
da família patriarcal brasileira do século XIX. Cabe 
lembrar que Helena – da chamada “primeira fase” 
do autor – é um romance muito pouco estudado 
pela fortuna crítica de Machado de Assis. Por isso 
mesmo, solicita um aprofundamento, até então 
ausente nos estudos machadianos, especialmente no 
que diz respeito à maneira como a personagem e seu 
narrador tornam-se cúmplices ao trapacear, tanto no 
enunciado quanto na enunciação, seus pares e seus 
leitores; uma arma do escritor Machado de Assis 
para permanecer, assim como sua personagem – é a 
31 Todas as citações dos romances aqui estudados serão feitas sempre a partir da edição 
das Obras completas de Machado de Assis, Nova Aguilar, 1997.
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sobrevivência de uma escrita.
Também trato das relações entre Bento Santiago, 

o criador ficcional de Capitu, e essa personagem, com 
seus diversos enigmas, abordando de que maneira suas 
estratégias na cena do romance, narrado por Bento, 
se parecem com a escrita encenada na enunciação: 
uma escrita de segundas intenções, dissimulada, 
trapaceira. Capitu seria, então, uma reduplicação de 
Helena, agora já em um texto mais maduro.

E, ainda, Flora, a personagem mais “frágil” de 
Esaú e Jacó: a enorme força de conjugar em torno de 
si dois homens tão distintos e, ao mesmo tempo, um 
velho senhor tomado de amores paternais por ela, 
bem pode ser lida como alegoria ou como metáfora 
da escrita machadiana. Como Capitu e Helena, 
Flora irá se imiscuir na escrita do Conselheiro Aires, 
instalando-se como a beleza efêmera que subsiste 
ao texto do autor ficcional. Uma escrita sempre 
entre dois lados – entre Deus e o Diabo? Como não 
bastasse, Esaú e Jacó é um texto que se desloca de 
uma história básica e folhetinesca, em que não são 
esquecidas as questões da família e do destino, para 
um eixo de discussão política, além da discussão da 
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construção textual do autor. O penúltimo romance de 
Machado de Assis, embora injustiçado pela crítica, 
mostra bem sua maturidade, colocando-se no mesmo 
nível de Dom Casmurro.

Os deslocamentos das personagens, da periferia 
do texto para o centro da enunciação, seriam 
semelhantes à escrita machadiana em seu caminho 
para ascender à condição de uma escrita respeitada no 
seu tempo, para alcançar o posto de escritor nacional 
de que os brasileiros precisavam. Voltando a Costa 
Lima, os palimpsestos machadianos render-lhe-iam 
essa condição, incluindo a garantia de permanência. 
O texto dissimulado consegue, pois, permanecer 
vivo, provavelmente devido a seu enigma latente, 
a seus desvios, suas múltiplas interpretações, suas 
lacunas jamais explicadas completamente; por isso 
mesmo, um texto sempre desafiador.
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Helena ou a 
dissimulação
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Em Helena, terceiro romance de Machado 
de Assis, a protagonista feminina entra na 
narrativa a partir do testamento de seu “pai”. No 
primeiro capítulo, o leitor depara-se com a morte 
do Conselheiro Vale, que lega a seus herdeiros 
a moça Helena, então revelada à família como 
filha natural do morto. Esse capítulo marca a 
construção da personagem feminina como uma 
mulher escrita.32 Mesmo que seja escrita a partir 
de um documento que tem um fim em si mesmo, 
Helena ver-se-á na obrigação de cumprir à risca um 
papel já demarcado e definido para ela por aquele 
que lhe traçou o destino. Aqui se faz necessária 
uma ressalva: analisar Helena depende, e muito, 
da análise de sua trama. Por isso, o leitor deparar-
se-á com numerosas citações, justificadas pela 
impossibilidade de se abordar o tema sem se levar 
em conta seu desenvolvimento narrativo.

O trajeto de Helena é marcado pela escrita 
masculina e seus desejos. O falso pai, que ninguém 
conhece como tal, lega à falsa filha o seu desejo. 
32 Remeto o leitor ao trabalho de Ruth Silviano Brandão, que analisa a construção do 
feminino na literatura como objeto do desejo do imaginário masculino. A autora trabalha 
com textos que trazem personagens femininas criadas por escritores. BRANDÃO. Mulher 
ao pé da letra, 1993.
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Assim sendo, o narrador não estaria também legando 
à sua criação os seus desejos? Pensando com Ruth 
Silviano Brandão, tem-se, mais uma vez, uma mulher 
entrevista segundo os padrões socioculturais da 
sociedade brasileira do século XIX. Não se trata de 
colocar Helena como uma personagem simplesmente 
ingênua, que aceita, sem questionar, um papel 
preparado por uma sociedade extremamente fechada 
à sua ascensão social e à sua liberdade. De fato, Helena 
beneficia-se desse jogo, e isso é o que veremos no 
desenrolar da narrativa. Inclusive, ver-se-á também 
a frustração do desejo do leitor, feito e controlado 
por um narrador que gosta de trapacear no jogo da 
narrativa.

A personagem, que se mostrava bondosa e 
compassiva, cheia de virtudes, como espelho da boa 
moça e boa filha, de acordo com os padrões morais 
românticos, irá mostrar-se mais ambiciosa, e até 
mesmo mentirosa, falsa e dissimulada em relação às 
pessoas que a rodeiam, inclusive ao verdadeiro pai.

Se a história de Helena resume-se em poucas 
linhas – e essa é uma das razões pelas quais o livro é 
comumente inscrito na fase romântica de Machado de 
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Assis –, não se pode dizer o mesmo das implicações 
posteriores, decorrentes da mentira e da falsidade, 
não só da moça como do falso pai. A mentira constitui 
o eixo central da narrativa.

Machado de Assis segue à risca o modelo do 
folhetim ao escrever a história da “pobre órfã”, 
Helena, que se transforma em intrusa na família 
Vale, em decorrência do testamento do Conselheiro. 
Não é um argumento muito original, em se tratando 
de histórias folhetinescas. Veja-se, a propósito 
do folhetim e seus padrões utilizados no Brasil, 
geralmente copiados da Europa, este comentário de 
Flora Süssekind:

Listam-se as muitas paixões contrariadas, 
os finais melodramáticos, os pais 
intransigentes e autoritários, as mocinhas 
incautas que “se perdem”, os jovens que 
expiam culpas lutando pela pátria ou 
morrem enlouquecidos ou assassinados, as 
mulheres que se internam em conventos, 
os filhos bastardos, as amas e criadas 
traiçoeiras, os moços honrados. [...] O 
padrão do bom-moço, da moça que deve se 
manter “pura”, do vilão e assim por diante. 
Até mesmo quando se fala em “honra” nas 
narrativas, esta parece ser muito mais que 
um topos obrigatório para o narrador de 
qualquer novela que uma questão crucial 
para aqueles personagens determinados.33

33 SUSSEKIND. O Brasil não é longe daqui, p. 171.
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A história da filha que nunca foi conhecida 
por outros membros da família, além de colaborar 
como amostragem sociológica do funcionamento da 
sociedade patriarcal brasileira, é, ainda, uma forma de 
trazer para o texto alguns dos clichês folhetinescos. 
O próprio Machado de Assis reconhece seu texto 
como romanesco. Na advertência à segunda edição, 
em 1905, ele diz:

Não me culpeis pelo que lhe achardes 
romanesco. Dos que então fiz, este me era 
particularmente prezado. Agora mesmo, 
que há tanto me fui a outras e diferentes 
páginas, ouço um eco remoto ao reler 
estas, eco de mocidade e fé ingênua. É 
claro que em nenhum caso, lhes tiraria a 
feição passada; cada obra pertence ao seu 
tempo.34

O adjetivo romanesco lembra aqui as questões 
de que trata a história da órfã Helena. Incesto, brigas 
em família por herança, vilania, erros constantes e 
trocas de papéis. Esse caráter romanesco, salientado 
pelo próprio autor depois da primeira edição, já 
funcionaria como uma chave para o leitor. Por que 

34 ASSIS. Helena, p. 271.
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colocar uma advertência na segunda edição? A partir 
da advertência – aliás, essa palavra não é utilizada 
inutilmente –, o autor já está mostrando como é 
possível a ele direcionar seu leitor para determinados 
pontos nos quais ele quer que este chegue. Machado 
de Assis é considerado por grande parte da crítica 
que se acercou de sua obra como um criador de 
narradores que manipulam seus leitores. Segundo 
Regina Zilberman e Marisa Lajolo, os narradores 
machadianos demonstram sempre sua superioridade 
sobre os leitores, não deixando espaço para que 
estes façam seus julgamentos ou que os façam 
equivocadamente. Segundo as autoras,

[...] julgamentos equivocados são 
desmentidos apenas pelo narrador que, 
ao usar e abusar da onisciência, torna o 
leitor testemunha privilegiada. Privilégio, 
no entanto, que depende sempre do 
gesto tutelar do narrador, já que o leitor, 
deixado a seu próprio critério, toma 
inevitavelmente o bonde errado; cabe 
àquele, pois, corrigi-lo, direcionando-o 
para a conclusão correta. A desigualdade 
da interlocução vai, assim, se impondo de 
uma forma sutil, embora ainda coexista 
com continuadas, mas cada vez menos 
convincentes, deferências do narrador que 
sempre se coloca em posição superior, de 
intérprete indiscutível da história.35

35 ZILBERMAN, LAJOLO. A formação da leitura no Brasil, p. 37.
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A perigrafia textual é uma forma de se verificar 
como o autor planejou, de alguma forma, seu romance. 
E a advertência machadiana soaria, então, como 
essa pequena pista que poderia também ser falsa. 
Em Machado de Assis, conforme as autoras, em se 
tratando de narradores em terceira pessoa, fazer-se 
superior ao leitor é uma constante. São os narradores 
que dão o tom das narrativas. Nessa citação, as 
autoras refletem sobre Quincas Borba. Contudo, esse 
raciocínio também serve perfeitamente a Helena. A 
advertência já funcionaria, portanto, como indicação 
de uma nova forma de se ler o texto. Os ecos de 
mocidade e ingenuidade aos quais o autor se refere 
também fariam parte do jogo narrativo. Os críticos, 
no meu entender, caíram na armadilha do autor e 
passaram a acreditar que Helena é apenas mais um 
texto romanesco do Machado de Assis da chamada 
“primeira fase”, ingênuo e apenas um bom contador 
de histórias. As mentiras já seriam irradiadas desde 
as primeiras páginas da “Advertência”, assumindo 
uma grande força com relação à visão literária de 
Machado, que, cada vez mais, irá se consolidar, 
entendendo a literatura como um jogo.
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O texto apresenta um narrador onisciente que 
“fala demais”. Esse falar não seria apenas o que 
Flora Süssekind percebe em muitos dos narradores 
de folhetins que encontrou: narradores que explicam 
muito mais do que deveriam, que já fazem um 
prejulgamento “para garantir o efeito desejado”.36 
Tal tipo de narrador está longe do que Machado 
de Assis iria desenvolver adiante em sua escrita. É 
um narrador que fala além do que devia, mas não 
se pode esquecer o quanto ele, em sua necessidade 
de explicitar juízos, é ambíguo. Afinal, o narrador 
é cúmplice de Helena, que é uma prefiguração de 
Capitu: “o fruto dentro da casca” que Capitu viria 
a ser.37 O assunto continua a ser o mesmo: a moça 
de classe baixa que quer e faz de tudo para ascender 
socialmente por meio de sua entrada em uma família 
de classe social elevada. Assim como Capitu, Helena 
fracassará na tentativa de se firmar em uma condição 
que lhe garantiria segurança financeira na vida. 

Essas personagens semelhantes (Flora também 
terá uma trajetória muito próxima das outras duas) 
são o cerne deste estudo. Quando se pensa na obra de 
36 SUSSEKIND. O Brasil não é longe daqui, p. 162.
37 ASSIS. Dom Casmurro, p. 944.
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Machado de Assis em seu todo, percebe-se que essas 
personagens femininas são o centro de suas narrativas 
ou, pelo menos, exercem sobre seus leitores um fascínio 
muito maior do que as personagens masculinas, vistas 
quase sempre como fracas e inertes. Tanto na suposta 
“primeira fase” quanto na “segunda”, os textos estão 
sempre tratando das mesmas questões relativas ao 
feminino: a capacidade que possuem de explorar 
suas fragilidades, transformando-as em aliadas, para 
atingir um lugar seguro na sociedade que lhes nega a 
desejada ascensão.

O romance Helena data de 1876; escrito, 
portanto, vinte e três anos antes de Dom Casmurro. 
Entre a escrita dos dois textos, pode-se observar uma 
evolução na narrativa, mas, nem por isso Helena 
deve ser relegado à fase romântica de Machado ou 
considerado um romance menor. Com reverência a 
toda crítica machadiana já feita – de Lúcia Miguel 
Pereira, passando por Roberto Schwarz e Augusto 
Meyer, a Afrânio Coutinho –, creio que é melhor 
pensar em uma continuidade, como sugere Sílvio 
Romero, ironicamente um dos maiores detratores de 
Machado de Assis, do que numa separação abrupta 
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a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas. 
Segundo Romero, 

[...] a nova maneira de Machado de 
Assis não estava em completa antinomia 
com o seu passado, sendo apenas o 
desenvolvimento normal de bons germes 
que ele nativamente possuía, naquilo 
que a nova tendência teve de bom, e o 
desdobramento, também normal, de certos 
defeitos inatos, naquilo que teve ela de 
mau.38

Romero, equivocadamente, acabou por dar 
uma nova visão ao desentendimento verificável em 
parte da crítica brasileira. A visão de um Machado 
de Assis que faz seu amadurecimento na prática da 
escrita e não como um escritor que muda da noite 
para o dia parece-me ser mais plausível, visto que 
ele sempre foi um escritor que não respeitava muito 
determinadas convenções e não gostava da prisão do 
método. Seu romantismo está muito à frente de seus 
contemporâneos. Mesmo com a utilização de clichês 
do estilo, ele sempre fugiu à mera cópia. Basta lembrar 
seu “Instinto de nacionalidade”, escrito em 1873, 
em que a questão da construção de uma Literatura 
Brasileira era colocada da seguinte forma:
38 ROMERO. História da Literatura Brasileira, p. 1501.
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Não há dúvida que uma literatura, 
sobretudo uma literatura nascente, deve 
principalmente alimentar-se dos assuntos 
que lhe oferece a sua região; mas não 
estabeleçamos doutrinas tão absolutas que 
a empobreçam.39

Machado de Assis parece confirmar o uso 
que iria fazer de modelos literários. Ele sabe que 
é impossível fugir a eles e, como mostra bem sua 
escrita, crê que é possível o convívio com todas as 
influências, desde que sejam bem aproveitadas. Ao 
contrário dos críticos, seus contemporâneos, Sílvio 
Romero, Araripe Júnior e José Veríssimo, totalmente 
preocupados com as nossas “imitações”, e querendo 
uma literatura pura, Machado irá dizer:

Os livros de certa escola francesa, 
ainda que muito lidos entre nós, não 
contaminaram a literatura brasileira, nem 
sinto nela tendências para adotar as suas 
doutrinas, o que é já notável mérito. As 
obras de que falo foram aqui bem-vindas 
e festejadas, como hóspedes, mas não se 
aliaram à família nem tomaram o governo 
da casa. Os nomes que principalmente 
seduzem a nossa mocidade são os do 
período romântico; os escritores que se 
vão buscar para fazer comparações com 
os nossos – porque há aqui muito amor 

39 ASSIS. Obra completa, III, p. 804.
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a essas comparações – são ainda aqueles 
com que o nosso espírito se educou, os 
Victor Hugos, os Gautiers, os Mussets, os 
Gozlans, os Nervals.40

Helena, como já se disse, é seu terceiro romance 
e, portanto, já distante do enredo romântico e clichê 
de Ressurreição e de A mão e a luva. A começar 
pelo título: Helena é mais ambíguo que A mão e a 
luva. Guiomar é descrita de forma mais explícita que 
Helena. A heroína de A mão e a luva não mede esforços 
para se casar com o homem que a fará rica, possuidor 
de um perfil tão ambicioso quanto o seu. Já Helena é 
descrita de forma mais vaga, pois seus interesses só 
aparecem ao leitor ao fim da trama. A dissimulação de 
Guiomar é explícita: o leitor tem acesso à descrição 
de Guiomar, no capítulo IV, como “um dos mais belos 
painéis que havia por aqueles tempos em toda Praia 
de Botafogo”.41 O narrador continuará a descrevê-
la como aquela que já “anunciava desde pequena 
as graças que o tempo lhe desabrochou e perfez”,42 
revelando ao leitor “em que proporção estavam nela 
combinados o sentimento e a razão, as tendências da 

40 ASSIS. Obra completa, III, p. 805. (Destaque meu).
41 ASSIS. A mão e a luva, p. 214.
42 ASSIS. A mão e a luva, p. 215.
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alma e os cálculos da vida”.43 O narrador arremata:

Mas a natureza e a sociedade deram-se as 
mãos para a desviar dos gozos íntimos. 
Pedia amor, mas não o quisera fruir numa 
vida obscura; [...] Criança, iam-lhe os olhos 
com as sedas e as joias das mulheres que 
via na chácara contígua ao pobre quintal de 
sua mãe; moça, iam-lhe do mesmo modo 
com o espetáculo brilhante das grandezas 
sociais. Ela queria um homem que, ao pé 
de um coração juvenil e capaz de amar, 
sentisse dentro em si a força bastante para 
subi-la aonde a vissem todos os olhos.44

Guiomar é mostrada como aquela que tem “a 
paixão do arruído” de Brás Cubas, querendo ascender 
socialmente através do casamento. Quer ser vista por 
todos os olhos, chamar a atenção. Para ela, só há vida 
em sociedade, já que levar uma vida obscura não lhe 
interessa. Não é intenção dessa personagem render-se 
à mediocridade. O narrador de A mão e a luva conta 
sua história de maneira semelhante aos narradores de 
folhetins que, conforme Flora Süssekind, ao mesmo 
tempo em que descrevem as cenas, as interpretam, 
deixando pouco espaço para os leitores.45 A narrativa 
de Helena é levada com mão mais leve, talvez por um 
43 ASSIS. A mão e a luva, p. 233. (Destaque meu).
44 ASSIS. A mão e a luva, p. 248. (Destaques meus).
45 SUSSEKIND. O Brasil não é longe daqui, p. 162.
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narrador mais contido. Ainda que falastrão, ele omite 
ao leitor determinadas pistas da resolução da história. 
A descrição das personagens é ambígua, embora 
aparente ser explícita ao extremo. Por exemplo, a 
descrição do Conselheiro Vale:

Estácio ficara satisfeito consigo mesmo. 
Seu caráter vinha mais diretamente da 
mãe que do pai. O conselheiro, se lhe 
descontarmos a única paixão forte que 
realmente teve, a das mulheres, não 
lhe acharemos nenhuma outra saliente 
feição. A fidelidade aos amigos era antes 
resultado do costume que da consistência 
dos afetos. A vida correu-lhe sem crises 
nem contrastes; nunca achou ocasião de 
experimentar a própria têmpera. Se a 
achasse, mostraria que a tinha mediana.46

As informações são sobre uma personagem que 
já morreu, então, convém à narrativa que o narrador 
fale muito. Todo o caráter do Conselheiro é mostrado 
para dar a ver que não tinha muitas virtudes. E, ao 
mesmo tempo em que parece uma narrativa que 
explicita, ela também faz, através de comentários 
que parecem casuais, frívolos até, feitos em meio a 
tanto texto, algo que pode passar despercebido pelo 
leitor. É através desses pequenos comentários que 
46 ASSIS. Helena, p. 279. (Destaque meu).
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o narrador se movimenta. É como se houvesse um 
segundo texto – o palimpsesto machadiano, como 
diz Luiz Costa Lima. A frase destacada na citação 
anterior é característica desse tipo de movimento. 
O Conselheiro é descrito como um pai comum e 
mediano para a época. Mas, ao referir-se às suas 
relações com os amigos, pode-se perceber o quanto 
de falsidade e cordialidade existe nessa sociedade. 
É do mínimo, do específico, do periférico, que o 
narrador machadiano parte para analisar o todo. É 
através de frases como essa, cáusticas e irônicas, 
que o Conselheiro é apresentado. Seria apenas uma 
informação sem muita repercussão, se, logo a seguir, 
o leitor não se deparasse com outro dado totalmente 
descritivo e mesmo exagerado sobre a educação 
recebida pela mãe de Estácio:

A mãe de Estácio era diferente; possuíra 
em alto grau a paixão, a ternura, a vontade, 
uma grande elevação de sentimentos, com 
seus toques de orgulho, daquele orgulho 
que é apenas irradiação da consciência. 
Vinculada a um homem que, sem embargo 
do afeto que lhe tinha, despendia o coração 
em amores adventícios e passageiros, 
teve a força de vontade necessária para 
dominar a paixão e encerrar em si mesma 
todo o ressentimento. As mulheres que 
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são apenas mulheres, choram, arrufam-se 
ou resignam-se; as que têm alguma cousa 
mais do que a debilidade feminina, lutam 
ou recolhem-se à dignidade do silêncio. 
Aquela padecia, é certo, mas a elevação 
de sua alma não lhe permitia outra cousa 
mais do que um procedimento altivo e 
calado. Ao mesmo tempo, como a ternura 
era elemento essencial da sua organização, 
concentrou-a toda naquele único filho, em 
quem parecia adivinhar o herdeiro de suas 
robustas qualidades.47

O narrador acena para o modo como as 
mulheres eram criadas na sociedade do século XIX. 
A mãe de Estácio era uma dessas mulheres caladas, 
que deixavam por conta do marido todos os outros 
afazeres e iam cuidar, com esmero, da criação dos 
filhos. É preciso notar como o narrador coloca a 
questão de que há dois tipos de mulher: aquelas 
que possuem fibra e dignidade, como é o caso dessa 
personagem, e as outras, que possuem apenas o 
que é debilidade. Outra vez, esse texto parece estar 
perdido em meio a muitas outras informações. É 
preciso guardar esse comentário, pois, segundo 
consta, na fala do narrador, Estácio foi o herdeiro 
das robustas qualidades da mãe. Estácio seria um 

47 ASSIS. Helena, p. 280. (Destaques meus).
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herdeiro da força dessa mulher ou, ao contrário, 
como me parece, há aqui mais um caso de um filho 
dominado pela mãe, como irá se mostrar Bento 
Santiago, em Dom Casmurro. A fala do narrador 
dá indícios de como é o moço Estácio, de seu 
caráter, mais herdado da mãe que do pai. Estácio 
seria, assim, um homem com uma alta carga de 
“espírito feminino”, mas é bom notar que sua mãe 
só lhe legou o que as mulheres “possuem de bom”: 
força, elevação da alma, altivez, dignidade. Sempre 
esteve protegido em relação à debilidade feminina, 
ao escândalo e à impetuosidade, características das 
outras mulheres.

O narrador dá mostras de que está falando de 
traços de caráter bastante rígidos, de papéis culturais 
bem definidos: o pai não tem sentimentos e tem 
paixão apenas pelas mulheres, um adúltero com 
consentimento da sociedade; a mãe é altiva, mas 
calada, e sabe reconhecer seu lugar – sua posição 
depende de seu silêncio – e defender o status-quo 
de uma mulher que quer permanecer casada e com 
uma posição respeitável na sociedade. Dessa forma, 
as máscaras sociais já estão presentes nos romances 
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iniciais. São motivos que serão confirmados e mais 
bem tratados nos romances posteriores, mas a linha que 
os diferencia é tênue, sendo, portanto, desnecessária 
a separação de dois Machados de Assis: o romântico 
e o realista.

Essas descrições mostram que o narrador, ao 
mesmo tempo em que delimita os papéis culturais 
de homens e mulheres na sociedade, traça o caráter 
da heroína, mas não a ponto de ter um papel tão bem 
marcado. Ao não aceitar totalmente o que lhe foi 
destinado pela sociedade, Helena se inscreve como 
a mulher que transgride a lei paterna. Assim como a 
escrita machadiana, a personagem mistura, embaralha 
os papéis culturais. Helena tem muitas diferenças 
com relação à mãe de Estácio. Inclusive, diferencia-
se de Estácio e do pai, ao optar pela cordialidade 
consciente. Vejamos como lhe descreve o narrador:

Era uma moça de dezesseis a dezessete 
anos, delgada e sem magreza, estatura um 
pouco acima da mediana, talhe elegante e 
atitudes modestas. A face, de um moreno-
pêssego, tinha a mesma imperceptível 
penugem da fruta de que tirava a cor; 
naquela ocasião tingiam-na uns longes cor-
de-rosa, a princípio mais rubros, natural 
efeito do abalo. As linhas puras e severas 
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do rosto parecia que as traçara a arte 
religiosa. Se os cabelos, castanhos como os 
olhos, em vez de dispostos em duas grossas 
tranças lhe caíssem espalhadamente 
sobre os ombros, e se os próprios olhos 
alçassem as pupilas ao céu, disséreis um 
daqueles anjos adolescentes que traziam 
a Israel as mensagens do Senhor. Não 
exigiria a arte maior correção e harmonia 
de feições, e a sociedade bem podia 
contentar-se com a polidez de maneiras 
e a gravidade do aspecto. Uma só cousa 
pareceu menos aprazível ao irmão: eram 
os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão 
de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva 
foi o único senão que lhe achou, e não era 
pequeno.48

Como se observa, os traços são bastante 
idealizados: Helena é um arquétipo romântico. 
Mas é preciso notar outra vez o palimpsesto. A 
personagem é descrita como um ser angelical. A 
comparação de Helena a um anjo traz para a cena 
do texto, novamente, o jogo da máscara – a máscara 
da personagem, angelical, que vai se contrapor à sua 
maldade dissimulada e fraudulenta. Outro ponto a 
notar são os olhos da personagem. Não seriam os 
mesmos olhos ou o prenúncio dos olhos de Capitu? 
Assim como também os olhos de Flora, inexplicáveis? 
Não se pode esquecer que Helena tem uma “magnífica 
voz de contralto”.
48 ASSIS. Helena, p. 278. (Destaque meu).
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Todos esses atributos fundamentam-se 
historicamente, dando a noção de um tipo, ou melhor, 
de um arquétipo romântico feminino. Helena é a 
personagem que corresponde à virgem idealizada 
pela sociedade do século XIX; mas o mito, aqui, será 
desestabilizado devido às relações tecidas dentro da 
narrativa. A irmã, intrusa que chega e modifica a 
vida da casa, não era irmã, na verdade. Helena vai se 
mostrar cada vez menos angelical ao final da narrativa 
e os leitores deparar-se-ão com sua falsidade moral. 
Afinal, ela sabia todo o tempo – e isso só nos é relatado 
ao final da narrativa – que não era filha do Conselheiro 
Vale e ainda havia trazido para junto de si o verdadeiro 
pai. É preciso lembrar também que o narrador nos 
fornece uma pista de como Helena intriga a todos à 
sua volta, desde o dia de sua chegada, senão desde 
sua menção no primeiro capítulo da história. Veja-se 
a reação de Estácio, quando, voltando de uma visita 
à casa do Dr. Camargo e vendo as janelas do quarto 
de Helena abertas, eles se conhecem. O narrador nos 
conta seu espanto:

Pela primeira vez sentiu Estácio a 
estranheza da situação criada pela 
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presença daquela meia-irmã e perguntou 
a si próprio se não era a tia quem tinha 
razão. Repeliu pouco depois esse 
sentimento; a memória do pai restituiu-
lhe a benevolência anterior. Ao mesmo 
tempo, a ideia de ter uma irmã sorria-lhe 
ao coração como promessa de venturas 
novas e desconhecidas. Entre sua mãe e as 
demais mulheres, faltava-lhe essa criatura 
intermediária, que ele já amava sem 
conhecer, e que seria a natural confidente 
de seus desalentos e esperanças.49

Na visão do narrador, Helena se imiscui na 
família e conquista a todos, sendo que o fascínio 
que ela traz, por ser misteriosa e ao mesmo tempo 
sedutora, conquista também o leitor. O único que 
fica imune a seus encantos é o Dr. Camargo, movido 
por seus interesses financeiros. Helena, no entanto, é 
uma moça bela e desconhecida, que possui atributos 
inimagináveis. Quanto mais a narrativa avança, mais 
o leitor e a família travam contato com seus hábitos 
“exóticos” e com a sedução de seu discurso. 

A estranha que vem de longe não passa de um 
lugar comum romanesco. A mocinha romântica, 
bela e submissa, vai dar lugar a uma moça que 
parece saber o que quer, mostrando como Machado 

49 ASSIS. Helena, p. 281-282.
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de Assis já estaria, então, colocando suas questões 
sobre o velho hábito humano de trapacear. Afinal, 
quem é Helena? Seria ela um verdadeiro anjo? Ou 
seria, ao contrário, alguém que premedita tudo? A 
cumplicidade entre o narrador e a personagem dá a 
medida exata da ambiguidade do texto. É necessário 
lembrar como a narrativa vai-se conduzindo e como 
Helena vai-se desvelando, aos poucos, sendo um 
processo controlado e amadurecido, e é assim que 
deverá ser seguido pelo leitor. Só o leitor que pensa a 
partir da noção do palimpsesto conseguirá perceber 
os traços dessa construção maquiavélica feita pelos 
dois cúmplices: Helena e seu narrador. Veja-se o 
seguinte diálogo, logo após sua chegada:

Como falassem da casa, Estácio disse à 
irmã:
– Esta casa é tão sua como nossa; faça de 
conta que nascemos debaixo do mesmo 
teto. Minha tia lhe dirá o sentimento que 
nos anima a seu respeito.
Helena agradeceu com um olhar longo e 
profundo. E dizendo que a casa e a chácara 
lhe pareciam bonitas e bem dispostas, 
pediu a D. Úrsula que lhas fosse mostrar 
mais detidamente. A tia fechou o rosto e 
secamente respondeu:
– Agora não, menina; tenho por hábito 
descansar e ler.
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– Pois eu lerei para a senhora ouvir, 
replicou a moça com graça; não é bom 
cansar os seus olhos; e, além disso, é justo 
que me acostume a servi-la. Não acha? 
Continuou ela voltando-se para Estácio.
– É nossa tia, respondeu o moço.
– Oh! Ainda não é minha tia! Interrompeu 
Helena. Há de sê-lo quando me conhecer 
de todo. Por enquanto somos estranhas 
uma à outra; mas nenhuma de nós é má.
Estas palavras foram ditas em tom de 
graciosa submissão. A voz com que ela 
as proferiu era clara, doce, melodiosa; 
melhor do que isso, tinha um misterioso 
encanto, a que a própria D. Úrsula não 
pôde resistir.50

Helena seduz “seus familiares” com suas 
palavras, enquanto o narrador seduz seus leitores 
através de seus comentários. Ele narra como Helena 
faz seu jogo de sedução através de uma “graciosa 
submissão”. É essa união estranha entre o narrador e a 
personagem que nos cabe presenciar e nos possibilita 
enxergar nessa cumplicidade algo de diferente. O 
narrador reduplica a sedução de Helena para com 
seus familiares, numa estratégia acertada desde o 
início, para que os leitores também sejam seduzidos. 
Helena tinha um “misterioso encanto” na voz. 
Sereia e serpente são sinônimos aqui, cantos falsos 
50 ASSIS. Helena, p. 283-284. (Destaques meus).
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e falsidade em elogiar. A dissimulação mostra-se em 
Helena através desses pequenos dizeres que parecem 
deslocados ou incisivos demais, e que, na verdade, 
são mesmo o que parecem. Farpas lançadas contra 
os leitores, mas que são lançadas aos poucos, nunca 
totalmente explícitas ou contundentes. É assim, de 
forma dissimulada, que a narrativa vai a caminho 
da trapaça derradeira e, finalmente, da frustração do 
leitor.

O leitor deparar-se-á com atitudes inusitadas 
para uma personagem feminina romântica; atitudes 
que não condizem com o contexto histórico e cultural 
em que se passa a narrativa. O mito romântico 
feminino se desestabiliza: Helena irá montar a cavalo 
e surpreender a todos como uma perfeita amazona. 
Ao pensar-se sobre o fato de que ela acabara de sair 
de um convento, isso soa inverossímil, o que, muitas 
vezes, é perfeitamente coerente com as narrativas 
dos folhetins. Mas não há uma preocupação por 
parte de Machado de Assis com a verossimilhança. 
Na verdade, para quem a literatura sempre foi um 
jogo, o verossímil passa a ser algo que só interessa 
ao desenvolvimento da trama. Não há uma tentativa 
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de ser cópia da realidade e, sim, em se fazer a 
encenação textual. Portanto, o fato de Helena montar 
a cavalo é um trunfo na voz desse narrador que quer 
desestabilizar o mito através da impetuosidade da 
personagem, que, ao contrário das outras personagens 
do texto, é ativa diante de seu destino.

Helena lê Manon Lescaut ao invés de ler Saint-
Clair das ilhas. O primeiro não é considerado romance 
para moças, enquanto o segundo é lido e relido por 
D. Úrsula. Será que o narrador não saberia como sua 
personagem e suas atitudes repercutiriam no espírito 
de suas leitoras e leitores? Comparada a Eugênia, 
Helena “pensa demais” para a época, já que Eugênia 
é fútil e só deseja se casar; Helena, ao contrário, 
tem as virtudes da diplomacia, e, ao mesmo tempo, 
não pensa em casamento. As heroínas românticas 
são as que arrufam e choram por grandes amores. 
Helena é calma, altiva, tranquila e dissimulada. O 
narrador vai amarrar as duas faces de Helena, objeto 
multifacetado, e por isso mesmo complexo: o anjo e 
o demônio unidos numa mesma personagem.

O texto machadiano não seria também assim? 
Em Helena, convivem a criança inocente e a mulher 
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fria e calculista, urdidora de uma trama que enreda a 
várias pessoas, enredando-se a si mesma. O narrador 
também não tramaria esse jogo? A diplomacia 
consistiria em conservar a máscara da bondade e da 
cordialidade ao mesmo tempo em que tece uma trama 
venenosa que irá expropriar duas pessoas de uma 
herança. Helena, nesse sentido, parece-se com Aires 
e sua diplomacia profissional. O próprio nome pelo 
qual é chamado pelos outros já dá ideia de como ele 
é irredutível em seu esquema cordial: Conselheiro 
Aires. Bento Santiago, assim como Aires e Helena, é 
um diplomata, não por profissão como Aires, mas por 
necessidade, como Helena. Sem essa cordialidade, 
ser-lhe-ia impossível armar a trama para tentar 
recompor sua vida e, simultaneamente, condenar sua 
ex-esposa por adultério.

A diplomacia é mais uma variante da 
cordialidade que as personagens machadianas e seus 
narradores fazem muitas vezes, conscientemente 
ou não. A escrita se escreve e se inscreve, assim, 
através dessa consciência da cordialidade brasileira 
que já desponta em Helena com uma força muito 
grande. No capítulo quatro, o narrador coloca a face 
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diplomática e a face da educação recebida por ela:

Helena tinha os predicados próprios a 
captar a confiança e a afeição da família. 
Era dócil, afável, inteligente. Não eram 
estes, contudo, nem ainda a beleza, os 
seus dotes por excelência eficazes. O que a 
tornava superior e lhe dava probabilidade 
de triunfo, era a arte de acomodar-se 
às circunstâncias do momento e a toda 
a casta de espíritos, arte preciosa, que 
faz hábeis os homens e estimáveis as 
mulheres. [...] Conversava com graça 
e lia admiravelmente. Mediante os 
seus recursos, e muita paciência, arte e 
resignação, – não humilde, mas digna, 
– conseguia polir os ásperos, atrair os 
indiferentes e domar os hostis.51

O narrador, ao fazer essa descrição, mostra o 
quanto Helena é hábil em sua manipulação. Note-
se que ela tem a capacidade de se “acomodar”. Essa 
expressão é um mero eufemismo para mostrar o 
quanto é flexível em se tratando de colocar as situações 
a seu favor. Outra vez, o narrador está elogiando suas 
qualidades: agora, sua hábil manipulação das pessoas, 
a arte de seduzir. A escrita desse narrador também 
não estaria ligada a esse ato? Helena doma os hostis 
e, portanto, conquista aqueles que não lhe querem 
bem, do mesmo modo que a escrita machadiana tem 
51 ASSIS. Helena, p. 286. (Destaque meu).
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esse hábito de querer domar os que lhe são hostis. 
Através da trapaça, movem-se mais uma vez esse 
narrador e sua personagem e, consequentemente, essa 
escrita. Para o leitor que lê pela primeira vez, tal fato 
pode passar despercebido, mas, ao chegar ao final 
do livro, não é de se estranhar que ele se pergunte a 
que ponto chegaria a ingenuidade da heroína. Veja-
se que o narrador utiliza a expressão “probabilidade 
de triunfo”, que está diretamente ligada à capacidade 
de manipular a realidade a seu favor. Por que será, 
então, que Helena deve morrer?

A resposta pode ser o ponto de resistência 
da minha hipótese com relação ao pensamento 
de Roberto Schwarz, exposto em Ao vencedor 
as batatas. Segundo Schwarz, “[...] também 
aqui [em Helena] Machado procura contribuir 
para o aperfeiçoamento do paternalismo”.52 Na 
minha opinião, Machado de Assis, ao contrário, 
está muito mais interessado em desmascarar o 
paternalismo reinante na sociedade brasileira do 
que em aperfeiçoá-lo. Segundo Schwarz, Machado 
de Assis não critica a riqueza e as influências 

52 SCHWARZ. Ao vencedor as batatas, p. 89.
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que se passam na história, mas, pelo contrário, 
as legitima. O crítico lê o texto como um livro 
moralista, calcado nas ideias cristãs de Machado de 
Assis. Note-se, porém, que nem tudo em Machado 
exaltava as ideias católicas; ao contrário, Helena 
sofrerá justamente por decorrência de uma rigorosa 
educação religiosa.

É sempre bom lembrar que, na narrativa 
machadiana, nada é o que parece ser, e a sua escrita 
dissimulada é aquela que trabalha com os disfarces 
e máscaras para poder ser lida ou pouco entendida. 
Se o autor escreve ainda para seu fiel público do 
Jornal das Famílias, como se repete tanto a respeito 
de sua chamada “primeira fase”, é bom lembrar 
que a história de Helena está longe de trazer bons 
sentimentos, embora possa ser lida dessa forma. 
Não há recompensas para os bons; por outro lado, 
a heroína também não é tão virtuosa assim. A morte 
da personagem poderia soar como uma tentativa 
moralizadora por parte de Machado de Assis, como 
tem sido lida até hoje pela maior parte da crítica. 
Alfredo Bosi, em seu estudo, diz:

[...] ela [Helena] se sacrifica por obra da 
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consciência moral em um meio onde só a 
prudente auto-preservação teria futuro. [...] 
prefere morrer a ser julgada aventureira, 
isto é, capaz de ter ocultado a sua filiação 
e aceito o equívoco de passar por herdeira 
legítima de um abastado conselheiro do 
Império. Helena efetivamente morrerá 
“de pundonor” tal o constrangimento que 
a situação enfim aclarada causou na sua 
alma ingênua. E “fé ingênua” é a expressão 
que Machado de Assis empregará na 
advertência que faria preceder o romance 
para recordar o espírito com que o compôs 
“naquele ano de 1876”.53

A leitura que proponho é outra. Helena, a 
heroína, não é virtuosa, como o leitor irá descobrir 
ao fim do texto. Ao contrário, é ambiciosa demais, a 
ponto de fingir ser quem não é. E sua morte não se dá 
devido à vergonha que sente, mas sim a uma estratégia 
textual machadiana para mostrar o apagamento social 
da camada pobre da população, ou seja, aos pobres, 
a ascensão social e a glória não são permitidas. 
Essa estratégia de Machado de Assis parece-me, 
sobretudo, mais revolucionária do que se percebe 
pela visão de Schwarz sobre sua obra, para quem 
Helena é punida por seu desejo de ascensão social. 
O texto machadiano tornar-se-ia uma apologia do 

53 BOSI. Machado de Assis: o enigma do olhar, p. 44-45.
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paternalismo como o quer o crítico em seu texto. Mas, 
creio que Machado de Assis, diferentemente do que 
pensa Schwarz, cria, em seu terceiro romance, uma 
única personagem que demonstra interesse em subir 
na vida. Sua morte, antes de ser sinal de moralismo 
por parte do autor, marcaria a aniquilação do desejo 
de ascender socialmente à esfera dos ricos. Segundo 
Lúcia Miguel Pereira, os quatro primeiros romances 
machadianos girariam em torno da mudança de 
classe.54

Schwarz faz, assim, a leitura do enunciado da 
história a partir de suas personagens e do contexto 
social em que elas se inserem, vendo no livro a 
defesa da família. Machado de Assis é visto como 
um defensor da honra familiar; Schwarz, inclusive, 
dá como exemplo a criação das personagens, 
consideradas “boas”:

Já o dr. Estácio é quase perfeito, e só lhe 
falta mais um pouco de religião. Levado 
por sentimentos de eqüidade ou impulsos 
de natureza, ele aceita a irmã tal e qual, sem 
pesar nem reserva. A sua noção de família 
não é esclerosada, contrariamente à da tia: 
Quanto à camada social a que pertencia 
a mãe de Helena, não se preocupou muito 

54 PEREIRA. Machado de Assis, p. 156. (Ver Introdução: Abane a cabeça, leitor).
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com isso, certo de que saberiam levantar 
a filha até a classe a que ela ia subir. E 
contrariamente a Camargo, as razões 
pecuniárias não lhe pesam. Noutras 
palavras, o seu sentimento da família é 
vivo, e não se escraviza a considerações 
de classe social, de convenção moral e 
dinheiro, as quais traz para dentro de sua 
esfera de influência, onde elas perdem 
o caráter estreito (o que é diferente de 
injusto). A conveniência ideológica deste 
ideal esclarecido e conservador vê-se 
logo, e de fato Estácio muitas vezes parece 
sair de um manual de boas maneiras. 
São virtudes que dão como secundária a 
compartimentação social, e como primário 
o sentimento, razão pela qual só corações 
da classe dominante as podem praticar 
com largueza.55

A questão do sentimento de nobreza não está 
aí ligada e inserida apenas para demonstração de 
que somente aqueles da classe alta têm sentimentos 
nobres. Creio que o escritor trabalhava com outras 
possibilidades. O texto mostra, assim, a família de 
classe alta fundada pelo patriarcalismo, cuja ação 
busca manter e preservar sua honra. Para a família, é 
preciso resguardar a honra dos seus componentes tão 
bem como seu próprio nome. Através do sentimento 
de honra familiar, todas as medidas necessárias são 

55 SCHWARZ. Ao vencedor as batatas, p. 91-92. (Destaques do autor).



79

tomadas para que o nome da casa não seja manchado. 
Embora se saiba que os atos escusos aconteciam dentro 
das casas de família, e disso o folhetim é uma prova, 
todos os segredos eram guardados rigorosamente, 
para que o nome da família não fosse conspurcado. 
Não importa o que se faça, é preciso resguardar a 
moral familiar, e disso a personagem Dr. Camargo 
é uma boa ilustração. O pai cioso da “felicidade” da 
filha não pensa duas vezes em atropelar quem quer 
que esteja em seu caminho. Helena deve ser calada 
através da chantagem e das acusações que o médico 
lhe dirige. Estácio deve ser eleito deputado para atrair 
mais poder e mais dinheiro para sua família. Machado 
de Assis radiografa os tipos de suas personagens e 
suas atitudes dentro dessa sociedade que se move 
sempre em prol de sua própria preservação. O sistema 
capitalista, do qual a família é parte importantíssima, 
é colocado aqui de forma realista e desmascarado 
através das relações que se tecem em seu meio e das 
vítimas que produz. 

Schwarz vai contra esse pensamento e coloca 
essa questão como parte da indefinição ideológica 
de Machado de Assis ao escrever Helena:
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Com maestria consumada e posição 
indefinida, Machado circulava entre a 
intriga ultra-romântica, análise social, a 
psicologia profunda, a edificação cristã 
e a repetição da mais triste fraseologia 
(por ex. Helena levanta os olhos ao céu, 
para agradecer a intervenção favorável do 
moleque Vicente, e em seguida se explica: 
“Orei a Deus [...] porque infundiu aí no 
corpo vil do escravo tão nobre espírito de 
dedicação”). A impressão é de alguém que 
se exercita em diversas línguas. É como se 
o escritor acumulasse recursos, que nesta 
altura já são excepcionais, mas para dar 
provas de competência em toda a linha e 
para se fazer aceito, mais que para ir até o 
fim dos problemas que propõe.56

O fato de Helena falar assim sobre o escravo 
é verossímil dentro da ordem escravista na qual 
ela se insere e, portanto, o escritor está retratando 
como essa sociedade trata seus escravos. É provável 
que Machado de Assis estaria escrevendo para ser 
aceito e, por isso mesmo, sua escrita precisava, sim, 
exercitar-se em várias línguas. Esse exercício é mais 
uma forma de referência ao palimpsesto machadiano, 
que cria uma escrita feita e pensada para ser lida 
por diferentes tipos de leitores. Para alguns, uma 
escrita ingênua, enquanto para outros, extremamente 

56 SCHWARZ. Ao vencedor as batatas, p. 104-105. (Destaque meu).
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mordaz. A escrita de Machado de Assis, lembrando 
Gilles Deleuze, é estrangeira em sua própria língua. A 
escrita machadiana é uma escrita cordial justamente 
para isto: trapaceia ao se fazer passar por algo que 
não é realmente. Em algum lugar, esconde-se como 
algo venenoso e pronto para ser derramado, causando 
naqueles que a enxergam um temor muito grande. 
É ao contar histórias que parecem simples que suas 
tramas se desdobram em várias outras subtramas 
extremamente mordazes e cínicas.

É esta escrita que Helena traz em si: uma 
escrita travestida, uma escrita gaga, tal como a noção 
teorizada por Deleuze, em que Machado de Assis, que 
fique bem entendido, não cria uma nova língua, nem 
se exercita em várias, mas sim em sua própria língua 
materna, desequilibrando-a, já que o escritor escolhe 
sequências sintáticas simples, mas de decodificação 
um tanto quanto complexa. Segundo Deleuze, “uma 
sintaxe em devir, uma criação de sintaxe que faz nascer 
a língua estrangeira na língua”.57 Machado provoca 
esse desequilíbrio a partir das variações de cada um 
dos elementos linguísticos que trabalha, deixando ao 

57 DELEUZE. Crítica e clínica, p. 127.
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leitor a “leitura” que melhor lhe aprouver.
Em Helena, tal estratégia aparece tanto na 

utilização dos clichês romanescos, que são, porém, 
desestabilizados, quanto nos elementos que parecem 
ser insignificantes (frases, palavras, provérbios). 
Se melhor observada, assume uma nova conotação 
ou parece ser algo deslocado dentro da língua e da 
sintaxe do romance. A escrita machadiana desdobra-
se em diversas linhas e diversos estilos, tudo fazendo 
parte de um projeto literário tramado com muita 
argúcia. Não que Machado não fosse até o fim em suas 
propostas – será que não vai até o fim em Helena? 
Em Dom Casmurro e Esaú e Jacó, parece-me que 
as propostas de trabalho de Machado satisfazem 
à crítica de Roberto Schwarz. A questão social e a 
crítica à sociedade patriarcal brasileira estão muito 
bem descritas nos dois textos, mas não estaria aí, 
por parte de Roberto Schwarz, a tradicional postura 
crítica que atrela a imagem de Machado de Assis 
a dois Machados: o da “primeira” e o da “segunda 
fase”? Daí Helena ser considerada uma obra de pouco 
fôlego quando comparada a outros romances escritos 
a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas.
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Helena é um romance de transição mas não 
chega a ter a deficiência apontada por Schwarz, 
em prol de um pensamento talvez um tanto 
preconceituoso e ultrapassado. Embora compreenda 
a postura do crítico, parece-me pouco viável que 
Machado de Assis fizesse essa defesa que o crítico 
lhe imputa. Por mais que o autor tenha flertado com 
o sistema que o acolheu e lhe deu prestígio, está 
longe de sua perspectiva a postura de defensor das 
famílias patriarcais. Seus contos e romances dão 
mostras de que ele é um crítico mordaz da sociedade 
engendrada, no Brasil, pelo patriarcalismo. Mesmo 
que Helena tenha sido escrito com “fé ingênua”, é 
bom frisar que o escritor já se encontrava com 37 
anos e já fazia, também em suas crônicas, restrições 
a essa sociedade.

A resposta de Schwarz é que faz o mote de seu 
texto. O discurso de Machado não combinaria com 
sua prática, ou seja, as ideias do escritor de Helena, 
na “primeira fase”, estariam “fora do lugar”. Estas 
só iriam estar “no lugar” nas próximas obras em 
que se critica o sistema patriarcal brasileiro. Afirma 
Schwarz:
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Do ponto de vista literário, porém, as 
conclusões interessantes são outras: 
os motivos conscientes podem estar 
comandados por outros inadmissíveis, 
e a convicção da virtude não impede de 
praticar horrores – uma conclusão que 
mais tarde Machado iria explorar com 
grande liberdade, em chave satírica.

[...] O leitor estará reconhecendo, espero, 
o barro escuso de que se faz a obra 
machadiana da maturidade.58

O crítico marca bem a questão de que há uma 
segunda fase muito boa em que essas ideias serão 
colocadas de forma melhor e mais madura. Mas é 
pouco o reconhecimento ao texto da “primeira fase”, 
ainda pensado como algo deslocado e “errado” dentro 
da obra do “grande escritor” Machado de Assis. E 
Schwarz ainda continua:

Como os demais livros da primeira fase, 
Helena é um trabalho de passagem. [...] 
A principal [característica] é a diversidade 
estilística muito marcada. A prosa realista e 
maliciosa dos parágrafos iniciais, próxima 
da prosa da maturidade, supõe uma visão 
desabusada e humorística da sociedade 
brasileira. Logo em seguida vem a prosa 
enfática e convencional dos perfis morais, 
que poderia estar num breviário de 
boas maneiras, e cujos pressupostos são 
inteiramente outros.59

58 SCHWARZ. Ao vencedor as batatas, p. 103.
59 SCHWARZ. Ao vencedor as batatas, p. 105.
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Que Helena é uma obra de passagem é consenso, 
mas daí a que se transforme em um manual de boas 
maneiras e seja reduzido a apenas uma análise de 
perfis morais é, sem sombra de dúvida, um exagero. 
Há ou não um pensamento preconceituoso numa tal 
redução da obra? Em nome de uma tese, sacrifica-se 
um texto que não é de menor importância na transição 
de um jovem romancista para sua maturidade.

Schwarz propõe, voltando ao pensamento 
de Lúcia Miguel Pereira, a ideia de que Machado 
se espelha em suas personagens femininas, sendo 
Helena uma delas. Segundo o crítico, haveria uma 
espécie de acordo tácito estabelecido entre os pobres 
talentosos como Machado de Assis e a elite. Estes, 
como o escritor, deveriam “subir na vida” para o 
progresso da sociedade, como se vê a seguir:

Uma solução que repousava na harmonia 
“progressista” entre os pobres com 
talento, que mereciam subir, e as elites 
que saberiam reconhecê-los, ansiosas que 
estavam para melhorar a nossa sociedade 
moral e materialmente.60

A morte de Helena dar-se-ia a partir da 
60 SCHWARZ. Ao vencedor as batatas, p. 100.
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impossibilidade de os pobres ascenderem 
socialmente, se não possuem um talento especial. 
A bondade de Helena, que se comprova ao final do 
texto, apenas mais uma no círculo de ambições da 
história, perde o sentido e é deslocada para a questão 
social. Não é apenas uma questão econômica, trata-
se de ética. Como é possível “subir” sem talento? 
O escritor não está fazendo sua autodefesa, mas 
demonstrando como essa sociedade trata os “seus” 
e aqueles “outros” que dela devem ser excluídos. 
Outro fato que comprova a minha hipótese é a questão 
levantada por Astrojildo Pereira com relação aos 
contos de Machado de Assis. Segundo o crítico, o 
escritor, no Jornal das Famílias, mesmo escrevendo 
para um público fiel, não perdeu ou não abdicou 
de sua questão principal: a crítica social aliada ao 
gosto pela literatura feita de forma conscientemente 
estética. Conforme nos diz,

Machado de Assis [escreveu] a maioria dos 
contos de sua primeira fase literária (entre 
1864 e 1878) para o Jornal das famílias. 
O título define a qualidade e a finalidade 
do periódico – órgão literário e recreativo 
das famílias fluminenses da época. O 
contista havia forçosamente de adaptar a 
escolha e a apresentação dos seus assuntos 
ao gosto dos leitores, moças românticas, 
lânguidas viúvas, matronas saudosas de 
amores irrealizados. Engendrou, assim, 



87

dezenas de contos que eram variações 
infinitas em torno do mesmo tema: o amor 
do coração contrariado e quase sempre 
vencido, dolorosamente vencido pelo 
amor da conveniência. Mas a passividade 
do autor ficava só no tema: ele mantinha-
se intransigente – e vingativo, poder-se-ia 
acrescentar.61

A crer em Astrojildo Pereira, obviamente 
retirando um tanto de sua imaginação sobre as leitoras 
de Machado de Assis, temos um autor mais próximo 
do que se quer delinear aqui, e que Roberto Schwarz 
só consegue enxergar na “segunda fase” do escritor. 
Lúcia Miguel Pereira vê Machado de Assis, de certa 
forma, refletido em suas personagens femininas 
da “primeira fase”, e este estudo quer fazer essa 
aproximação sem tocar, a todo o momento, na biografia 
do escritor. Para conseguir esse intento, é preciso 
enxergar em Helena um romance já impulsionado 
por essa vingança referida por Astrojildo Pereira. 
Portanto, recuso-me a acreditar no ponto de vista 
de Schwarz, levando minha análise adiante e vendo 
como Helena, essa fascinante personagem, enreda 
a todos da casa e como o narrador enreda os seus 
leitores na trama. Como as próprias atitudes da 
personagem, o texto vai mostrando seu estado de 

61 PEREIRA. Machado de Assis, p. 17.
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falsidade. Saber montar a cavalo ou pintar o quadro 
com a casa da bandeira azul não seria um indício 
de que a moça se desmascarava ao mesmo tempo 
em que buscava manter as aparências? Outra vez, 
aqui, sugiro pontos de contato entre as ações da 
personagem e a escrita machadiana. Helena, assim 
como essa escrita, mostra-se ao mesmo tempo em 
que se esconde. Parece contraditório e é, mas é assim 
que se faz a escrita de Machado de Assis. A casa 
pintada por Helena é onde ela coloca o verdadeiro 
pai, forma de brincar com o perigo, já que é assim 
que ela se expõe à fúria dos familiares – é a casa que 
faz com que ela seja descoberta. E é lá que mora o 
pai, chamado Salvador, mais uma ironia machadiana, 
já que o pai é sua perdição.

O destino da personagem vai sendo desvendado 
ao leitor aos poucos, e sua verdadeira identidade só 
ficará conhecida quando já não houver mais o que 
fazer. O leitor e aqueles que a cercam já estarão 
todos seduzidos por ela. Mesmo não sendo possível 
a Helena redimir-se do mal causado, ela permanecerá 
como ferida cravada e gravada na memória de todos. 
A imortalidade viria através da morte. Mesmo com 
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o casamento de Estácio e Eugênia, Helena é quem 
permanece. Veja-se como é feito o ritual dos beijos 
do pai de Eugênia; são três, ao todo, na narrativa, em 
momentos específicos e importantes. Se os beijos 
marcam a vitória do vilão – é claro que Camargo 
acaba por ganhar sua causa – e se contrapusermos o 
casamento de Eugênia à morte de Helena, vemos que 
o texto aponta para uma conquista da imortalidade. 
Helena é quem permanecerá na memória das pessoas 
da família e será “canonizada” pela crítica literária 
como aquela que morreu envergonhada pelos atos 
que cometeu.

Assim, ela acaba por ser a grande desditosa 
em toda a história, quando, na verdade, é ela quem 
burla o código ético e moral, uma vez que trapaceou 
e enganou uma sociedade inteira. Mas se inscreve 
na memória das pessoas como a “pobre órfã” que, 
infelizmente, não obteve seu lugar na sociedade, 
passando a ser considerada como a grande 
injustiçada, por uma sociedade que a excluiu. Os 
papéis invertem-se: aquela que transgrediu a Lei 
passa a ser a heroína, enquanto o sistema é mostrado 
em sua face mais apavorante devido à vitória do 
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vilão, Camargo, representante bem-posto na vida da 
sociedade de Andaraí. Helena é escrita, agora, como 
uma verdadeira heroína a quem se deve dar valor; é 
uma personagem feminina que se inscreve a partir das 
margens, que ajuda a minar o esquema impenetrável 
da sociedade brasileira do século XIX, do mesmo 
modo que a escrita machadiana, que também se faria 
às margens. Através da morte redentora, Helena passa 
a ser símbolo das injustiças.

Machado de Assis estaria, com isso, desligado 
das questões religiosas e apontaria sua crítica para a 
questão histórica e social que desejava desmascarar. 
Helena morre para tornar patente a vitória dos ricos 
sobre os pobres e a questão do capitalismo que 
vence a tudo, sem deixar lugar para aqueles que 
não possuem poder para enfrentá-lo. Finalmente, 
ela tem seu destino trágico, graças à falta de lugar 
que Machado de Assis enxergava para aqueles que 
não têm as graças da fortuna. Helena é a escrita que 
fica, é a materialização que a escrita faz ao matar seu 
objeto.

De uma certa forma, o que restaria a esses 
pobres, em seus caminhos para a ascensão, seria 
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a dissimulação, a trapaça, o engano, o embuste. 
No caso de Helena, restava-lhe apenas isso. Para 
Machado de Assis, o caminho da dissimulação e 
da trapaça também se dá, no sentido da escrita. Se 
sua personagem morre, resta transferir a outras a 
capacidade de Helena, o que se dará com Capitu 
e Flora, como veremos nos próximos capítulos. A 
escrita machadiana mata suas personagens, mas elas 
ressurgem sempre como reduplicação, continuidade, 
representadas nas diversas metamorfoses da heroína 
trágica. O texto chega ao seu fim, embora as 
questões sejam sempre recolocadas e amadurecidas 
em romances posteriores. A morte simbólica dessas 
heroínas traz à tona uma questão: todo grande escritor 
não se faz de um dia para o outro, mas através de um 
processo necessário de crescimento criativo. Helena 
será substituída pelo nascimento de outras heroínas 
mais explícitas do que ela, como é o caso de Sofia, 
Virgília ou até mesmo Iaiá Garcia.

A escrita, assim, toma ares de algo inacabado, 
algo que se vai fazendo enquanto percurso, além 
de frustrar completamente seu leitor, que esperava, 
ansiosamente, após a revelação do segredo, que os 
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dois falsos irmãos se amassem para sempre. Embuste 
machadiano essa frustração do desejo do leitor. Este, 
mesmo hipotético, espera sempre que o romance 
tenha um “final feliz” e é surpreendido pelo desenlace 
trágico. Estratégia literária de trapaça, para quem se 
coloca como o grande criador e sabe manipular as 
expectativas dos leitores através da boa utilização 
das ferramentas que tem a seu dispor na escrita do 
texto.

Essa ausência do final esperado, ou melhor, esse 
final trágico para a história de Helena, representa um 
final feliz para a família do vilão. Eugênia casa-se 
com Estácio, fazendo com que o Dr. Camargo alegre-
se por ter aumentado seu patrimônio. Essa trapaça 
com o leitor passará a ser uma atitude constante de 
Machado de Assis, a partir de então. A frustração do 
leitor faz parte do quinhão que este tem de pagar à vida. 
Machado demonstra seu desprezo para com aqueles 
que o leem e participam dessa mesma sociedade 
excludente e não percebem essa sua atitude graças 
a uma escrita que não deixa claras nem explícitas 
suas mensagens. O grande escritor brasileiro vai-se 
fazendo, assim, através da construção dessa escrita 
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dissimulada.
O texto machadiano, da mesma forma que a 

personagem Helena, seria aquele que daria as cartas 
para que todas as pessoas as vissem, mas só as veem 
os que estão distanciados. Estácio e seus familiares 
funcionariam como leitores não-distanciados, ou 
ingênuos, que não conseguem enxergar o que se lhes 
quer dizer sobre o objeto, devido às suas paixões 
por ele. No caso de Estácio, Helena; no caso do 
leitor, o texto Helena. Basta lembrar a dificuldade 
das personagens em aceitar o fato de que foram 
enganadas por Helena durante todo o tempo. Vejam-
se, por exemplo, as reações de Dona Úrsula e do 
padre Melchior.

A escrita machadiana, incômoda, em razão 
daquilo que desperta, seria como Helena, a 
personagem que recebe justamente de Estácio – 
e porque não dizer de seus leitores – esse tipo de 
resposta: “Oh! Helena, melhor fora não ter vindo!”62

62 ASSIS. Helena, p. 350.
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Dom Casmurro ou 
as curiosidades de 

Capitu
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Diferentemente do narrador de Helena, em 
Dom Casmurro, a personagem que conta a história 
fala menos, pois não é um narrador em terceira 
pessoa, não conhece toda a verdade, apresentando-
se com uma identidade definida. Não só se define 
através de seu nome, mas, também, de sua posição 
social. Bento Santiago mostra-se com todas as suas 
poses de advogado e senhor respeitado na sociedade 
brasileira da época representada. Ao caracterizar-se 
dessa forma, conduz seu leitor a um pensamento de 
difícil refutação. Segundo Schwarz,

[...] como recusar simpatia a um cavalheiro 
distinto e sentimental, admiravelmente 
bem-falante, um pouco desajeitado em 
questões práticas, sobretudo de dinheiro, 
sempre perdido em recordações da infância 
[...], venerador lacrimoso da mãe, além de 
obcecado pela primeira namorada?63

É com a intenção de fazer com que o leitor 
acredite nesse narrador que Machado de Assis o 
faz escrever a partir desta condição: advogado e, ao 
mesmo tempo, homem que se volta para seu passado, 
tentando unir “as duas pontas da vida”. Machado 
de Assis brinca com seu leitor, trapaceando-o, pois 
63 SCHWARZ. Duas meninas, p.10.
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também aqui, como em Helena, nada é o que parece 
ser. Conforme nos diz Eugênio Gomes, em seu 
prefácio a O enigma de Capitu, Dom Casmurro, é “a 
narrativa mais ambígua da literatura nacional”.64

No texto de Bento Santiago, existe sempre 
o desejo de trazer seu leitor até ele, de maneira a 
transformar aquele que o lê numa presa fácil de sua 
escrita encantatória, inclusive no que diz respeito aos 
diversos tipos de leitores conhecidos ou esperados 
pelo narrador. Diz Gomes:

Frise-se, preliminarmente, que o 
romancista não se dirige apenas a um 
determinado tipo de leitor; os designativos 
que emprega no correr da narração variam 
muito neste particular: “leitor”, “leitor 
amigo”, “desgraçado leitor”, “leitor 
precoce”, “meu amigo”, “senhor meu 
amigo”, “leitora minha devota”, “leitora 
castíssima”, “dona leitora”, “querida” ou 
tão somente “leitora”. Isto mostra que 
o narrador tinha em vista certos tipos 
de leitores e acidentalmente se voltava 
para um ou outro, segundo a intenção e 
o impulso afetivo do momento, como fez 
de maneira direta no capítulo CXXIX, 
que é endereçado a uma personagem do 
romance: D. Sancha.65

64 GOMES. O enigma de Capitu, p. XV
65 GOMES. O enigma de Capitu, p. 5.
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É preciso notar que Gomes, no trecho citado, 
confunde Bento Santiago com Machado de Assis, e 
é necessário esclarecer também que há, no texto, a 
possibilidade de não se juntarem os dois discursos. 
São falas distintas, embora se liguem em vários 
pontos. Os vários tipos de leitor, como bem nota 
Gomes, aparecem de forma a facilitar ao narrador, 
Bento, seu caminho diante da corrente da narrativa que 
ele quer traçar. Ao criar essa estratégia, escrevendo 
seu texto autobiográfico, Bento Santiago seduz seu 
leitor, que se deslumbra e se deixa igualmente seduzir 
na esperança de uma revelação – afinal, todo leitor 
espera sempre uma revelação. Segundo Gomes,

[...] é natural que a variedade de 
escuta influa na apresentação ou no 
desenvolvimento da história. Esta, porém, 
representa um complexo de linguagem 
e matizes estilísticos que concilia todos 
os contrários, propiciando a assimilação 
integral. Todavia, quando o narrador a 
interrompe em tal ou qual altura para 
emitir pormenores de interesse artístico, 
explicando algum desígnio desta natureza, 
torna-se evidente que já não se situa no 
âmbito tradicional do gênero. Situa-
se antes sob o instável ângulo em que a 
revelação do processo técnico de uma 
história se sobrepõe incisivamente à 
realidade, que diligencia reconstruir, com 
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as transfigurações admissíveis, peculiares 
à imaginação criadora.66

Gomes aponta como Bento Santiago entende o 
processo da escrita e de sua recepção ao arquitetar uma 
estratégia para conquistar o público. Essa estratégia 
sedutora utilizada por Bento é ainda colocada por 
Gomes a partir da questão metalinguística. É a partir 
daí que se deve separar uma outra voz da de Bento 
Santiago: a voz autoral. Machado de Assis sabia 
como construir essa estratégia. O escritor diferencia-
se de Bento Santiago e, assim como este, ao escrever 
Dom Casmurro, faz seu jogo de sedução alcançar 
seus leitores de forma fácil. Se, por um lado, ele 
ganha os leitores, trazendo-os para a narrativa de 
forma a fazer com que estes sejam simpáticos para 
com seu narrador, ao mesmo tempo, os desvia de seu 
caminho natural: ler uma boa história e acomodar-
se a um final feliz. Aliás, o final feliz não acontece, 
e existem, ainda, inúmeras outras formas de desvio 
dentro do texto ficcionalmente escrito por Bento 
Santiago. Machado de Assis, criador de Bentinho, 
um escritor que escreve sua própria biografia: escritor 

66 GOMES. O enigma de Capitu, p. 5.



99

e escrevente que se misturam, se imiscuem um na 
escrita do outro. Segundo Roland Barthes, o escritor

[...] sabe perfeitamente que sua palavra, 
intransitiva por escolha e por lavor, 
inaugura uma ambiguidade, mesmo se 
ela se dá como peremptória, que ela se 
oferece paradoxalmente como um silêncio 
monumental a decifrar, que ela não pode 
ter outra divisa senão as palavras de 
Jacques Rigaut: E mesmo quando afirmo, 
interrogo ainda.67

O escrevente seria um homem transitivo, aquele 
que coloca em sua escrita

[...] um fim (testemunhar, explicar, 
ensinar) para o qual a palavra é apenas 
um meio; para eles, a palavra suporta 
um fazer, ela não o constitui. Eis pois a 
linguagem reduzida à natureza de um 
instrumento de comunicação, de um 
veículo do “pensamento”.68

Em Dom Casmurro, Machado de Assis utiliza 
uma técnica em que se desdobram dois autores de 
textos diferentes, autores distantes entre si e, ao 
mesmo tempo, muito próximos. É possível definir, 
portanto, duas categorias narrativas nesse mesmo 
texto. Schwarz, em Um mestre na periferia do 

67 BARTHES. Ensaios críticos, p. 36.
68 BARTHES. Ensaios críticos, p. 35-36.
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capitalismo, assinala a questão da dupla narração 
em Memórias póstumas de Brás Cubas. Segundo 
Schwarz, existem

[...] dois registros literários, um de grande 
porte intelectual, outro mais acanhado [...] 
A distância e a proximidade entre os dois, 
a sua alternância, a respiração e o modus 
vivendi que estabelecem – conjunções 
desabusadas, cuja verdade entretanto 
é arrebatadora – são feitos notáveis de 
arquitetura e orquestração narrativa.69

Schwarz faz a diferenciação ao constatar a 
existência de dois discursos em um mesmo lugar. 
Um discurso seria de ordem intelectual, enquanto 
o outro posaria de intelectual, sem o ser. Para 
Schwarz, caberia à crítica “interpretar esses ritmos”. 
Essa observação feita sobre Memórias póstumas de 
Brás Cubas serve muito bem para Dom Casmurro, 
principalmente quando Schwarz diz:

Um enredo portanto que serve à exposição 
metódica de um modo de ser, mais que ao 
desenvolvimento de uma ação, e que faz 
supor um narrador atrás do narrador, um 
narrador interessado em consequências, o 
oposto enfim de um narrador volúvel.70

69 SCHWARZ. Um mestre na periferia do capitalismo, p. 58-59.
70 SCHWARZ. Um mestre na periferia do capitalismo, p. 79.
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O pensamento de Schwarz vai ao encontro 
do pensamento de John Gledson, em Impostura 
e realismo, em que o autor desenvolve a teoria do 
narrador enganoso em Dom Casmurro. A dupla 
narração dar-se-ia a partir da utilização que Machado 
de Assis faz em seus romances e contos dos narradores 
em primeira pessoa. Segundo Gledson, 

[...] não devemos deixar de reconhecer 
o seguinte: embora Bento possa ser um 
enganador, ele é também um enganado. 
Isto é, não está – e por temperamento não 
pode estar – ciente de certos significados 
de sua história. Em outras palavras, 
Machado, em Dom Casmurro, não abre 
mão de alguns comentários “externos”, 
que se podem associar às narrativas em 
terceira pessoa, onde há claramente uma 
presença que transcende à das próprias 
personagens.
[...] em muitos outros casos, como 
veremos, Machado dissemina indícios 
dos significados ocultos do romance, dos 
quais, na ordem natural das coisas, Bento 
não pode ter ciência.71

Verifica-se que Gledson percebe, no 
romance, essa diferença entre dois pontos de vista: 
Bento Santiago não teria certeza sobre todas as 
implicações de sua escrita, enquanto Machado de 
71 GLEDSON. Impostura e realismo, p. 21-22.
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Assis possuiria a chave narrativa. A ambiguidade 
do texto adviria justamente dessas duas narrações 
superpostas: dois narradores simultâneos para uma 
mesma história. Creio, assim, que se pode desenhar 
um esquema que ficaria da seguinte forma: dos 
dois narradores, um, o narrador personificado em 
Bento Santiago, é conhecido de todos e chamado de 
narrador-personagem; o outro, o narrador que não 
se corporifica e está ligado a uma voz “superior”, 
situando-se mais próximo do narrador onisciente 
da narrativa tradicional, que passo a chamar de 
narrador-operador. É clara a posição de Machado 
de Assis na produção do texto, já que o narrador-
personagem, Bento Santiago, é um mero fantoche 
nas mãos de seu narrador-operador. Aqui, cabe 
muito bem a definição e a síntese de Lauro Belchior 
Mendes:

A voz que fala em Dom Casmurro não 
é exclusivamente a da personagem [...] 
Tampouco é a voz, pura e simples, do 
autor Machado de Assis, como poder-se-
ia talvez subentender das palavras de John 
Gledson. Quando falo de um segundo 
narrador, penso nele também enquanto 
criação do autor, enquanto montador e 
personagem, também ficção; mas porta-
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voz, sem dúvida, das intenções autorais, 
que se diluem ou se ocultam na fala da 
personagem, demasiado explícita ou 
exposta à exuberância das afirmações e 
também visível no fino trabalho de corte 
e montagem para a apresentação final do 
texto.72

Cabe aqui ressaltar que não se trata de dois 
narradores totalmente opostos, como nos parece 
dizer Alfredo Bosi, em ensaio recente, ao refutar 
a teoria da dissociação entre autor e personagem-
narrador. O crítico, parece-me, pensa essa teoria de 
forma maniqueísta. Ao falar de Memórias póstumas 
de Brás Cubas, Bosi afirma:

Não se tratava de um jogo de exclusões, 
de preto e branco, de mentira e verdade, de 
narrador vs. autor, mas de um movimento 
de inclusão de Brás Cubas em Machado 
de Assis.
[...]
Não se veja, portanto, um autor idealista 
que resolveu fabricar um narrador realista 
para melhor condená-lo à luz de uma 
visão moral exemplar pela qual os maus 
devem ser e serão escarmentados pela sua 
conduta.73

Na verdade, o que há nessa dissociação, pelo 

72 MENDES. A expressão brasileira: narrações exemplares, p. 36.
73 BOSI. Machado de Assis: o enigma do olhar, p. 39-40.
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menos aqui, e acredito que em Schwarz também, é 
a defesa de uma estratégia de escrita. É possível que 
a leitura de John Gledson se preste a esse tipo de 
interpretação, bem como a de Silviano Santiago.74 
Continuando a ilustrar o pensamento de Alfredo 
Bosi, cito sua impressão sobre a teoria da dissociação 
utilizada em Dom Casmurro:

Ignorar ou desqualificar o tom com que 
o drama é narrado, e supor que o autor 
tenha forjado, o tempo todo, um narrador 
desprezivelmente caviloso ao qual se deve 
recusar todo crédito, é levar a extremos 
problemáticos a hipótese da dissociação.75

Concordo com Bosi com relação a essa recusa 
total de crédito à narrativa do Casmurro. Afinal, a 
ambiguidade adviria justamente de não haver muita 
opção para o leitor a não ser fazer tal recusa. Bento é 
caviloso, sim, até mesmo quando depõe contra si; é 
digno de pena e também de ódio por parte do leitor. O 
que há nessa dissociação entre narrador e personagem 
apontada aqui e em Schwarz é a defesa da escrita. 
Vale notar que Bento Santiago ou Brás Cubas não são 
propriamente escritores, são pessoas que resolveram 
74 SANTIAGO. Uma literatura nos trópicos, 1978.
75 BOSI. Machado de Assis: o enigma do olhar, p. 41.
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escrever suas biografias sem dominarem uma arte, 
uma técnica de escrita. A diferença estaria justamente 
no fato de Machado de Assis criar uma segunda 
voz narrativa, o narrador-operador, que se situa 
além de seus narradores-personagens, é igualmente 
fictício, mas é um escritor que domina uma técnica. 
A genialidade do texto está em saber traçar os (des)
limites da escrita na qual os narradores também são 
mais uma ficção. Afinal, em Dom Casmurro, tudo é 
texto e a escrita machadiana faz questão de acentuar 
isso, mesmo que por vias transversas.

A escrita de Bento Santiago é funcional, visa a 
uma interação com o leitor para fazer com que ele, 
Bento, seja visto como alguém que, mesmo apesar das 
falhas, possui qualidades e jamais foi ruim para com 
a mulher que, agora, quer desqualificar. A mensagem 
para Bento é o que importa, é imediata. Lembro John 
Gledson:

É característico do uso que Machado de 
Assis faz do narrador em primeira pessoa, 
seja ele Brás Cubas, o conselheiro Aires, 
ou o padre de Casa Velha, que Machado 
está, de fato, bem distante do ponto de 
vista deles: o fato de todos serem, em 
graus diversos, convincentes e simpáticos 
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como personagens é parte essencial desse 
distanciamento – foram intencionalmente 
concebidos para agradar o leitor, aliciá-
lo no sentido de aceitar o ponto de vista 
do narrador.

[...] Concordamos com eles porque 
compartilhamos suas atitudes – é por isso 
que a (possível) inocência de Capitu levou 
tanto tempo para ser descoberta e, talvez, 
também por isso, foi descoberta por uma 
mulher. Brás Cubas, Bento e Aires possuem 
todos uma espécie de sofisticação, um 
conhecimento dos caminhos do mundo, 
que pode facilmente passar por sabedoria.

[...] Machado foi capaz de iludir o leitor 
por ter sido capaz de lisonjear seus 
preconceitos.76

Para Machado de Assis, escritor de um texto 
amargo e denunciador de seu personagem-escritor, 
interessa o jogo literário e suas diversas formas de 
expressão. A trapaça para com seu leitor, feita através 
da ação, parece não ser facilmente percebida. Uma 
ação desestruturadora da ordem natural das coisas, 
na leitura mesmo, em que o leitor não tem acesso 
aos fatos de forma cronológica. Esse tipo de desvio 
mina as certezas do leitor, fazendo com que este se 
perca em meio à narrativa. Essa intransitividade faz 
76 GLEDSON. Impostura e realismo, p. 8. (Destaques meus). O destaque em negrito 
é de Gledson
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com que a tessitura machadiana sobreviva ao relato 
autobiográfico de Bento Santiago.

Haroldo de Campos, em sua ideia de texto “gago 
e pobre”, trabalha com Dom Casmurro, mostrando 
o quanto há de ficcional no texto, que é muito mais 
lido como realidade na qual imperaria o “adultério”. 
Este seria o texto de Bento Santiago, ficcional, e que 
gira em torno desse significante, destrinchado por 
Campos:

[...] adulter vem de “ad + alter”, e 
pode significar também “alterado”, 
“falsificado”, “miscigenado”, “enxertado” 
(formas de estranhamento do mesmo no 
outro), quem sabe concordará comigo que 
a personagem principal de Dom Casmurro 
(e, por sinal, a maior criação machadiana 
para a estética de nosso romance) não 
é Capitolina/Capitu, mas o capítulo: 
esse capítulo gaguejante, antecipador 
e antecipado, interrompido, suspenso, 
remorado, tão metonimicamente 
ressaltado pelo velho Machado em sua 
lógica da parte pelo todo, do efeito pela 
causa, como os olhos e braços de Capitu.77

Campos continua, citando o caso de Flaubert e 
sua narração impessoal em Madame Bovary, no qual 
não há como imputar culpa a ninguém, cabendo ao 
77 CAMPOS. Metalinguagem e outras metas, p. 224.
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leitor julgar se há “a Verdade” ou apenas a expressão 
de uma verdade. O estudioso acredita, como eu, que 
assim acontece em Dom Casmurro, daí a noção de não 
se apurar se houve ou não adultério. Isso seria apenas 
mais um desvio que o texto obriga o leitor a fazer, 
pois o adultério é outro, como bem frisa Campos: é a 
adulteração do outro feita em si mesmo. É o discurso 
truncado e virulento de Bento Santiago que adultera a 
si mesmo, tentando se desculpar e, ao mesmo tempo, 
adulterando a imagem de Capitu, pois quer dar aos 
leitores uma única verdade. O texto machadiano está 
mais interessado nesse jogo literário – a polissemia 
do escrito – e completamente intransitivo, como nos 
mostra Campos:

Um discurso sem direticidade, portanto, 
e sem vínculos de autoria, cuja instância 
aberta entra em dialogia potencial com o 
foro íntimo de cada leitor, sem passar em 
julgado, definitiva e monologicamente, 
por um crivo autoral previamente 
avalizável segundo a moral vigente. Assim 
Machado, por seu turno, e usando de um 
dispositivo singular, a matéria pobre de 
seu capítulo esgarçado e lacunar, altera 
(adultera) o referente, ambigüizando o 
adultério, a ponto de fazê-lo indecidível. 
A estrutura taliônica do modelo penal 
de mundo é tornada irrisória pela 
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vertigem ilusionista que arruína a busca 
retificatória do vero e do certo no nível do 
real sancionável. O capítulo gaguejado, a 
evasiva do tartamudeio ficcional, adultera 
os padrões rígidos do mundo linearizado 
pela moral dos códigos formais, 
introduzindo a outridade irredutível 
(enquanto comportamento não-legislado, 
lábil), a qual, como efeito desse desgarrar 
do referente no texto, é inaferrável e não 
pode ser indigitada pelo dedo moralista. 
Função antecipadora, no plano dos 
modelos éticos do mundo, de um texto 
pobre.78

A diferenciação se faz justamente por meio da 
escrita de cada um. À intransitividade machadiana 
contrapõe-se a transitividade de Bento Santiago, um 
homem amargurado que busca, através da escrita, 
recuperar sua vida. Essa recuperação é impossível, 
conforme nos diz o próprio Bento Santiago:

O meu fim evidente era atar 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 
esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal 
comparando, semelhante à pintura que se 
põe na barba e nos cabelos, e que apenas 

78 CAMPOS. Metalinguagem e outras metas, p. 225.
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conserva o hábito externo, como se diz nas 
autópsias; o interno não agüenta tinta.79

A vida não é recuperável, mas a escrita parece 
possuir, para o personagem-narrador, um certo 
poder de recuperar o passado. As autópsias revelam 
sempre o que está escondido por dentro dos corpos. 
A metáfora de Bento Santiago é por si só um convite 
para que seu leitor o persiga, caçando-o pelo texto 
adentro, à procura do “verdadeiro” personagem. Da 
mesma forma, Machado de Assis, através da escrita 
de Bento Santiago, está dando a seu leitor a chave da 
leitura do texto. A expressão “o rosto é igual” aponta 
para o fato de as aparências serem enganadoras, como 
o próprio texto que, à primeira vista, é apenas mais 
uma narrativa realista, mas com fisionomia muito 
diferente. Os retratos irão mostrar, como será visto 
mais à frente, de que modo as relações entre aparência 
e essência norteiam toda a construção machadiana.

O compromisso sempre falhado80 da escrita é 
o ponto de partida para Bento Santiago desviar-se 
do que lhe interessa. Em primeiro lugar, há mesmo 
a recomposição de sua vida? Ou o que vem em 
79 ASSIS. Dom Casmurro, p. 810. (Destaque meu).
80 BARTHES. O rumor da língua, 1987.
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primeiro lugar é a difamação de uma mulher? Esse 
compromisso falhado se dá justamente por conta do 
raciocínio expresso por Bento, que pode ser ilustrado 
pela formulação barthesiana:

[...] é a evidência de que escrevo a vida (é 
verdade na minha cabeça) através dessas 
fórmulas herdadas de uma escrita anterior; 
ou ainda, mais precisamente, a vida é isso 
mesmo que vem já constituído como uma 
escrita literária: a escrita nascente é uma 
escrita passada.81

Ao escrever Dom Casmurro, Machado de Assis 
tinha em mente desmascarar uma classe social, como 
muito bem frisa Roberto Schwarz em Duas meninas. 
Havia um desejo de trazer à tona todos os problemas 
da classe burguesa do Brasil do fin de siécle. A moral 
da sociedade patriarcal era novamente trazida à 
baila, assim como o escritor fez em Helena. Acerca 
do desmascaramento dessa classe no romance, diz 
Silviano Santiago:

[...] desmascarar certos hábitos de 
raciocínio, certos mecanismos de 
pensamento, certa benevolência retórica – 
hábitos, mecanismos e benevolência que 
estão para sempre enraizados na cultura 
brasileira, na medida em que foi dirigida 

81 BARTHES. O rumor da língua, p. 116.
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pelo “bacharelismo”, que nada mais é, 
segundo Fernando de Azevedo, do que 
“um mecanismo de pensamento a que nos 
acostumara a forma retórica e livresca do 
ensino colonial”, e pelo ensino religioso.82

Bento Santiago é o retrato do homem brasileiro 
do século XIX, que posa de bom moço para esconder 
suas ambivalências e idiossincrasias. O fato de 
confessar algumas delas faz com que, aos olhos 
do público leitor, ele se torne alguém que assume 
suas culpas, mas que teve pela frente pessoas muito 
mais astutas, mais cruéis do que ele – ardil já então 
utilizado por Machado de Assis ao criar Brás Cubas, 
em 1881. O burguês ridículo, Brás Cubas, dono de 
uma máscara invejável de sujeito bem-posto na vida, 
que possui suas falhas, mas se vê e se mostra como 
um homem qualquer para seus leitores. Nas palavras 
de Brás Cubas: “Eu não sou cínico, caro leitor. Eu fui 
homem.”83 Machado, o escritor, sabia que desviar é 
seduzir.

Machado de Assis cria, como diria Roland 
Barthes muito depois, aquilo que seria o punctum84 
de Bento. O crítico francês fala sobre o punctum a 

82 SANTIAGO. Uma literatura nos trópicos, p. 47-48.
83 ASSIS. Memórias póstumas de Brás Cubas, p. 555.
84 BARTHES. A câmara clara, p. 25.
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partir da fotografia, já que, para ele, todos nós, ao 
visualizarmos uma foto, escolhemos, de forma 
inconsciente, um ponto a partir do qual iremos 
começar a ler essa mesma figura. A partir dessa 
escolha – aquilo que punge a cada ser vidente de uma 
imagem –, o sujeito diria de si.

Em se tratando de Bento Santiago e das 
fotografias às quais ele recorre em sua narrativa, 
o seu punctum seria justamente sua casa, em torno 
da qual giram as personagens que Bento cria e 
qualifica ao narrar sua vida. Cada personagem 
sempre recebe um capítulo à parte, principalmente 
o núcleo familiar: “[...] era a casa dos três viúvos.”85 
Tio Cosme, educado para ser capitalista, é apenas 
um mero agregado, parasita na casa da irmã, Dona 
Glória. Da mesma forma que Prima Justina, de 
quem Bento diz: “Vivia conosco por favor de minha 
mãe, e também por interesse; minha mãe queria ter 
uma senhora íntima ao pé de si, e antes parenta que 
estranha.”86 

Dona Glória é descrita como “boa criatura”; 
apaixonada pelo marido, encerra-se em luto eterno, 
85 ASSIS. Dom Casmurro, p. 815.
86 ASSIS. Dom Casmurro, p. 831. (Destaques meus).
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marcando sua extrema devoção a ele e escondendo 
“os saldos da juventude”, segundo Bento. Ela é 
fotografada como o modelo da esposa perfeita, a mãe 
exemplar. O pai, que Bento Santiago praticamente 
não conheceu, é descrito através do retrato que, nas 
palavras de Bento: [...] “mostra uns olhos redondos, 
que me acompanham para todos os lados, efeito da 
pintura que me assombrava em pequeno.”87A mãe 
é descrita como simpática e amável e o pai como 
algo meio monstruoso, assustador. A fotografia do 
casamento dos pais nos é dada a ver pelo narrador-
personagem como o ideal de um casamento perfeito 
para ele, sendo que as falas esboçadas por Bentinho 
para seu pai e sua mãe dão-nos a visão clara do que 
ele espera de um casamento. A mãe diz: “Sou toda 
sua, meu guapo cavalheiro!” O pai, por sua vez 
diz: “Vejam como esta moça me quer...”88 A fala 
imputada à mãe, nesse mundo criado e pretensamente 
controlado por Bentinho, denota a ideia de que a 
mulher tem que se submeter ao homem e que este 
detém a posse da figura feminina. Ideia romântica 
e, por conseguinte, burguesa e patriarcal.
87 ASSIS. Dom Casmurro, p. 816.
88 ASSIS. Dom Casmurro, p. 817.
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Ao acompanharmos as peripécias do 
personagem-narrador, vemos que a “boa criatura” 
é desfigurada através da descrição pormenorizada 
de suas ações: a superproteção ao filho, a sua 
carolice, sua rejeição à nora e, mais tarde, ao neto. 
O palimpsesto machadiano está se descamando e o 
que era encoberto ganha visibilidade. As metáforas 
ligadas à pintura são muitas: o retrato do pai e da 
mãe, a autópsia que não aguenta tinta, os retratos 
que desbotam, os painéis, o retrato de Escobar. As 
pistas estão espalhadas pelo texto, permeando a 
história, transformando, assim, a narrativa em algo 
a ser desenredado a partir de suas inúmeras tramas 
camufladas sob camadas e camadas de tinta e vozes 
superpostas. A mãe é extremamente possessiva 
e superprotetora. Ser protegido é extremamente 
agradável para alguém como o narrador, mas o que 
o leitor percebe é o quanto essa proteção desmedida 
atrapalha o seu desenvolvimento intelectual e afetivo.

Sua visão da mãe exemplar complica 
demasiadamente a posição de Capitu diante desse 
modelo feminino que ele construiu. O retrato da mãe, 
feito em “O agregado”, gênese de Dom Casmurro, 
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traz algumas variantes com relação à redação final que 
salientam essa diferença entre Capitu e Dona Glória. 
No conto, a mãe é descrita apenas em sua aparência 
física, sendo que seu retrato, existente na segunda 
versão, sequer aparece. O retrato é, no romance, a 
estratégia que Machado de Assis utiliza para melhor 
compor o perfil de Bento e sua ideia sobre a mãe. A 
boa criatura em que se configura Dona Glória para 
o filho aparece no retrato através de sua beleza e 
bondade, além de sua devoção eterna ao marido.

Símbolos elementares para a psicanálise 
freudiana, simultaneamente à escrita machadiana, 
colocam o narrador numa encruzilhada. O histórico 
de Bento Santiago inclui a mãe superprotetora da 
qual ele não consegue e não quer se libertar; descreve 
um pai com o qual ele não conseguiu romper, pois é 
obrigado a conviver com o seu fantasma; apresenta 
uma casa repleta de lembranças afetivas e, mesmo 
que habitada pelo pai morto, despertava toda uma 
ideia de lugar protetor, acolhedor, no qual o sujeito 
já foi feliz em um passado recente. A reconstrução, 
na velhice, da casa de Matacavalos, no Engenho 
Novo, o lar doce e amado da infância do narrador, 
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ressalta seu desejo de voltar aos braços da mãe. Pela 
glória da mãe, Dona Glória, a moradia do casal – 
Bento e Capitu – fica na praia da Glória. Não é mera 
coincidência.

Os objetos se entramam e se rearranjam 
nessa reconstrução impossível da vida, “que 
podia ter sido e que não foi”, como diria Manuel 
Bandeira,89 que se tenta realizar através da escrita. 
A reduplicação da mãe, reconstruída como modelo 
de solidez inequívoca e inquestionável: a casa está 
intimamente ligada a essa escrita de Bento, que busca 
desesperadamente um leitor, aquele que, de certa 
forma, ampara o autor do romance, demonstrando, 
mais uma vez, a busca pela mãe – o desejo pelo 
útero materno, onde a vida era tranquila e perfeita.

Silviano Santiago, em artigo de 1978, já 
apontava para uma leitura a partir dessas relações. 
O crítico atentou para o fato de que, se as casas, a 
da infância e a da velhice, são iguais, a casa do casal 
Capitu/Bento é diferente dessas, porém, o nome da 
mãe permanece. A casa que fica na praia da Glória é 
chamada apenas pelo nome de casa da Glória.90Ao 
89 BANDEIRA. Estrela da vida inteira, p. 107.
90 SANTIAGO. Uma literatura nos trópicos, p. 32.
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buscar a posse de uma perfeição existencial, o sujeito 
pensa controlar sua vida e a de todos aqueles que o 
cercam. É para a casa da mãe que Bento vai quando 
não consegue descansar daquilo que o aflige – a 
traição de Capitu está a rondar-lhe o pensamento 
–; pensa em suicídio, pois a morte seria um estado 
perfeito, sem incômodos. No temperamento, o 
narrador-personagem aproxima-se por demais dos 
românticos que cultuavam a morte como fuga da 
realidade. É ele quem nos fala:

Quando me achei com a morte no bolso 
senti tamanha alegria como se acabasse 
de tirar a sorte grande, ou ainda maior, 
porque o prêmio da loteria gasta-se, e a 
morte não se gasta. Fui a casa de minha 
mãe, com o fim de despedir-me, a título de 
visita. Ou de verdade ou por ilusão, tudo 
ali me pareceu melhor nesse dia, minha 
mãe menos triste, tio Cosme esquecido do 
coração, prima Justina de língua. Passei 
uma hora em paz. Cheguei a abrir mão 
do projeto. Que era preciso para viver? 
Nunca mais deixar aquela casa, ou 
prender aquela hora a mim mesmo...91

Bento, o escrevente, estaria buscando essa 
aprovação. Cerca-se, para tanto, em sua escrita, de 
todos os argumentos que possam lhe dar uma certa 
91 ASSIS. Dom Casmurro, p. 934. (Destaques meus).
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força, uma certa importância, para que os leitores 
acreditem nele. A escrita entraria nessa construção 
como esse local da perfeição em que ninguém pode 
desaboná-lo. Mais uma vez, a escrita machadiana é 
simultânea à escrita freudiana, ao abordar questões 
como o não-controle do sujeito sobre aquilo que ele 
fala.

Ao comparar seu casamento com o ideal de 
felicidade nupcial vislumbrado por ele na união dos 
pais, com certeza, ele não estaria satisfeito. Capitu 
não se rende às ordens de Bento Santiago, o que lhe 
dá a impressão de sempre estar sendo traído por ela. 
Capitu é descrita de forma a que o leitor a veja como 
uma figura oposta a Dona Glória. No capítulo que 
leva seu nome, o narrador conhece a capacidade de 
dissimulação de Capitu. É à condição de dissimulada 
que Capitu é elevada na narrativa.

Bento busca imprimir a seu relato o estatuto 
de verdade, ao se mostrar como a única testemunha 
do fato. O excesso de detalhes utilizado para 
descrever Capitu aos quatorze anos é um exemplo 
da demonstração dessa “verdade inconteste”:

Não podia tirar os olhos daquela criatura 
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de quatorze anos, alta, forte e cheia, 
apertada em um vestido de chita, meio 
desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 
duas tranças, com as pontas atadas uma à 
outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas 
costas. Morena, olhos claros e grandes, 
nariz reto e comprido, tinha a boca fina 
e o queixo largo. As mãos, a despeito de 
alguns ofícios rudes, eram curadas com 
amor; não cheiravam a sabões finos nem 
águas de toucador, mas com água de poço 
e sabão comum trazia-as sem mácula. 
Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, 
a que ela mesma dera alguns pontos.92

Nos capítulos que se sucedem, XIV e XV, 
Bento narra o fato de Capitu estar escondendo o que 
escrevera no muro: seus nomes. O que parece ser 
uma declaração de amor, logo fica constatado como 
fato: os dois se dão as mãos e se tornam “uma só 
criatura seráfica”.93 Logo são interrompidos pelo pai 
de Capitu, que disfarça bem a situação para que o 
pai nada perceba, ao passo que Bento narra o seu 
desconcerto diante da situação, ao mesmo tempo, 
comentando a desfaçatez de Capitu:

E séria, fitou em mim os olhos, convidando-
me ao jogo. O susto é naturalmente sério; 
eu estava ainda sob a ação do que trouxe a 
entrada de Pádua, e não fui capaz de rir, por 

92 ASSIS. Dom Casmurro, p. 822-823.
93 ASSIS. Dom Casmurro, p. 824.
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mais que devesse fazê-lo, para legitimar 
a resposta de Capitu. Esta, cansada de 
esperar, desviou o rosto, dizendo que 
eu não ria daquela vez por estar ao pé 
do pai. E nem assim ri. Há coisas que 
só se aprendem tarde; é mister nascer 
com elas para fazê-las cedo. E melhor 
é naturalmente cedo que artificialmente 
tarde. Capitu, após duas voltas, foi ter com 
a mãe, que continuava à porta da casa, 
deixando-nos a mim e ao pai encantados 
dela [...]94

Note-se como Bento, em meio a tanta 
informação, dá-nos a ver uma menina que sabe 
disfarçar desde os quatorze anos. Fingir, para ela, é 
algo que aprendeu a fazer muito cedo, enquanto ele 
só foi aprender isso “artificialmente tarde”. Aqui 
se mostra, mais uma vez, a estratégia machadiana 
– já vista em Helena – de dizer as coisas mais 
importantes em meio a muitas informações que 
fazem com que o leitor passe despercebido por elas. 
Subliminarmente, é dito como atuam as personagens 
ao tentarem conseguir seus intuitos de sedução. 
Junte-se a essa descrição a narração de Bento sobre 
as ideias de Capitu, no capítulo XVIII:

Como vês, Capitu, aos quatorze anos, 

94 ASSIS. Dom Casmurro, p. 824. (Destaque meu).
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tinha já ideias atrevidas, muito menos que 
outras que lhe vieram depois; mas eram 
só atrevidas em si, na prática faziam-se 
hábeis, sinuosas, surdas, e alcançavam 
o fim proposto, não de salto, mas aos 
saltinhos.95 

Como se pode ver, Bento nos dá uma ideia de 
como Capitu age: atua de forma sinuosa e atrevida. 
É apenas para Bento que ela demonstra sua raiva, 
sua revolta para com a mãe dele:

– Beata! Carola! Papa-missas!
Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de 
minha mãe, e minha mãe dela, que eu 
não podia entender tamanha explosão. 
É verdade que também gostava de mim, 
e naturalmente mais, ou melhor, ou de 
outra maneira, coisa bastante a explicar 
o despeito que lhe trazia a ameaça da 
separação; mas os impropérios, como 
entender que lhe chamasse nomes tão 
feios, e principalmente para deprimir 
costumes religiosos, que eram os seus? 
[...] Quis defendê-la, mas Capitu não me 
deixou, continuou a chamar-lhe beata e 
carola, em voz tão alta que tive medo fosse 
ouvida dos pais. Nunca a vi tão irritada 
como então; parecia disposta a dizer 
tudo a todos. Cerrava os dentes, abanava 
a cabeça... Eu, assustado, não sabia que 
fizesse; repetia os juramentos, prometia 
ir naquela mesma noite declarar em casa 
que, por nada neste mundo, entraria no 
seminário.96

95 ASSIS. Dom Casmurro, p. 829.
96 ASSIS. Dom Casmurro, p. 827.
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A revolta é justa, pois a vontade de Dona Glória 
pode fazer com que os planos de Capitu naufraguem. 
A forma da descrição utilizada por Bento vai ao 
encontro do que tento comprovar. Sua escrita gira 
sempre em torno das ações de Capitu, comentadas 
em meio a muitas outras falas, inclusive entre suas 
reações, passivas ou assustadas, diante da enorme 
capacidade que a companheira de infância possui 
para odiar ou armar planos com os quais ela seria 
beneficiada. Como exemplos, cito: o gosto de Capitu 
em exibir-se depois de casada (cap. CII); as cautelas 
financeiras, como o caso das libras esterlinas (cap. 
CVI), e as cautelas para com Bentinho (cap. CVII); a 
“arte fina” de Capitu (cap. CXV). Seu atrevimento e 
seu ódio, ao invés de serem colocados legitimamente 
diante da mãe de Bento, são escondidos sob uma 
camada de delicadeza e de cuidado que Capitu destina 
a ela quando esta se encontra enferma. A menina 
pobre sabe o quanto essa ajuda lhe serviria para, 
mais tarde, conquistar seu objetivo: tirar o amado 
do seminário e casar-se com ele. A inversão daquilo 
que lhe poderia ser fatal para alcançar seu ideal de 
felicidade, que poderia produzir uma reação contrária 
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a ela, na verdade, acaba por ser algo utilizado a seu 
favor. Como Helena, Capitu é hábil, diplomata e 
cordial. Como nos diz o próprio Bento,

Capitu era Capitu, isto é, uma criatura 
mui particular, mais mulher do que eu era 
homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se 
disse, fica também. Há conceitos que se 
devem incutir na alma do leitor, à força de 
repetição.97

Capitu era mais mulher do que ele era homem. 
Essa expressão reforça o poder dessa mulher frente 
a um homem fragilizado. O feminino é ressaltado de 
forma a confirmar o quanto a mocinha de aparência 
frágil mostra-se uma verdadeira guerreira, capaz de, 
para alcançar seus propósitos, passar por aquilo que 
não é, trapacear, e, ao final, trair os que a amaram. 
Ao contrário do que possa parecer, masculino e 
feminino estão nos lugares culturais tradicionais. A 
fragilidade daquilo que se instaura como feminino 
continua a ser representada, mas em Bentinho, que 
é, nesse momento, incapaz de agir. A atividade e a 
ação são colocadas pela cultura como parte do papel 
masculino, enquanto à mulher é dado o papel passivo. 
Luiz Costa Lima, citando Augusto Meyer, frisa bem 
97 ASSIS. Dom Casmurro, p. 841.
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esse caráter dicotômico na fala de Bento Santiago. 
Segundo Costa Lima,

[...] com uma argúcia em surdina, o ensaísta 
gaúcho (Augusto Meyer) ultrapassa a 
lamúria moralizante dos machadianos 
e via em Dom Casmurro “o livro de 
Capitu”, a obra em que a mulher deixa 
de ser anjo ou demônio, sempre contudo 
dominado e idealizado pelo “patrão”, 
para tornar-se “o conquistador” e não a 
“conquistada”. O conquistado, quase que 
digo: “a conquistada” é Bentinho, o polo 
feminino.98

Augusto Meyer e Costa Lima estão corretos em 
seus pontos de vista, embora a questão não seja de 
conquista. Capitu não conquista Bento porque este 
é inconquistável, pois já estaria irremediavelmente 
perdido para a mãe. Bento é que tentaria conquistar 
Capitu, que, como a escrita, é incapturável devido 
à sua força “masculina”, não pertencente a ela, mas 
dada por Bento, seu amado, criador e futuro marido. 
A relação dessa mulher escrita e desse pseudoescritor 
só se torna possível graças a essa rede tramada por 
um autor que verificava na literatura uma força 
descomunal, que desviava completamente aqueles 
que se aventuravam em seus caminhos. Bento sofre 
98 COSTA LIMA. Dispersa demanda, p. 88.



126

justamente por isso, por se lançar à escrita como 
forma de capturar a perfeição que a vida lhe negou. A 
escrita lhe devolve, na figura de Capitu, a imperfeição 
existente também em si própria, na medida em que 
uma e outra escapam ao controle que Bento quer ter 
sobre elas.

A descrição de Capitu não estaria completa se 
Bento não nos desse o retrato dos seus “olhos de 
ressaca”:

Retórica dos namorados, dá-me uma 
comparação exata e poética para dizer o 
que foram aqueles olhos de Capitu. Não 
me acode imagem capaz de dizer, sem 
quebra da dignidade do estilo, o que eles 
foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, 
de ressaca. É o que me dá ideia daquela 
feição nova. Traziam não sei que fluido 
misterioso e enérgico, uma força que 
arrastava para dentro, como a vaga que se 
retira da praia, nos dias de ressaca. Para 
não ser arrastado, agarrei-me às outras 
partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos 
cabelos espalhados pelos ombros; mas tão 
depressa buscava as pupilas, a onda que 
saía delas vinha crescendo, cava e escura, 
ameaçando envolver-me, puxar-me e 
tragar-me.99 

Os olhos de Capitu tragam Bento. A força deles 

99 ASSIS. Dom Casmurro, p. 843. (Destaque meu).
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é justamente a força de Capitu. Cabe lembrar aqui 
o quanto Estácio, o irmão de Helena, não gosta dos 
olhos da irmã. Bento é tragado: é o paciente que 
sofre a ação de Capitu. Mais uma vez, fica clara essa 
postura de colocar uma mulher como alguém ativa e 
um sujeito masculino em estado de total passividade. 
Diante da força arrebatadora de Capitu, Bento nada 
poderia fazer a não ser entregar-se. Capitu torna-se, 
então, símbolo da mulher que mata os que dela se 
aproximam, a devoradora de homens. Aquela que, 
ao contrário da figura da mãe, não oferece proteção 
alguma àqueles que dela necessitam.

A escrita machadiana constituir-se-ia da 
mesma forma, dando a impressão de abrigar o leitor, 
mas lhe tirando o sabor da vitória, da comodidade 
e do conforto: é a negação de qualquer abrigo, a 
maldade mesma escondida sob a face da beleza, 
inequivocamente gravada nos “olhos de ressaca” 
de Capitu. Esta seria a mulher diabólica à qual José 
Dias havia se referido através da figura da cigana. 
Bento nos dá o depoimento de José Dias: “Capitu, 
apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu... Você já 
reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua 
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e dissimulada.”100 Assim, os olhos de ressaca serão 
novamente descritos no capítulo CXXIII, desta vez, 
não os olhos apaixonados por ele, mas por outro, 
Escobar, morto por afogamento: 

Momento houve em que os olhos de Capitu 
fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o 
pranto nem palavras desta, mas grandes e 
abertos, como a vaga do mar lá fora, como 
se quisesse tragar também o nadador da 
manhã.101

Capitu, personagem de um outro personagem 
da ficção, sai do papel e ganha vida, mesmo contra a 
vontade de seu criador, em primeira instância, Bento 
Santiago. Ela é uma mulher/personagem de Bentinho, 
entretanto, toda a narrativa gira em torno dele e de sua 
paranoia em relação à traição da esposa. Apesar de 
ser um livro “autobiográfico”, Dom Casmurro exibe 
ao leitor uma personagem, em princípio secundária, 
que se mostra como personagem principal. Capitu 
rouba a cena de Bentinho, age às margens da escrita, 
sobrevive a seu próprio criador, transcende à mera 
representação. Ela seria, assim, a escrita machadiana 
que se expande a partir das margens, articulando-se 
100 ASSIS. Dom Casmurro, p. 834.
101 ASSIS. Dom Casmurro, p. 927.
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de forma a ser percebida, em suas intenções malignas, 
apenas a partir de um olhar muito atento, como o 
diabo que se utiliza do libreto divino para fazer sua 
própria ópera, na história contada a Bentinho por 
Marcolini. A narrativa não seria a mesma sem Capitu, 
personagem que ganha um grande destaque, pois, 
afinal, depende dela a imagem que Bentinho tem de 
si mesmo e que tenta recriar para o leitor.

Bento Santiago mira-se no olhar de Capitu, 
o que a leva a se tornar a principal personagem do 
texto. O fato de a crítica literária ter permanecido 
durante tantos anos discutindo a traição de Capitu é 
prova cabal dessa força da personagem. Bentinho e 
sua trama são extremamente dependentes dela, já que 
não há saída para eles sem recobrar sua lembrança. 
Esse é mais um desvio que nos é proposto por essa 
narrativa serpeante, da mesma forma que a história 
de Marcolini é um desvio no meio da trama, servindo, 
ao mesmo tempo, para lançar luzes sobre ela.

A narrativa de Dom Casmurro, como a de 
Helena, elabora suas outras várias narrativas auto 
explicitando-se num jogo constante de mise-en-
abyme, semeado no decorrer de toda a obra. A fala 
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de Marcolini, ao dizer que Deus não quis saber de 
ensaios e resolveu dividir a autoria da obra com o 
diabo, é um exemplo dessa relação estabelecida entre 
o personagem-narrador e sua personagem feminina, 
bem como das relações entre narrador-operador e 
suas criaturas:

Foi talvez um mal esta recusa; dela 
resultaram alguns desconcertos que a 
audiência prévia e a colaboração amiga 
teriam evitado. Com efeito, há lugares em 
que o verso vai para a direita e a música 
para a esquerda. Não falta mesmo quem 
diga que nisso mesmo está a beleza da 
composição, fugindo à monotonia.102

As armadilhas tramadas por Machado de 
Assis para seu narrador-personagem são inúmeras: 
a impressão de que ora um vai para a direita, ora 
o outro vai para a esquerda é constante. O desvio 
marca presença nos passos dessa escrita ébria, feita 
de guinadas as mais diversas. O grande salto que 
Machado pode ter dado no sentido de uma diferença 
em relação a seus contemporâneos está no fato de 
justamente ter privilegiado a enunciação. O enunciado 
é extremamente importante para ele como trama que 

102 ASSIS. Dom Casmurro, p. 818.
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se constrói para seduzir o leitor de seu tempo. As 
histórias e tramas contadas ganham força à medida 
que seu leitor começa a fazer suas autópsias e verifica 
o quanto há de armadilhas e trapaças preparadas tanto 
para suas personagens quanto para nós, leitores.

É ao lermos Dom Casmurro através desse 
fingimento de que só a literatura é capaz que 
conseguimos perceber o quanto a sociedade é 
espelhada em tipos os mais diversos e estranhos 
ao leitor médio que Machado de Assis possuía no 
século XIX. Seu texto, produzido como texto de 
prazer, transforma-se, de uma certa forma, em texto 
de gozo aos nossos olhos de leitores aristocráticos103 
do século XX. Nessa enunciação, a trama passa a ser 
elemento secundário e as armadilhas ficam um tanto 
quanto mais visíveis e, ao mesmo tempo, de mais 
difícil acesso. A todo o momento, podemos perceber 
a presença de dois autores ou de três vozes ou mais, 
mas a distinção dessas vozes torna-se complexa, tal 
o seu imbricamento. Daí o caráter de farsa da história 
em que todos parecem estar mascarados.
103 Os termos referem-se a expressões utilizadas por Roland Barthes: “[...] o interstício 
da fruição [do gozo] produz-se no volume das linguagens, na enunciação, não na sequência 
dos enunciados: não devorar, não engolir, mas pastar, aparar com minúcia, redescobrir, 
para ler esses autores de hoje, o lazer das antigas leituras: sermos leitores aristocráticos”. 
BARTHES. O prazer do texto, p. 20.
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Atento, novamente, para essa construção que, 
como enunciado, faz com que a leitura seja também 
ambígua. Pensar Bento Santiago como alguém 
que quer apenas incriminar sua mulher é quase 
indefensável, devido justamente à arte de Bento, 
ao buscar relatar todos os fatos, ao mostrar-nos as 
ambiguidades de Capitu e, por conseguinte, as suas 
próprias. Segundo o narrador-personagem, Capitu 
responde às suas acusações ao acusá-lo de ciumento 
e ao pedir que ele lhe diga tudo o que suspeita. O 
capítulo da conversa dos dois é precedido da ida 
de Bento ao teatro para ver Otelo: “[...] eu não vira 
nem lera nunca; sabia apenas o assunto e estimei a 
coincidência.”104

Mais uma vez, a ficção e a verdade da narrativa 
se misturam. Como na ópera de Marcolini, Bentinho 
quer se livrar de qualquer forma de seu “diabo” 
particular, que interfere em seu espetáculo: “O 
último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia 
morrer.”105A fixação de Bento pela morte de Capitu 
e de Ezequiel virá no capítulo seguinte, em que ele 
tenta envenenar o filho, pois é preciso livrar-se de 
104 ASSIS. Dom Casmurro, p. 934.
105 ASSIS. Dom Casmurro, p. 935.
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tudo aquilo que depõe contra a sua honra. Como 
se sabe, ele não tem coragem suficiente para levar 
o crime a cabo e prefere a saída cordial de exilá-
los na Suíça e visitar de vez em quando a Europa 
para dar satisfações à sociedade. Capitu continua a 
se comportar como o “demônio” que faz questão de 
desviar o verso ou a música para lugares diferentes 
daqueles que o “Deus” da narrativa quer levá-lo. 
Basta ver suas respostas, narradas por Bentinho. 
Sobre a acusação de adultério, ela lhe diz:

– Só se pode explicar tal injúria pela 
convicção sincera; entretanto, você que 
era tão cioso dos menores gestos, nunca 
revelou a menor sombra de desconfiança. 
Que é que lhe deu tal ideia? Diga, [...] diga 
tudo; depois do que ouvi, posso ouvir o 
resto, não pode ser muito. Que é que lhe 
deu agora tal convicção? Ande; Bentinho, 
fale! fale! Despeça-me daqui, mas diga 
tudo primeiro.106

Capitu, a acusada, é arrogante e demonstra 
seu ódio e sua indignação de forma a demonstrar 
sua verdade. Transcrevo o restante da cena para que 
se tenha a ideia de como a voz de Bento Santiago, 
transcrita por ele, a uma primeira visão, domina a 
narrativa:

106 ASSIS. Dom Casmurro, p. 937.
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– Há coisas que se não dizem.
– Que se não dizem só metade; mas já que 
disse metade, diga tudo.
Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da 
mesa. Podia estar um tanto confusa, o 
porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda 
uma vez que não teimasse.
– Não, Bentinho, ou conte o resto, para 
que eu me defenda, se você acha que 
tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa 
separação: não posso mais!
– A separação é coisa decidida, redargüi 
pegando-lhe na proposta. Era melhor que 
a fizéssemos por meias palavras ou em 
silêncio; cada um iria com a sua ferida. 
Uma vez, porém, que a senhora insiste, 
aqui vai o que lhe posso dizer e é tudo.
Não disse tudo; mal pude aludir aos amores 
de Escobar sem proferir-lhe o nome. 
Capitu não pôde deixar de rir, de um riso 
que eu sinto não poder transcrever aqui; 
depois, em um tom juntamente irônico e 
melancólico:
– Pois até os defuntos! Nem os mortos 
escapam aos seus ciúmes!
Concertou a capinha e ergueu-se. 
Suspirou, creio que suspirou, enquanto 
eu, que não pedia outra coisa mais que a 
plena justificação dela, disse-lhe não sei 
que palavras adequadas a este fim. Capitu 
olhou para mim com desdém, e murmurou:
– Sei a razão disto: é a casualidade 
da semelhança... A vontade de Deus 
explicará tudo... Ri-se? É natural; apesar 
do seminário, não acredita em Deus; eu 
creio... Mas não falemos nisto; não nos 
fica bem dizer mais nada.107

107 ASSIS. Dom Casmurro, p. 937-938. (Destaques meus).
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A voz do narrador-personagem é mostrada como 
aquela que dá sequência às questões da honra e quer 
mostrar ao leitor o quanto a ré é culpada, embora 
não se porte como tal; como já foi descrita há muito, 
na narrativa, como falsa, dissimulada, não seria, 
portanto, a primeira vez que ela mente. Ao leitor, 
não cabe desconfiar dessa voz nesse momento. A 
separação já está decidida desde o começo e ela não 
terá direito à defesa, já que o único a falar é ele, o juiz 
que já tem sua sentença pronta. A ré – ou vítima – não 
se contenta e deixa suas marcas, que são transcritas 
pelo marido/promotor. A ambiguidade da cena é 
muito grande, pois não seria necessário dar voz a essa 
mulher, visto que ela é considerada culpada. Bento 
teria vacilado nesse momento? É aí que se mostra a 
voz autoral, fazendo com que o acusador fale mais 
do que deveria e dê voz a quem não teria direito a 
defesa. Capitu fala e leva o discurso de seu criador 
para o lado que ele não queria, como o Diabo em sua 
constante errância na ópera de Deus.

A última fala de Capitu é emblemática de uma 
luta entre aquele que não tem poder e não tem outra 
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opção a não ser fingir uma certa submissão para poder 
se ver livre do jugo do outro, aquele que traz em si 
todas as leis internalizadas e as faz serem cumpridas 
à risca. Não há possibilidade de convivência; já que 
não se consegue caminhar em harmonia, resta a saída 
da cordialidade:

– Confiei a Deus todas as minhas 
amarguras, disse-me Capitu ao voltar da 
igreja; ouvi dentro de mim que a nossa 
separação é indispensável, e estou às suas 
ordens.
Os olhos com que me disse isto eram 
embuçados, como espreitando um gesto de 
recusa ou de espera. Contava com a minha 
debilidade ou com a própria incerteza em 
que eu podia estar da paternidade do outro, 
mas falhou tudo. Acaso haveria em mim 
um homem novo, um que aparecia agora, 
desde que impressões novas e fortes o 
descobriam? Nesse caso era um homem 
apenas encoberto. Respondi-lhe que ia 
pensar, e faríamos o que eu pensasse. Em 
verdade vos digo que tudo estava pensado 
e feito.108

A saída de Capitu beira o cinismo que Bento tanto 
lhe imputa. Afinal, ela acaba de vir da missa e pediu 
a Deus que a iluminasse. A ideia é fantástica, pois 
aqui se unem, finalmente, as duas pontas da narrativa, 

108 ASSIS. Dom Casmurro, p. 938. (Destaques meus).
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enunciado e enunciação se acomodam, graças à 
grande mestria de Machado de Assis, que coloca na 
boca da personagem que representaria o mal a palavra 
de Deus. Ou seja, ao Diabo da ópera resta recorrer 
a Deus para compreender a grande contradição dos 
homens que não conseguem viver sem criarem seus 
próprios problemas.109 O cinismo de Capitu e sua 
cordialidade, bem como sua dissimulação, estariam 
em deixar a Bento o julgamento final sobre sua vida. 
Como a escrita machadiana também confere ao leitor 
o julgamento final sobre si mesma. É claro que, antes, 
ela incomoda e nunca será completamente capturada. 
Por mais que esteja às ordens do leitor, ela jamais será 
apanhada no seu todo e suscitará sempre a releitura. 
Como Capitu, essa escrita possui “olhos de cigana 
oblíqua”.

O que advém dessa escrita em estradas sinuosas 
só poderia ser algo da ordem do desvio por meio 
de artifícios vários e intrincados, em sua maioria, 
em uma trama de forma direta. A embalagem da 
história é muito simples e bonita. A mola da caixa de 
surpresas machadiana é que se move com uma força 
109 Lembre-se da recorrência desse tema na obra do escritor, que já o havia trabalhado 
no conto “A igreja do Diabo”.
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descomunal e faz com que nós, leitores, ainda hoje, 
estejamos, de certa forma, perdidos neste universo 
onde nada é o que parece ser. O universo da máscara, 
da segunda natureza, da trapaça, do disfarce, da 
dissimulação, utilizado como forma de sobrevivência 
de uma escrita.
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Esaú e Jacó ou 
adiemos a virtude
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A narrativa Esaú e Jacó é, talvez, das mais 
estranhas de Machado de Assis. Estranha justamente 
porque subverte até mesmo o padrão de escrita que 
o próprio escritor criou com Memórias póstumas de 
Brás Cubas. É um texto considerado realista, mas 
não trabalha com as constantes do romance realista 
tradicional. Não há nele nenhum detalhe excessivo, 
há apenas aquilo que é necessário para dar ao leitor 
o conhecimento mínimo da trama. O escritor está 
sempre tentando não se fixar em fórmulas e buscando 
superar-se em termos de composição do romance. O 
olhar minimal sobre a narrativa exibe-se como uma 
grande brincadeira, ou melhor, como um jogo com o 
leitor. O Bruxo do Cosme Velho deixa-o sem rumo 
ao complicar o fluxo narrativo através das diversas 
intervenções de seu narrador (ou narradores) e das 
subtramas que, em si, nada acrescentam à história.

Segundo Lúcia Miguel Pereira, Esaú e Jacó 
começa a ser escrito em 1903 e é chamado, em 
princípio, Último, pois marcaria o fim da produção 
machadiana.110 Não o foi e não recebeu esse nome. 
Quando do seu lançamento, em 1904, Esaú e Jacó 

110 PEREIRA. Machado de Assis, p. 245.
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esgotou duas edições. Parece-me óbvio que os leitores 
de Machado de Assis compraram o livro por causa do 
nome do autor, pois o texto é incômodo e está muito 
além, inclusive, do insólito presente em Memórias 
póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro ou Quincas 
Borba. As obras anteriores trazem muitas questões 
diferentes e, principalmente, uma radicalização da 
escrita, que terá seu auge em Esaú e Jacó.

Já em 1907, José Veríssimo publicou sua crítica 
sobre esse texto machadiano, referindo-se a ele 
como sendo “o regalo literário do ano”.111 Em sua 
abordagem, Veríssimo faz a comparação entre os 
romances da chamada “segunda fase”, tratando-os 
da mesma forma, e pensa na recepção da obra:

Podem alguns desadorar o modo de escrita 
e composição desses romances, a maneira 
do autor, o seu estilo, e achar-lhe ao cabo 
alguma repetição e monotonia; a crítica, 
porém, não tem o direito de prescrever ao 
artista, nem os seus assuntos, nem como 
os deve tratar.112

O crítico continua sua resenha enfocando a 
figura do autor como alguém que nunca se fixou em 
escolas ou métodos:
111 VERÍSSIMO. Estudos de Literatura Brasileira, p. 116.
112 VERÍSSIMO. Estudos de Literatura Brasileira, p. 116.
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[Machado de Assis] é escritor que nunca 
de todo cedeu à influência de meios, 
de parcerias ou de escolas. Passou por 
diversas, que a todos aqui a vassalaram, 
sem se deixar dominar completamente 
por nenhuma delas, conservando senão 
intacta, independente a sua personalidade 
literária.113

Veríssimo atenta para o fato de que o livro 
traz, como todo texto de Machado de Assis, uma 
novidade, e, nesse caso específico, a novidade 
estava no “assunto, que tem, do modo por que é 
exposto, toda a figura de um fato novo”.114 Note-
se que o crítico observa bem o modo como o texto 
foi escrito, mas, quando se espera que ele fale da 
sua construção, envereda-se pelo enunciado e 
não o deixa mais – na verdade, uma característica 
que demonstra a dificuldade da crítica brasileira 
oriunda do século XIX. Exemplo disso é o fato de 
que as questões às quais ele se apega são o ódio dos 
gêmeos e o sofrimento da mãe. Natividade será vista 
de forma extremamente branda pelo crítico, que a 
coloca como peça-chave e a personagem mais bem 
construída da história, assim como o Conselheiro 
Aires.
113 VERÍSSIMO. Estudos de Literatura Brasileira, p. 117.
114 VERÍSSIMO. Estudos de Literatura Brasileira, p. 117.
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Veríssimo termina sua apreciação do texto 
machadiano da seguinte forma:

Contado assim, eu estou que este romance 
não tem interesse, nem graça, porque o 
que principalmente lhe dá qualidades, 
é, primeiro, a língua admirável, a rara 
ciência de dicção com que é escrito, e 
depois a arte peregrina e toda pessoal da 
composição, os mesmos tics e cacoetes 
do autor, o engenhoso artifício da 
apresentação, uma psicologia sutil, por 
vezes talvez e infelizmente rebuscada, 
mas sempre inteligente e com aquele sal 
de malícia caro aos paladares mais sãos. 
Não será talvez uma literatura forte, uma 
arte intensa capaz de comover-nos com 
emoções superiores; mas é, como raras, 
inteligente, original, distinta e deliciosa.115

O crítico salienta a importância da obra e sua 
“rara ciência de dicção”, mas não aborda essa dicção, 
tratando-a como “tics e cacoetes do autor”. Ainda 
é, nesse caso, a avaliação de um talento imenso – 
Machado de Assis tomado como o grande homem das 
letras no país, como se viu no capítulo I –, que pode 
fazer o que quiser sem prejuízo para a recepção de 
seus textos, pois há um nome que garante a qualidade 
da obra. Veríssimo ainda acrescenta que Esaú e Jacó 
não é um texto de “emoções superiores”, mas destaca 
115 VERÍSSIMO. Estudos de Literatura Brasileira, p. 119.
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a inteligência da obra e sua originalidade, indicando 
que, por ser da autoria de Machado de Assis, vale a 
leitura.

Lúcia Miguel Pereira, em sua apreciação do 
texto, numa biografia machadiana escrita em 1936, 
não faz mais que comparar Aires ao autor, além de 
dizer que o texto é “excessivamente prolongado” 
para tratar do tema da perfeição, já abordado por 
Machado de Assis em outros contos, segundo ela. 
A estudiosa traça uma espécie de simbiose entre 
o escritor e sua personagem, a tal ponto que Aires 
passa a ser a serenidade que Machado de Assis teria 
atingido:

Livro repisado, livro de velho, [...] Aires 
aumentou o enfastiamento de Machado de 
Assis, porque o arrancou à “voluptuosidade 
do nada”, ao prazer satânico de sondar as 
fontes da vida e achá-las vazias, à divina 
tortura do mistério.116 

A crítica continua sua explanação salientando a 
construção de Flora, como personagem machadiana 
e “herdeira do subjetivismo do autor”.117 Para ela, 
Aires seria a alma exterior, entediada e preocupada 
116 PEREIRA. Machado de Assis, p. 247.
117 PEREIRA. Machado de Assis, p. 249.
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em ler o mundo à sua volta a partir das aparências, 
enquanto Flora seria a alma interior e inquieta do 
velho Machado de Assis, que ouvia os “cochichos do 
nada”.118 Lúcia Miguel Pereira voltaria a abordar o 
mesmo assunto em Prosa de ficção, livro de 1950,119 
mas não acrescentaria muito ao que já havia dito em 
1936.

Outras leituras de Esaú e Jacó, que se 
aprofundam mais detidamente na obra, como o texto 
de Augusto Meyer, escrito em 1932, serão retomadas 
adiante, juntamente a análises mais contemporâneas. 
Vejamos aqui, ainda, a crítica feita por Octavio 
Brandão, em 1957, em um livro chamado O nihilista 
Machado de Assis, que, pela via marxista, esforça-se 
em dar uma visão da obra machadiana. Esaú e Jacó 
é, nesse estudo, completamente destruído, visto que 
sua preocupação maior é a própria escrita. A crítica 
de Brandão inicia-se com a indicação a respeito da 
falta de vida e de cor do romance. Segundo ele,

[...] é um romance onde tudo é chato, 
enfadonho, terra-a-terra, sem amplitude, 
sem elevação, sem profundeza. Os tipos 
são incolores. Os próprios acontecimentos, 

118 PEREIRA. Machado de Assis, p. 249.
119 PEREIRA. Prosa de ficção, 1950.
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como a proclamação da República, 
Deodoro e Floriano, são também incolores. 
No cemitério, os coveiros morrem de 
tédio. Tudo é cinzento.120

O ensaísta mostra que o que interessa é a 
“historieta insípida de dois gêmeos”, critica o autor 
por intervir no texto várias vezes fazendo “digressões 
e divagações inúteis” que não precisavam ser 
repetidas, já que o próprio narrador “reconhece que 
é enfadonho contar as mesmas coisas”.121 De modo 
idêntico a Lúcia Miguel Pereira, o crítico ressalta 
que Flora lembrava o próprio Machado de Assis, 
devido ao fato de possuir uma “alma dupla”, pois, 
segundo ele, ela “sofria um desdobramento e uma 
alienação da personalidade”.122 Para terminar, parece 
também concordar com Lúcia Miguel Pereira, ao 
dizer que o texto possui “algo de humano. Mas é 
muito pouco num livro de 430 páginas, cheias de 
quadros cinzentos...”.123

A reação não contém novidade alguma, pois 
o texto não é nada fácil para a maioria da crítica, 
acostumada a ler romances bem comportados em sua 
120 BRANDÃO. O nihilista Machado de Assis, p. 60-61.
121 BRANDÃO. O nihilista Machado de Assis, p. 61.
122 BRANDÃO. O nihilista Machado de Assis, p. 63.
123 BRANDÃO. O nihilista Machado de Assis, p. 66
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estruturação. Mesmo para uma machadiana como 
Lúcia Miguel Pereira, Esaú e Jacó aparece como um 
enigma complicado demais para ser decifrado. Só se 
vai começar a tentar essa decifração a partir da leitura 
de Eugênio Gomes, mas, creio que é em um texto de 
Alexandre Eulálio, de 1968, que Esaú e Jacó toma 
ares de obra séria e deixa de ser considerado como 
uma obra menor de Machado de Assis. 

O enredo desse romance é simples e banal, 
já que a história de dois gêmeos que se apaixonam 
por uma mesma mulher já fora muito utilizada, 
principalmente nos folhetins do século XIX. Pedro 
e Paulo são filhos de um casal pertencente à classe 
dominante brasileira: o pai, Santos, é um banqueiro; 
a mãe, Natividade, é uma senhora da sociedade, 
que possui muitos compromissos. Formando um 
típico casal burguês do século XIX, levam uma 
vida tranquila e pacata e têm uma relação estreita 
com a corte do imperador Pedro II e com uma série 
de pessoas conhecidas, entre elas, o casal Batista, 
pais de Flora, a moça por quem os gêmeos irão se 
apaixonar e duelar. Os gêmeos são partidários de 
ideias antagônicas – Pedro é monarquista e Paulo é 
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republicano –, confrontando-se com frequência, para 
desespero da mãe. O enredo é parco, mas é o que 
dá sustentação à armação machadiana, em que se 
misturam reflexões de caráter metafísico e literário e 
sobre a História do Brasil.

Já a partir da “Advertência”, o leitor é levado a 
crer na existência real de um tal Conselheiro Aires, 
que legou à posteridade sete cadernos, seis dos quais 
conteriam um diário, chamado de Memorial, e o 
sétimo “[...] trazia este título: Último. [...] Não trazia 
a mesma ordem de datas, com indicação da hora e do 
minuto, como usava neles. Era uma narrativa”.124

Esta advertência, inscrita no tecido ficcional, já 
lança o leitor em um jogo de aparências em que nada 
é o que parece ser. As contradições e os paradoxos do 
texto, trabalhados a partir de antíteses, são inúmeros, 
cabendo ao leitor aceitar o jogo que será instaurado 
a partir daí. Segundo Alfredo Bosi, o “[...] romance 
dos gêmeos [é uma] estranha história em que tudo é 
dobra ou cisão [...]”.125

Esse jogo é tramado por Machado de Assis de 
maneira extremamente explícita, ao mesmo tempo 
124 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 946.
125 BOSI. Machado de Assis: o enigma do olhar, p. 130.



149

em que nada se explicita verdadeiramente, por força 
de uma linguagem que gagueja – é em Esaú e Jacó 
que a dicção gaga da escrita machadiana se faz mais 
presente. Volto a lembrar que o termo gaguejar é 
aqui utilizado segundo a visão de Gilles Deleuze, já 
expressa no primeiro capítulo deste livro. Alexandre 
Eulálio, em texto realmente elucidativo sobre a 
organização formal do romance, mostra como Esaú 
e Jacó se constrói desconstruindo-se. Segundo ele,

[...] rompendo com a questão do gênero no 
seu tempo, o narrador fictício, delegado do 
autêntico criador, e seu porta-voz, abre o 
processo mesmo da criação, ao pretender 
fazer-se acompanhar do leitor às raízes 
do escrever. [...] estamos aqui diante 
de uma prematura tentativa para tornar 
visível ao público a dinamicidade mesma 
da criação, e, ao mesmo tempo, diante da 
intenção de sardonicamente apontar ao 
leitor as falácias do escrever; ao mesmo 
tempo narrar uma história, e fazer ver o 
modo capcioso pelo qual se a consegue 
escrever.126

À crítica perspicaz de Eulálio escapa a questão 
dos narradores, visto que ele só reconhece um 
narrador, o “narrador fictício”, quando, na verdade, 
é possível pensar em, no mínimo, três instâncias 
126 EULÁLIO. Escritos, p. 351.
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narradoras diferentes e que se interpenetram. É 
possível observar um autor – o Conselheiro Aires 
escrevente do Memorial e do Último, a narrativa – 
que deveria ser o narrador de sua própria narrativa 
e não o é, à medida que há um outro narrador além 
dele. Este último é sem rosto, sem nome e se parece 
muito com Aires, embora não seja nomeado como 
tal (a fortuna crítica legou a ele a voz de Aires). Há, 
ainda, um outro – a voz autoral –, que tramou esse 
(des)encontro de vozes. Esse esquema já emaranhado 
dá o tom de uma narrativa em que tudo é paradoxo.

A construção do texto a partir das diversas vozes 
narrativas e da não-fixação em individualidades 
– há um tratamento pouco diferenciado reservado 
aos personagens, fazendo com que eles se igualem 
ou não se destaquem obrigatoriamente do fundo 
retratado – permite-nos fazer uma aproximação 
desse romance machadiano com o Impressionismo 
francês do final do século XIX. Os contornos não se 
delineiam claramente, como nos quadros de Monet, 
Renoir, Pissaro. O movimento impressionista é 
tido como aquele que desafina com a forma de 
representação realista na pintura, assim como Esaú 
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e Jacó, conforme apontado por Eulálio, desafinaria 
com o Realismo literário vigente no período em 
que é escrito. Os contornos não são muito nítidos, 
são ambíguos a partir mesmo de sua construção/
desconstrução. Há uma heroína de romances 
românticos, perdida em uma narrativa aparentemente 
realista, há mulheres bastante dissimuladas, que 
manipulam seus maridos de forma evidente, mas 
que continuam, pelo casamento e pela posição 
social que ocupam, prisioneiras da sociedade. Se 
os gêmeos são idênticos na aparência, não o são, a 
princípio, nas ideias, embora elas sempre convirjam 
para um mesmo lugar. Há dois narradores que 
se parecem muito, como uma reduplicação dos 
gêmeos. A política, que até então, segundo alguns 
críticos, nunca havia sido tratada por Machado em 
seus romances, é deslocada e trazida à tona de forma 
aberta, discutida como anedota ou piada de salão. 
Por fim, há o tratado sobre a escrita, que é o que 
realmente importa ao senhor do jogo. 

Conforme já foi dito, o que nos interessa são 
as relações estabelecidas entre os narradores e suas 
personagens femininas, o que já se delimita a partir do 
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falso texto perigráfico da “Advertência”. A narração 
utilizada em Memórias póstumas de Brás Cubas e 
Dom Casmurro, em que há um narrador-personagem 
e um narrador-operador (ver capítulo 2), é feita de 
forma mais explícita, pois já nos é apresentado um 
narrador na figura de Aires – afinal, foi o Conselheiro 
Aires quem escreveu o Memorial e a narrativa. E, 
segundo a “Advertência”, a narrativa teria sido 
publicada: “Tal foi a razão de se publicar somente a 
narrativa”.127 Se a narrativa foi publicada, pode-se 
perguntar: por que Aires não é o narrador? Ou: por 
que não há apenas um narrador em terceira pessoa, 
que não faça confusões ou cite outros narradores? 
Ou ainda: por que essa narrativa traz o próprio Aires 
como personagem? Essa confusão entre os dois 
narradores vai-se fazendo maior quando há falas que 
parecem deslocadas ou equivocadas por parte de 
quem as narra.

Há sempre a necessidade de que o narrador conte 
a seu leitor o que se passou na mente das personagens, 
atitude que não poderia ser do próprio Aires, já que 
este faz parte da história. Wilton Cardoso, em seu 

127 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 946. [Destaque meu].
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texto sobre esse romance, coloca a questão de forma 
a conceber dois conselheiros, conforme revelado no 
trecho citado:

Posta assim a questão e verificado 
[...] que o Conselheiro se apresenta na 
primeira pessoa como autor de um texto 
em que há claras reminiscências de seu 
ofício diplomático, outra se levanta e é 
que há outro Aires dentro do romance, 
somando-se, pois, dois Conselheiros com 
personalidades bastante definidas.128

O crítico não abre mão de marcar bem as duas 
personalidades distintas que aparecem no texto, mas a 
questão não me parece tão fácil assim de ser resolvida. 
É certo que há dois narradores visíveis, além de as 
nomenclaturas utilizadas não estarem equivocadas e 
serem de fácil assimilação: o “Conselheiro autor” e 
o “Conselheiro personagem”. Essa relação é fácil de 
ser verificada, por exemplo, na cena não-presenciada 
por Aires-personagem, no morro do Castelo, quando 
da visita de Natividade e Perpétua à cabocla Bárbara. 
Se não presenciou a cena, como é possível que 
o narrador saiba o que se passou? Há frases que 
apontam para a presença de um narrador que assume 

128 CARDOSO, citado por MALARD. Edição crítica de Esaú e Jacó, p. 240.
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um foco narrativo externo subjetivo, em que mostra 
não só o que aconteceu, mas emite também sua 
opinião sobre as atitudes das personagens, como, por 
exemplo: “Custa-me dizer que acendeu um cigarro, 
mas digo, porque é verdade, e o fumo concorda com 
o ofício”.129A tentativa de aproximar a narrativa à 
realidade estaria entrevista nas expressões “custa-
me” e “digo, porque é verdade”. Ao mesmo tempo 
em que a narrativa é exaltada como verdadeira, o 
narrador esforça-se, contraditoriamente, em mostrar 
que tudo não passa de um raconto, da representação 
de um acontecimento:

Bárbara inclinava-se aos retratos, apertava 
uma madeixa de cabelos em cada mão, e 
fitava-as, e cheirava-as, e escutava-as, sem 
a afetação que porventura achardes nesta 
linha.130

Quando a sorte ri, toda a natureza ri 
também, e o coração ri como tudo o 
mais. Tal foi a explicação que, por outras 
palavras menos especulativas, deu o 
irmão das almas aos dous mil-réis.131

Esse narrador quer dar mostras de que tudo 
não passa de representação, o que, em se tratando 
129 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 949.
130 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 949. [Destaque meu].
131 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 951-952. [Destaque meu].
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de Machado de Assis, nunca havia ficado tão às 
claras assim. Haveria agora, em 1904, um escritor 
que confiaria em um certo amadurecimento de seu 
público com relação às questões da representação? 
O que existe nessa explicitação não se parece muito 
com a atitude de um ex-diplomata que agora escreve 
uma narrativa. Tome-se como exemplo a exposição 
das ideias de Nóbrega quando este resolve pegar a 
nota de dois mil réis que Natividade joga na bacia 
das almas:

Se minto, não é de intenção. Em verdade, 
as palavras não saíram assim articuladas 
e claras, nem as débeis, nem as menos 
débeis; todas faziam uma zoeira aos 
ouvidos da consciência. Traduzi-as em 
língua falada, a fim de ser entendido das 
pessoas que me lêem; não sei como se 
poderia transcrever para o papel um rumor 
surdo e outro menos surdo, um atrás de 
outro e todos confusos para o fim, até que 
o segundo ficou só: “não tirou a nota a 
ninguém... a dona é que a pôs na bacia por 
sua mão... também ele era alma...”132

A discussão do narrador sobre a questão de 
como descrever o funcionamento de uma consciência 
mostra a explicitação da representação. Em conversa 

132 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 952-953. [Destaque meu].
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direta com seus leitores, o narrador faz questão de 
esclarecer sobre como se dá esse processo.

Aires, até agora, o suposto narrador, pois 
até então não havia aparecido como personagem, 
conhece tudo sobre as outras personagens. No 
capítulo XII, “Esse Aires”, ele aparece como 
personagem narrada por um outro. O Conselheiro 
Aires, o autor da narrativa e do memorial, será 
então descrito, fazendo o leitor deparar-se com 
aquele que até ali era o narrador e é apenas mais 
uma personagem. O próprio título do capítulo, ao 
utilizar o pronome demonstrativo “esse”, assinala 
um maior distanciamento entre quem fala e o objeto 
descrito. Assim, pode-se concordar com Cardoso, 
que traça a diferença entre os dois narradores, mas 
o que me parece ocorrer aqui é mais um efeito de 
retórica. Esse artifício, comum aos diplomatas, não 
pertence, como criação, a Aires, mas sim a um outro 
narrador, ainda maior que os dois Conselheiros. Não 
deixa de ser interessante também citar mais uma 
questão que a psicanálise iria utilizar ou teorizar 
sobre um eu que se fala como outro – essa estranha 
forma de se autodescrever como um estranho para 
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si mesmo, adulterar-se. Ao separar-se de si, o 
narrador daria maior credibilidade à sua história, 
configurando uma maneira de se tornar conhecido 
para si próprio, não fosse a forma, caricatural e em 
nada positiva, como o Aires-narrador descreve o 
Aires-personagem. Seria Aires o diplomata tentando 
se mostrar como alguém que não é? Sobre Aires, o 
narrador onisciente irá nos dizer:

Esse Aires que aí aparece conserva ainda 
agora algumas das virtudes daquele tempo, 
e quase nenhum vício. Não atribuas tal 
estado a qualquer propósito. Nem creias 
que vai nisto um pouco de homenagem à 
modéstia da pessoa. 
Não, senhor, é verdade pura e natural 
efeito. Apesar dos quarenta anos, ou 
quarenta e dous, e talvez por isso mesmo, 
era um belo tipo de homem. Diplomata de 
carreira, chegara dias antes do Pacífico, 
com uma licença de seis meses.
Não me demoro em descrevê-lo. Imagina 
só que trazia o calo do ofício, o sorriso 
aprovador, a fala branda e cautelosa, o ar 
da ocasião, a expressão adequada, tudo tão 
bem distribuído que era um gosto ouvi-
lo e vê-lo. Talvez a pele da cara rapada 
estivesse prestes a mostrar os primeiros 
sinais do tempo. Ainda assim o bigode, 
que era moço na cor e no apuro com que 
acabava em ponta fina e rija, daria um 
ar de frescura no rosto, quando o meio 
século chegasse. O mesmo faria o cabelo, 
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vagamente grisalho, apartado ao centro. 
No alto da cabeça havia um início de 
calva. Na botoeira uma flor eterna.133

O narrador sabe tudo sobre o Conselheiro Aires, 
inclusive fará uma inconfidência ao contar, logo em 
seguida, que o ex-diplomata havia se apaixonado, na 
juventude, por Natividade. Esse tipo de descrição se 
parece mais com o que Johnson, citado por Antonio 
Candido, chama de “personagem de costumes”. 
Segundo Candido,

[...] as “personagens de costumes” são 
[...] apresentadas por meio de traços 
distintivos, fortemente escolhidos e 
marcados [...] Estes traços são fixados de 
uma vez para sempre, e cada vez que a 
personagem surge na ação, basta invocar 
um deles.134

Esse tipo seria adequado à caricatura, segundo 
o próprio Candido. É o que me parece marcar a 
construção das personagens feita por Machado 
de Assis em Esaú e Jacó, pois esse narrador fala 
demais. Seria ele semelhante ao narrador de Helena? 
Sua estrutura está longe da ambiguidade narrativa 
presente em Dom Casmurro. Neste, o caráter do 
133 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 964.
134 CANDIDO. A personagem de ficção, p. 61.
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personagem-narrador vai sendo desvendado pelo 
leitor, aos poucos, a partir de suas ações. Aires nos 
é entregue inteiramente logo quando aparece. Ao 
pensarmos em Dom Casmurro, vemos que isso pesa 
mais contra o narrador-personagem do que contra a 
personagem posta em julgamento, no caso, Capitu. 
Em Esaú e Jacó, deparamo-nos com um narrador 
que quer destruir a reputação de suas personagens, já 
mostradas em sua inteireza a partir de suas entradas 
em cena. A descrição de Aires continua e, dessa vez, 
seu caráter será desvendado ao leitor:

Era cordato, repito, embora esta palavra 
não exprima exatamente o que quero dizer. 
Tinha o coração disposto a aceitar tudo, 
não por inclinação à harmonia, senão por 
tédio à controvérsia. Para conhecer esta 
aversão, bastava tê-lo visto entrar, antes, 
em visita ao casal Santos. Pessoas de fora 
e da família conversavam da Cabocla do 
Castelo.
 – Chega a propósito, conselheiro, disse 
Perpétua. Que pensa o senhor da cabocla 
do Castelo?
Aires não pensava nada, mas percebeu que 
os outros pensavam alguma cousa, e fez 
um gesto de dous sexos. Como insistissem, 
não escolheu nenhuma das duas opiniões, 
achou outra, média, que contentou a 
ambos os lados, cousa rara em opiniões 
médias. Sabes que o destino delas é serem 
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desdenhadas. Mas este Aires, – José da 
Costa Marcondes Aires, – tinha que nas 
controvérsias uma opinião dúbia ou média 
pode trazer a oportunidade de uma pílula, 
e compunha as suas de tal jeito, que o 
enfermo, se não sarava, não morria, e é o 
mais que fazem pílulas.135

O caráter de Aires já está delineado desde 
o começo. Da mesma forma que Capitu entra na 
narrativa como dissimulada, Aires entra como cordato 
e ambíguo, um verdadeiro diplomata que carrega “o 
calo do ofício”. Suas pílulas não passariam de um 
placebo para permanecer “fora da festa da vida”.136 
Ele não incomoda ninguém, também não se perturba 
com nada: é inabalável em sua cordialidade.

É provável que o leitor tenha a falsa certeza de 
que Aires não é o narrador, mas que sua narrativa foi 
adaptada por um outro. Assim, poder-se-ia pensar 
que houve uma apropriação da narrativa de Aires, 
empreendida por um outro. O ponto fundamental 
da construção de Esaú e Jacó é justamente essa 
característica de texto metalinguístico, que está 
sempre presente, marcando seu caráter de objeto em 
construção, texto que sempre a reflete, que deixa 
135 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 965. [Destaques meus].
136 Essa expressão surge em um conto de James Joyce chamado “Um caso trágico”. 
JOYCE. Dublinenses, p. 112-122.
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abertos todos os pontos em que se desmascara. São 
capítulos e mais capítulos em que o narrador e seu autor 
se digladiam, mostrando o quanto estão interessados 
em explicitar o estatuto textual dessa obra. Assim, 
são as constantes conversas com o leitor, nas quais 
o narrador se dirige a eles diretamente, muitas vezes 
chamando-os de “leitora”, pois é ciente que a maioria 
de seus leitores é formada pelo público feminino, 
conforme demonstrado no capítulo 2. A palavra 
“apropriação” não estaria descontextualizada, já que 
essa questão é discutida no texto. O velho Machado 
de Assis já estaria adiantando proposições teóricas 
discutidas ou formalizadas na contemporaneidade, 
como mostra este exemplo:

Há frases assim felizes. Nascem 
modestamente, como a gente pobre; 
quando menos pensam, estão governando 
o mundo, à semelhança das ideias. As 
próprias ideias nem sempre conservam 
o nome do pai; muitas aparecem órfãs, 
nascidas de nada e de ninguém. Cada um 
pega delas, verte-as como pode, e vai levá-
las à feira, onde todos as têm por suas.137

Da mesma forma que há a apropriação dos 
cadernos e da narrativa, encontra-se a discussão 
sobre a autoria e a recepção da obra:
137 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 993.
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[...] o que importa é que cada um tenha as suas ideias 
e se bata por elas, até que elas vençam. Agora que os 
outros as interpretem mal é cousa que não deve afligir 
o autor.138

É interessante observar que a questão da autoria 
é colocada a partir da noção de ideias – e colocada 
na boca da personagem Aires –, mas nada impede 
que seja interpretada como a obra. Trata-se de uma 
forma de disfarçar, mais uma vez, o que está patente. 
A representação se faz em sua explicitação ou finge-se 
que se está escondendo a própria representação. São 
frases que, ao mesmo tempo, esclarecem a gênese 
do livro que o leitor está lendo e não colaboram a 
esclarecer o que lê; muitas vezes, parece uma colcha 
de retalhos ou de pensamentos mal costurados sobre 
uma série de questões. Augusto Meyer já havia 
notado isso de forma admirável. Segundo ele, “[...] 
mais que os outros romances de Machado, Esaú e 
Jacó é uma indelineável mistura de temas e motivos, 
meada a que se perdeu de propósito o fio”.139 É uma 
bordadura muito estranha essa que se afigura aos 
olhos do leitor:
138 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 1000.
139 MEYER. Machado de Assis, p. 168.
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Do ponto de vista de um mais perfeito 
acabamento na composição dos seus 
romances, faltou decerto a Machado de 
Assis a coragem de cortar ou moderar 
as digressões de autor, que muitas vezes 
perturbam a ressonância emotiva do leitor 
no momento mais imprevisto, em vez de 
ajudá-la [...].140

O texto de Meyer, em sua restrição a Machado de 
Assis, mostra como o crítico percebeu, de uma forma 
indireta, a intencionalidade de perturbar o leitor, 
utilizada a todo o momento no texto. É ao desconcerto 
que se visa. É interesse do texto incomodar, tirar o 
leitor de seu lugar habitual, dando-lhe um labirinto 
inextricável para jogar. John Gledson compartilha da 
mesma opinião, ao dizer sobre as “cousas futuras” 
preditas:

Esaú e Jacó [...] mergulha o leitor num 
estado de incerteza e confusão que 
não difere muito do que sente a própria 
Natividade; tão ansioso para descobrir o 
sentido dos acontecimentos e a natureza 
das “cousas futuras” mas, em maior 
ou menor grau, também tão privado de 
meios de saber. Fica bem claro que esse 
mergulho é o principal propósito do enredo 
desgastado e do agressivo ponto de vista 
narrativo [...] Com isso o leitor é colocado 

140 MEYER. Machado de Assis, p. 164.



164

num nível de ignorância e desorientação 
análogo ao dos personagens.141 

A confusão entre os narradores, feita no 
romance, dá-se também através das várias citações 
que falam da existência do Memorial que serviu de 
base para a construção da narrativa: “[...] tais não 
rezam as notas que servem a este livro”.142 Existem 
também citações retiradas diretamente dele: “Foi 
o que ele mesmo escreveu no Memorial. Com esta 
nota: ‘A meiga criatura [Flora] agradeceu-me estas 
cinco palavras’.”143

Essa passagem é um pequeno exemplo do 
estratagema utilizado por Machado de Assis para 
fazer com que seu leitor perca a orientação sobre 
quem estaria realmente narrando a história de Esaú 
e Jacó, ou melhor, de Pedro e Paulo. O exemplo que 
se segue é uma amostra de que o romance, ao citar o 
Memorial, não se utiliza apenas de pequenos trechos 
dele:

[Aires] usava também guardar por escrito 
as descobertas, observações, reflexões, 
críticas e anedotas, tendo para isso uma 

141 GLEDSON. Ficção e história, p. 188.
142 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 983
143 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 1009.
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série de cadernos, a que dava o nome de 
Memorial. Naquela noite escreveu estas 
linhas:

“Noite em casa da família Santos, sem 
voltarete. Falou-se na cabocla do castelo. 
Desconfio que Natividade ou a irmã 
quer consultá-la; não será decerto a meu 
respeito.

Natividade e um padre Guedes que lá 
estava, gordo e maduro, eram as únicas 
pessoas interessantes da noite. O resto 
insípido, mas insípido por necessidade, 
não podendo ser outra cousa mais que 
insípido. Quando o padre e Natividade 
me deixavam entregue à insipidez dos 
outros, eu tentava fugir-lhe pela memória, 
recordando sensações, revivendo quadros, 
viagens, pessoas. Foi assim que pensei na 
Capponi, a quem vi hoje pelas costas, na 
Rua da Quitanda.

Conheci-a aqui no finado Hotel de D. 
Pedro, lá vão anos. Era dançarina; eu 
mesmo já a tinha visto dançar em Veneza. 
Pobre Capponi! Andando, o pé esquerdo 
saía-lhe do sapato e mostrava no calcanhar 
da meia um buraquinho de saudade.

Afinal tornei à eterna insipidez dos 
outros. Não acabo de crer como é que esta 
senhora, aliás tão fina, pode organizar 
noites como a de hoje. Não é que os 
outros não buscassem ser interessantes, 
e, se intenções valessem, nenhum livro 
os valeria; mas não o eram, por mais 
que tentassem. Enfim, lá vão; esperemos 
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outras noites que tragam melhores sujeitos 
sem esforço algum. O que o berço dá só a 
cova o tira, diz um velho adágio nosso. Eu 
posso, truncando um verso ao meu Dante, 
escrever de tais insípidos:

Dico, che quando l’anima mal nata.144 

A anotação de Aires abarca desde a insipidez 
dos convidados até o fato de a anfitriã ser interessante, 
além de desferir sua ironia para com seu passado e 
para com aquelas criaturas decadentes, como a velha 
dançarina. Imagem da efemeridade da vida diante 
da eternidade do escrito, a Capponi, seu pé saindo 
do sapato e sua meia com o “furinho de saudade” 
representam tudo aquilo de que Aires tem mais horror: 
o tempo que passa. Aires, em seu horror, assemelha-
se a Brás Cubas, sendo que o que se constrói mais 
uma vez é uma intratextualidade trabalhada pela 
voz autoral, dona de uma obra maior que a do 
Conselheiro, seja ele o narrador ou a personagem. 
Essa autorreferência só pode ser operada por esse 
terceiro narrador.

É bom notar que, se o texto do Memorial começa 
com aspas, não termina com elas, dando acesso ao 

144 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 965-966.
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leitor a um outro capítulo, o XIII, que vai discutir, 
mais uma vez, a questão narrativa.145A impressão de 
que Aires é autor do texto de todo o livro fica ainda 
mais embaçada, e o leitor, mais uma vez, perdido. 
A própria epígrafe do romance é uma citação de 
Aires, que vai ser discutida no capítulo que se segue, 
chamado, justamente “A epígrafe”.

Esse capítulo define o jogo e, não é por acaso, que 
seja o de número XIII: o xadrez será o jogo proposto 
e será jogado a partir das explicações do narrador 
durante o capítulo. O fato de ser o de número treze é 
uma pista, da mesma forma que os outros números 
que aparecem no romance – todos podem ser pensados 
como pistas para o deciframento da narrativa. Muitas 
vezes, o narrador as dá para que sirvam de “lunetas 
para o leitor”. Essas pistas encontram-se não só nos 
números como também na epígrafe, nos nomes das 
personagens, nas datas históricas, nos provérbios. 
Mas, na verdade, acabam deixando o leitor ainda 
mais confuso, pois são como pistas falsas ou como 
145 Das edições consultadas (W.M. Jackson, 1938; Comissão Machado de Assis/ 
Civilização Brasileira/MEC, 1977; Garnier, 1988; Autêntica, 1998), nenhuma traz as aspas 
ao final do capítulo. A da Francisco Alves, 1976, e a da Nova Aguilar, 1997, são as únicas 
que trazem aspas. Como a da Comissão Machado de Assis parece-me ser a mais correta 
devido ao trabalho filológico realizado especialmente para aquela edição, creio poder, 
através dela, confirmar a minha hipótese.
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um estímulo para quem aceita o jogo e quer ter apenas 
uma visão das coisas. São, portanto, mais desvios do 
curso “normal” da narrativa, mais um gaguejar. 

Tudo isso faz parte de um projeto machadiano 
de escrita que se desmascara a si mesma, vestindo 
a máscara da farsa. O jogo a ser jogado é maior e 
reúne todos esses elementos e mais outros que não 
se mostram facilmente ao decifrador. É a parte lúdica 
que interessa ao escritor. O leitor que persegue as 
pistas, sejam elas falsas ou não, e tenta vencer, mesmo 
sabendo que é um jogo perdido desde o começo, 
conseguirá ter o grande prazer de ver uma escrita 
que se arquiteta a partir de sua própria leitura. É um 
criador diabólico que se apresenta perversamente, ao 
se colocar enquanto objeto de desejo que deve ser 
buscado constantemente, através da narrativa, mas 
nunca é alcançado, frustrando as expectativas do 
leitor.

Essa estratégia já havia sido utilizada em Helena 
e Dom Casmurro, como foi visto nos capítulos 
anteriores, mas, aqui, ela tem requintes de sadismo, 
pois o que se nos apresenta é um grande sofrimento. 
Em “A causa secreta”, Machado de Assis já havia 
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trabalhado uma personagem que tinha um enorme 
prazer em presenciar o sofrimento alheio. Nesse conto, 
porém, o sadismo estava no enunciado. Em Esaú e 
Jacó, encontra-se na enunciação e na sua relação com 
o leitor. O gozo com o sofrimento do leitor, perdido 
no emaranhado de tanto texto, de tanta informação, 
de tanto desalento e de tanto desamparo, faz com que 
a linguagem atue como algo radicalmente malévolo.

O narrador mostra que está sempre jogando 
com o leitor ao dizer que está dando a este um par de 
lunetas que não serve para muita coisa. O texto, de 
certa forma, é obscuro para quem se arrisca por suas 
linhas, pois se deve trabalhar muito para se chegar 
a alguma “verdade” sobre o labirinto repleto de 
enganos construído por Machado de Assis, se é que 
há alguma verdade. O capítulo XIII se inicia com a 
fala do narrador onisciente e configura-se como uma 
conversa direta com os leitores, para mostrar que sua 
narrativa não passaria de um jogo de xadrez. Função 
de todo texto literário, o jogo é aqui deslindado.

O xadrez não é um jogo simples, daí a 
dificuldade; numa partida, existem lances que podem 
ser previstos ou não, dependendo da astúcia de cada 
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jogador. De acordo com Gondim da Fonseca, em 
sua biografia “honesta e definitiva” de Machado 
de Assis, o escritor gostava muito de jogar. Jogava 
todo tipo de jogo, incluindo as damas e o gamão, 
mas gostava especialmente do xadrez. Segundo o 
biógrafo, Machado era “craquíssimo no xadrez”, 
tendo participado de um torneio, em 1880, quando 
foi selecionado entre os seis melhores enxadristas 
cariocas, garantindo o terceiro lugar.146A biografia 
escrita por Gondim da Fonseca não é muito confiável 
em vários aspectos, mas, com relação ao jogo, é bom 
assinalar que Machado de Assis de fato dominava 
a arte do xadrez, o que está patente em sua escrita. 
Machado de Assis era ainda um bom jogador de 
gamão, jogo que depende do raciocínio e também da 
sorte nos dados. Mas o xadrez, ao contrário, depende 
do puro raciocínio lógico e da astúcia do jogador. 
As peças possuem ações fixas e podem, de repente, 
alterar seus papéis, dependendo do lance e da jogada.

Penso, por exemplo, no papel que a Dama 
representa no xadrez. Seus movimentos são grandes e 
largos e, segundo D’Agostini, essa peça movimenta-
se 
146 Cf. FONSECA. Machado de Assis e o hipopótamo, p. 250.
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[...] como Torre e como Bispo. Como 
Bispo, pode ocupar qualquer casa que 
se encontre sobre as diagonais, que se 
alinham de sua posição. Como Torre, 
qualquer casa na horizontal ou na coluna 
originária também de sua posição.147

Portanto, a Dama possui uma liberdade maior, o 
que lhe possibilita uma grande quantidade de ações. 
Já o Rei possui o mesmo movimento da Dama, mas 
reduzido à unidade, ou seja, não se move mais do que 
uma casa de cada vez, sendo praticamente inativo. A 
Dama, ao contrário, é ativa, podendo andar várias 
casas de cada vez e em qualquer direção.

Não é mera coincidência, portanto, dizer que 
as personagens femininas machadianas, assim como 
a Dama, possuem maior liberdade de ação que a de 
seus parceiros. Elas continuam em segundo plano, 
pois falta-lhes mobilidade social, mas o jogo da farsa 
e da máscara está para elas assim como essa escrita 
que lhes dá vida está além de seu tempo cronológico 
e da sociedade que a cria. O jogo requer muito 
raciocínio e não apresenta muitas reviravoltas ou 
lances fantásticos; está longe, portanto, do que seria 
romanesco ou da fórmula que os folhetins criaram, 
147 D’AGOSTINI. Xadrez básico, p. 5.
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ao contar com lances mirabolantes. No xadrez, jogo 
bastante cerebral, como a literatura machadiana, as 
reviravoltas não são constantes, mas podem acontecer. 
Há um lance chamado de Promoção do Peão, que é 
descrito da seguinte forma:

O Peão que consegue alcançar a oitava 
casa de uma coluna (do adversário), 
transforma-se imediata e obrigatoriamente 
em qualquer peça de sua cor: Dama, Torre, 
Bispo ou Cavalo, com exceção do Rei e 
do Peão.148

O narrador diz a seu leitor, perversamente, que 
irá fazer uma comparação entre o texto e o jogo de 
xadrez:

Se aceitas a comparação, distinguirás o rei 
e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o 
cavalo possa fazer de torre, nem a torre de 
peão. Há ainda a diferença da cor, branca e 
preta, mas esta não tira o poder da marcha 
de cada peça, e afinal umas e outras podem 
ganhar a partida, e assim vai o mundo. 
Talvez conviesse por aqui, de quando em 
quando, como nas publicações do jogo, um 
diagrama das posições belas ou difíceis. 
Não havendo tabuleiro, é um grande 
auxílio este processo para acompanhar 
os lances, mas também pode ser que 
tenhas visão bastante para reproduzir na 
memória as situações diversas. Creio que 
sim. Fora com diagramas! Tudo irá como 

148 D’AGOSTINI. Xadrez básico, p. 21
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se realmente visses jogar a partida entre 
pessoa e pessoa, ou mais claramente, entre 
Deus e o Diabo.149

Atente-se para a opção dada ao leitor, expressa 
em “se aceitas a comparação”, que não é de forma 
alguma uma opção verdadeira, pois o leitor não pode 
senão jogar com as regras estabelecidas pelo narrador. 
Pois, se a estratégia funcionaria como “um par de 
lunetas para [...] o leitor [...], espécie de troca de 
serviços, entre o enxadrista e os seus trebelhos”, ela 
acaba elucidando muito pouco a narrativa. Portanto, 
o par de lunetas é inútil, pois o leitor não tem acesso a 
todas as regras do jogo, cujas peças, como o narrador 
e Aires, deslocam-se a todo momento, trocam 
constantemente de papel, desnorteando aquele que 
joga. Esses narradores, quase gêmeos, senão duplos 
um do outro, trocam de posição como se houvesse uma 
promoção do peão (Aires personagem) à condição 
de uma peça de maior importância, uma torre, um 
bispo, uma dama (Aires narrador). Da mesma forma, 
os gêmeos possuem ideias idênticas travestidas em 
aparências diversas, como se verifica no capítulo 
das gravatas (cap. XXIII). Os nomes próprios não 
149 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 966.
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identificam as ações de seus portadores. Seria esse 
jogo diabólico ou divino? A ideia da antítese entre 
Deus e o Diabo vai ser utilizada mais uma vez: duas 
forças contrárias que se revezam no domínio das 
coisas. Em Dom Casmurro, a ópera aparecia como 
uma mise-en-abyme. Aqui, não há menção à ópera 
diretamente, mas há a mesma ideia da terra como 
palco da disputa de ambos, estando o homem em 
meio a esse combate, como alguém indefeso, mas, ao 
mesmo tempo, senhor de suas ações, como mostra a 
passagem seguinte:

[Aires] advertiu que o homem, uma vez 
criado, desobedeceu logo ao Criador, 
que aliás lhe dera um paraíso para viver; 
mas não há paraíso que valha o gosto da 
oposição.150

Essa questão é aqui tratada como a oposição que 
o homem sempre faz àquele que o cria. Trata-se da luta 
interna entre o narrador onisciente e sua personagem, 
que não se deixa manipular tão facilmente, embora 
os dois sejam apenas a reduplicação um do outro. O 
jogo é diabólico, já que são narradores que enfocam 
os mesmos problemas e que desviam seus leitores da 
150 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 997
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história, que deveria ser virtuosa. O título do romance 
provém de um episódio bíblico, portanto, de uma 
narrativa moral, exemplar: a história de Esaú e seu 
irmão Jacó, que lhe compra a primogenitura por um 
prato de lentilhas. Enquanto na Bíblia a narrativa serve 
para mostrar como o povo de Abraão será dividido 
em dois e um será escravo do outro, em Machado de 
Assis, o mito serve apenas como desvio. É artifício 
para enganar a seus leitores crédulos do século XIX, 
que esperariam de seu grande escritor uma história 
moralizadora narrada em tom religioso. Daí o que se 
pode chamar “diabólico”.

No romance, não há moralização, pois a narrativa 
não está interessada nisso. O Mal está instalado desde 
a sua epígrafe ou desde a advertência – se a alma é 
“mal nascida”, será muito difícil consertá-la. Se, em 
princípio, há um flerte com o Naturalismo e com sua 
ciência determinista, pela qual “o que o berço dá só a 
cova o tira” seria uma máxima correta, Machado de 
Assis nos dá uma ideia bastante diferente. Não é ao 
Mal dos gêmeos que ele se dirige, mas sim ao Mal 
do texto, como algo que está sempre em processo, 
mal nascido. É um texto mal escrito, nesse sentido, 
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visto que abdica conscientemente do estilo realista, 
conforme nos diz Eulálio:

[...] o romance machadiano abdica 
conscientemente das prerrogativas 
realistas em favor de uma retomada de 
certos processos de origem picaresca 
como dos familiar essays e dos contos 
filosóficos setecentistas, sem esquecer os 
humoristas russos e ingleses, da passagem 
do século à primeira metade do oitocentos. 
A rarefação da atmosfera naturalista será 
contudo compensada pela presença da 
verdade psicológica, a qual abre caminho 
para um novo realismo reproposto através 
de complexa manipulação do humorismo 
estilístico [...].151

Veríssimo, em sua crítica de 1907, já havia 
chamado a atenção para a diferença desse romance 
em relação a outros da mesma época. Segundo ele, 
Machado seria diferente dos outros romancistas nas 
descrições de suas personagens:

[...] ele não as descreve minuciosamente, 
salientando as suas qualidades e defeitos, 
não lhes enumera as virtudes e os vícios, 
nem lhes diz por miúdo os hábitos e os 
costumes, não as pinta em suma por dentro 
e por fora; apenas fá-los falar e obrar, o 
mais discretamente que pode, e limita-se a 
completar-lhes o retrato com uma palavra, 
um dito ou um ato da personagem ou uma 

151 EULÁLIO. Escritos, p. 353.
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rápida apreciação sua, que são como o 
coup de pouce, a que se referia Rüskin, 
com que o mestre, concluído o quadro, 
dá-lhe a pincelada final que iluminará o 
todo.152

Se essa abdicação das tendências realistas 
começa com Memórias póstumas de Brás Cubas, 
ela atinge seu auge em Esaú e Jacó, em que a única 
verdade a ser pensada seria esta a que Eulálio chama 
de “verdade psicológica”. A inversão de toda a lógica 
de uma narrativa é que faz com que esse texto seja 
“mal nascido”, pois ainda não nasceu de todo, é um 
texto em processo. A leitura e a escrita caminham 
juntas e vão sendo construídas quase que em tempo 
real, de modo que a própria história é legada a essa 
verdade psicológica. É, assim, mal escrito, pois nada 
há a esperar dessa história como exemplo de moral 
a ser seguida. É uma narrativa maléfica devido à sua 
corrosiva crítica a um sistema viciado e, mais ainda, 
porque coloca, acima de tudo, sua metalinguagem, 
exposta como um cadáver já dissecado sobre uma 
mesa cirúrgica. É bem verdade que as vísceras dessa 
história foram limpas e bem embaladas para não 
causarem tanto horror. Péssima literatura no sentido 
152 VERÍSSIMO. Estudos de Literatura Brasileira, p. 118.
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da distorção, não só do que possa ser verdadeiro, 
mas de todas as regras do bem escrever uma história, 
em princípios do século XX, inaugurando uma nova 
forma de escrita na literatura brasileira.

A História do Brasil, com a qual Machado de 
Assis trabalha, não é apenas a História documentada 
pelos historiadores. O autor coloca-se na fina linha 
que separa a ficção da realidade, preocupando-se 
mais com a primeira do que com a segunda. A ficção, 
em Machado de Assis, é uma forma de se chegar 
à realidade, ao contrário de seus colegas realistas 
que pensavam alcançá-la através da pura descrição 
detalhista da sua totalidade. Nesse romance de 
Machado, não há, em momento algum, a necessidade 
de descrever os ambientes exaustivamente ou as 
situações históricas desenvolvidas ou ligadas à 
narrativa que dá base ao texto. Assim, mais uma vez, 
Costa Lima vem em nosso auxílio com sua ideia do 
“palimpsesto machadiano”. Em artigo sobre Esaú e 
Jacó, Costa Lima mostra como Machado de Assis 
estrutura uma história de base para, a partir dela, 
destilar sua virulência em outras histórias que a 
permeiam ou a enredam, mas que não são totalmente 
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legíveis como a primeira narrativa. Segundo Costa 
Lima, Esaú e Jacó constitui uma

[...] composição que oferece uma pista 
socialmente aceitável, para que, de seu 
avesso, entre as frases interrompidas, 
surjam outras linhas, que, no entanto, não 
deveriam ser claramente legíveis, porque 
são virulentas.153

Atento para o fato de Costa Lima não fazer 
qualquer menção à plena consciência de Machado 
de Assis ao criar esse tipo de palimpsesto. Assim, 
afirmo que há uma consciência muito grande por 
parte do escritor em sua montagem da teia narrativa.

As alusões a datas e fatos históricos são muitas, 
todas ligadas a questões políticas: 7 de abril de 1870, 
13 de maio de 1888, 15 de novembro de 1889, os 
ministérios Rio Branco e Sinimbu. John Gledson, em 
sua crítica histórica, chama a atenção para a dimensão 
do interesse para com essas questões dentro do texto 
machadiano. Segundo Gledson, o texto apresenta

[...] um considerável interesse em questões 
políticas e uma correspondente sutileza 
em abordá-las, além de uma considerável 
relutância tanto em manifestar opiniões 
claras (a favor de um regime ou de outro) 
como em renegar os dois e proclamar que 

153 COSTA LIMA. Dispersa demanda, p. 104.
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“tanto monta, monta tanto” como dizem 
os espanhóis. Relativismo não quer dizer 
indiferença, mas não se sabe ao certo 
o que querem dizer essas engenhosas 
especulações.154

Tanto as datas históricas quanto a discussão 
política, tal como pensa Gledson, dizem respeito a 
um certo relativismo machadiano, modo pelo qual 
ele sempre agiu frente a todas as questões. Concordo 
com o crítico quando diz não ser indiferença, pois 
Machado de Assis nunca foi indiferente a essas 
questões. Apesar de nunca ter tomado partido e 
nunca ter se envolvido com política, seus textos estão 
repletos de referências à política brasileira, sem contar 
as inúmeras descrições de personagens que nos dão 
a exata medida de como se fazia política no Brasil 
àquela época. Sua extrema lucidez o faz criar um 
palimpsesto em que questões históricas e políticas 
marcantes no desenvolvimento do país, ao invés 
de serem tratadas como tais, estão na narrativa, em 
princípio, como ornamentação, como pano de fundo. 
Tais questões são nada mais que datas importantes 
para as personagens do texto, fazendo com que suas 
vidas caminhem junto à vida do país.
154 GLEDSON. Ficção e história, p. 174.
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Um olhar mais apurado, contudo, que explore 
as camadas do palimpsesto, perceberá que Machado 
de Assis, a partir das reações dos personagens a 
essas datas, seus humores e suas posições políticas, 
contribui para que o leitor tenha mais pistas sobre 
suas personagens, além das poucas dadas pela 
história em si. Exemplo principal dessa situação 
pode ser visto no capítulo LXIII, chamado “Tabuleta 
nova”. No dia da Proclamação da República, o 
Conselheiro Aires discute com Custódio, o dono da 
“Confeitaria do Império”, qual seria o melhor nome 
para o seu estabelecimento. A discussão acaba não 
surtindo muito resultado, já que Custódio não aceita 
nenhuma das sugestões de Aires, mas serve como 
metaforização da troca de regime no Brasil daquele 
tempo. Ao criar essa metáfora, Machado de Assis 
coloca em xeque duas questões. A primeira refere-se 
ao pensamento dos brasileiros da época com relação 
à política nacional, completamente alienados quanto 
aos problemas que por ventura pudessem afligi-los; 
a segunda aborda a proposta política das classes 
dominantes para o país, já que houve apenas uma 
troca de “tabuletas” no governo. A História seria, 
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portanto, o complemento da história de Machado de 
Assis, para trazer reflexões, dissimuladamente, sobre 
seu país e a sociedade na qual ele vivia.

Em meio a esses narradores indefinidos e 
histórias que se entrecruzam, há uma mocinha de 
romances românticos de nome tão doce quanto ela 
mesma: Flora. Essa personagem entra na narrativa no 
capítulo XXXI, que leva seu nome. Se o número for 
invertido, transforma-se em 13. Treze, índice de azar 
ou de sorte, é o número do capítulo metalinguístico 
em que se discute a epígrafe que versa sobre almas 
mal nascidas. Outra vez atente-se para o fato de que 
coincidência, aqui, não é algo comum. Os números, 
mais uma vez, voltam a representar ou a dar um 
tom significativo ao texto. Ao contrário do capítulo 
XIII, em que o narrador se exercita explicitamente, 
o capítulo XXXI é tímido quanto à metalinguagem. 
É preciso dizer que essa timidez é apenas superficial, 
pois se trata da apresentação da personagem feminina, 
que irá causar a maior separação entre os gêmeos. 
Personagem-chave do enunciado, Flora é assim 
descrita pelo narrador onisciente:

Quem a conhecesse por esses dias, poderia 
compará-la a um vaso quebradiço ou 
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à flor de uma só manhã, e teria matéria 
para uma doce elegia. Já então possuía os 
olhos grandes e claros, menos sabedores, 
mas dotados de um mover particular, [...] 
mavioso e pensativo, tão cheio de graça 
que faria amável a cara de um avarento. 
Põe-lhe o nariz aquilino, rasga-lhe a boca 
meio risonha, formando tudo um rosto 
comprido, alisa-lhe os cabelos ruivos, e aí 
tem a moça Flora.155

Note-se que Flora é descrita como se fosse uma 
personagem que se constrói na medida em que a 
narrativa vai se desenvolvendo aos olhos do leitor. 
Essa mulher escrita vem-se delineando aos poucos. A 
personagem parece mal acabada, mal nascida, visto 
que sua construção está a se fazer juntamente com o 
narrado. Semelhante a uma flor, sua fragilidade está 
justamente no fato de estar inacabada e não se resolver 
entre as questões que lhe são colocadas pela vida – 
Flora vive sempre o impasse. Como a escrita, Flora 
é oblíqua,156 é uma obra sublime, porém inacabada. 
Além da descrição que é feita pelo narrador, ela 
também será descrita pela mãe: “— Flora nasceu 
no ministério Rio Branco, e foi sempre tão fácil de 

155 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 985-986.
156 Para Barthes, “a escrita é esse neutro, esse compósito, esse oblíquo para onde foge 
o nosso sujeito, o preto-e-branco aonde vem perder-se toda a identidade.” BARTHES. O 
rumor da língua, p. 49.
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aprender, que já no ministério Sinimbu sabia ler e 
escrever correntemente”.157

Dona Cláudia a define como inteligente, pois, 
aos seis anos, já sabia ler; a jovem é mostrada como 
possuidora de qualidades não muito comuns para uma 
moça da época. Do mesmo modo, Capitu e Helena 
dominam a leitura cedo ou rapidamente, evidenciando 
que a leitura é um instrumento poderoso nas mãos 
dessas três personagens. Não se trata de serem boas 
leitoras de textos, como se mostra Helena ao ler para 
Dona Úrsula, por exemplo; trata-se, antes, da grande 
capacidade de leitura de mundo que elas possuem e 
como leem o mundo que as cerca e a sociedade que 
as oprime. A inteligência na mulher não é, das suas 
virtudes, a mais valorizada pela sociedade do século 
XIX. Essas três mulheres são inteligentes a ponto de 
tentarem o que não se espera delas. Junte-se a essas 
descrições a forma como Aires a vê:

Inexplicável é o nome que podemos dar 
aos artistas que pintam sem acabar de 
pintar. Botam tinta, mais tinta, outra tinta, 
muita tinta, pouca tinta, nova tinta, e 
nunca lhes parece que a árvore é árvore, 
nem a choupana choupana. Se se trata 
então de gente, adeus. Por mais que 

157 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 986.
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os olhos da figura falem, sempre esses 
pintores cuidam que eles não dizem nada. 
E retocam com tanta paciência, que alguns 
morrem entre dous olhos, outros matam-
se de desespero.158

A inexplicabilidade de Flora seria a própria 
condição dessa escrita feita em palimpsesto. A crítica 
que se debruçou sobre esse romance já colocou 
determinadas questões e cabe aqui apresentá-las 
para construirmos melhor o conceito de que Flora, 
no texto, funciona como a escrita, que, mais do que 
oblíqua, machadiana se mostra. Luiz Costa Lima, 
ao compará-la às outras personagens femininas de 
Machado de Assis, afirma:

Flora, entre as mulheres, porque face as 
Sofia, as Virgília, as Capitu, as Natividade 
e as Marcela, não apresenta nenhum traço 
dúbio. Ao invés de suas companheiras 
femininas, Flora não cultiva nenhuma 
ambiguidade social.159

É possível concordar com Costa Lima em 
relação à questão social. A família de Flora já tem 
o status que as outras, de Capitu e Helena, não 
possuem. Mas a ambiguidade de Flora, se não está 

158 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 989.
159 COSTA LIMA. Dispersa demanda, p. 106
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na sua procura por status, assim mesmo persiste. Ela 
não consegue escolher um marido, embora tenha 
vários pretendentes, entre os quais os gêmeos são os 
mais fortes candidatos; não consegue escolher entre 
os lugares aos quais o pai é requisitado a presidir. 
Ela é sem lugar na sociedade, portanto, deslocada, 
inclusive por seus ideais românticos e perfeccionistas. 
O enunciado nos fornece todas essas histórias e, se 
pensarmos na enunciação, Flora seria anacrônica. É 
uma personagem romântica, repito, perdida em meio 
a uma história de caráter pseudo-realista do começo 
do século XX. Helena e Capitu não se deixam enganar 
pelo romantismo, embora estejam dentro dos padrões 
de construção romântica legados às personagens 
femininas. Helena é a pequena órfã, e Capitu, a “bela 
dama sem piedade”.160 John Gledson, em sua leitura, 
contrapõe Natividade e Flora: a primeira seria a 
representação do Império e a segunda, da República, 
em seus primeiros anos. Segundo Gledson, 

[...] seus nomes nos informam muito 
quanto ao seu significado: uma representa 
o nascimento, a outra a esperança de 
fecundidade e abundância. Talvez até 
as associações cristãs de uma, e as 

160 PRAZ. A carne, a morte e o Diabo na literatura romântica, p. 179.
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associações romanas da outra sugiram que 
a possível fecundidade tem dois contextos 
diferentes: o Império e a República. 
Seja ou não verdade, elas certamente 
representam dois momentos históricos, 
o Segundo Reinado (Natividade, muito 
provavelmente, nasceu em 1840) e os 
primeiros anos da República (a morte 
de Flora coincide obviamente com o 
bombardeio do Rio, durante a Revolta da 
Marinha, em 1893).161

As afirmações de Gledson fazem com que 
Flora seja uma alegoria política e, portanto, um sinal 
bastante ambíguo do texto machadiano como um 
todo, visto que esta irá morrer jovem. Aquela que era 
promessa de um novo amanhecer no Brasil morre 
jovem, ou seja, Machado de Assis não acreditaria 
na República? Gledson não responde a essa 
questão, mas também não afirma que o autor fosse 
monarquista convicto, pois Natividade (o Segundo 
Reinado) é descrita sem qualquer condescendência. 
Basta lembrar que ela pensa em abortar os filhos, com 
receio de perder os bailes e teatros e a companhia da 
sociedade. Note-se o comentário do narrador sobre 
a idade de Natividade:

Mas há ainda uma terceira causa que dava a 
esta senhora o sentimento da cor azul, causa 

161 GLEDSON. Ficção e história, p. 200.
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tão particular que merecia ir em capítulo 
seu, mas não vai, por economia. Era a 
isenção, era o ter atravessado a vida intacta 
e pura. O Cabo das Tormentas converteu-
se em Cabo da Boa Esperança, e ela venceu 
a primeira e a segunda mocidade, sem 
que os ventos lhe derribassem a nau, nem 
as ondas a engolissem. Não negaria que 
alguma lufada mais rija pudera levar-lhe 
a vela do traquete, como no caso de João 
de Melo, ou ainda pior, no de Aires, mas 
foram bocejos de Adamastor. Consertou 
a vela depressa e o gigante ficou atrás 
cercado de Tétis, enquanto ela seguiu o 
caminho da Índia. Agora lembrava-se da 
viagem próspera. Honrava-se dos ventos 
inúteis e perdidos. A memória trazia-lhe o 
sabor do perigo passado. Eis aqui a terra 
encoberta, os dous filhos nados, criados e 
amados da fortuna.162

Natividade é descrita como aquela que se 
conserva dentro dos padrões socialmente aceitos e, 
podendo trair o marido, não o faz, pois ele lhe garante 
a segurança de uma vida em sociedade.

Augusto Meyer nos revela Flora como um 
símbolo de equilíbrio dentro da obra:

[Flora] foi desenhada a esfuminho, sem 
caprichos demorados no traço, transparece 
num halo de vaguidade, mas pela sua 
posição central ganha o relevo de um 
símbolo. Ela é o centro de uma vertigem 

162 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 974.
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dolorosa e irremediável. Quando se inclina 
para um extremo da balança, o peso oposto 
exige o restabelecimento do equilíbrio. E 
o seu equilíbrio está sempre na hesitação 
entre Pedro e Paulo, portanto entre uma 
escolha e outra que a suprime.163

Flora é descrita como incerta e oblíqua, e o 
crítico continua sua explanação, mostrando como ela 
se aproxima cada vez mais de um plano de escrita 
feito por Machado de Assis. Ao abordar as questões 
históricas e políticas, Meyer diz:

O momento político e o meio social foram 
tratados com preocupação evidente. Mas a 
musa de Machado – Flora – não tem carne 
nem sangue, e ao seu contato toda essa 
realidade se desfaz em fantasmagoria.164

Assim, a personagem, vai-se desenvolvendo de 
forma a ficar mais próxima da escrita machadiana, 
pois esta trabalha com a realidade de forma a desfazer 
tudo em fantasmagoria – a realidade seria diluída 
com o toque de seus dedos. Meyer mostra, ainda, a 
corporificação, em Flora, do pensamento de Machado 
de Assis: “[...] o pensamento de Machado de Assis se 
corporifica nessa figura de mulher, chave da sua obra 
perversa e perfeita”.165

163 MEYER. Machado de Assis, p. 39.
164 MEYER. Machado de Assis, p. 39.
165 MEYER. Machado de Assis, p. 41
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Dessa forma, ampliando o raciocínio de Meyer, 
é possível traçar ainda melhor a semelhança entre 
Flora e a escrita machadiana, uma escrita que, como a 
personagem, é exibida como inexplicável, inatingível 
em todos os seus pontos, incapturável, devido à 
forma como é construída. Principalmente em Esaú e 
Jacó, a bordadura do texto se faz através do nada, já 
que o tempo, a preocupação maior do narrador e da 
personagem Aires, caracteriza-se como o espaço “em 
que se pode bordar tudo”, como mostra o exemplo 
da passagem já bastante conhecida, que vale a pena 
citar como melhor ilustração do que tenho procurado 
demonstrar:

[...] o tempo é um tecido invisível em que 
se pode bordar tudo, uma flor, um pássaro, 
uma dama, um castelo, um túmulo. 
Também se pode bordar nada. Nada em 
cima do invisível é a mais sutil obra deste 
mundo, e acaso do outro.166

Esse trecho mostra mais uma vez a 
metalinguagem que sustenta a construção do texto, 
que teria em Flora e no interesse que ela desperta em 
Aires toda a força da escrita. Ela é escrita e descrita 
por Aires no capítulo XXIV, surgindo como aquela 
166 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 976.
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que, justamente por ser inexplicável, serve para tudo 
se bordar sobre ela. A escrita seria esse espaço em 
que o nada será bordado, sempre se abrindo para 
uma infinidade de sentidos que não se explicam e 
que possuem vida por si mesmos. É assim que Flora 
se sente perdida, segundo o narrador, pelo amor 
dos dois gêmeos. Incapaz de escolher entre um ou 
outro, ela acaba por tentar juntá-los em um só. Não 
conseguindo, “morre entre dois olhos”.

O narrador descreve Flora, no capítulo 
LXXXIII, como incurável, e, no capítulo que 
trata de sua insônia, há uma descrição de seu 
comportamento diante da visão dos gêmeos. A 
insônia vem logo depois da visita de um deles, que 
o narrador, propositalmente, não deixa muito claro 
quem é. Segundo o narrador, “parece que Paulo”, 
mas essa incerteza em um narrador onisciente faz 
parte do jogo narrativo. Afinal, o que vale em uma 
narrativa é o modo pelo qual ela é contada e não 
o que se conta, como ele próprio afirma: “[...] há 
estados da alma em que a matéria da narração é 
nada, o gosto de a fazer e de a ouvir é que é tudo”.167

167 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 1012.
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Depois de anunciar o cálculo de Flora, que faz 
com que o visitante se demore para ver se chega o 
outro, é que temos acesso ao capítulo da insônia, em 
que ela, a incurável, imagina a chegada do gêmeo 
Paulo ao seu lado:

Inclinou-se, para vê-lo de mais perto, e 
não perdeu o tempo nem a intenção. Visto 
assim, era mais belo que simplesmente 
conversando coisas vulgares e passageiras. 
Enfiou os olhos nos olhos, e achou-se 
dentro da alma do rapaz. O que lá viu 
não soube dizê-lo bem; foi tudo tão novo 
e radiante que a pobre retina da moça 
não podia fitar nada com segurança nem 
continuidade.168

A escrita de Esaú e Jacó seria construída 
também dessa forma. Flora, ao se transportar 
para a alma do rapaz, estaria como essa escrita 
que perscruta as almas das personagens a ponto 
de lhes reter todos os mistérios. O que a faz 
melhor representante da escrita machadiana é 
justamente o fato de não conseguir trazer tudo 
com segurança nem continuidade. O enunciado 
que nos é apresentado é bastante firme no que 
tange a uma história com princípio, meio e fim. Na 
168 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 1052.
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enunciação, não há segurança nem continuidade 
para o leitor, afinal, a morte de Flora em meio à 
narrativa colocaria essa escrita como algo que se 
separaria de seu contexto real de forma bastante 
radical. Veja-se que, posteriormente, o narrador 
a chama de indefinível e a descreve diante dos 
gêmeos, ao mesmo tempo:

Pedro e Paulo falavam-lhe por 
exclamações, por exortações, por súplicas, 
a que ela respondia mal e tortamente, não 
que os não entendesse, mas por não os 
agravar, ou acaso por não saber a qual 
deles diria melhor.169

Flora não se decide a qual dos dois dizer 
melhor. Mas dizer o quê? Seria uma escrita que 
diz de duas formas, o que venho defendendo desde 
o começo deste texto. Uma escrita feita para dois 
tipos de público e que consegue separá-los, ao fazer 
com que cada um deles leia o que bem queira. É 
possível pensar, sim, em uma atitude maior de um 
autor que estabelece para si um padrão em que nem 
todos teriam acesso a essa escrita. Afinal, Flora, no 
capítulo LXXXIV, “continuou a não se deixar ler”.

A escrita machadiana subliminar é esse 
algo incapturável, aquilo que nunca consegue ser 
169 ASSIS. Esaú e Jacó, p. 1053.
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preenchido de forma integral. É uma escrita pensada 
para o Mal. Ser mal escrita é sua condição primordial. 
É como Flora, inexplicável e inacabada, porém, 
sublime como realização. Quando se pensa que se 
está capturando seu sentido, ela, a escrita, morre entre 
dois olhos, sem se deixar ler totalmente. Esses dois 
olhos, os do leitor, não conseguem, nunca, ter certeza 
daquilo que veem. Toda a ambiguidade apresenta-
se diante deles, como se tudo fosse construído para 
possuir esse sentido dúbio, que levaria aquele que lê 
a perder-se nesse mar de enunciados que não levam 
a lugar algum.

Em Esaú e Jacó, Machado de Assis construiu, 
ou melhor, desconstruiu sua maneira de escrever 
a ponto de explicitá-la a todos os que querem 
ver. E essa é a melhor forma de não se explicitar 
nada. Basta verificar como o texto foi relegado, 
colocado à margem da fortuna crítica machadiana, 
desprezado por muitos ou tratado, muitas vezes, 
apenas como alegoria política. Sua orquestração é 
perfeita, o maestro e suas criaturas digladiam-se, 
mas a desafinação é apenas aparente. Ao fim, o que 
resta é o eterno mistério machadiano, sua imensa 
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obliquidade. Daí, uma questão se coloca: como é 
possível alguém, dono de uma escrita tão perversa e 
cruel, e que não se preocupa em fazer a edificação de 
um país, ser alçado ao topo da glória por uma nação 
tão distante de tudo aquilo de que ele mais gosta, ou 
seja, a literatura e seus jogos de raciocínio? Questão 
que ficará sem resposta, visto que essa fugacidade de 
sentidos dá margem a várias especulações, nenhuma, 
porém, totalmente verdadeira, dada a ambiguidade 
dos textos machadianos.
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Espelhos da 
dissimulação
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Tentei, ao longo deste percurso, recuperar algumas 
questões na obra de Machado de Assis, por exemplo, 
sua postura frente a uma sociedade excludente, de 
forma a mostrar a sua não-acomodação em relação às 
mordaças sociais a ele impostas. Sua relação com a 
História do Brasil e suas críticas à política brasileira, 
que de conformadas nada têm, guardam uma aparência 
de indiferença e ofuscam o que, de fato, é uma atitude 
crítica e desiludida frente a essas instituições. A 
principal questão que moveu este trabalho foi a forma 
inconformada de escrever desse escritor – molde criado 
por ele mesmo, que disfarça uma escrita mortífera, 
aquela subliminar, que chamei de “escrita dissimulada”, 
através da representação de um palimpsesto que abarca 
a obra como um todo e nunca diz nada diretamente. O 
palimpsesto estaria intimamente ligado à construção 
que ele faz de si mesmo enquanto alguém que precisou 
dissimular para galgar os píncaros da glória.

Suas personagens seriam marcas dessa forma 
cordial de viver do brasileiro, mas, sobretudo, da 
forma como Machado de Assis escolheu viver 
sua vida. Seus textos, sempre lidos com muito 
estardalhaço por leitores de todos os tipos, foram 
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relegados à cômoda estante da maioria das famílias 
burguesas, como romances recomendados a seus 
filhos e utilizados em sua educação escolar. São 
inúmeras as resenhas que os livros de Machado de 
Assis receberam quando de sua publicação. A notar 
pelas cartas de agradecimento, são as mais diversas 
e em várias publicações, seja no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Pará e até mesmo em Portugal, Alemanha e 
França, países para os quais teve sua obra traduzida 
ainda em vida. Essa leitura obrigatória faria com que 
o texto fosse se afundando em um grau cada vez maior 
de institucionalização do Grande Machado de Assis. 
Seus textos eram, então, consumidos rapidamente, e 
as análises, além de apressadas, eram, muitas vezes, 
superficiais, sem permitir um tempo maior para a 
apreciação do grande trabalho de elaboração feito 
para se chegar àquele ponto. A escrita em palimpsesto 
nem sempre foi bem reconhecida, tanto pelos leitores 
comuns quanto pela crítica, ao tempo do escritor.

Seus romances, contos e crônicas foram escritos 
por meio de espelhos que se refletem uns nos outros. 
Esses espelhos não são só um reflexo da sociedade, 
como pensa um certo tipo de crítica que estabelece 



199

o escritor apenas como um analista da sociedade 
brasileira do século XIX. Os espelhos seriam aqueles 
que denunciam também sua própria escrita, como 
procurei demonstrar ao explorar os três romances 
analisados ao longo do trabalho. Esses romances 
teriam sido produzidos como textos que refletiam a 
sociedade na qual se inseriam, mas que ultrapassariam 
em muito essa questão, devido ao fato de espelharem-
se mutuamente, numa forma de intratextualidade, 
elaborada progressivamente durante a construção de 
uma obra que se vai amadurecendo, com o tempo, 
através de seus múltiplos jogos de engano.

O grande escritor nacional projetou-se para a 
eternidade graças a esses textos que enganam seus 
leitores, tratando-os com crueldade e dizendo-lhes 
como é essa sociedade na qual se inserem. A glória 
alcançada por Machado de Assis é imensa, sendo que 
o significante glória aparece diversas vezes em suas 
narrativas. Como busquei demonstrar, não existem 
apenas coincidências no universo machadiano, 
servindo esse significante para assegurar, mesmo que 
seja por acaso, esse desejo pela glória e pela “paixão 
do arruído”, que o criador de Brás Cubas, Bentinho, 
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Capitu, Helena, Virgília e Flora possuía.
A escalada de Machado dentro dessa sociedade 

que fechava suas portas aos negros e pobres, enfim, 
a todos aqueles que estavam às suas margens, 
mostra como a estratégia machadiana funcionou. De 
tipógrafo, passando pela profissão nada reconhecida 
de funcionário público de repartição, a cronista de 
jornal e, daí, a presidente da Academia Brasileira de 
Letras, nota-se no cidadão Joaquim Maria Machado 
de Assis uma ascensão só tornada possível devido 
a seu alto grau de cordialidade, resultado de uma 
pensada conquista da glória em meio à sociedade 
brasileira. Glória que não veio sem muito esforço. 
Elaborar sua persona e seu medalhonismo, como 
pode ser comprovado em seu conto “Teoria do 
medalhão”, foi trabalho de mestre em disfarces e 
de quem sabia de seu lugar como representante das 
ideias que possuía. Só mesmo sendo dissimulado é 
que o cidadão mulato, gago e pobre poderia alcançar 
lugar de destaque. Aliar a vida à obra não é um 
trabalho muito fácil, pois se corre o risco de cair num 
equivocado psicologismo, mas, no caso de Machado 
de Assis, através de sua escrita, é possível notar um 



201

traçado na vida. Os espelhos reflexivos mostram-se 
patentes em suas cartas, crônicas, contos e romances, 
textos que se refletem, como forma de conseguir 
algo que lhe foi negado desde o princípio: um lugar 
na sociedade. Suas histórias estão carregadas de 
exemplos de personagens fracos ou deficientes em 
relação aos padrões sociais e culturais reinantes no 
Brasil do Segundo Império. As mulheres, sobretudo, 
seriam seres dependentes, pois a dependência é o 
lugar que lhes cabe nessa sociedade, sendo, portanto, 
sempre descritas por um outro, não possuindo uma 
voz própria. Pareceu-me necessário, portanto, deter-
me na relação dessas mulheres escritas com seus 
narradores.

Em “Helena ou a dissimulação”, tratei desse 
romance no qual a personagem principal nasce de 
um documento: o testamento do falso pai. Naquele 
capítulo, discuti como o enunciado ainda está preso 
à estrutura do folhetim, ao mesmo tempo em que 
a enunciação, ainda pouco trabalhada, aponta para 
outro caminho. A personagem é alçada à condição de 
herdeira, sem sê-lo de fato. O folhetim é desconstruído 
através da desfiguração da personagem ambígua, 
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pois traz em si, ao contrário da heroína folhetinesca, 
o bem e o mal. Essa desconstrução causa no leitor 
um estranhamento através do incômodo da situação 
apresentada. O narrador, cúmplice da personagem, 
constrói seu texto indo contra o paternalismo da 
sociedade brasileira. Faz com que os leitores se 
identifiquem com Helena e pensem, de forma 
paternalista, que ela merece o lugar de herdeira. Ao 
trazer a verdade à tona, Helena passa a ser a mentirosa 
e o leitor se vê obrigado a deparar-se com a maldade 
de quem ele acreditava ser um “anjo”. Assim, o 
leitor é levado a sentir piedade por quem, segundo 
os códigos morais da sociedade, não a merecia. A 
trapaça com o leitor é intensa, pois o texto se recusa 
a lhe dar o conforto de um final feliz.

Em “Dom Casmurro ou as curiosidades de 
Capitu”, abordei um texto enigmático, e bastante 
problemático em razão das várias leituras que 
já recebeu. O enigma de Capitu foi abordado 
através da escrita de dois narradores que aparecem 
conjuntamente, sem se saber exatamente a diferença 
entre eles. Capitu seria a criatura que está entre eles, 
escrita por eles. Em princípio, sem voz, personagem 
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periférica, transforma-se em personagem central, ao 
minar completamente o discurso de quem a produz. 
Como Bento não consegue capturar a “verdade” de 
Capitu, ele mostra ao leitor apenas a sua “verdade”. 
A escrita seria o ponto de apoio do narrador, que tenta 
se reescrever. A relação entre essas três criaturas 
(Bento, Capitu e o narrador-operador, que move todo 
o jogo) é estabelecida pela trapaça da escrita, através 
da rasura e da gagueira, com a ideia de perfeição 
de um texto e, ao mesmo tempo, de uma história de 
amor. Novamente, não há final feliz, prevalecendo a 
força da escrita.

Em “Esaú e Jacó ou adiemos a virtude”, mostrei 
como Machado de Assis concebe, em Flora e na 
sua relação com os gêmeos e com seus criadores – 
Aires, narrador e personagem –, a metáfora de sua 
própria escrita. É através de Flora, principalmente, 
que a escrita dissimulada aparece em sua forma 
mais bem acabada, visto que o texto se desconstrói 
e se reconstrói, simultaneamente, a todo instante. 
A escrita mal nascida de Esaú e Jacó inauguraria a 
escrita brasileira do século XX, e a crueldade com o 
leitor se estabelece a partir do jogo, que é sempre um 
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jogo de enganos. Principalmente o jogo literário, que 
é tecido a partir da relação entre sedutor e seduzido, 
na qual alguém sempre sai perdendo.

Da mesma forma que suas personagens 
femininas, ao escritor mulato, gago, pobre e 
epiléptico estaria reservado apenas o lugar de ser 
dito por um outro. O mulato não possui um lugar 
para si, pois ser mestiço não lhe garante o direito 
de pertencer nem à raça negra nem à branca. Ao 
gago também não é reservado um lugar, visto que 
ele está fora da normalidade de uma fala corrente e 
bem-posta na sociedade e na cultura. 

As cartas de Machado de Assis são um 
achado para comprovar essa ideia de uma escrita 
dissimulada, já que, ao trabalhar com a escrita do 
cidadão Joaquim Maria Machado de Assis, através 
de suas cartas, deparei-me, mais uma vez, com uma 
persona construída para esconder o sujeito. A segunda 
natureza imiscui-se na primeira, que está perdida 
em meio à trama de ficções instaurada pela máscara 
pública.

A correspondência de Machado de Assis era 
considerada por ele mesmo como não-importante, 
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tal como mostra uma carta enviada ao amigo José 
Veríssimo. Ao ser consultado pelo amigo para 
autorizar o recolhimento de sua correspondência 
para os arquivos da Academia, responde, em 21 de 
abril de 1908: “Não me parece que de tantas cartas 
que escrevi a amigos e a estranhos se possa apurar 
nada interessante, salvo as recordações pessoais que 
conservarem para alguns”.170

Contrariamente às palavras do escritor, 
considero que as cartas possuem importância capital 
para o que eu quis demonstrar: a consciência de 
Machado de Assis ao criar-se como ficção de si 
mesmo e ao elaborar seu medalhonismo através de 
uma escrita dissimulada. A sua escrita, o que ele grafa, 
ou seja, aquilo que de mais corpóreo sobreviveu, no 
caso, a letra – das cartas manuscritas e dos textos 
impressos –, interessa-me como parte desse projeto 
de autofabricação da persona de grande escritor 
nacional.

O epiléptico também não tem vez em uma 
sociedade calcada dentro de padrões estéticos e 
sanitários. Machado de Assis, em suas cartas, refere-

170 ASSIS. Obras completas, p. 1088.
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se a seu mal de forma sempre indireta e oblíqua. 
Como, por exemplo, em carta a Mário de Alencar, 
escrita em 21 de janeiro de 1908: “De mim, vou bem, 
apenas com os achaques da velhice, mas suportando 
sem novidade o pecado original, deixe-me chamar-
lhe assim”.171 Do mesmo modo, em outra carta, datada 
de 29 de agosto de 1908: “Meu querido amigo, hoje à 
tarde, reli uma página da biografia do Flaubert; achei 
a mesma solidão e tristeza e até o mesmo mal, como 
sabe, o outro...”.172

Machado de Assis, em diversas cartas, pede 
desculpas por sua letra, que considera ruim e feia. 
Como exemplo, pode-se citar uma carta a Lúcio de 
Mendonça, de 4 de março de 1886: “De novo peço 
que me desculpe, tanto a demora, como a letra em que 
isto vai”.173 São múltiplos os exemplos semelhantes 
a esse, como as cartas endereçadas a José Veríssimo, 
em 28 de novembro de 1898 (“Vá desculpando a 
letra...”)174 e em 18 de setembro de 1899 (“Desculpe a 
letra e o desalinho.”).175 A Rodrigo Otávio, secretário 
da Academia Brasileira de Letras, em 2 de julho 
171 ASSIS. Obras completas, p. 1086.
172 ASSIS. Obras completas, p. 1094.
173 ASSIS. Obras completas, p. 1038
174 ASSIS. Obras completas, p. 1044.
175 ASSIS. Obras completas, p. 1049.
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de 1900, escreve: “Desculpe a letra; a pressa a faz 
pior do que é”.176 A Lúcio de Mendonça, em 28 de 
novembro de 1900: “Desculpe os borrões da carta; 
escrevo em meio de atropelo e papelada grande”.177 
A Joaquim Nabuco, em 14 de maio de 1907: “[...] 
desculpe esta letra que nunca foi boa e a idade está 
fazendo pior [...]”.178

A única forma de sobrevivência para um ser 
assim desprovido de vantagens naturais seria utilizar-
se das artimanhas e trapaças – nada melhor do que se 
realizar em outro, ou outros, através de seus textos. 
Ao mudar sua letra, sua postura, seu rosto – como 
pode ser visto nas diversas fases de sua vida – e, 
enfim, sua posição social, cria-se um lugar. Alterar-se, 
adulterar-se significa ganhar espaço e visibilidade em 
meio a essa sociedade; viver através da delinquência 
de suas personagens faz com que o escritor se faça e 
chegue à glória, pois cada qual luta com aquilo que 
julga possuir de melhor.

No caso de Machado de Assis e de suas 
personagens, a utilização da sedução, através da 
inteligência e do discurso encantatório que conquista 
176 ASSIS. Obras completas, p. 1053
177 ASSIS. Obras completas, p. 1054.
178 ASSIS. Obras completas, p. 1082.



208

e traz a sua presa junto a si, foi a saída. O elogio e 
a bajulação fazem parte dessas estratégias, como já 
exemplifiquei no caso das personagens femininas 
e de seus narradores. Em Machado de Assis, há 
momentos em que se faz uso desses mecanismos, 
não para contestar, mas para fazer com que se aprove 
cada vez mais suas ideias. Capitu é símbolo máximo 
dessa estratégia e é a personagem mais famosa de 
toda a sua obra. É possível, como mostrei, notar 
como Capitu reflete-se em Helena, sua antecessora, 
e em Flora, que a sucede. Virgília e Sofia também 
são espelhos de Capitu, mas construídas de forma 
menos sutil e, por isso, não entraram neste estudo que 
busca ressaltar a dissimulação como procedimento da 
escrita machadiana. Vimos, de fato, como Machado 
de Assis trabalhou em sua vida para se fazer aceito 
através de sua escrita e de seus artifícios de encanto.

Novamente, as cartas são um ótimo exemplo 
de como ele lidava com a cordialidade atribuída 
ao brasileiro, por Sérgio Buarque de Holanda. São 
inúmeras as cartas de agradecimento às críticas 
elogiosas que recebe, assim como as que agradecem 
favores. Nelas, o escritor é sempre muito modesto 
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e parece não reconhecer tanto o valor de sua obra. 
Escrevendo a Quintino Bocaiúva, em 1862 ou 1863, 
o escritor pede-lhe que teça comentários sobre suas 
comédias de estreia, que seriam então publicadas, 
reconhecendo, assim, o receptor como aquele que 
possui uma autoridade literária. Machado de Assis, 
em princípio de carreira, querendo dedicar-se ao 
teatro, espera o conselho: “Serás justo e eu dócil”.179 
Essa docilidade esconde certa agressividade, que só 
é demonstrada, mais adiante, em seus textos. Sempre 
com bastante modéstia, ele lança, ao mesmo tempo, 
uma palavra amiga e elogiosa às obras dos amigos 
e das outras pessoas que lhe enviam textos para 
comentar.

Em carta a Salvador de Mendonça, em 15 de 
abril de 1876, faz elogios à noiva do leitor e pede 
que este acrescente à notícia: “[...] o escreve o mais 
ínfimo dos poetas e o mais entusiasta da glória 
literária”.180 A Lafaiete Rodrigues Pereira, em 19 de 
fevereiro de 1898, agradece por sua defesa, feita no 
Jornal do Comércio e depois publicada sob o nome 
de Vindiciae – os textos de Pereira foram escritos 

179 ASSIS. Obras completas, p. 1028.
180 ASSIS. Obras completas, p. 1034.
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para defender Machado de Assis dos ataques de 
Sílvio Romero. O escritor agradece com as seguintes 
palavras: “Quanto à honra deste, é muito, no fim da 
vida, achar em tão elevada palavra como a de V. Ex.ª 
um amparo valioso e sólido pela cultura literária e 
pela autoridade intelectual e pessoal”.181Agradece, 
também, a Mário de Alencar, em 03 de outubro 
de 1904, pelo artigo sobre Esaú e Jacó: “O artigo 
publicado no Jornal do Comércio veio mostrar que 
a sua boa amizade não me havia dito tudo. Creio na 
sinceridade da impressão, por mais que ela esteja 
contada em termos altos e superiores ao meu esforço. 
Vi que penetrou o sentido daquelas páginas, que as 
leu com amor e simpatia, e desta última parte nasceu 
dizer tanta coisa bela, mais ainda para quem já vai 
em pleno inverno”.182

As cartas também demonstram como Machado 
de Assis lutou para a construção da Academia 
Brasileira de Letras. Segundo ele, o fundador era Lúcio 
de Mendonça, a quem chama de “pai da academia”, 
em carta de 16 de junho de 1899.183Machado de Assis 
participava de todas as atividades e tramou todas 
181 ASSIS. Obras completas, p. 1043.
182 ASSIS. Obras completas, p. 1069.
183 ASSIS. Obras completas, p. 1048.
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as reuniões para conseguir um prédio definitivo 
para a sede da instituição, recorrendo a políticos 
que conhecia e a amigos, para que estes instassem 
com outros que pudessem facilitar a tramitação 
da lei, o que demonstra como Machado de Assis 
dominava bem a técnica do favor. As candidaturas 
e a organização das eleições passavam pelas suas 
mãos, ou melhor, era ele quem controlava todas as 
ações feitas na Academia.

Sempre guardando um tom de modéstia muito 
grande, Machado de Assis escreve a Afrânio Peixoto, 
já perto de sua morte, em 24 de julho de 1908: “[...] ao 
fim de uma vida de trabalho e certo amor da arte que 
sempre me animou, vale muito sentir que encontro 
eco em espíritos ponderados e cultos. Vale por paga 
do esforço, e paga rara”.184

As cartas, contudo, escritas em letra tremida, 
ruim, são mais um ponto de apoio à minha ideia de 
que, em Machado de Assis, a letra é mais importante 
que qualquer outra coisa – é a inscrição do ser em 
um mundo ao qual não se tem acesso senão através 
de artifícios de engano. A letra é o ponto principal 

184 ASSIS. Obras completas, p. 1091.



212

da trapaça operada através do escrito e da retórica 
empregada pelo autor, sendo que a letra impressa 
transveste a tremura da letra manuscrita, ampliando 
o espaço da dissimulação.

Suas críticas também são exemplos de como o 
escritor trabalhava para fazer amizades e contatos, 
demonstrando uma diplomacia brilhante. Sua 
ensaística sempre guarda palavras cordiais para 
com as obras lidas, mesmo em se tratando de textos 
menores.

Da mesma forma, suas crônicas nunca dizem as 
coisas de maneira direta; tudo é feito da forma mais 
implícita possível, através de analogias, metáforas, 
parábolas, tudo aquilo que deixe o significado oblíquo 
e que não tenha seu sentido apreendido rapidamente. 
Não há como negar esses espelhos da dissimulação 
presentes nessa escrita. Diretamente ligadas a eles, 
as personagens femininas criadas por Machado 
de Assis só fazem refletir ainda mais o gosto pela 
obliquidade, que se reflete com perspicácia nos olhos 
de ressaca de Capitu, nas atitudes desfiguradoras de 
Helena e na inexplicabilidade de Flora, como procurei 
demonstrar.
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A escrita machadiana sempre me encantou 
com esse seu esquema arquitetado para trapacear 
seus leitores. Esperar respostas concludentes seria 
inútil, pois os textos se recusam a respondê-las 
completamente.

A escrita dissimulada esconde, gagueja, 
trapaceia, hostiliza e, ao mesmo tempo, diverte, 
encanta, seduz, informa, esclarece, e diz. É construída 
de forma múltipla e fantasticamente armada para 
desabonar qualquer um que dela se aproxime, fazendo 
com que os leitores se percam em tantas armadilhas 
e busquem um sentido que jamais será único ou 
totalmente verdadeiro. Obra de fina carpintaria, a 
construção machadiana traz em seu bojo questões 
as mais diversas, mas a escrita prevalece como 
legítima forma de sedução, jogo, e o único lugar em 
que Machado de Assis pôde, enfim, aliviar-se, longe 
de qualquer criatura ou cultura que o oprimisse e o 
apagasse. Ao transformar o escrito em letra impressa, 
o autor conquistou a glória tão desejada.
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