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Resumo 
 

A proposta deste trabalho é, a partir de uma leitura atenta da obra 
Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, apontar índices que 
comprovem certa a existência no texto de quatro níveis discursivos: o discurso do 
Antigo Testamento, o discurso dos filósofos Estóicos, o discurso do Novo 
Testamento e do teólogo cristão Aurélio Agostinho e por fim o discurso dos 
moralistas franceses, notadamente Voltaire. 

 Apontarei exemplos desses discursos no romance e indicarei as 
características que os  transformam em instâncias, similares a pilares estruturais 
que sustentam o gênero romance conforme a definição de Bakhtin. Estas 
estruturas sugerem várias abordagens discursivas: umas  relacionadas à natureza 
do enredo outras com um percurso crítico sobre  as fontes em que Machado de 
Assis se “inspirou” ou antropofagicamente devorou, a fim de estabelecer um 
discurso narrativo revolucionário, que não se esgota nessas quatro instâncias, 
porém  estas são como pilares que sustentam e dão arcabouço para as maiores 
“cabriolas de volatim”.  
          Cabriolas de volatim: essa é a maneira como definiria o estilo de Machado 
de Assis, um salto no ar sem amarras e rede de proteção rumo a uma alegria 
levada pela descoberta do artifício com que ilude o leitor e o conduz aos espaços 
etéreos que estão além da matéria. 
 
Palavras-Chave: Intertextualidade, Machado de Assis: Citações, Polifonia, 
Machado de Assis: Cristianismo 
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Abstract 
 

The proposal of this work is to start from a thorough reading of Memórias 
Póstumas de Brás Cubas of Machado de Assis and to find out four discursive 
levels in the text: the Old Testament discourse, the discourse of Stoic 
Philosophers, the New Testament discourse and the Christian theologian Aurélio 
Agostinho, and finally the discourse of French moralists as Voltaire. 

   I will show you the evidences of these discourses in the novel text as well 
as the characteristics which turn concomitant and similar instances into structural 
pillars which bear the novel gender, according to Bakhtin‘s definition. Those 
structures suggest several discursive approaches, some of them concerning the 
plot nature, others regarding to a critical way about the sources in which Machado 
de Assis “inspired” himself or devoured anthropophagically in order to establish a 
revolutionary narrative discourse which does not end in those four instances. 
However, they are like pillars which bear and provide a framework for the greatest 
“acrobat capers”.  
          Acrobat capers, this is a way which I would define the style of Machado de 
Assis, a caper in the air without any rope or protection net towards a joy  taken by 
the discovery of the skill which deludes the reader and leads him to ethereal 
spaces which are beyond the matter. 
 
Key Words: Intertextuality, Quotation, Polyphony, Christianism 
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Introdução 
 
 

Há dois anos, ao fazer uma releitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas 
de Machado de Assis, visando à preparação de aulas para meus alunos do ensino 
médio atentei para as inúmeras citações bíblicas presentes em seu texto. Muito 
me admirou que o nosso “Bruxo do Cosme Velho” tenha citado tantas vezes as 
Escrituras, sendo Memórias Póstumas de Brás Cubas um livro quase sempre 
rotulado como a obra iniciadora  de nossa escola literária do Realismo, inclusive  
como o primeiro romance realista de Machado de Assis. O Realismo, esse rótulo 
por vezes vem associado a cientificismo, ateísmo, materialismo e outros “ismos”, 
que na maioria das vezes estão ligados a uma postura anti-religiosa. Em vista 
disto, surgiu a proposta do presente trabalho que é: estudar como Machado de 
Assis utilizava o texto bíblico em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas.  
 

Após dois anos, o que era um estudo para preparação de aulas ao ensino 
médio virou proposta de dissertação, a princípio abordando apenas a utilização do 
texto bíblico. A proposta ampliou-se um pouco: hoje,  reformulada posso com 
certeza afirmar: 
 
           A partir de uma leitura atenta da obra  Memórias Póstumas de Brás Cubas 
é possível apontar índices que presentificam no texto quatro níveis discursivos: o 
do Antigo Testamento, o dos filósofos Estóicos, o do Novo Testamento e do 
teólogo cristão Aurélio Agostinho e, por fim, o dos moralistas franceses 
notadamente Voltaire. 

 
           Não pretendo analisar todas as citações presentes no texto muito menos 
interpretar cada uma delas ou as referências textuais. Apontarei índices de 
presentificação desses discursos e o que os  torna em instâncias que sugerem 
várias abordagens, quanto à natureza do enredo e também quanto a um percurso 
crítico sobre  as fontes em que Machado de Assis se “inspirou” ou 
antropofagicamente devorou, a fim de estabelecer um discurso narrativo 
revolucionário que não se esgota nessas quatro instâncias porém estas são 
pilares que sustentam e dão arcabouço para as maiores “cabriolas de volatim”.  
 
          “Cabriolas de volatim”: essa é a maneira como definiria o estilo de Machado 
de Assis, um salto no ar sem amarras e rede de proteção rumo a uma alegria 
levada pela descoberta do artifício que ilude o leitor e conduz aos espaços etéreos 
que estão além da matéria. 
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Citação,  Paratexto, Intertextualidade, Polifonia ,etc  
 

Uma palavra sobre o Gênero. 
 
A definição do gênero romance em nosso século, passou por seguidas 

revisões todas baseadas em alguma característica estilística. A principal delas 
vem de Mikhail Backtin (1895- 1975) que disposto a levar adiante a dicotomia 
positivismo/idealismo de que os estudos lingüísticos foram (e são ) tributários,  
mostra que nem o “objetivismo abstrato” nem o “subjetivismo idealista” conseguem 
apreender a linguagem em sua realidade viva. O modo de existência da linguagem 
é o dialogismo, pois em cada texto, em cada enunciado, em cada palavra ressoam 
duas vozes: a do eu e a do outro. 
 Dessa concepção de base advém o interesse de Bakhtin pelo romance, que 
não é para ele um gênero como qualquer outro. O romance caracteriza-se pela 
consciência do dialogismo, pelo trabalho sistemático com o jogo de vozes 
simultâneas no mesmo enunciado. Ele é uma espécie de energia, a consciência 
da realidade concreta da linguagem, que perpassa toda a história da literatura. 
Sua pré–história está na Grécia, e especialmente na sátira menipéia. Suas raízes 
históricas estão na paródia popular da Antigüidade da idade média, porque esta é 
um caso de ressonância de mais de uma voz no mesmo texto. Ao estudo do 
caráter singular do romance Bakhtin consagra três obras: no trabalho sobre 
Dostoievski, debruça-se sobre a polifonia; na análise da produção de Rabelais, 
desvenda  a concepção carnavalesca do mundo e no livro Questões de Literatura 
e Estética procura elaborar uma teoria geral do romance. 
De sua teoria acerca do romance podemos destacar os conceitos: 
 

O plurilinguísmo  apresenta estratificações internas à língua nativa: 
 

“O romance é uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente, às vezes de 
línguas e de vozes individuais. A estratificação interna de uma língua nacional única em dialetos sociais, 
maneirismos de grupos, jargões profissionais, linguagens de gêneros, fala das gerações, das idades, das 
tendências, das autoridades, dos círculos e das modas passageiras, das linguagens de certos dias e 
mesmo de certas horas  (cada dia tem sua palavra de ordem, seu vocabulário, seus acentos), enfim, toda 
estratificação interna de cada língua em cada momento dado de sua existência histórica constitui 
premissa indispensável do gênero romanesco. E é graças a este plurilingüismo social e ao crescimento 
em seu solo de vozes diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo seu mundo objetal, 
semântico, figurativo e expressivo. O discurso do autor, os discursos dos narradores, os gêneros 
intercalados, os discursos das personagens não passam de unidades básicas de composição com a 
ajuda das quais o plurilinguismo se introduz no romance.”(Baktin,Mikhail. Questões de Literatura e de 
Estética, 2002, p.74)    

 
Já a polifonia sob a perspectiva bakhtiniana e  suas características, todas 

indispensáveis, são: 
 

1. O inacabamento orgânico da narrativa; para que a estrutura romanesca não 
se monologize a favor de um ponto de vista dominante, ela é uma estrutura 
inacabada. O “realismo em sentido superior” de Dostoiévski está no fato de 
que sua representação da consciência é também uma representação da 
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nossa consciência viva, que não se encerra jamais, que não pode ser 
finalizada de fora (exceto quando morremos, e o outro nos finaliza).  

2. Conseqüência do inacabamento, o romance polifônico vive sob uma 
presentificação permanente; é o império do momento presente, o perpétuo 
limiar do futuro.  

3. No romance polifônico a estrutura realiza-se a partir do olhar do herói – não 
há nada que o narrador saiba sobre ele que ele já não saiba sobre si 
mesmo; em Dostoiévski, o narrador jamais encerra o mundo do herói. Na 
polifonia bakhtiniana, um homem nunca coincide consigo mesmo: jamais se 
reduz a um objeto mudo de conhecimento; o personagem é um sujeito, não 
um objeto. A idéia, no romance polifônico, é sempre um evento vivo; não há 
idéias separadas do instante concreto da vida; todo herói é um ideólogo, é 
sempre o portador de uma idéia, de uma visão de mundo. 

 
 

O conceito mais importante para esse trabalho é o de Intertextualidade  
 
  Sobre as origens do conceito de intertextualidade, nota-se que, embora os 
formalistas russos (especialmente Tynianov e Chklovsky) tenham tido uma 
preocupação com conceitos atinentes à noção contemporânea de 
intertextualidade, é Bakhtin quem normalmente se apresenta como sendo o 
primeiro teórico a elaborar a questão em pauta. Rompendo com o hermetismo de 
seus predecessores, Bakhtin apresenta um conceito abrangente de “texto” como 
sendo o que diz respeito a toda produção cultural com base na linguagem. Ao 
mesmo tempo, com a definição de “diálogo”, rompe com velhas tradições da 
Literatura para, enfim, compreender o texto em sua interação não apenas com 
discursos prévios, mas também com os receptores do mencionado discurso. Para 
esse teórico, o processo de leitura não pode ser concebido desvinculado da noção 
de intertexto, já que o princípio dialógico permeia a linguagem e confere sentido 
ao discurso, elaborado sempre a partir de uma multiplicidade de outros textos. É 
sob a influência dos conceitos bakhtinianos de polifonia e carnavalização que um 
bom número de teóricos dos anos 60 revisa tratados semióticos em busca de 
novas perspectivas para o estudo das relações entre discursos.  

É nesse contexto que Julia Kristeva, membro atuante da crítica francesa, 
elabora seu conceito de intertextualidade considerando que todo texto se constrói 
como “mosaico de citações.” Esse entendimento acarreta a consideração de que a 
intertextualidade é um fenômeno que se encontra na base do próprio texto 
literário, imbricada com a inserção deste num múltiplo conjunto de práticas sociais 
relevantes. A partir de Kristeva, “texto” passa a ser entendido como o evento 
situado na história e na sociedade, que não apenas reflete uma situação, mas é 
essa própria situação, apagando linhas divisórias entre as disciplinas e 
constituindo um cruzamento entre diferentes superfícies textuais e distintas áreas 
do saber científico e da esfera artística. “Pelo seu modo de escrever, lendo o 
corpus literário anterior ou sincrônico, o autor vive na história, e a sociedade se 
escreve no texto.” A partir dos postulados de Kristeva, Herberts observa que a 
intertextualidade reflete a concepção do texto literário “como carregado de outros 
textos, inclusive do “texto” da realidade.”  
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Pode-se dizer que há quatro possibilidades de interação de um texto em 

outro. Se ficarmos apenas no âmbito da linguagem, teremos várias possibilidades 
conceituais para essas quatro denominações. A primeira e a mais debatida delas, 
a intertextualidade, presente em todo debate teórico sobre literatura desde Mikhail 
Bakhtin, é citada por Julia Kristeva em seu estudo “A Palavra, O Diálogo, O 
Romance”. 
 

 
         “Mas no universo discursivo do livro, o destinatário está ele mesmo incluído enquanto 
discurso. Logo, funde-se com esse outro discurso (esse outro livro) em relação ao qual o escritor 
escreve o seu próprio texto; de modo que o eixo horizontal (sujeito-destinatário) e o eixo vertical 
(texto-contexto) coincidem, para revelar um factor maior a palavra, (o texto) é um entrecruzar de 
palavras (de texto) onde se lê pelo menos uma outra palavra (texto). Em Bakhtine, aliás esses dois 
eixos, que respectivamente chama diálogo e ambivalência, não estão claramente distintos. Mas essa 
falta de rigor é antes uma descoberta que é Bakhtine o primeiro a introduzir na história literária: todo 
o texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro 
texto. No lugar da noção de intersubjectividade instala-se a de intertextualidade, e linguagem poética 
lê-se, pelo menos, como dupla.” (Kristeva, Julia. Semiótica do Romance,1978, p.71)    
  

  
O conceito de intertextualidade como resultante de um diálogo polifônico já 

está presente em Julia Kristeva quando ela afirma que: “...qualquer texto se 
constrói como um mosaico de citações, qualquer texto é absorção e 
transformação de um outro texto.”  

 
Aguiar e Silva, por sua vez citando também Bakhtin, e expressando-se com 

outras palavras, insiste nas relações dialógicas existentes entre os textos. Tal 
relação dialógica pressupõe necessariamente um intercâmbio discursivo, como 
explica o teórico português. Ou seja, no texto constitui-se “uma tessitura polifônica 
na qual confluem, se entrecruzam, se metamorfoseiam, se corroboram ou se 
contestam, outras vozes e outras consciências.”  

 
A palavra intertexto, derivada do termo intertextualidade, passou então a 

designar um texto – ou um conjunto de textos – com os quais um determinado 
texto mantém um tipo de interação, com os quais interage. O intertexto é portanto 
um texto (ou um corpus formado por alguns textos) que é anterior e está 
subjacente a um determinado texto. Ou seja, sob a estrutura de superfície de um 
texto qualquer é possível identificar textos que o precederam. 

 
O termo subtexto, utilizado por alguns teóricos, equivale a intertexto. 

Lembra, de certo modo, outro termo, a saber,  palimpsesto (do grego palim=de 
novo + psesto=raspado), palavra criada para designar uma prática utilizada por 
economia nos primórdios da era cristã, que consistia em apagar e escrever de 
novo, sobre os pergaminhos e papiros já anteriormente usados por outros, um 
novo texto. Riffaterre designa o texto subjacente à nova escrita por texto-fantasma 
(ghost-text). 
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A intertextualidade é a outra face do texto, a que sugere um grau de 
sincronia entre o texto e sua fonte fazendo à obra um múltiplo significante, que  
tornam híbridos os gêneros e suportes midiáticos das tramas ou enredos 
fabulares. 

 
Entretanto não se deve confundir a intertextualidade com a paródia, com a 

imitação declarada ou pastiche, com o plágio, tampouco com influência. A tal 
respeito, dizia Goethe em carta a Eckermann de 16 de dezembro de 1828:  
 

“...devemos muito aos gregos e aos franceses, minha dívida para com Shakespeare, Sterne 
e Goldsmith é imensa. Com isso entretanto não se patentearam as fontes de minha cultura. São 
ilimitadas e isso afinal não tem muita importância.”  

 
O ilimitado é o que está além das fronteiras, é o terreno das lembranças e 
influências, e isso não se verifica somente no aspecto quantitativo. Na verdade, no 
espaço vital de nossa existência, ao buscar chegar à raiz das raízes, à origem das 
origens, àquilo que Croce designava por “fonti delle fonti”, compreendemos afinal  
que a vida e a literatura são uma só coisa. 

 
 Outra denominação também muito discutida na teoria literária é a citação, a 

qual também foi abordada por Julia Kristeva, em dois momentos diferentes e com 
duas acepções: 
 

1 “...Revela o escritor como actor principal do jogo discursivo que se seguirá, e, na mesma 
altura, inclui os dois modos do enunciado romanesco, a narração e a citação, na fala única daquele 
que ao mesmo tempo é sujeito do livro (o autor) e objecto do espetáculo (o actor), dado que a 
mensagem, na não disjunção, é ao mesmo tempo discurso e representação. O enunciado do autor-
actor abre-se desdobra-se e orienta-se para dois lados: 1. o enunciado referencial, a narração – fala 
assumida por aquele que se escreve como actor-autor; 2 premissas textuais, a citação – uma fala 
atribuída a um outro e de que o que se escreve como actor-autor sofre autoridade. Esses dois lados 
misturam-se de modo a confundir-se...” (Kristeva, Julia. Semiótica do Romance,1978, p.79)     
 

2 “O segundo tipo de desvios – a citação – vem de um texto escrito. A língua latina e os 
outros livros (lidos) penetram no texto do romance directamente recopiados (citações) ou enquanto 
traços mnésicos (recordações). São transportados intactos do seu espaço próprio para o espaço do 
romance que se escreve, recopiados entre aspas ou plagiados.” (Kristeva, Julia. Semiótica do 
Romance,1978, p.79)     

 
Os dois enunciados pressupõem uma voz no romance que é diferente 

daquela do narrador, a qual surge em texto literal colocado com  destaque. 
 
Já a Alusão é o termo menos técnico dos três, porém tem uma tradição no 

contexto da Teoria Literária advinda da exegese Bíblica, e de outras fontes menos 
evidentes. Na seara dos estudos Bíblicos o termo é utilizado para diferenciar uma 
citação literal e uma interpretação transliteraria, ou seja, a retomada de um texto 
dentro de outro texto assumindo o universo significante tanto do primeiro texto 
como do segundo.  

 
Ainda dentro dos estudos Bíblicos a alusão foi usada muitas vezes para se 

fazer referências às fontes proféticas dos fatos previstos da vinda do Messias. 
Essa utilização acabou por extensão levando a um estudo sobre as possíveis 



 16

fontes originais dos livros sagrados, haja vista a dificuldade em se atribuir uma 
autoria a qualquer texto que participe do cânon judaico e cristão. Essa função é 
uma das vertentes que este trabalho quer assumir, ou seja, o de buscar algumas 
fontes diretas ou indiretas para a escritura machadiana, como isto vai se dar, mas 
voltaremos a esse ponto em outro capítulo. Voltemos aos conceitos de citação, 
alusão e intertextualidade. 
  

É óbvio que o termo alusão está tão próximo do conceito de 
intertextualidade de Julia Kristeva, que em muitos momentos são usados como 
sinônimos, entretanto se fôssemos fazer uma escala de fidelidade ao texto dentro 
de outro texto, poderíamos mostrar através de um gráfico assim: 
 
Citação → Alusão → Intertextualidade 
 

Nessa organização a citação seria um texto incorporado em sua literalidade 
a um novo texto, na maioria das vezes com o devido crédito e destaque em 
separado funcionando inclusive como forma de desenvolvimento do novo texto a 
corroborar um argumento e dar ênfase a um exemplo. Na alusão teríamos a 
incorporação de parte de um texto não em sua integralidade e sim mesclado com 
alguma interpretação, sem nenhum destaque, sinalização, ou seja, sem sofrer em 
grande parte razoáveis modificações, participando do desenvolvimento do novo 
texto e multiplicando sua carga semântica. Já na intertextualidade teríamos uma 
ampliação conceitual dessa incorporação valendo desde simples textos 
incorporados, chegando à utilização de formas estruturais de outros textos o que 
muitas vezes dá uma nova dimensão ao novo texto.  

 
É importante ressaltar que mesmo com esses nuances o conceito de 

polifonia, várias vozes dentro de um único texto, é comum a todas as 
denominações. Porém a identificação dessas vozes dada a sofisticação de cada 
modo faz parte do prazer da leitura e, muitas vezes, em algumas obras, são 
dignas de um estudo aprofundado que envolve dois conceitos importantes para a 
crítica literária moderna, que é a questão da Poética Diacrônica e Sincrônica, uma 
no eixo histórico referencial, estanque (Diacrônica), outra no eixo da 
simultaneidade, a-histórica, polifônica relacional (Sincrônica).         
 
 
 
A questão do Paratexto 
 

No seu livro  Seuils, Gerard Genette (Paris, ed. du Seuils, 1987) estuda o 
paratexto, ou seja, o conjunto de práticas e de discursos, que se encontram, por 
assim dizer, no limiar da obra propriamente dita: nome do autor, título, dedicatória, 
notas etc., ou seja, conforme a proposta de Borges, é o “vestíbulo”, oferecendo a 
cada leitor a possibilidade de entrar propriamente no texto. A simplicidade do 
conceito de paratexto não pode eclipsar a utilidade de sua função e distinção.  

De acordo com nossas definições aqui elencadas, uma primeira distinção 
que  se faz obrigatória é a  diferença entre citação intratexto e notas explicativas 
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ou suplementares e também a vinculação entre citação / notas ao rodapé das 
páginas. Os padrões atuais de editoração podem nos levar a confundi-las. 
Lembremo-nos que a citação nos padrões atuais deve vir entre aspas, em tipos 
diferenciados e para se constituir numa citação algumas vezes por opção do autor 
pode vir acompanhada de notas de rodapé. Essa citação formal é muito comum 
em textos ensaísticos, em algumas obras de ficção.  

 
As características formais não nos autorizam a incluir as citações 

machadianas aqui mapeadas como um paratexto ou mesmo como uma citação de 
fato. Pois, desde a primeira edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas nunca 
nos foi relatada a questão de destaque para citações ou nota de pé de página. As 
únicas palavras diferenciadas eram as grafadas em outro idioma, que diga-se, no 
uso de palavras em outras línguas que não o português, sempre foi recomendado 
estarem em um tipo diferenciado, de preferência entre aspas. 
  

Nos tempos atuais ainda é preciso se ressalvar as edições das  Obras 
Completas e as Paradidáticas. No caso destas, é comum o uso abundante de 
notas explicativas ou suplementares, com  finalidades  diversas, por exemplo: no 
intuito de aprofundamento no caso das Obras Completas; nas edições 
Paradidáticas as notas visam facilitar a leitura das obras para alunos dos ciclos 
iniciais (e também dos ciclos avançados, por que não?) de ensino. 
  

Já não podemos dizer o mesmo do paratexto título: no caso de Machado de 
Assis o título dos capítulos tem um papel sinalizador para a entrada no texto pelo 
leitor. É só observarmos os títulos dos capítulos, que de imediato fica a impressão 
de múltiplas histórias ou pequenos contos; ou já avançando um pouco em nosso 
estudo, algumas vezes estes títulos funcionam como uma didascália teatral, isto é, 
apresentam aquelas marcações que os teatrólogos colocam no texto de suas 
peças para marcar vozes, emoções, situações, caracteres de seus personagens.  
 

Machado de Assis não satisfeito com esse uso, mescla tudo: veja-se o título 
do capítulo XXXIII Bem-Aventurados os que não Descem; qualquer leitor percebe 
a sinalização de entrada,  pois este capítulo segue–se a outro em que o pai de 
Brás Cubas faz um apelo para o filho voltar para a capital, à corte, ele o filho, 
estando em Petrópolis, uma cidade serrana do Rio de Janeiro. Com esse título 
Machado já antecipa o desfecho ao apelo do pai, isto além de passar a idéia de 
que ele vai se dar bem por não ter atendido de imediato aos apelos do pai. Por fim  
temos na citação referência / intertextualidade com o famoso discurso apostólico 
de Cristo, que diga-se foi pregado no alto de uma montanha, e com isso se  
instaura o humor e a reescritura, assumindo uma função de blague teatral.  
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O Antigo Testamento em Brás Cubas  
 

O cânone do Antigo Testamento está separado em quatro grandes áreas: 
Pentateuco ou livro da Aliança (A Torá); Livros Históricos; Os Livros de Sabedoria 
e por último os Profetas. Essa divisão é ampla, eficaz e sugestiva, pois para 
separar os textos foi usado como critério o contato do homem com Deus e vice-
versa: 
 
Pentateuco: Deus se dirige diretamente ao homem e esse  toma  conhecimento 
de Deus. O homem dialoga com Deus e representa-o. É marcado por Adão, Noé, 
Isaac, Abraão, Moisés etc. 
 
Livros históricos: Deus interfere diretamente na história do homem, seus 
escolhidos agem conforme sua vontade e assim o diálogo é quase unilateral. É 
marcado por Josué, Davi, Salomão, Rute, etc. 
 
Livros Poéticos e Sapienciais: Deus manifesta sua pedagogia e o diálogo é 
franco. É a área das descobertas mútuas e início da glorificação. É marcado por 
Jó, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos (o Amado, a Amada),  etc  
 
Livros Proféticos: Deus tem seus escolhidos que anunciam suas vontades e 
iniciativas, o diálogo é mais íntimo e menos direto, envolve em se descobrir 
escolhido e perceber a vontade de Deus. 
 

Todas as áreas desse cânone sagrado são marcadas por intervenções: 
divinas,  diálogos, representações,  alteridades. O Criador é autor (ele nos deu A 
Torá) é co-autor, é leitor privilegiado, é mentor, é a voz que fala ao homem desde 
os tempos imemoriais. 
  

Qualquer semelhança com os processos criativos e literários não é 
coincidência pois andamos sempre na raiz desse milagre, muitas vezes damos 
nomes complicados como teocentrismo, antropocentrismo e outros nomes não tão 
complicados como poesia e prosa, mas o importante é saber que isto marca 
indelevelmente as nossas vidas, reflexões e os rumos que vamos tomar enquanto 
espécie racional.   
 

Nossa ânsia de entender e se fazer entender norteiam a vida em 
sociedade, nossa idéia de civilização, essa busca está em todas as áreas de 
conhecimento, em todas as confissões religiosas; temos muitas estratégias para 
conseguir esse objetivo. Algumas passam pela religião, outras pela ciência, e 
muitas vezes pela arte, seja literária, plástica, pictórica etc. 
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Machado de Assis optou pela literatura e conscientemente fez da sua busca 
muito do que está presente em sua obra, muitas vezes espelhando esse 
sentimento, essa vontade. Particularmente, em Memórias Póstumas de Brás 
Cubas temos ali todas as pistas e sinais por onde andou esse autor que, optando 
por colocar seu personagem dentre os mortos, abre portas para atingir e dialogar 
com o Criador. Esse mergulho tem muitas  referências ao primeiro livro, ao Antigo 
Testamento e aos  diálogos entre Deus e os homens presentes neste livro. 
 

A começar pela  distinção fatídica que o defunto autor faz entre Memórias 
Póstumas de Brás Cubas e o livro do Pentateuco. É curioso vê-lo afirmar que há 
apenas uma única diferença radical entre eles: 
 

    “ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo 
nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a 
segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua 
morte, não a pôs no intróito, mas no cabo; diferença radical entre este livro e o Pentateuco.” (Assis, 
Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 2004, c. I,  p.69, grifo nosso) 1 

 
É evidente que essa diferença não implica  que não haja semelhanças entre 

os dois textos; o que se enfatiza é que nesse pormenor (colocar a morte no início) 
existe uma diferença radical entre o Pentateuco e Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. Podemos depreender que Machado de Assis, na criação de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, tem a Bíblia como uma de suas fontes principalmente 
pela maneira singela como foi colocada.  
 

Esse trabalho vai acabar corroborando a constatação de que a Bíblia é 
umas das fontes tensionais deste romance. Para tanto, vamos expor alguns dos 
entrelaçamentos visíveis destes dois textos. Vamos começar por enumerar as 
semelhanças, pois são índices deste entrelaçamento.  
 

Muitas destas semelhanças justamente estão contidas no Pentateuco,  
como a história da criação do livro do Gênesis. Neste livro nós temos duas 
narrativas que se combinam, e seguem durante quase todo livro do Gênesis. Uma 
se inicia em  Gênesis 1 “No princípio Deus Criou...”  que, segundo os estudiosos é 
a versão sacerdotal da criação e o Gênesis 2, 4 “No tempo que Iahweh Deus...”  
pertencente a uma fonte Javista, sendo que segundo esses mesmos estudiosos 
podemos afirmar que: 
 

“A seção (Gênesis) 2,4b – 3,24 pertence à fonte Javista. Não é como se diz 
freqüentemente uma “segunda narrativa da criação”, seguida de uma “narrativa da 
queda”: são duas narrativas combinadas que utilizam tradições diversas, uma 
narrativa da criação do homem, distinta da criação do mundo que só se completa 
com a criação da mulher e com o aparecimento do primeiro casal humano 

                                                 
1 A edição de referência utilizada para as citações é Assis, Machado; Memórias Póstumas de Brás Cubas  
Edição comentada por Antônio Medina Rodrigues; 2004; São Paulo; Editora: (AE) Ateliê Editorial. 
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(2,4b,18-24), e uma narrativa do paraíso perdido, da queda e do castigo, a qual 
começa em 2,9-17 e continua em (3,1-24)”  (p.33A Bíblia de Jerusalém, 1993) 
 

Em Brás Cubas o primeiro movimento narrativo começa justamente no 
capítulo I onde ele se define como “um defunto autor, para quem a campa foi outro 
berço.” Um novo nascimento onde a proximidade com o criador lhe aumenta 
perspectiva de liberdade e irreverência, há espaço também  para um diálogo 
franco muito semelhante ao Livro de Jó. O outro início é justamente o verdadeiro 
nascimento do autor, capítulo X, que vai elucidar a existência terrena de Brás 
Cubas, e vai ser a fonte  para as reflexões e questionar o Criador.  
 

No primeiro nível narrativo, o do defunto, vai predominar  um diálogo áspero 
com Deus,  que é simultaneamente metaforizado pela sua relação com o leitor. Ou 
seja ele ocorre em dois níveis: um que é o interrogar a Deus à maneira de Jó, o 
justo paciente, e o outro é colocar em evidência todas as manifestações divinas,  
principalmente aquelas em que Deus dirige a palavra ao homem no Antigo 
Testamento. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o leitor vai em muitos 
momentos ser o interrogado e em outros vai interrogar o Criador. 
 

Como se vê o diálogo, a polifonia,  o dialogismo e o plurilingüismo vai 
imperar dentro da obra. Essa mescla se torna mais complexa quando 
engendramos  o Novo Testamento, isto vai ser tema de outro capítulo. 
  Um exemplo claro destas instâncias narrativas  pode ser observado no 
Prólogo escrito pelo defunto autor quando ele afirma: 
 

“Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, coisa é que 
admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não 
tiver os cem leitores de Stendhal, nem cinqüenta, nem vinte, e quando muito, dez.. Dez? Talvez 
cinco.” (Assis, M., 2004 p.67 Ao Leitor). 

 
Sem entrar no mérito da citação do autor francês Henry Beyle Stendhal, e 

apenas notando o pessimismo do narrador em relação aos seus leitores, existem 
índices neste fragmento em que Brás Cubas retoma um dos diálogos mais 
misericordiosos entre Deus e um homem, no caso falamos aqui do justo Abraão 
citado outras vezes na obra de maneira direta. Aqui segue uma citação indireta: 
 

Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Iahweh se mantinha ainda 
junto a Abraão. Este aproximou-se e disse: “destruirás o justo como o pecador? 
Talvez haja cinqüenta justos na cidade. Destruirás e não perdoarás à cidade pelos 
cinqüenta justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa: fazer 
morrer o justo como o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador! 
Longe de ti! Não fará justiça o juiz de toda terra? Iahweh respondeu: “Se eu 
encontrar em Sodoma cinqüenta justos na cidade, perdoarei toda a cidade por 
causa deles.” 
 

  Disse mais Abraão: “Eu me atrevo a falar ao meu  senhor, eu que sou poeira e cinza. Mas 
talvez faltem cinco aos cinqüenta justos: por causa de cinco destruirás toda a cidade?” ele 
respondeu: “ Não, se eu encontrar quarenta e cinco justos.” Abraão retomou ainda a palavra e disse: 
“Talvez só existam quarenta.” E ele respondeu: “Eu não o farei por causa dos quarenta.” 
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 Disse Abraão: “Que meu senhor não se irrite e que eu possa falar: talvez ali se encontrem 
trinta.” E ele respondeu: “Eu não o farei se ali encontrar trinta.” Ele disse: “Eu me atrevo a falar a meu 
Senhor: Talvez se encontrem vinte.” E ele respondeu: “ Não destruirei por causa dos vinte.” Ele 
disse: “ que meu Senhor não se irrite e falarei uma última vez: talvez se encontrem dez.” E ele 
respondeu: “ Não destruirei, por causa dos dez.” 

Iahweh, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se e Abraão voltou para o seu lugar. (Bíblia 
de Jerusalém. Gn., 18, 16-33, 1993 , p.54) 

 
Brás Cubas faz uma recriação da ponderação de Abraão quanto ao número 

de justos necessário para que se evite a destruição da cidade. Digo recriação pois 
esse mesmo trecho bíblico vai ser transformado em matriz paródica  para o 
capítulo LXXXIX “In Extremis”, onde o Viegas parente de Virgília está enfermo no 
leito de morte e negocia a venda de um terreno;  ele insiste no preço  de Quarenta 
contos; enquanto seu interlocutor vai mudando a oferta o Viegas fica intransigente 
no valor  até o último suspiro.... Nesta paródia, a avareza não é perdoada. 
 

Brás Cubas põe os leitores como equivalentes aos justos, que podem 
salvar a obra, pois do ponto de vista do romance a ausência de leitores é a 
impossibilidade de sobrevivência, com isto é dada a deixa para o intenso diálogo 
Machado de Assis / Brás Cubas com seus leitores.  Esse papel que é atribuído 
aos leitores não é definitivo. Porém na ótica de uma pessoa que questiona a Deus  
como o Justo Jó,  a audiência ou as testemunhas vão ter a função ora de 
mediadores ora de interlocutores que defendem a Deus.  
  Essa semelhança com o livro de Jó é uma das mais marcantes no romance, 
pois vai além da questão do justo que interroga a Deus. Os papéis do narrador, do 
leitor, são intercambiáveis, em muitos momentos essa transferência de identidade 
semântica textual é uma das marcas da literatura  de Machado de Assis, que será 
perpetuada no discurso livre de Brás Cubas.    
 

A morte como possibilidade de encontrar a Deus. A morte como 
ressurreição. A morte como reencarnação. A morte em vida  como instrumento de 
redenção. A morte como fim último de todos os seres. A morte como recurso 
narrativo. Machado de Assis tinha vários rumos a tomar, não seria de surpreender 
que ele tomasse a todos e a cada um deles a seu tempo e a sua maneira. São 
caminhos religiosos, filosóficos, narrativos, vivenciais. São posturas políticas, 
existenciais, científicas, teológicas. Todas estão presentes em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. 
 

O discurso Bíblico se faz presente em paródias, alegorias, ou mesmo 
literalmente. Uma coisa que constatamos é que a utilização do discurso bíblico 
avança até os componentes formais. A estrutura  desconexa de capítulos, a quase 
independência quanto ao enredo, a auto-referência intercapítulos, o fazer e 
desfazer sem uma unidade aparente, tudo aponta para uma semelhança estrutural 
com o texto bíblico  do cânone católico, de maneira que podemos até separar 
essa apropriação e afirmar que a referente ao Antigo Testamento tem um caráter 
menos literal, o que demonstra o quanto estas citações estão amalgamadas à 
estrutura interna do próprio romance. Essa ocorrência é uma tradução de uma 
heterogeneidade constituitiva, conceito desenvolvido por Bakhtin, que é a 
inscrição do outro na cadeia discursiva, alterando sua aparente unicidade.   
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Se fôssemos apenas comparar a nomenclatura dos capítulos de Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, iríamos perceber que até na titulação ele imita, parodia, 
os textos do Antigo Testamento e do Evangelho. Títulos como nos capítulos LV – 
O Velho diálogo de Adão e Eva, e o capítulo  XC – O Velho Colóquio de Adão e 
Caim.  
 

O primeiro título “O Velho diálogo de Adão e Eva” aponta para o indizível do 
primeiro intercurso amoroso, onde a descoberta do sexo seria conseqüência da 
primeira transgressão do homem no Jardim do Éden: é justamente um dos 
capítulos em que os sinais gráficos (pontos), substituem o texto, o que como é 
sabido é uma influência direta de Laurence Sterne e Xavier de Maistre. Ambos 
utilizaram este recurso em suas obras “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro 
Tristam Shandy” e  “Viagem à roda do meu quarto” respectivamente. Autores 
também são  citados por Brás Cubas em seu prólogo “Ao Leitor”.  

O segundo titulo O Velho Colóquio de Adão e Caim é muito marcante para 
um personagem que no capítulo final CLX Das Negativas  se vangloria  de “- Não 
tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.” Adão teve  
três filhos, segundo o relato do Gênesis, Caim, Abel, Seth. A escolha de Caim,  o 
agricultor que teve sua oferenda rejeitada por Iahweh e transgrediu a lei matando 
seu irmão, é uma metáfora da violação do pecado original, segundo a qual os 
personagens Virgília, Brás Cubas e a criança, fruto da relação adúltera por eles 
vivida, representam uma marcação da queda do homem. No livro do Gênesis (4, 
9-14) há o diálogo de Caim  e o interlocutor que é o próprio Deus: 
 

“ Iahweh disse a Caim: "Onde está teu irmão Abel? "E ele respondeu: "Não sei. Acaso sou o 
guarda de meu irmão?"10 Iahweh disse :"Que fizeste!  –  Ouço o sangue de teu irmão, do solo, 
clamar para mim! 11 Agora, és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua 
mão o sangue de teu irmão. 12 Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto: serás um 
fugitivo errante sobre a terra.” 13 Então Caim disse a Iahweh : "Minha culpa é muito pesada para 
suportá-la. 14 Vê! Hoje tu me banes do solo fértil , terei de ocultar-me longe de tua face e serei um 
errante fugitivo sobre a terra: mas o primeiro que me encontrar me matará!” (Bíblia de Jerusalém. 
Gn., 4, 9-14, 1993, p.37) 

 
E Brás Cubas  : 

 
           “O melhor é que conversávamos os dois, o embrião e eu, falávamos de coisas presentes e 
futuras. O maroto amava-me, era um pelintra gracioso, dava-me pancadinhas na cara com as 
mãozinhas gordas... A verdade é que estava em diálogo com o embrião; era o velho colóquio de 
Adão e Caim, uma conversa sem palavras entre a vida e a vida, o mistério e o mistério.”  (Assis, M. 
2004, p.192, c. XC – O Velho Colóquio de Adão e Caim) 

 
Brás Cubas é o filho de Deus que interroga o pai, Deus,  falando do sinal da 

transgressão do homem. 
 

Outro traço de similaridade também está presente nos capítulos não 
nomeados com palavras ou versículos do Novo Testamento. A ausência da 
referência bíblica evidente não os isenta de alimentar esta similaridade estrutural: 
é o caso do capítulo CXIX Parêntesis, com meia dúzia de máximas que nos levam 
direto aos livros de Sabedoria do Antigo Testamento, notadamente o Livro dos 
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Provérbios que consistem numa série de aforismos que glosam aos homens e 
também a Deus.    
 

Todas essas semelhanças apontam um diálogo intertextual, que funciona 
como uma proposta de diálogo com Deus, algo não declarado, apenas 
metaforizado pela perspectiva do narrador enquanto morto que se vê livre das 
agruras da carne e refaz no além sua trajetória e ajuste de contas. 
 

A idéia de ajuste de contas é muito condizente com o Antigo Testamento 
onde o homem de uma convivência par a par com Deus no paraíso perde-se 
através de uma transgressão o que lhe vale a expulsão do Paraíso, para 
eternamente, daí em diante, tentar voltar à condição anterior. 
 

Esse eterno retorno é marcado por várias etapas no Antigo Testamento. Em 
todas elas o homem vivencia uma experiência de Deus e a partir daí sua vida é 
alterada de maneira irremediável. Assim acontece aos  profetas ou intercessores 
os quais inicia com Abraão que intercede por Abimelec e finda em Zacharias, o 
último profeta do Antigo Testamento. 
 

Todos os profetas, cada um à sua maneira, tiveram uma experiência 
mística no diálogo com Deus; nesse sentido o capítulo VII O Delírio, não deixa 
nada a dever às experiências do Antigo Testamento. A começar por Pandora, que 
personifica o Deus, como um ser feminino a quem estamos sujeitos, a qual Brás 
Cubas interroga primeiro com uma incredulidade, depois suplicante. A idéia de um 
deus feminino que representa a natureza, mãe terra, está presente tanto nas 
sociedades pagãs como nas teocráticas onde a multiplicidade de deuses faz com 
que muitos personifiquem na natureza, vide Pã, Netuno, Rá, Afrodite etc.. 
 

A passagem destas sociedades para o monoteísmo, não significa que tudo 
isso deixou de existir, alguns destes mitos foram até incorporados pelo 
monoteísmo, e estão presentes nos textos Bíblicos como teofanias. 
 

A teofania de Brás Cubas no capítulo VII O Delírio  invoca as teofanias  de 
Ezequiel um dos profetas do Antigo Testamento. Vejamos esta teofania: 

 
       “No quinto dia do mês - isto é, no quinto ano do exílio do rei Joaquim – veio a palavra de Iahweh 
ao sacerdote Ezequiel filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Ali pousou sobre ele a 
mão de Iahweh. 
Visão do “carro de Iahweh” – Eu olhei: havia um vento tempestuoso que soprava do norte, uma 
grande nuvem e um fogo chamejante; em torno, de uma grande claridade e no centro algo que 
parecia electro, no meio do fogo. No centro, algo com forma semelhante a quatro animais, mas cuja 
aparência fazia lembrar uma forma humana.... 
        ...Eu ouvia o ruído de suas asas, semelhante ao ruído de grandes águas, semelhante à voz de 
Shaddai; quando se moviam, havia um ruído como de uma tempestade, como de um acampamento; 
quando paravam, abaixavam as asas. Houve um ruído. Por cima da abóbada que  ficava sobre suas 
cabeças havia algo que tinha aparência de uma pedra de safira em forma de um trono, e sobre esta 
forma de trono, bem no alto, havia um ser com aparência humana.  Vi um brilho como de electro, 
uma aparência como de fogo junto dele, e em redor dele, a partir do que pareciam ser os quadris e 
daí para cima; a partir do que pareciam ser os quadris e daí para baixo, vi algo que tinha a aparência 
de fogo e um  brilho em torno dele; a aparência desse brilho, ao redor, era como a aparência de um 
arco que, em dia de chuva se vê nas nuvens. Era algo semelhante à Glória de Iahweh. Ao vê-la, cai 
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com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava comigo.” (Bíblia de Jerusalém . Ez, 1,2-5 e 
24-28, 1993, p. 1604/05) 

 
Veja-se Brás Cubas: 
 

    “Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio 
incômodo, a condução violenta, e o resultado impalpável. E depois — cogitações de enfermo — dado 
que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem 
a origem, me esmagassem entre as unhas que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim 
pensava, íamos devorando caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal 
estacou, e pude olhar mais tranqüilamente em torno de mim. Olhar somente; nada vi, além da 
imensa brancura da neve, que desta vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez, a espaços, me 
aparecia uma ou outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O 
silêncio daquela região era igual ao do sepulcro: dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida 
diante do homem. 
     Caiu do ar? destacou-se da terra? não sei; sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me 
apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das 
formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-
se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não 
cheguei sequer a soltar um grito; mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e 
como se chamava: curiosidade de delírio. 
—Chama-me Natureza ou Pandora; sou tua mãe e tua inimiga. 
     Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma  gargalhada, 
que produziu em torno de nós o efeito de um tufão; as plantas torceram-se e um longo gemido 
quebrou a mudez das coisas externas. 
Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata; é sobretudo pela vida que se afirma. Vives: 
não quero outro flagelo.” (Assis, M..idem, 2004, p.79, c. VII O Delírio) 

 
Os animais, a figura com forma humana a representar Deus, o porte 

descomunal da representação divina, a associação com a natureza “ havia um 
vento tempestuoso”, “o efeito de tufão” na visão de Ezequiel; também  temos a 
mobilidade do ser “os animais se moviam, as rodas se moviam, junto com eles. As 
rodas se moviam na direção que o espírito as conduzia e se levantavam com 
ele...” 

A seqüência do livro de Ezequiel produz uma ótima metáfora do processo 
de composição do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas:  
 

“ Tu, filho do homem, ouve o que te digo, não sejas rebelde como esta casa de rebeldes. 
Abre a boca e come o que te estou dando. Olhei e eis uma mão que se estendia para mim e nela um 
volume enrolado. Ele abriu-o na minha presença. Estava escrito no verso e no reverso. Nele estava 
escrito: “Lamentações, gemidos e prantos.” (Bíblia de Jerusalém. Ez, 2, 8-10 e 24-28, 1993,  p. 
1604/05) 

 
Deus deu ao profeta Ezequiel um verdadeiro Delírio que envolvia devorar 

os livros da lei que Israel havia transgredido e sua tarefa era : “Com efeito ele me 
disse: “Filho do homem, vou enviar-te aos filhos de Israel, a esses rebeldes que se 
rebelaram contra mim.” (Ez 2,3) 
 

Brás Cubas após seu Delírio, também será enviado em sua missão 
narrativa. 

Ainda no caso de Brás Cubas, a seguir à metáfora do livro, no próprio 
Capítulo VII O Delírio podemos afirmar que um dos livros que o personagem Brás 
Cubas “engoliu”,  citado nominalmente, é a Suma Teológica de São Tomás de 
Aquino (1262 D.C.), no qual ele Brás Cubas se vê transformado. Trata-se de um  
compêndio enciclopédico, que é a fundamentação da fé católica em todo o 
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segundo milênio. Outros livros serão devorados, alguns ainda serão  recuperados 
por este trabalho, porém a metáfora é extensiva à própria narrativa, que em 
processo antropofágico devora  intertextualmente o próprio livro sagrado. Os 
índices dessa antropofagia estão espalhados por toda obra,  alguns nos são 
dados pelo próprio Brás Cubas ainda na sua teofania do Delírio. 

 
Um exemplo: após estar transformado na Suma Teológica  ele vai declarar : 

“Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo, que me 
arrebatou.”  O uso do verbo arrebatar com o significado de ser tomado, nos 
remete diretamente para a experiência mística de Ezequiel, frente à visão: “cai 
com o rosto em terra” num êxtase tão comum aos que lidam com espiritualidade. 
Não bastasse isso o animal que cumpre o papel do carro fantástico de Ezequiel é 
um hipopótamo, o que nos remete a outro livro do Antigo Testamento. O Livro de 
Jó. 
 

 
Jó, o justo, que é o maior símbolo e a discussão mais refinada sobre a 

rebeldia dos homens em relação a Deus. O capítulo I do Livro de Jó, para melhor 
entender transcreverei: 
 

“I Prólogo 
Satanás põe Jó a prova – Havia na terra de Hus, um homem chamado Jó: era um homem íntegro e 
reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía também 
sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas mulas e servos em grande 
número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente.(...) 
No  dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Iahweh, entre eles veio também Satanás. 
Iahweh então perguntou a Satanás: “Donde vens?” – “Venho de dar uma volta pela terra andando a 
esmo”, respondeu Satanás. Iahweh disse a Satanás: “Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há 
outro igual: é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se afasta do mal.” Satanás respondeu a 
Iahweh: “ É por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor 
dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos e seus rebanhos 
cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens; eu te garanto que te lançará 
maldições em rosto.” Então Iahweh disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está em teu 
poder, mas não estendas tua mão contra ele.” E Satanás saiu da presença de Iahweh.” (Bíblia de 
Jerusalém. Jó, 1, 1-12, 1993,  p. 883) 

 
Basta olhar o texto para perceber a tripla instância narrativa, a primeira é 

uma  voz atemporal, indiferenciada, a outra é centrada na realidade de Jó, o justo 
e por fim outra centrada na atitude divina frente aos seus filhos. Uma o imemorial 
outra a realidade e por fim o fantástico. A semelhança do prólogo de Jó com as 
fábulas orientais é perceptível  no tom valorativo dos personagens e um certo tom 
irônico o que já o vincula ao universo narrativo machadiano por exemplo os contos  
O Apólogo e Conversa na Catedral. 

 Na seqüência do livro de  Jó, este vai ser destituído de todos os seus bens 
e filhos, seu corpo vai ficar coberto de chagas, neste momento começa a 
cobrança, o interrogar a Deus: 
 

“Ele feriu Jó, com chagas malignas desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou 
um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio da cinza. Sua mulher disse-lhe:“Persistes 
ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre duma vez!” Ele respondeu: “Falas como uma 
idiota: se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber os males?” Apesar de tudo isso, Jó 
não cometeu o pecado com seus lábios.” (Bíblia de Jerusalém. Jó, 2, 9-10, 1993,  p. 883)  
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Frase análoga  esta na fala de Pandora quando Brás Cubas pergunta: 

“E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males,...” 
 

A múltipla instância narrativa é uma estratégia comum ao livro de Jó e 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai ser explicitada em vários níveis a 
literalidade da frase grifada acima , a citação literal de Jó no capítulo VII O Delírio, 
e ainda podemos rastrear a intertextualidade discursiva de forma paródica , 
alegórica, no capítulo LXXXVII – Geologia : 
 

    “ O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves, e provavelmente a do cavalheiro, que 
me está lendo. Sim, essas camadas de caráter, que a vida altera, conserva ou dissolve, conforme a 
resistência delas, essas camadas mereciam um capítulo, que eu não escrevo, por não alongar a 
narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacob 
Medeiros ou Jacob Valadares, não me recorda bem o nome. Talvez fosse Jacob Rodrigues; em suma, 
Jacob. Era a probidade em pessoa; podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo, e não quis; 
deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns quatrocentos contos; tinha a probidade tão exemplar, que 
chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos, a sós, em casa dele, em boa palestra, 
vieram dizer que o procurava o Doutor B., um sujeito enfadonho. Jacob mandou dizer que não estava 
em casa.   
     — Não pega, bradou uma voz do corredor; cá estou de dentro.     
E, com efeito, era o Doutor B., que apareceu logo à porta da sala. O Jacob foi recebê-lo, afirmando que 
cuidava ser outra pessoa, e não ele, e acrescentando que tinha muito prazer com a visita, o que nos 
rendeu hora e meia de enfado mortal, e isto mesmo porque o Jacob tirou o relógio; o Doutor B. 
perguntou-lhe então se ia sair.    
    — Com minha mulher, disse o Jacob.  
Retirou-se o Doutor B. e respiramos. Uma vez respirados, disse eu ao Jacob que ele acabava de mentir 
quatro vezes, em menos de duas horas: a primeira, negando-se; a segunda, alegrando-se com a 
presença do importuno; a terceira, dizendo que ia sair; a quarta, acrescentando que com a mulher. 
Jacob refletiu um instante, depois confessou a justeza da minha observação, mas desculpou-se dizendo 
que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado, e que a paz das cidades só 
se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas... Ah! lembra-me agora: chamava-se Jacob Tavares.” 
(Assis, M. idem, 2004, p.188 c. LXXXVII) 

 
Brás Cubas em sua alegoria do justo que tem princípios morais duvidosos 

vai no capítulo seguinte rejeitar a idéia: “Não é preciso dizer que refutei tão 
perniciosa doutrina...”  porém ali ele retoma a discussão do leitor ser um justo, 
como em seu aviso ao leitor onde ele reproduz a negociação com Deus,  além é 
claro de evocar um outro justo, Jacó o patriarca que foi enganado várias vezes por 
seu sogro Labão, e em sua peregrinação vai fazer a primeira aliança com Iahweh. 
Que isto tem a ver com Lobo Neves é óbvio: só que isto pertence ao Novo 
Testamento, o que veremos depois.  

Agora é preciso fazer uma ressalva para elucidarmos mais o movimento 
narrativo intertextual entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e o livro Bíblico de 
Jó com seu diálogo áspero com Deus. Jó sente-se destituído de todo vínculo com 
os seres humanos, pois sua desgraça foi total. Brás Cubas com a morte sente-se 
desligado da espécie humana. É irônico acompanharmos a miséria de Jó e sua 
ânsia por justiça ou entendimento do mundo que o cerca, por isso ele interroga a 
Deus. Este como a Pandora de Brás Cubas age à revelia dos homens, o destino 
de Jó é transformado mais por um capricho do bom Deus.   

Uma leitura no diálogo entre Deus e seus filhos, onde ele atende a Satanás, 
que tem um papel “sui generis”, e da nota colocada na Bíblia de Jerusalém sobre 
Satanás é muito elucidativa. Vejamos: 
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“Precedido pelo artigo (no hebraico), o termo não é ainda um nome próprio, e só será em1Cr 

21,1. Segundo a etimologia hebraica, ele designa “o adversário” ou “o acusador” (Sl 109,6), mas aqui 
o seu papel é antes o de um espião. É um personagem equívoco, distinto dos filhos  de Deus, cético 
em relação ao homem, desejoso de encontrar nele alguma culpa, capaz de desencadear sobre ele 
toda espécie de desgraças e até de arrastá-lo ao mal. Se não é deliberadamente hostil a Deus, 
duvida do êxito de sua obra na criação do homem. Para além do Satanás cínico, de ironia fria e 
malévola, delineia-se a imagem de um ser pessimista, que hostiliza o homem por ter motivos para 
invejá-lo. O texto porém não insiste nas razões de sua atitude. Por tudo isto, ele será  assimilado a 
outras representações ou figuras do espírito do mal, particular a da serpente de Gn 3, com as quais 
acabará por identificar-se, para encarnar o poder diabólico.” (in, Bíblia de Jerusalém, 1993, p. 882)   

 
Elimine-se a questão da assimilação do mal por Satanás, que vai datar de 

nossa idade média alta e teremos aí nesta nota um resumo irônico das 
características  de Brás Cubas, porém essa vivência na pele do personagem não 
é gratuita, veja-se os dois diálogos de Deus com Satanás (Jó 1.6-12 e 2, 1-7) e o 
diálogo de Pandora com Brás Cubas. A mesma natureza mordaz, a mesma 
dúvida.  
 
 
Brás Cubas : 
 

“...Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito; mas, ao cabo de algum tempo, 
que foi breve, perguntei quem era e como se chamava: curiosidade de delírio. 
— Chama-me Natureza ou Pandora; sou tua mãe e tua inimiga. 
     Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma  gargalhada, 
que produziu em torno de nós o efeito de um tufão; as plantas torceram-se e um longo gemido 
quebrou a mudez das coisas externas. 
Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata; é sobretudo pela vida que se afirma. Vives: 
não quero outro flagelo. 
     — Vivo? perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. 
     — Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho; provarás ainda, por 
algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives: agora mesmo que ensandeceste, vives; e 
se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. 
     Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se 
fora uma pluma. Só então, pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto; 
nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade; a feição única, geral, 
completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se as 
tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um 
ar de juventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos 
seres. 
— Entendeste-me? disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação. 
— Não, respondi; nem quero entender-te; tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, decerto, 
ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, 
que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? a Natureza que eu conheço é só mãe 
e não inimiga; não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz esse rosto indiferente, como o sepulcro  
E por que Pandora?  
— Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos 
homens. Tremes? 
— Sim; o teu olhar fascina-me. 
— Creio; eu não sou somente a vida; sou também a morte, e tu estás prestes a devolver 
me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. 
Quando esta palavra ecoou, como um trovão, naquele imenso vale, afigurou-me que era o último 
som que chegava a meus ouvidos; pareceu-me sentir a decomposição súbita do mim mesmo. Então, 
encarei-a com olhos súplices, e pedi mais alguns anos. 
     — Pobre minuto! exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e 
seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que eu 
te deparei menos torpe ou menos aflitivo: o alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, 
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os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, 
sublime idiota? 
     — Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, se não 
tu? e, se eu amo a vida, por que te hás de golpear a ti mesma, matando-me? 
     — Porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. 
O minuto que vem é forte, jocundo, supõe trazer em si a eternidade, e traz a morte, e perece como o 
outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tenho outra lei. Egoísmo, 
conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho 
é tenro tanto melhor: eis o estatuto universal. Sobe e olha.” (Assis, M. idem, 2004, p.78, c. VII, O 
Delírio) 

     
Jó em sua miséria recebe três amigos Elifaz, Baldad, Sofar que vão ser 

quatro na realidade (Eliu surge sem explicação em Jó 34). A partir do capítulo 3 
vai ser travado o maior diálogo sobre a natureza de Deus de todo o Antigo 
Testamento. Essas quatro personagens vão alternar em muitos momentos o papel 
de interlocutores, leitores, platéia, audiência. Jó vai pleitear, debater com Deus se 
ele tem culpa ou pecados, seus interlocutores vão refutá-lo.  
 
 
Os argumentos de Jó: 
 

“Também hoje minha queixa é uma revolta, 
porque sua mão agrava meus gemidos.  
Oxalá soubesse como encontrá-lo,  
como chegar à sua morada. 
Exporia diante dele a minha causa, 
Com minha boca cheia de argumentos. 
Gostaria de saber com que palavras iria responder-me 
E ouvir o que  teria para me dizer. 
Usaria ele de violência ao pleitear comigo? 
Não, bastaria que desse atenção.  
(...) 
Executará a sentença a meu respeito, 
como tanto outros  dos seus decretos. 
Por isso estou consternado em sua presença, 
e estremeço ao pensá-lo. 
Deus abateu-me o ânimo, 
Shaddai encheu-me de terror. 
E todavia não me dou por vencido por estas trevas; 
ele porém cobriu-me o rosto com a escuridão. 
(...) 
Clamo por ti, e não me respondes; 
insisto, e não te importas comigo. 
Tu te tornaste meu verdugo 
e me atacas com teu braço musculoso. 
Levantas-me e me fazes cavalgar o vento 
e me sacodes com a tempestade. 
Bem vejo que me devolves à morte, 
Ao lugar de encontro de todos os mortais. (Bíblia de Jerusalém. Jó 23, 3-6 e 23, 14-17 e 30, 20-24, 
1993, p. 912/921) 
 
Se observarmos os dois diálogos (Jó seus interlocutores e Brás Cubas com 

Pandora), o traço comum é o desprezo ao homem como passível de salvação, 
nossas misérias sobejam a qualquer virtude, viver, esse ato generoso de Deus é 
por nós desperdiçado em experiências insensatas e tediosas. A ambigüidade do 
diálogo, a representação do ser divino ou do portador da vontade  divina ou sinal 
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de Deus, evoca um espelhamento que faz em alguns momentos que um texto 
responda ao outro, por exemplo quando Jó pergunta se  “usaria ele de violência 
para pleitear”, Pandora segura Brás Cubas pelos cabelos e o suspende. Por sua 
vez Brás Cubas questiona por que matar-me, Jó responde “me devolves a morte  
ao lugar de encontro de todos os mortais.”  Um texto busca ao outro esse 
sentimento de atração e repulsão, é a dualidade vida /morte, contar / ser contado, 
está imbricado na construção cultural / social do discurso.  
 

Voltemos à primeira transmutação de Brás Cubas  “ultimamente, restituído 
à forma humana, vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou...”. Como o 
hipopótamo entra na historia? 
 

Durante seu diálogo com Deus, Jó o justo, após ter colocado seus 
argumentos para comprovar que era justo e vê-lo refutado de maneira não 
satisfatória por seus interlocutores ou leitores (Elifaz de Temã, Sofar de Naamat, 
Baldad de Suás e Eliu filho de Baraquel), o próprio Iahweh vai refutar os 
argumentos de Jó;  no segundo discurso de Iahweh no livro Jó (40, 15-19) temos 
(o fragmento e a nota explicativa são da Bíblia de Jerusalém): 
 

“Beemot 
Vê o Beemot que eu criei igual a ti! 
alimenta-se de erva como  o boi. 
Vê a força de suas ancas, 
o vigor de seu ventre musculoso, 
quando ergue sua cauda como um cedro, 
trançados os nervos de suas coxas, 
Seus ossos são tubos de bronze; 
sua carcaça, barras de ferro. 
É a obra prima de Deus.” (Bíblia de Jerusalém. Jó 40, 15-19,1993, p.938) 
 
“Beemot – é o plural de uma palavra que significa “animal” “gado”. Esta forma pode designar o animal 
ou a besta por excelência, não importando pois qual seja o monstro. De fato, Beemot foi muitas 
vezes identificado com o elefante , ou com um búfalo mítico mencionado pelos textos de Ugarit. 
Representa aqui o hipopótamo, símbolo da força bruta, que Deus domina mas que o homem não 
consegue domesticar.” (Bíblia de Jerusalém. 1993, p.938 nota explicativa) 

 
Brás Cubas vai encontrar Deus com o símbolo de sua perfeição ou 

equivalente, afinal é sua montaria ou seja o hipopótamo foi domesticado, só que a 
segunda pergunta que ele faz ao hipopótamo já conduz ao desfecho paródico 
devolvendo Brás Cubas ao patamar dos homens. 
 

“Insinuei que deveria ser muitíssimo longe; mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se 
é que não fingiu uma dessas coisas; e, perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo 
de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes: abanou as 
orelhas.” (Assis, M. idem, 2004, p78, c. VII O Delírio) 
 

Balaão filho de Beor, profeta (Números 22,22-35), é o homem de Deus a 
quem Balac, rei de Moab, vai pedir que amaldiçoe Israel, com medo de ser 
massacrado por eles..Yahweh diz a Balaão que ele não deve amaldiçoar Israel, 
porém depois de muita pressão por parte de Balac, o rei, Balaão resolve ir ver o 
povo de Israel. 
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“A jumenta de Balaão – A sua partida excitou a ira de Iahweh e o anjo de Iahweh se colocou 
na estrada, para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta, e os seus dois servos o 
acompanhavam. A jumenta viu o Anjo de Iahweh parado na estrada, com a sua espada 
desembainhada na mão; desviou-se da estrada, em direção ao campo. Balaão, contudo , espancou a 
jumenta para fazê-la voltar à estrada. O Anjo de Iahweh se pôs então em um caminho estreito, no 
meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu o Anjo de Iahweh e 
encostou-se ao muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez.  
O anjo de Iahweh mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço 
para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Iahweh, caiu debaixo de 
Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. 
Então Iahweh abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão; Que te fiz eu, para me teres espancado 
já por três vezes?” Balaão respondeu à jumenta: “é porque zombaste de mim! Se eu tivesse uma 
espada na mão já te haveria matado.” Disse a jumenta a Balaão; Não sou eu a tua jumenta, que te 
serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo?” 
Respondeu ele: “Não.” 
Então Iahweh abriu os olhos de Balaão. E viu o anjo de Iahweh parado na estrada, tendo a sua 
espada desembainhada na mão. Inclinou-se e se prostrou com a face em terra... Disse-lhe o Anjo de 
Iahweh: “Por que espancaste assim a tua jumenta, já por três vezes? Sou eu que vim barrar-te a 
passagem; pois com minha presença o caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu e, devido à 
minha presença, ela se desviou por três vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão já te 
haveria matado. A ela contudo, teria deixado com vida.” (Bíblia de Jerusalém. Nu, 22,22-33, 1993, 
p.252) 

 
Brás Cubas, quer ver Deus, interpelar, perguntar, nesse percurso  

antropofágico. Após devorar o livro sagrado ele devolve a recriação paródica do 
mesmo episódio de Balaão no capítulo XXI – O Almocreve,  porém o que se 
coloca além do humor da cena é  uma reflexão sobre a retribuição merecida pelas 
boas ações, uma temática típica do livro de Jó. Neste capítulo o jumento de Brás 
Cubas empaca, depois de espancado ele  foge espantado tendo  Brás Cubas 
enroscado em seu estribo e sendo arrastado. Ele foi salvo por um almocreve que 
por ali passava. Brás Cubas fica em dúvida sobre qual recompensa seria merecida 
uma moeda de ouro ou uma de prata. Deus intercede e salva a vida de Brás 
Cubas. 

Essa recriação paródica que remete ao livro de Jó, em seguida ao livro dos 
Números, para chegar à interpelação sobre a retribuição, é análogo ao movimento 
circular da narrativa. Onde a grande pergunta é: como Deus age no mundo. As 
referências cruzadas ao livro de Jó não são gratuitas. Ao final de seu discurso no 
livro de Jó, Iahweh fala aos amigos de Jó:  que eles peçam para Jó interceder por 
eles que a súplica do justo será escutada por Deus. 

Por sua vez, Jó em seus discursos coloca-se como o último dos homens e  
pede para que sejam apagadas suas memórias da face da terra. Brás Cubas em 
seu delírio faz o mesmo pedido só que morte no seu caso é igual a vida. 
 

“— Tens razão, disse eu, a coisa é divertida e vale a pena, — talvez monótona — mas vale a pena. 
Quando Job amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima 
o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre, e digere-me; a coisa é divertida, mas digere-me.” 
(Assis, M. idem, 2004, p. 78, c. VII O Delírio)  

 
Aqui estamos de novo na questão da morte. Podemos traçar um paralelo 

entre o abandono que Jó sente de Deus e a morte de  Brás Cubas. Mesmo porque 
ambos são figurativos, são estratégias narrativas e doutrinárias simultaneamente. 
O abandono de Jó configura-se como um grito de socorro que funciona em duas 
direções:  uma questiona a Deus outra procura  entender esse mesmo Deus a 
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quem Jó devotou a vida. A morte de Brás Cubas é um artifício para se questionar 
e tentar entender a um Deus, no qual Machado de Assis não acredita. Porém, 
como vamos perceber no decorrer deste trabalho às reticências de Machado de 
Assis, à idéia de Deus não é uma afirmação tranqüila apesar de todos seu 
biógrafos assim o afirmarem, não quero com isto contradizê-los. Minha intenção é 
justamente colocar uma ponta de dúvida nesta discussão e tirá-la dos rótulos 
simplificadores ateu / pagão / cristão / ou  acredita / não acredita, ter ou não ter fé; 
prefiro colocar no âmbito de uma possível descoberta da idéia de Deus.  
 
Vejamos a morte figurada de Jó: 
 

“ Os terrores estão soltos contra mim, 
minha segurança se dissipa como  vento, 
minha esperança varrida como nuvem. 
A minha alma agora se dissolve 
os dias de aflição apoderam-se de mim. 
De noite um mal penetra nos meus ossos, 
não dormem as chagas que me corroem. 
Ele me agarra com violência pela roupa, 
segura-me pela orla da túnica. 
Joga-me para dentro do lodo 
e confundo-me com o pó e a cinza.” (Bíblia de Jerusalém. Jó 30,15-19, 1993, p.921) 

 
 
Brás Cubas : 
 

“A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a 
consciência, eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e 
coisa nenhuma.” (Assis, M. idem, 2004, p.70, c. I Óbito do Autor) 

 
Como podemos perceber, existem muitas semelhanças. A primeira delas é 

que ambas são ficcionais, ocorrem sobre o imperativo de que sem elas os textos 
aos quais nos referíamos não existiriam. A literatura tem leis internas que muitas 
vezes quando apresentadas por determinados autores encerram em si o próprio 
conceito de ficção. Outra passagem que nos traz de novo à presença do Antigo 
Testamento em Memórias Póstumas de Brás Cubas refere-se às duas mortes que 
apontam para a maior das maldições que conhecemos “Pulvis es, et in pulverem 
reverteris”, Gênesis 3,19: 
  

“Com o suor de teu rosto 
comerás teu pão 
até que retornes ao solo, 
pois dele foste tirado. 
Pois tu és pó 
e ao pó tornarás.” (Bíblia de Jerusalém. Gn 3,19, 1993, p.36) 

 
Esta frase é a famosa maldição Bíblica, declarada por Deus no momento da 

queda do homem e, diga-se de passagem, ela abre e encerra o livro Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. Ela é o achado semântico detonador das Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. Esta afirmação se fundamenta na própria obra: a morte 
é a causadora das memórias, a morte é a perspectiva de voltar ao paraíso o 
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eterno retorno, a promessa de encontrar o Criador cara a cara e estar junto a ele 
interrogando-o, buscando entender  a sua existência e dele. Deus vive! 
No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas a morte é uma presença física e um 
argumento narrativo, num cabal levantamento temos quinze mortes: a morte de 
Brás Cubas, a mãe, o pai de Brás Cubas, Lobo Neves, Quincas Borba, Marcela, 
Nhá-loló, o Viegas parente de Virgília, Leocádia a mulher do capitão que leva Brás 
Cubas para Portugal, dona Plácida, dois filhos do Cotrim, o tio cônego e dois 
primos de Brás Cubas. A morte como argumento narrativo, está presente num 
capítulo famoso  que alegoriza duas passagem do Antigo Testamento : 
 

“A borboleta preta   
    

No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma 
borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera, e ri-me; 
entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, 
soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. 
Sacudi-a, ela foi pousar na vidraça; e, porque eu sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de 
um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite.O gesto brando com que, uma vez posta, 
começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho,  que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí 
do quarto; mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos 
nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu.  

Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me; tomei-a na 
palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns segundos. 
Fiquei um pouco aborrecido, incomodado.  

— Também por que diabo não era ela azul? disse eu comigo.  
     E esta reflexão, — uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, — 
me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver, 
com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda. 
Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu 
azul, que é sempre azul, para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho 
que nunca teria visto um homem; não sabia, portanto, o que era o homem; descreveu infinitas voltas 
em torno do meu corpo, e viu que me movia, que tinha olhos,braços, pernas, um ar divino, uma 
estatura colossal. Então disse consigo: “Este é provavelmente o inventor das borboletas.” A idéia 
subjugou-a, aterrou-a; mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de 
agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e  beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi 
pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a 
saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou a pedir-lhe misericórdia.  
     Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das 
flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, dois palmos de linho cru. Vejam 
como é bom ser superior às borboletas! Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul, ou cor de laranja, 
não teria mais segura a vida; não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio 
dos olhos. Não era. Esta última idéia restituiu-me a consolação; uni o dedo grande ao polegar, despedi 
um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo; aí vinham já as próvidas formigas... Não, volto à 
primeira idéia; creio que para ela era melhor ter nascido azul.” (Assis, M. idem, 2004, p.123, c. XXXI) 

 
O caráter alegórico do capítulo aponta em três direções A primeira delas 

alude ao próprio enredo do livro Brás Cubas, pois recoloca uma cena que 
aconteceu na casa de D.Eusébia, a personagem adúltera que Brás Cubas em sua 
infância denunciou como uma vingança a outro personagem. A passagem em 
questão diz respeito à invasão da casa de D.Eusébia por uma borboleta preta que 
“começou a bater asas em derredor de D. Eusébia” que deu grito e assustou-se. A 
outra referência alegórica diz respeito a dois momentos intertextuais em relação 
ao Antigo Testamento. É uma citação velada à teofania de Moisés em seu 
primeiro diálogo com Deus. O outro momento intertextual é a retomada  da 
maldição Bíblica aqui já referida. Lógico que tudo isto vai redundar num símbolo 
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que também aponta para o Antigo Testamento, que é a frase final que de novo 
interroga os desígnios de Deus.  
 
A teofania de Moisés Êxodo 3,1-6: 
 

“A sarça ardente – Apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. 
Conduziu as ovelhas para além  do deserto e chegou ao Horeb, a montanha de Deus. O anjo de 
Iahweh lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés Olhou, e eis que a sarça 
ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: “Darei uma volta e verei este 
fenômeno estranho; verei por que a sarça não se consome.”Viu Iahweh que ele deu uma volta para 
ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: “Moisés, Moisés.” Este respondeu: “Eis-me aqui.” Ele 
disse: “ Não te aproximes daqui; tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é uma terra 
santa.” Disse mais: “Eu sou o Deus de teus pais, O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó.” Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus.” (Bíblia de Jerusalém. Ex 3,1-6, 
1993, p.109) 

 
Já se disse aqui que Machado de Assis atribui a seu Brás Cubas, o 

personagem narrador, um movimento de personificação que o faz alternar os 
papéis do profeta, do justo (Jó), de Satanás (na acepção aqui comentada de 
“acusador”) e do próprio Deus como senhor da narrativa.  
No fragmento em questão podemos aferir que a inversão paródica  Moisés / 
borboleta, Brás Cubas / sarça ardente (manifestação de Deus) produz a chave 
interpretativa do texto: Brás Cubas  é um filho de Deus, portanto é também uma 
manifestação divina que possui a luz divina. Ao final do capítulo, após Brás Cubas 
acertar uma toalha na borboleta, a intertextualidade expõe o jogo: Deus, que dá 
morte e também tem a prerrogativa determinística da vida de sua criação. A frase 
“uni o dedo polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo: aí 
vinham já as  próvidas formigas...” retoma  a famosa dedicatória (como bem 
observou Maria Rosa Duarte em seu  trabalho A escritura Semiótica de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas) “ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu 
cadáver...” e as duas são metáforas da maldição Bíblica  “Tu és pó e ao pó 
retornará”; por fim temos a frase final que indiretamente cobra a Deus  a grande 
pergunta sobre Eugênia nos dois capítulos seguintes: Por que bonita, se coxa? 
Por que coxa, se bonita?     
 

Como podemos perceber a maldição Bíblica é quase como um refrão 
narrativo, podendo ser recuperado de inúmeras formas. Em função desta 
reiteração sistemática é que afirmo que ela é um signo que exerce a função de um 
articulador  semântico. Como articulador semântico ele  vai construir uma narrativa 
paralela a qual eu denomino “a narrativa do pó” e esta será a responsável pela 
transição intertextual entre a utilização do Antigo e o Novo Testamento, a filosofia 
e os moralistas franceses. Porém antes de entrar nesta parte da exposição, 
tentarei fazer concisamente um sumário do que defendo até agora. 
 

O que fiz até agora foi constatar a existência de indícios, sinais que me 
levam a crer na semelhança estrutural entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e 
os textos sagrados do cânone da religião católica. Afirmo que esta similaridade 
estrutural é mais significativa quanto ao Antigo e Novo  Testamento e que ela se 
dá a partir do ponto de vista da narrativa, onde um defunto autor, aproveita da 
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“fatalidade” e da mentalidade presente entre os homens que diz: morrer é um 
passo para estabelecer um diálogo com o Criador / Deus.  

Outra conclusão é que essa semelhança explora as citações Bíblicas e 
também o próprio fabulário bíblico para compor um mosaico, onde sobressai 
justamente a intertextualidade com as cenas de diálogos Homem / Deus e Deus / 
Homem  presentes no Antigo Testamento e que são recriados, parodiados, 
alegorizados por Machado de Assis em sua obra Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. 
 Já citei que o artifício narrativo do defunto-narrador-personagen  é o grande 
achado de Machado de Assis, pois permite vários movimentos internos intrínsecos 
à narrativa, os quais Bakhtin chama justamente de polifonia e  plurilingüismo 
textual, ou seja a multiplicidade de vozes  e discursos no interior do texto,  que 
confirmam a constatação da multiplicidade  de discursos articulados dentro de um 
mesmo texto. 
  Quero comprovar através deste trabalho, que no caso de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas estão mais em evidência os seguintes discursos / vozes: 
o Antigo Testamento, os filósofos Estóicos, o Novo Testamento e o teólogo cristão 
Aurélio Agostinho e por fim os moralistas franceses notadamente Voltaire. 
  
  Por fim afirmo que a utilização do Antigo Testamento por Machado de 
Assis, através de citações literais e recriações, é responsável pelo estilhaçamento, 
atomização da narrativa de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Baseio esta 
afirmação na simples constatação que todas as recriações com seu cunho 
paródico / alegórico têm autonomia própria, basta ver as citadas aqui: a história do 
Viegas, a da Borboleta Preta, a história de Jacó Tavares, etc. Todas elas mantêm 
um vínculo simbólico, metafórico com o enredo do livro, porém o maior peso 
semântico significativo aponta para outros textos, por isto a autonomia destes 
fragmentos. 

Isto não é nenhuma novidade  para o leitor qualificado de Machado de 
Assis. A crítica já deu notoriedade à fragmentação do enredo de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, que é  uma das características mais marcantes desta 
obra. A novidade é que a partir do apresentado concluo que o peso semântico 
intertextual associado aos livros sagrados do catolicismo é responsável por essa 
fragmentação.    
  
Depois de tantas afirmações vamos voltar “a narrativa do pó” a qual é a resultante  
das referências textuais à maldição Bíblica “Tu és pó e ao pó tornarás”,   
constituindo o núcleo de uma narrativa paralela ao qual denominarei “a narrativa 
do pó”. 
    
.  
    
.  
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A narrativa do pó 
 
 Do pó vieste ao pó tornarás!  
 

“Porém a morte como vingadora de todos os agravos da natureza a todas essas cores faz 
da mesma cor, para que não distinga a vaidade, e a fortuna os que fez iguais a razão. Ouvi a Santo 
Agostinho: Respice sepulchra, et vide, quis Dominus, quis servus. Quis pauper, quis dives ? 
Discerne, si potes, regem à vincto, fortem á debili, pulchrum ádeformi. Abri aquelas sepulturas, (diz 
Agostinho) e vede qual é ali o senhor, e qual o servo: qual é ali o pobre, e qual o rico?  Discerne,  si 
potes: distingue-me ali se podeis, o valente do fraco, o formoso do feio, orei coroado de oiro, do 
escravo de Argel carregado de ferro? Distinguil-os? Conheceil-os? Não por certo. O grande e o 
pequeno, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o senhor e o escravo, o príncipe e o cavador, o 
alemão e o ethiope, todos ali são da mesma cor. Passa Santo Agostinho da sua África á nossa, e 
pergunta assim: Ubi sunt quos ambiebant civium potentatus? Ubi  insuperabiles imperatores? Ubi 
exercituum duces? Ubi satrapae et tyranni? Onde estão os cônsules romanos ? onde estão aqueles 
imperadores e capitães famosos que desde o Capitolio mandavam o mundo? Que se fez dos 
Cesares e dos Pompeus, dos Marios e dos Syllas? Dos Scipiões e dos Emilios? Os augustos, os 
Claudios, os Tibérios, os Vespasianos, os titos, os Trajanos, qu é d’eles? Nunc omnia pulvis: tudo pó: 
Nunc omnia favillae: tudo cinza: Nunc in paucis versibus corum memória est: não resta de todos eles 
outra memória, mais que poucos versos das suas sepulturas. Me agostinho, também esses versos 
que se liam então, já os na há: apagaram-se as letras, comeu o tempo as pedras: também as pedras 
morrem: Mors etiam saxis, nminibusuque venit. OH que Memento este para Roma!” (Vieira, Pe. 
Antonio. Sermões, 1951, p.184) 

  
A morte é terrivelmente democrática, elimina as distinções sociais, Brás 

Cubas o declara com todas as letras: 
 

“Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; 
advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste 
dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e 
os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz à consciência; e o melhor da 
obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si  mesmo, porque em 
tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. 
Mas, na morte, que diferença! que desabafo! que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, 
deitar ao fosso as lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que 
foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem 
conhecidos, nem estranhos; não há platéia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a 
virtude, logo que pisamos o território da morte; não digo que ele se não estenda para cá, e nos não 
examine e julgue; mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não 
há nada tão incomensurável como o desdém dos finados.” (Assis, M. idem, 2004, p. 114, c. XXIV 
Curto Mais Alegre) 

 
O leitor é pó que anda e lê! Para acompanhar as dezenas de reiterações  

desta maldição, como já foi dito, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas tem 
quase duas dezenas de mortes,  o suficiente para que cada uma delas seja motivo 
para reverberar a maldição Bíblica, porém não contente com isto Machado de 
Assis faz ela avançar para a seara dos vivos num processo de deslocamento 
semântico que leva a outras linhas discursivas.  
 

Vejamos primeiro as mortes na narrativa: 
 

“A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a 
consciência, eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e 
coisa nenhuma.” (Assis, M. idem, 2004, p. 70 Cap. II) 
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A primeira morte narrada no livro é a do próprio autor e em sua descrição já 
temos presente a reiteração da maldição bíblica com indicação  da morte ser 
também um abandono  dos vícios. Presente na  expressão “esvaía-se-me a 
consciência, eu descia à imobilidade física e moral”.  Morrer implica em desligar a 
consciência que nos trás as culpas, nos obriga uma mudança de posição moral, 
onde ela estaria  imobilizada. Essa paralisia pode ser atribuída a andar na virtude 
ou nos vícios o que inibiria o movimento oscilante da moral. Essa metáfora de uma 
necessidade de mudança na postura que aponta para os vivos está presente em 
outros comentários que acabam reverberando a maldição como esta frase no 
capítulo V “Em que aparece a orelha de Senhora”: ”Vinha a corrente de ar, que 
vence em eficácia o cálculo humano, e lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos 
homens”. 
 

A terceira vez em que a maldição bíblica  está espelhada é no discurso de 
Pandora, no capítulo VII O Delírio e nesse caso ela repete o discurso de Iahweh, 
denunciando seu descontentamento com a raça humana. 
 

“Creio; eu não sou somente a vida; sou também a morte, e tu estás prestes a devolver me o que te 
emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. 

Quando esta palavra ecoou, como um trovão, naquele imenso vale, afigurou-me que era o último 
som que chegava a meus ouvidos; pareceu-me sentir a decomposição súbita do mim mesmo. Então, 
encarei-a com olhos súplices, e pedi mais alguns anos.” (Assis, M. idem, 2004, p.80,  c. VII O Delírio) 

 
A próxima referência à maldição carrega a metáfora que o discurso, a 

escrita é uma forma de escapar à maldição “Tu és pó” a escrita nos coloca à 
margem da morte, não participa de nossa miséria ou, Biblicamente falando, a lei, a 
palavra, é a única  forma de nos salvar.  
 

“E fizeste isto durante vinte e três anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua 
do Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho 
nas  trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho, — ninguém, nem eu, que te devo os 
rudimentos da escrita.” (Assis, M. idem, 2004, p.95, c. XIII Um salto) 

 
A entrada da morte como o fim derradeiro da vida, de sua inevitabilidade,  

se dá com a morte de D. Leocádia,  a mulher do capitão do navio que leva Brás 
Cubas  para uma morte figurada, um afastamento, um exílio de Marcela que 
representa os vícios, a perdição. Uma viagem que a vontade de morrer vai dar um 
tom contraditório à maldição, o homem a deseja para se libertar da angústia dos 
vivos, a morte se presentifica em uma tempestade e, como o próprio Brás Cubas 
diz, ele não tem coragem de encará-la.  
 

“Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem, no meio do tumulto das 
gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, 
cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os 
dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito, desesperadamente. A mulher não podia 
já cuidar dele; entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a 
tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente à tempestade do meu coração. Eu, 
que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo.”  (Assis, M. idem, 2004,  
p.108, c. XIX A Bordo) 

   



 39

A descrição das exéquias de D. Leocádia  reproduz simbolicamente  a 
surpresa e a impossibilidade de encarar a maldição. 

 
“— Morreu como uma santa, respondeu ele; e, para que estas palavras não pudessem ser levadas à 
conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça, e fitou o horizonte, com um gesto longo e 
profundo. — Vamos, continuou, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. 
    Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar, com as cerimônias do 
costume. A tristeza murchara todos os rostos; o do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente 
lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se, — uma leve 
ruga, — e a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos, à popa, com os olhos naquele 
ponto incerto do mar em que ficava um de nós...” (Assis, M. idem, 2004, p.108, c. XIX A Bordo) 

 
O peso da maldição Bíblica só vai ser sentido por Brás Cubas com toda sua 

incongruência quando da morte de sua mãe, na qual, em sua revolta, ele cobra a 
dualidade vida santa / salvação, porém não se trata de uma salvação no além. 
Estamos no Antigo Testamento, a salvação seria o livrar-se da maldição.  

Posso afirmar que, a partir desse momento, o uso  reiterativo da maldição 
“Tu és pó e ao pó tornarás” ganha ares do paradoxo, o que ela de fato é. Isto 
produz uma representação da imagem de um Deus nem um pouco misericordioso. 
O título do capítulo “Triste, mas curto” carrega uma reflexão dualística tanto em 
sua referência à narrativa como também em referência à própria vida. 
 

“...Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me 
encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conhecia a morte de 
oitiva; quando muito tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei ao 
cemitério, ou trazia-lhe a idéia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas 
antigas, — a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo 
do ser e do não-ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou 
filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei; 
lembra-me que não chorei durante o espetáculo: tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a 
consciência boquiaberta. Quê? uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera 
verter uma lágrima de desgosto, mãe carinhosa, esposa imaculada, era força que morresse assim, 
trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me 
pareceu obscuro, incongruente, insano...”  (Assis, M. idem, 2004, p. 113, c. XXIII Triste, Mas Curto) 

 
 

A mudança de posição discursiva frente à maldição é marcada de modo 
muito particular, assumindo sua inevitabilidade, sua incongruência, e fazendo-a 
aparecer outra aos nossos olhos. Está presente também na morte de seu pai 
quando já aparece certo conformismo, é um momento no qual o próprio Brás 
Cubas vai começar assumir a íntegra da maldição “Tu és pó e ao pó tornarás”.   

 
“Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar 

facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre; mas 
que o desastre lhe complicou as últimas dores, é positivo. Morreu daí a quatro meses, — 
acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, à semelhança de remorso,  um 
desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda uma meia hora de alegria; 
foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, — lembra-me bem, — vi-lhe o grato sorriso de outro 
tempo, e nos olhos uma concentração de luz, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma 
expirante. Mas a tristeza tomou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, 
como aliás me cabia.  
— Um Cubas!    
Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os dois filhos, Sabina e 
eu, e mais o tio Ildefonso e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o 
nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma; tinha de morrer, morreu.  
— Um Cubas! “ (Assis, M. idem, 2004,  p.138, c. XLIV Um Cubas) 
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Desse momento em diante teremos na narrativa  muitas mortes,  ainda 

reverberando a maldição, porém ela começa ganhar a outros contornos, o seu  
significado passa a ter o significado, não de morte como impossibilidade de 
continuação da vida, mas a idéia de morte em vida. Essa mudança de ponto de 
vista faz com que algumas mortes sejam narradas como se as suas vidas fossem 
a morte e há outras  como se a morte fosse uma conquista da vida para vencer a 
própria morte. Algumas das mortes que se encaixam nessa mudança de 
significado são: 
 
A morte de D. Plácida: 
 

“Depois do almoço fui à casa de Dona Plácida; achei um molho de ossos, envolto em 
molambos, estendido sobre um catre velho e nauseabundo; dei-lhe algum dinheiro. No dia seguinte 
fi-la transportar para a Misericórdia; onde ela morreu uma semana depois. Minto: amanheceu morta; 
saiu da vida às escondidas, tal qual entrara. Outra vez perguntei, a mim mesmo, como no capítulo 
75, se era para isto que o sacristão da Sé e a doceira trouxeram Dona Plácida à luz, num momento 
de simpatia específica. Mas adverti logo que, se não fosse Dona Plácida, talvez os meus amores 
com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência; tal 
foi, portanto, a utilidade da vida de Dona Plácida. Utilidade relativa, convenho; mas que diacho há 
absoluto nesse mundo?” (Assis, M. idem, 2004, p.240, c.CXLIV Utilidade Relativa) 

 
A morte não é mais absoluta, o título do capítulo “Utilidade Relativa”, 

denuncia a mudança semântica, quanto à maldição. Outra morte é de Lobo Neves 
que começa a ser contada no capítulo CL Rotação e Translação: 
 

“...No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves o 
seu movimento de translação. Morria com o pé na escada ministerial. Correu ao menos durante 
algumas semanas, que ele ia ser ministro; e pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, 
não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranqüilidade, alívio, e um ou dois 
minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade; juro aos séculos que é a pura verdade.   
     Fui ao enterro. (...)Eu fui ao cemitério; e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar; levava 
uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de 
cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque surdo da cal deu-me um estremecimento passageiro, 
é certo, mas desagradável; e depois a tarde tinha o peso e a cor do chumbo; o cemitério, as roupas 
pretas... (Assis, M. idem, 2004, p. 246, c.CL Rotação e Translação) 

 
CAPÍTULO CLI -  Filosofia dos epitáfios      
 

  Saí, afastando-me dos grupos, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles 
são, entre a gente  civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a 
arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza 
inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-lhes que a podridão anônima os 
alcança a eles mesmos.” (Assis, M. idem, 2004, p. 247, c.CLI) 

 
  O deslocamento semântico de morte e vida passa para morte e morte, e 
chegamos ao morte em vida. Eles ocorrem em três níveis:  no plano do enredo, no 
plano estrutural da obra e no plano discursivo intertextual. Uma última referência à 
maldição com esta acepção  é referida no destino de Eugênia, a flor da moita, ou a 
Por que bonita se coxa? Por que coxa se Bonita? do capítulo XXX – A Flor da 
Moita a filha de D. Eusébia: 
 

“Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca; foste aí pela estrada da vida, 
manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que 
vieste também para esta outra margem... O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária 



 41

ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana.” (Assis, 
M. idem, 2004, p.130, c. XXXVI A Propósito de Botas) 
 
O deslocamento semântico no plano do enredo está minimamente 

apresentado acima. No plano da estrutura da obra e no discursivo intertextual. 
Vamos começar contrapondo estas duas afirmações: 
 
 
Morte e vida  / Morte em vida  
 

Este deslocamento em Machado de Assis é consciente e se dá na defesa 
do principio estóico de morte em vida.  Padre Antônio Vieira, em um dos seus 
sermões, também faz esse deslocamento e aponta a conexão com o estoicismo: 
 

“ Ora suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser, pois deus o disse; perguntar-me-
heis, e com muita razão, em que nos  distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós 
também somos pó; em que nos distinguimos um dos outros? Distinguimo-nos os vivos dos mortos, 
assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído; os vivos pó 
que anda, os mortos são pó que jaz: Hic jacet. Estão essas praças no verão cobertas de pó: de um 
pé de vento, levanta-se o pó no ar e que faz? O que fazem os vivos, e muitos vivos. Não aquieta o 
pó, nem pode estar quedo; anda corre, voa; entra por esta rua, sai por aquela; já vai adiante, já torna 
atrás; tudo enche, tudo cobre, tudo envolve,  tudo perturba, tudo toma, tudo toma, tudo cega, tudo 
penetra, em tudo e por tudo se mete, sem aquietar nem sossegar um momento enquanto o vento 
dura. Acalmou o vento; cai o pó, e onde o vento parou ali fica; ou dentro de casa, ou na rua, ou em 
cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte ou na campanha.” (Vieira, Pe. Antônio. 
Sermões , 1951, p.172) 

“Não vedes que haveis de acabar amanhã? Não vedes que vos hão-de meter debaixo de 
uma sepultura, e que de tudo quanto andaes afanando e adquirindo, não haveis de lograr mais que 
seis pés de terra! Que doidice, e que cegueira é logo a vossa?  Não sendo como nós, quereis viver 
como nós? Assim é: Morimur ut mortales:vivimus ut immortales; morremos como mortais que somos, 
e vivemos como se fôramos imortais. Assim o dizia Sêneca gentio à Roma gentia. Vós a isto dizeis 
que Sêneca era um estóico. E não é mais ser cristão que ser estóico? Sêneca não conhecia a 
imortalidade da alma; o mais ao que chegou foi duvidá-la, e contudo entendia isto.” (Vieira, Pe. 
Antônio. Sermões, 1951, p.191) 

 
Brás Cubas mostra o pó que somos e que vamos ser. Por isso a 

onipotência imperial, as idas e vindas, os puxões de orelha no leitor. A liberdade 
alcançada com a morte está além do limite de nossa realidade, se esta liberdade 
tão grandiosa está na metáfora da vida de Vieira, a Brás Cubas sugere a 
semelhança viver / morrer  no sentido estóico de, em vida, abrirmos mão de 
valores típicos de nossa sociedade (fama, poder etc). Brás Cubas vai colocá-los 
em prática por mais paradoxal que isso possa parecer. Por falar em contradições, 
Machado de  Assis presentifica o paradoxo  estóico, expresso pelo aforismo “ A 
vida é breve, longa a arte” (Hipócrates citado por Sêneca em Sobre a Brevidade 
da Vida, 1993, p.25).  
 

O conceito de morte em vida, esta expresso na filosofia estóica fundada por 
Zenão de Cicio (333-261 A.C.). Os estóicos postulam que a natureza é permeada 
de racionalidade: o mundo é um todo orgânico, solidário e dirigido por uma razão 
universal que é deus. Para Zenão seguir a natureza significa viver uma vida de 
virtude, pois, já que a Natureza é boa e impregnada de racionalidade, também o 
homem deve procurar viver segundo a razão e o bem, isto é, segundo a virtude. 
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Lembra o Humanitismo de Quincas Borba e que, na carta de Quincas Borba, 
devolve o relógio a Brás Cubas e apresenta a sua filosofia como um passo adiante 
do Estoicismo de Zenão e Sêneca, no capítulo XCI: Uma Carta Extraordinária. 
 

A virtude será o ideal máximo dos filósofos estóicos, eles vão se apegar 
exclusivamente a ela e desprezar os típicos bens como saúde, prazer, riqueza etc. 
Serão considerados supérfluos e indiferentes. Daí surge a imagem popular do 
sábio estóico, como aquele que é indiferente aos prazeres, bem como às 
adversidades do mundo, e se mantém obstinadamente preso a seu único ideal da 
virtude. 
 

Essa noção fez do estoicismo uma filosofia voltada para os valores morais, 
éticos etc. Um de seus representantes tardios, Lúcio Aneu Sêneca no século I D. 
C., filósofo romano que com seu Estoicismo imperial, pragmático, nas obras 
Epístola a Lucílio, Sobre a Brevidade da Vida, Sobre a Tranqüilidade da Alma e 
Sobre o Ócio  vai responder ao homem que “vive mal quem não sabe morrer bem” 
(Epístola a Lucílio XI). 
 

“A maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malevolência da Natureza, porque 
estamos destinados a um momento da eternidade, e, segundo eles, o espaço de tempo que nos foi 
dado corre tão veloz e rápido de forma que, à exceção de muito poucos, a vida abandonaria a todos 
em meio aos preparativos mesmo para a vida.” (Sêneca, Sobre a Brevidade  da Vida, 1993, p.25) 

 
Qualquer semelhança, com a viagem delirante de Brás Cubas no dorso do 

hipopótamo, ou com a fala de Pandora a Brás Cubas sobre a insignificância dos 
mortais, no capítulo VII O Delírio, não é mera coincidência. A idéia de morrer em 
vida é estar livre dos vícios, das amarras carnais, e das vicissitudes da opinião 
pública, ter a liberdade de se dedicar ao estudo das virtudes. Machado de Assis 
vai com seu personagem  Brás Cubas, fazer um tratado moral, no qual o homem é 
avaliado a cada ato e reflexão; é possível detectar isto nas citações dos moralistas 
franceses, nos estóicos e diria, indo um pouco além, que as “rabugens de 
pessimismo” que Brás Cubas afirma ter colocado no texto, vem dos estóicos com 
sua postura de morrer em vida. 
 

Outra similaridade  com o discurso estoicista, pode ser a criação do próprio 
emplasto “a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-
hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade.”  Quando 
Sêneca escreve seu tratado “Sobre a Tranqüilidade da Alma” para responder às 
inquietações e dúvidas de seu amigo e discípulo Sereno,  primeiramente Sêneca  
apresenta uma carta imaginária que Sereno lhe encaminha dizendo: 
 

“Em que consiste essa inconstância da alma que, indecisa, nem se inclina resolutamente à 
retidão nem à depravação, não te posso dizer de um só vez, mas sim por partes. Direi  o que me 
acontece; tu acharás o nome para a doença.... Assim então rogo, se tens algum remédio com que 
cesses essa minha flutuação...” (Sêneca, Sobre a Tranqüilidade da Alma, 1994, p. 18) 

 
A resposta de Sêneca : 
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 “ Procuro há muito, por Hércules, eu próprio em silêncio, Sereno, o com que se parece tal 
estado de alma e não vejo exemplo que mais se lhe aproxime do que o daqueles que, 
desembaraçados de longa e grave doença... O que desejas aliás é coisa grande elevada, e próxima 
do divino: não ser abalado. A esse equilíbrio da alma os gregos chamam de euthymia... quanto a 
mim, chamo tranqüilidade... (Sêneca, Sobre a Tranqüilidade da Alma, 1994, p. 21) 

 
 

 
O personagem Brás Cubas busca a cura para as mazelas humanas: 

 
   “Essa idéia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto 
anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que 
então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, 
não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto 
de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso 
confessar tudo: o que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, 
mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do remédio, estas três palavras: Emplasto 
Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. 
Talvez os modestos me arguam esse defeito; fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os 
hábeis.”  (Assis, M. idem, 2004, p. 71, c. II O Emplasto) 

 
A busca por um remédio, para o mal que atormentava a sociedade, os 

vivos:  
 

“O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da 
moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da 
ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o 
contrário; e ai vos ficais eternamente hipocondríacos.” (Assis, M. idem, 2004, p. 252, c. CLX Das 
Negativas)    

 
Ele Brás Cubas, alimenta com seu discurso dúbio, um remédio que traga a 

tranqüilidade da morte para aqueles que não se libertaram. Essa estratégia  ainda 
vai estar presente na “narrativa do pó”  até chegar a um ápice e à maldição Bíblica 
“Tu és pó e ao pó retornarás”  com  seu deslocamento de significado. Vai ser o 
instrumento  e solução para essa busca. 
 
Começando por um encontro fortuito com Quincas Borbas que retoma a maldição: 
 

“Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse 
maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham um 
resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar escarninho, que lhe era peculiar. 
Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo arredei os olhos; se a 
figura repelia, a comparação acabrunhava.    

— Não é preciso contar-lhe nada, disse ele enfim; o senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, 
de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas, em que eu figurava de rei? Que trambolhão! 
Acabo mendigo...”  (Assis, M. idem, 2004, p. 157, c. LIX Um Encontro) 

  
É óbvia a leitura da maldição, porém aqui nesse encontro já temos uma 

alternativa, um remédio, uma possibilidade de salvação que será apresentada por 
Quincas Borba: 
 

“—  In hoc signo vinces! bradou.  
E depois beijou-a, com muitos ademanes de ternura, e tão ruidosa expansão, que me produziu um 
sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me; ficou sério, grotescamente 
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sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via, desde muitos 
anos, uma nota de cinco mil réis.    
— Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu.     
— Sim? acudiu ele, dando um bote para mim.  
— Trabalhando, conclui eu.      
Fez um gesto de desdém; calou-se alguns instantes; depois disse-me positivamente que não queria 
trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair.    
— Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de 
mim.” 
(Assis, M. idem, 2004, p.157,c. LIX Um Encontro) 
 
    “Depois começou a andar à roda de mim e a examinar-me muito.  
— O senhor trata-se, disse ele. jóias, roupa fina, elegante e... Compare esses sapatos aos meus; que 
diferença! Pudera, não! Digo-lhe que se trata. E moças? Como vão elas? Está casado?      
— Não.     

— Nem eu.    
— Moro na rua... 
— Não quero saber onde mora, atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra 

nota de cinco mil réis; mas permita-me que não a vá buscar à sua casa. É uma espécie de orgulho... 
Agora, adeus; vejo que está impaciente.” (Assis, M. idem, 2004, p.158, c.LX O Abraço) 

 
Quincas Borba admira o amigo e olha-o com desdém, vê que Brás Cubas 

está preso a miríades da vida material, enquanto ele estava por caminhos 
transversos  em total ascetismo, total liberdade em relação ao discurso: morte é 
igual a vida, de certa maneira ele vai incorporar um dos ideais estóicos mais 
duradouros, o ascetismo, algo que comentaremos no próximo capítulo; neste 
momento observe-se a citação latina    “— In hoc signo vinces! Bradou” que é 
atribuída a Cristo falando ao Imperador Constantino. 
 

O próximo passo está numa proposta esdrúxula de Brás Cubas que 
percorre vários capítulos da teoria da Quarta Edição, porém, já apontando para o 
remédio mais apropriado a responder ao paradoxo morte em vida.  
 

“Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a 
edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes.” (Assis, M. idem, 2004, p. 119, c. XXVII 
Virgília) 
 
“Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que, naquele tempo, estava eu 
na quarta edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos; defeito que, 
aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. 
Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. 
Entro na primeira loja que tinha à mão; era um cubículo, — pouco mais, — empoeirado e escuro.     
Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se 
destacava logo à primeira vista; mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter 
sido feia; ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita; mas a doença e uma velhice 
precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis; os sinais, grandes e 
muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, 
enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e aliás tinham uma expressão singular 
e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava ruço e 
quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe um diamante. 
Crê-eis, pósteros? essa mulher era Marcela.     
(...) 
Marcela lançou os olhos para a rua, com a atonia de quem reflete ou relembra; eu deixei-me ir então 
ao passado, e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera 
tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822; mas a beleza de outro tempo valia uma 
terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O 
rosto dizia-me que não; ao mesmo tempo os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia 
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neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lha; eram olhos da primeira edição.” 
(Assis, M. idem, 2004, p. 131, c. XXXVIII A Quarta Edição) 

 
Nos dois fragmentos há a maldição: no primeiro não é tão explicita, no 

segundo ela é explicita, porém ela é o fundo metafórico da transformação, e 
também uma metáfora explícita da escritura como processo de salvação; colocar a 
morte em vida é semelhante ao processo de um livro que, após ser escrito, ao ser 
lido ou reimpresso vai ser visto por e com outros olhos. “A vida é breve, longa é a 
arte”. 
 

É interessante seguir nosso personagem para perceber como no 
movimento narrativo ele vai consubstanciar isso. Na seqüência narrativa devemos 
perceber que Brás Cubas estava a caminho da casa de Virgília, quando por obras 
do destino, entrou na loja de Marcela, a que estava na primeira edição. Ao chegar 
na casa de Virgília,  no capítulo XLI A alucinação, Brás Cubas tem a seguinte 
visão: 
 

“Defendi-me do melhor modo; falei do cavalo que empacara, e de um amigo, que me 
detivera. De repente morre-me a voz nos lábios, fico tolhido de assombro. Virgília... seria Virgília 
aquela moça? Fitei-a muito, e a sensação foi tão penosa, que recuei um passo e desviei a vista. 
Tomei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto; a pele, ainda na véspera tão fina, rosada e 
pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da 
espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos; tinha o lábio triste e a atitude 
cansada. Olhei-a bem; peguei-lhe na mão, e chamei-a brandamente a mim.Não me enganava; eram 
as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa.”   (Assis, M. idem, 2004, p. 136, c. XLI A Alucinação) 

 
Brás Cubas recria a própria escrita, modifica, descontextualiza, e remete a 

maldição transmutada em morte em vida, pois o amor adúltero que liga Virgília a 
Brás Cubas é o verme que rói as virtudes de suas existências.  Nesse momento 
começamos a entrar no ápice  do discurso da morte em vida, vida e morte , morte 
e morte, todas elas são estratégias narrativas, que conscientemente vão ser 
parodiadas no capítulo LVI, “A Pêndula”; com esta paródia Machado de Assis  vai 
nos devolver ao diabo: 
 

“...Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as 
moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim:    
— Outra de menos...    
— Outra de menos... 
— Outra de menos...     
— Outra de menos...    (Assis, M. idem, 2004, p.150, c.LVI A Pêndula) 

 
   A paródia é óbvia. Ressalto a questão do velho diabo  que nos joga de novo 
no emaranhado religioso, no Satanás de Jó. Ainda temos a nos desafiar a 
retomada da maldição no último capitulo, porém neste ele vai citar explicitamente 
em duas negativas: 
 

“Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui 
ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a 
boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mais; não padeci a morte de Dona 
Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa 
imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente que saí quite com a vida. E 
imaginará mal; porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que 
é a derradeira negativa deste capítulo de negativas: — Não tive filhos, não transmiti a nenhuma 
criatura o legado da nossa miséria.” (Assis, M. idem, 2004, p. 252, c.CLX Das Negativas) 
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Aparentemente há negação total de todo o dialogo com Deus, pois em 

todos aspectos da contenda ele saiu-se bem: porém mesmo aqui já temos uma 
idéia de que, de alguma maneira, Brás Cubas salvou-se, ou evangelicamente 
falando cumpriu a vontade de Deus; isto subverte nossa lógica de leitura, alguém 
tão cristão proclamar que tem um saldo de rebeldia cética, para nos jogar  isso na 
cara. Uma interpretação para este saldo é possível através das palavras de Deus 
a  outro profeta Jeremias: 
 
 
 
 

Jeremias 16, 1-4 
 
“A palavra de Iahweh me foi dirigida nestes termos: Não tomes para ti mulher e não tenhas filhos e 
filhas neste lugar. Porque assim disse Iahweh a respeito dos filhos e das filhas que nasceram neste 
lugar, e a respeito de suas mães que os conceberam e a respeito de seus pais que os gerarem nesta 
terra. Eles morrerão de doenças mortais, não serão lamentados nem enterrados; servirão de esterco 
sobre o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e seus cadáveres serão alimento para os pássaros 
do céu e para os animais selvagens.” (Bíblia de Jerusalém. Je 16, 1-4,  p.1508, 1993) 

 
 

Por fim Machado de Assis nos coroa como parte de seu percurso religioso 
numa  brilhante metáfora  criação / recriação;  literatura / vida ; vida / morte; morte 
/ vida; queda  / salvação. Tudo isto em outro famoso capítulo: LXXI O Senão do 
Livro. 
 

“CAPÍTULO LXXI 
O senão do livro 
 
       Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; eu não tenho que fazer; e, 
realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco 
da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício 
grave, e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e 
o livro anda devagar; tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o 
meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, 
gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem...  
      E caem! — Folhas misérrimas do meu cipreste, heis de cair, como quaisquer outras belas e 
vistosas; e, se eu tivesse olhos, dar-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, 
que, se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar... Heis de cair.” (Assis, M. idem, 
2004, p. 172, c. LXXI O Senão do Livro) 

 
O texto não precisa de muitas referências: a presença da maldição 

metaforizada não escapa nem a um leitor desatento; afinal Brás Cubas, como 
profeta, joga em nossa cara misérias, alegrias, prazeres, vícios, em resumo Tu és 
pó: essa é a vida. Gostaria de chamar a atenção para as palavras “ameaçam os 
céus, escorregam e caem...”  que devolvem  à “narrativa do pó” a nossa afirmação 
inicial da similaridade estrutural com os textos sagrados. Acho que agora podemos 
avançar um pouco mais nesta idéia, inclusive já extrapolando e a superando.  
 

Iniciei a narrativa do pó com uma citação do Padre Antonio Vieira que, 
citando Santo Agostinho, comenta a questão do Império Romano que, naquele 
momento, (século IV) já era pó.  Machado de Assis em seu livro Memórias 
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Póstumas de Brás Cubas vai citar vários Imperadores Romanos: Cláudio, (41 a 54 
d.C), Vespasiano (7-79 d.C), Domiciano (51 – 96 d.C.), Cômodo (2 d.C), Tito  (79 
a 81 d.C) e Constantino (306 a 337 d.C). A afirmação de Santo Agostinho vale 
para esses mesmos Imperadores, todos pó. Faço apenas uma observação sobre 
Constantino que é justamente o imperador que vai se converter ao Cristianismo e 
segundo consta: ele teve um sonho onde viu uma cruz com a seguinte inscrição “-
In hoc signo vinces!” Com este signo vencerás! 

 Em Memórias Póstumas de Brás Cubas esta inscrição  será parodiada no 
capítulo  LIX Um Encontro, na fala do personagem Quincas Borba. Ela anuncia a 
chegada do cristianismo e a sua proposta de salvação. Logo de saída, ela 
representa uma esmola em dinheiro que Brás Cubas dá a Quincas Borba e, com 
ela em mão, ele faz a paródia que evidentemente critica a igreja e o comércio da 
salvação.  

Cabe afirmar que o desenvolvimento religioso e filosófico do Ocidente  
desde do Judaísmo com a Torá, passando pelas escolas filosóficas Gregas e 
Romanas, chegando ao Cristianismo, o grande fato responsável por essa 
expansão secular é a conversão de Constantino.  Este é  um  percurso histórico 
perceptível  que podemos fazer a partir da  leitura de Memórias Póstumas de Brás 
Cubas: eis aqui a nossa narrativa paralela. Esta narrativa histórica paralela a qual  
já foi abordada parcialmente: a questão do Antigo Testamento, a questão dos 
filósofos Estóicos; e assim chegamos aos Evangelhos. Antes de seguir adiante 
gostaria de sumarizar algumas conclusões sobre  a narrativa do pó.  
 
 
Algumas Conclusões 
 

A narrativa do pó é uma narrativa paralela dentro do enredo de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, além de ser um fator de unidade na obra e atuar como  
uma força contra o estilhaçamento do enredo; esse feito é produzido pela 
existência da intertextualidade com o Antigo e Novo Testamento. Outra função 
dessa força é ser fator de coesão, algo que pode ser comprovado, pois surge do 
simples fato de que todas as mortes atuam na construção do discurso narrativo, 
criando um texto verossímil. 
 

A narrativa paralela,  juntamente com a utilização do Antigo Testamento, 
produz um discurso histórico-religioso, que busca  discutir as  raízes do 
monoteísmo e seus desdobramentos  até a consolidação do Cristianismo. 
 

Em todo esse processo existe uma intencionalidade no deslocamento da 
maldição Bíblica, que a envolve nos seguintes  campos semânticos de paradoxos: 
morte e vida; morte em vida; morte na morte, vida na morte e morte na vida. Esta 
intencionalidade  é direcionada para a produção de metáforas que envolvem uma 
reflexão sobre  Deus, a vida, a literatura, a religião. 
 

Uma conclusão que diz respeito tanto à questão do Antigo Testamento, à 
narrativa do pó, e ao Novo Testamento, pode parecer até  sem importância; porém 
para mim é algo significativo:  Machado de Assis, ateu, constrói uma obra que relê 
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os cânones sagrados do Catolicismo e, como afirmei, parece ter uma predileção 
especial pelo livro  de Jó, o justo, com o seu discurso cobrando a Deus. Em 
determinado momento do livro de Jó sua esposa vai lhe dizer: 
 

“Sua mulher disse-lhe: “Persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre 
duma vez!” Ele respondeu: “Falas como uma idiota: se recebemos de Deus os bens, não deveríamos 
receber os males?” Apesar de tudo isso, Jó não cometeu o pecado com seus lábios.”(Bíblia de 
Jerusalém. Jó, 2,9-10, 1993, p.883)   

   
 
 
Machado de Assis em seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, cita o 

nome de Deus vinte e três vezes, sempre em consonância com seus 
mandamentos, em nenhuma delas ele maldiz a Deus. A última  vez que ele cita o 
nome de Deus   é no capítulo CXXXVIII A Um Crítico; a frase em questão é 
“Valha-me Deus!”  

Sem comentários! Vamos ao Novo Testamento. 
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NOVO TESTAMENTO 
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O Novo Testamento em Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
 
Brás Cubas: Um Cristão? 
 

Muitas vezes já comentei acerca da utilização paródica / alegórica, por 
Machado de Assis, do texto sagrado do Antigo Testamento. O paródico aqui 
definido em uma dupla acepção, sendo a primeira a mais comum delas de um 
escrito de imitação cômica; a outra o sentido advindo do termo teatral “párodo”, 
típico do teatro clássico e envolve a dupla representação de um sentimento ou 
cena, o exemplo advindo do teatro clássico,  quando um coro ou músicos cantam 
e estes simultaneamente executam movimentos coreográficos, criando a dupla 
representação, uma o signo sonoro outro o signo visual. Um interpretando o outro,  
sugerindo novos signos ampliando significativamente o contexto semântico da 
mensagem levando a mesma para o campo simbólico. 
 Já o alegórico também tem duas acepções, uma no sentido de exposição 
de um pensamento de forma figurada, outro de uma ficção que representa uma 
coisa para dar a idéia de outra. numa seqüência  de metáforas intertextuais ou 
seja também entra no contexto simbólico. Ambas, a alegoria e a paródia, estão 
presentes no conceito teórico de carnavalização de Bakhtin. As duas lidam com a 
matéria simbólica, metamorfoseando o discurso, descobrindo e encobrindo 
nuances, tanto do contexto ficcional como no da própria sociedade que o gerou. 
Todas essas observações  não invalidam outro movimento textual que é a 
contínua passagem do paródico para alegórico e vice-versa. 
 Afirmo que essas duas figuras de pensamento / linguagem andam juntas: 
ora temos mais em evidência uma que a outra. Em função do trabalho  
apresentado eu diria que Machado de Assis trabalha em Memórias Póstumas de 
Brás Cubas com recriações do Antigo Testamento no eixo paródico e com Novo 
Testamento mais no eixo alegórico: o que, diga-se de passagem, é um reflexo do 
processo de escritura destes livros sagrados, onde o paródico e o alegórico são 
um movimento intratextual. Logicamente nestes livros essas figuras são utilizadas 
no sentido da pedagogia de Deus para com os homens. 
 
   
 Brás Cubas é um cristão, nascido de uma família cristã tão comum no 
século XIX. Um dos tios era cônego e o queria bispo, outro militar “achava-me com 
um certo olhar de Bonaparte”. Como cristão sua entrada nesta comunidade se deu 
através do batismo que aconteceu numa terça-feira de março de 1806 . 

 
“Naquele dia, a árvore dos Cubas brotou uma graciosa flor. Nasci; recebeu-me nos braços a 
Pascoela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração 
inteira de fidalgos.(...) 
Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu 
pai não pôde ouvir sem náuseas; meu tio Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego. 
— Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho; mas não me admiraria 
nada se Deus o destinasse a um bispado... É verdade, um bispado; não é coisa impossível. Que diz 
você, mano Bento? 
(...) 
Item, não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que 
foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806; batizei-me na Igreja de São Domingos, 
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uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos 
e sua senhora.” (Assis, M. idem, 2004, p. 85, c. X Naquele Dia). 

 
Note-se o nome da parteira Pascoela, que já remete à páscoa, 

“renascimento”  e o nome do pai de Brás Cubas: Bento!!  
Outro índice do cristianismo de Brás Cubas não é provado pelo uso constante das 
citações evangélicas, pois estas remetem a questões intertextuais, extra-texto. 
Enquanto que as características cristãs são um dos cernes morais da 
personalidade de Brás Cubas, com uma influência direta no enredo. Isto é 
facilmente constatado:  
 

“Não falo dos anos. Não os sentia; acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em 
que fui à missa na capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu 
acompanhava-os muitas vezes à missa.”  (Assis, M. idem, 2004, p. 221, c. CXXI Morro Abaixo) 

 
Brás Cubas era um cristão de carteirinha, ou seja cumpria com seus 

deveres. Assistia à missa com regularidade como se pode ver pelo fragmento 
acima. Na narrativa, ainda é possível perceber como são profundos os laços: Brás 
Cubas / religião católica e em relação à  própria sociedade da época; aquela 
influenciava muito a vida das pessoas. Vejamos, no capítulo CXXIII O verdadeiro 
Cotrim: 
 

“...A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos, e 
na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses; prova irrefutável, acho eu, e não 
única. Era tesoureiro de uma confraria, e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma 
destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza; verdade é que o benefício não 
caíra no chão: a irmandade (de que ele fora juiz), mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, 
decerto; tinha, por exemplo, o sestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício 
que praticava, — sestro repreensível ou não louvável, concordo; mas ele desculpava-se dizendo que 
as boas ações eram contagiosas, quando públicas; razão a que se não pode negar algum peso. 
Creio mesmo (e nisto faço o seu maior elogio) que ele não praticava, de quando em quando, esses 
benefícios senão com o fim de espertar a filantropia dos outros; e se tal era o intuito, força é 
confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever 
algumas atenções, mas não devia um real a ninguém.” (Assis, M. idem, 2004, p. 224 capítulo 
CXXXIII) 

 
Neste fragmento temos toda uma observação de como essas Irmandades 

funcionavam e constituíam-se em correntes de transmissão entre a sociedade 
secular e as entidades religiosas, Irmandades, Confrarias, até hoje persiste uma 
das que alcançou projeção e notoriedade no século XIX, a Maçonaria, que ainda 
hoje tem existência concreta com ritos e cerimoniais próprios.  
A observação evangélica  fica por conta da censura que Brás Cubas faz ao hábito 
do Cotrim de divulgar suas ações de benemerência, o que nos remete direto ao 
versículo Mateus 6,2-4: 
 

“Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os 
hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em 
verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmolas, não saiba a 
tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo; e o teu Pai, que 
vê no segredo, te recompensará.” (Bíblia de Jerusalém. Mt 6, 2-4, 1993,  p. 1848)    
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Brás Cubas, o cristão, critica o que ele não se propunha a fazer a não ser 
que fosse por capricho da narrativa, pois ele também vai seguir o caminho da 
filantropia: 
 

      “ E vede agora a minha modéstia; filiei-me na Ordem Terceira de ***, exerci ali alguns 
cargos, foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não 
conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, 
nada, não digo absolutamente nada.      
Talvez a economia social  pudesse ganhar alguma coisa, se eu mostrasse como todo e qualquer 
prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato; mas seria romper o silêncio que 
jurei guardar neste ponto. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil  análise; por outro 
lado, se contasse um, teria de contar todos os que a ele se prendessem, e acabava fazendo um 
capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram 
tristes; tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a 
alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor; e não me digam 
que é negativa, por só recebê-la o obsequiado. Não; eu recebia-a de um modo reflexo, e ainda assim 
grande, tão grande que me dava excelente idéia de mim mesmo.” (Assis, M. idem, 2004, p. 250, c. 
CLVII Fase Brilhante) 

 
Brás Cubas vai seguir o preceito evangélico na íntegra, a não ser por um 

deslize que o enredo do romance lhe impôs, no capitulo CLVII Dois Encontros. Ele 
vai informar os leitores da morte de Marcela no hospital da Ordem e do encontro 
com Eugênia em uma de suas atividades de benemerência. Pequenas 
infidelidades para um discurso tão católico. Outro detalhe é que ele não cita nem a 
Ordem nem o seu nome que é substituído por asteríscos. É possível rastrear a 
Ordem, a título de esclarecimento e informação. 
 

Ordem Terceiras são organizações leigas fundadas por congregações  
religiosas, com o intuito de possibilitar aos leigos um efetivo trabalho no campo da 
filantropia, benemerência e na construção do Reino. O trabalho nestas Ordens é 
associado às penitências que os cristãos  devem sempre exercitar. O fato de Brás 
Cubas citar o hospital leva-nos a afirmar com certeza que se trata da Ordem 
Terceira dos Franciscanos, que foram os primeiros a oferecerem essa estrutura no 
Brasil, datando sua fundação  do ano de 1763; o outro hospital é o da Ordem do 
Carmo que só seria construído  em 1870. As localizações dos respectivos são: o 
hospital da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Largo da Carioca 
e o do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na rua do Riachuelo ambos lógico 
no Rio de Janeiro. 
 
A Igreja 
 

Machado de Assis, provavelmente ateu, concebeu um personagem defunto-
autor cristão, que vai escrever suas memórias de além túmulo, ou seja, a obra 
está impregnada pela morte. Qual idéia os cristãos têm da morte? No Evangelho, 
está claro: 
 

“Em verdade, em verdade, vos digo: 
Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, 
Permanecerá só; 
Mas se morrer, 
produzirá muito fruto. 
Quem ama sua vida a perde 
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E quem odeia a sua vida neste mundo 
guardá-la-á para a vida eterna. 
Se alguém quer servir-me, siga-me; 
e onde estou eu, aí também estará o meu servo. 
Se alguém me serve, meu Pai o honrará.” (Bíblia de Jerusalém. Jo 12,24-26,  1993, p. 2019) 

 
A morte é o caminho para a vida. A Igreja propõe que existem muitos 

caminhos para chegar à vida eterna. A questão evangélica da Boa Nova está na 
base da fundação da igreja católica; são quase indissociáveis, para bem e para o 
mal. Não há como debatermos a intertextualidade dos Evangelhos sem 
abordamos a questão da Igreja, mesmo porque esse fenômeno literário está 
presente em todo o livro sagrado e também fora dele. A própria Igreja abriu 
milhares de vertentes discursivas sobre o Cristo e seu Evangelho e qualquer 
trabalho que aborde o tema da intertextualidade Bíblica não poderá abordá-la 
somente tocando nos Evangelhos, sob pena de ficar uma grande lacuna 
facilmente perceptível. Portanto outra fonte que os católicos utilizam é  um imenso 
aparato especial e metodológico que transmite e interpreta os diferentes aspectos 
da palavra divina (hermenêutica). Na maior parte das vezes estes aparatos foram 
construídos por pregadores, sacerdotes etc..   

Sendo um dos pregadores  o Padre Antônio Vieira, que em contraposição à 
citação evangélica, (Jo 12, 24-26 ),  faz uma releitura do Antigo Testamento  
totalmente imbricado com a idéia dos versículos. Vejamos: 

 
“Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.” 
Duas coisas prega a Igreja a todos os mortais: ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, 
ambas certas. Mas uma de tal maneira certa e evidente, que não é necessário entendimento para a 
crer; outra de tal maneira certa dificultosa, que nenhum entendimento basta para a alcançar. Uma 
presente, outra futura: mas a futura vêm-na os olhos; a presente não alcança o entendimento. E que 
duas coisas enigmáticas são estas? Puvis es, et in pulverem reverteris. Sois pó, e em pó vos haveis 
de converter. Sois pó, é a presente; em pó vos haveis de converter, é a futura. O pó futuro, o pó em 
que nos havemos de converter, vêem-na os olhos: o pó presente, o pó que somos, nem os olhos o 
vêem, nem o entendimento o alcança.” (Padre Antônio Vieira – Sermões, 1951, p.171)  

 
Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo LIX 

Um encontro através de Brás Cubas, vai citar o nome do Padre Antonio Vieira, 
comentando: “Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de Vieira.” 
Brás Cubas não tem o verbo solene, porém é tão conceptista como Vieira. Seus 
volteis verbais escondem muito mais do que todo seu pessimismo pode ocultar. Já 
tratamos aqui da maldição Bíblica “Tu és pó”, Brás Cubas em seus volteios 
cristãos está em busca de sua salvação, e o outro caminho dado pela igreja pode 
ser visto em outro célebre autor Barroco: Gregório de Mattos, em sua obra Crônica 
do Viver Baiano, Seiscentista:  
 
 

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,                   
Da vossa piedade me despido,                                 
Porque quanto mais tenho delinqüido,                         
Vos tenho a perdoar mais empenhado.                          
                                                             
Se basta a vos irar tanto um pecado,                         
A abrandar-nos sobeja um só gemido,                          
Que a mesma culpa, que vos há ofendido,                      
Vos tem para o perdão lisonjeado.                            
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Se uma ovelha perdida, e já cobrada                          
Glória tal, e prazer tão repentino                           
vos deu, como afirmais na Sacra História:                    
                                                             
Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada                          
Cobrai-a, e não queirais, Pastor divino,                     
Perder na vossa ovelha a vossa glória.       

 
Brás Cubas é a ovelha desgarrada que anseia voltar ao seio do Senhor. O 

homem reconhece-se pecador e confessa seus pecados. A igreja coloca três 
requisitos para a salvação dos cristãos: Confissão, Penitência, e dar esmolas. O 
catecismo da Igreja católica aprovado no Concílio de Trento (1546 a 1562)  não 
teve grandes alterações até os dias atuais, a denominação de Sacramento do 
Batismo, Sacramento da Confissão e Sacramento da Reconciliação foram 
referendados nesse concílio. O primeiro se dá no momento da adesão do fiel à 
comunidade cristã ou pela  conversão.   A Confissão dos Pecados é o acusar-se e 
a Reconciliação se desdobra em duas: o Perdão dado a nós por Deus e a 
Penitência que pode consistir tanto em orações, súplicas, como atos de 
benemerência e esmolas.  
 

Brás Cubas vai passar por todas estas etapas, como podemos verificar 
apenas ao ler os sinais do cristão Brás Cubas no enredo da obra. Porém Machado 
de Assis, o ateu, vai além. Ele constrói toda sua obra Memórias Póstumas de Brás 
Cubas em cima da estrutura  de uma confissão.  
Sim, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma grande confissão. Não encontrei 
nenhuma menção ao aspecto confessional da obra em estudos críticos anteriores 
realizados por outros autores. Como aqui estamos falando de um cristão,  Brás 
Cubas, é melhor ir direto a fonte, ao modelo para a comunidade cristã  de todas 
confissões,  ou seja,  ao pregador que colocou num livro suas confissões: Santo 
Agostinho.    
 

“Aurélio Agostinho nasceu a 13 de novembro de 354 em Tagaste, importante cidade da 
Numídia  (hoje Souk – Ahras). Seu pai, Patrício, era um africano romanizado, pequeno proprietário, 
decurião do município;  pagão, ele se fez batizar na hora da morte. A mãe, Mônica, era mulher cristã 
e piedosa que educou cristãmente o filho, que desde a infância demonstrava aptidão para a filosofia. 
Agostinho herdou do pai o temperamento sensual e impetuoso, e da mãe a ternura e a tendência 
para a contemplação mística. Dele se conhecem o irmão Navílio, e uma irmã.(...) 

Em 373, com 19 anos, lê Hortênsio de Cícero, diálogo que não chegou até nós, e que 
contém o elogio da filosofia como culto da sabedoria. É atraído pela “ verdade” , mas também 
decidido a não sofre influência de ninguém. Lê  a Bíblia por curiosidade,  porém as más traduções 
existentes não a deixam ser devidamente apreciada; não a entende. Aos vinte anos, entra na seita 
dos maniqueus, fascinado sobretudo por sua  atitude racionalizante e por sua moral cômoda. Na 
realidade, a mistura de crenças  por eles professadas cedo começa a não convencê-lo; segue-as 
contudo durante nove anos, para profunda amargura de sua mãe. Neste período, também a 
astrologia aparece no âmbito dos interesses do jovem africano.(...) 

A sua obra Confissões foi escrita provavelmente entre os anos 397 e 398 de nossa era. 
Contém uma parte autobiográfica (os livros I a IX), com acusação de culpas e também 
agradecimento a Deus pela misericórdia que lhe concedeu desde da infância. 

No livro X, Agostinho analisa, com perspicácia psicológica, sua posição ético-religiosa no 
momento em que escreve. A terceira parte (os livros XI a XIII) traz o comentário dos primeiros 
versículos do livro do Gênesis, ou melhor, tais versículos são ocasião para ele fazer, através de uma 
série de interpretações alegóricas, profundas considerações sobre Deus e o mundo, sobre o tempo e 
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a eternidade e para tecer louvores a grandeza e bondade do criador.”  (Santo Agostinho. Confissões,  
1984, p.5,6 e 9) 

 
Esta pequena biografia e este pequeno apanhado genérico sobre a obra 

Confissões  proporcionarão aos leitores do nosso século uma visão sobre esse 
autor e para que não se surpreendam ao ler ou folhear o livro Confissões, pois o 
que com certeza vão perceber é:  o movimento narrativo, semelhante ao de 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, com idas e vindas, alternâncias de assuntos 
sem aparente unidade, longas digressões sobre  sua maneira de ver o mundo a 
cada momento de sua vida e para acentuar essas características está presente o 
discurso direto e indireto livre, que é uma das marcas das narrativas onde o fluxo 
de consciência domina o relato. Qualquer semelhança com Memórias Póstumas 
de Brás Cubas não é mera coincidência. Agostinho era um resoluto pecador com 
vários amores, filho, perspectiva de casamento casto, a paixão pelo teatro 
inclusive utilizando-o como metáfora, tem um gosto pela digressão psicológica, em 
suma um Brás Cubas a lá Machado de Assis. 
 

O período da vida de Santo Agostinho, descrito na sua confissão vai desde 
o nascimento até sua conversão que é marcada pelo batismo tardio e sua adesão 
total ao Cristo, que ele aprende a amar e passa a ser um dos seus representantes 
mais eminentes, assim como São Paulo, outro pecador convertido que vai ser 
determinante na vida da igreja católica. O batismo de Santo Agostinho aos 33 
anos é uma das características da religiosidade de sua época. Porém, após seu  
Batismo, ele vai contar sua ventura e desventura, seu percurso que parte de seitas 
como os maniqueus (seita que hoje esta associada à corrente esotérica da Gnose 
que incorporou os Estóicos, Cínicos, Maniqueus, Epicuristas,  etc.) e  narrar sua 
conversão lenta e gradual ao cristianismo. 

Para entender melhor Santo Agostinho é preciso conhecer um pouco dos 
Maniqueus, pois na maioria de sua obra vamos encontrar referências aos 
maniqueus, pois Santo Agostinho a principio era um adepto e depois passou a 
ferrenho opositor dos Maniqueus. 
 

Vejamos alguns fragmentos de um ensaio sobre Maniqueus realizado por 
Marcos Roberto NUNES COSTA, da Universidade Católica de Pernambuco  
publicado nos Anais do Seminário de História da Filosofia: 
 

“O maniqueísmo fundamenta-se na afirmação de dois princípios ontológicos originantes do 
mundo: o Bem ou a Luz, representado no sol, e o Mal ou as Trevas, personificado na matéria. Desse 
dualismo ontológico, deriva a idéia de que o homem não é responsável pelo mal que pratica, mas 
esse é culpa de sua natureza má, ou o mal está inerente à sua natureza corpórea. Daí que, a rigor, 
não existe mal moral no maniqueísmo, mas apenas mal natural. Entretanto, paradoxalmente, esse 
fala de uma Moral do dever, através da qual a parte boa do homem (a alma) deve lutar para 
libertar-se das amarras da matéria (o corpo), mediante uma rigorosa vida ascética, concretizada na 
observância dos três mandamentos chamados de três selos: o selo da boca, das mãos e dos seios. 
(...) 

O que significa que o problema do mal no maniqueísmo situava-se no nível ontológico-
cosmológico-materialista totalmente determinístico. Portanto, para o homem maniqueu, o mal que ele 
praticava, não era responsabilidade sua, ou fruto de sua livre escolha, mas algo involuntário e 
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inevitável, visto estar deterministicamente marcado pela parte má de sua natureza humana...” 
(UNICAP, 2004, p.31,32,33)2 
 
 
Santo Agostinho vai interpretar assim: 
 

“Eu acreditava, com efeito, que não somos nós que pecamos, mas tão somente aquela 
outra natureza que pecava em nós ... 

A minha alma soberba deleitava-se com não ter as responsabilidades da culpa. Quando 
procedia mal, não confessava a minha culpabilidade, para que me pudésseis curar a alma, já que 
Vos tinha ofendido, mas gostava de desculpar e de acusar uma outra coisa que estava comigo e que 
não era eu...” (Agostinho, Sto. Confissões, 1984, livro V, 10, 18). 
“Porque a minha piedade, como quer que ela fosse, me obrigava a crer que a bondade de Deus não 
criou nenhuma natureza má, estabelecia eu duas substâncias opostas a si mesmas, ambas infinitas: 
a do mal mais diminuta e a do bem mais extensa. Deste princípio pestilencial provinha as restantes 
blasfêmias...” (Agostinho, Sto. Confissões, 1984, livro V, 10, 20). 
 
Nessa concepção determinista, o homem, ou mais especificamente a alma 

boa do homem, é apresentado como um elemento passivo e sujeito a ser 
corrompido pelo mal, essa força ativa, poderosa, que ameaça a sua paz e o torna 
prisioneiro de seu reino.  

 
 As três regras ou marcas:  A marca ou selo da boca 

 
Pela primeira marca – o selo da boca exigia-se dos adeptos da seita dois 

tipos de sacrifícios ou preceitos: primeiro, um autopoliciamento para não proferir 
qualquer palavra nociva: blasfêmias, mentiras, pornografias e outras, conforme 
atesta Santo Agostinho: 
 

“É próprio do selo da boca a abstenção de toda blasfêmia, que consiste em falar mal dos 
bons; e daqui a opinião geralmente admitida de que a blasfêmia são palavras más contra Deus; 
porque da bondade dos homens se pode duvidar, já com relação a de Deus nunca...” (De mor. Eccl. 
cath. et mor. man., II, 11, 20). 

 
 
 

 A marca ou selo das mãos 
Já o segundo mandamento, a marca das mãos, interdiz ao religioso todo e 

qualquer ato de violência susceptível de ferir os cinco elementos do Bem (luz, 
fogo, água, vento e ar) no estado misturado nas criaturas animais ou vegetais e na 
própria natureza. 

Os eleitos deviam abster-se de uma série de atos, como matar animais e 
arrancar ou cortar árvores, trabalhar a terra e sujar as águas. Pois, para os 
maniqueus, toda natureza está cheia de partículas da Luz que esperam pela sua 
libertação; estas formam em conjunto uma imensa cruz de luz lançada sobre o 
mundo, que perpetua o sofrimento de Jesus (Jesus Partibilis). Portanto, destruir 
quaisquer dos seres corporais do universo é o mesmo que atingir as partículas de 
luz presas a eles, ou atingir a cruz da luz e Jesus. Os maniqueus levavam tão a 
sério essa concepção que, para eles, por exemplo, o figo chora quando é 
arrancado, a terra sofre quando é arada, conforme diz Santo Agostinho: 
                                                 
2 (Nunes Costa, Marcos Roberto. O Problema da Moral no Sistema Cosmológico / Soteriológico 
Necessitarista Maniqueísta,  Universidade Católica de Pernambuco –UNICAP, 2004, p.31,32,33) 
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“Pouco a pouco, insensivelmente, cheguei à extravagância de crer que um figo, ao ser 

colhido, chorava, juntamente à mãe, a figueira, lágrimas de leite! Mas se algum ‘santo’ comesse o 
figo, criminosamente colhido não por ele mas outrem, misturado-o nas suas entranhas, arrotando e 
gemendo entre orações, exalaria anjos e até partículas de Deus! Essas partículas do soberano e 
verdadeiro Deus ficavam presas no fruto, a não ser que fossem libertadas pelos dentes e estômago 
de um ‘eleito’. Pobre de mim! Julgava que aos frutos da terra se devia mais piedade do que aos 
homens para quem o solo os produz. (Agostinho, Sto. Confissões, 1984, livro V, 10, 18) 

 
A marca ou selo dos seios 

 
Por fim, a terceira regra – o selo dos seios , caracteriza-se por uma total 

continência a todos os prazeres naturais, principalmente os sexuais e de outras 
naturezas, visto ser a libido ou concupiscência o pior de todos os males para os 
maniqueus. 

 
“Uma vez que a ‘concupiscência’, a libido, é a expressão extrema e mais temível da  

Matéria, dessa nasce o pecado capital: a fornicação. E quem aspira a recuperar a pureza do seu ser 
ou a manter-se nessa deve em primeiro lugar fugir das tentações e dos gozos carnais. 

Por conta disso, os maniqueus pregavam uma condenação radical à procriação ou geração 
de toda e qualquer espécie, inclusive do próprio homem, por parte da classe dos “eleitos” ou 
religiosos. Conseqüentemente, aos religiosos não era permitido casar-se e procriar, uma vez que 
isso significava a reprodução de almas contaminadas  e presas à matéria ou retardamento da 
libertação definitiva das partículas luminosas encarceradas nos corpos vivos, conforme narra Vannini: 

A geração humana, a procriação, são, por isso, vistas pelo maniqueísmo como o pecado por 
excelência. No momento em que cada criança vem ao mundo prolonga-se a prisão de um 
determinado número de partículas da luz, concentradas no esperma.” 
(UNICAP, 2004, p.31,32,33) 

 
 

Como podemos ver nesta filosofia temos uma hipérbole dos Evangelhos 
somados às filosofias Estóicas, Epicurista, entre outras, e  muitos dos  traços que 
foram assimilados pela religião católica. Essa constatação nos dá outra 
característica dos Maniqueus que é não considerarem muito O Antigo Testamento.   

Não deve escapar a ninguém  que a contemporaneidade da secularização 
da Igreja Católica por Constantino (século IV e V d.C.), e a existência de  seitas 
gnósticas  com seus ritos e cerimoniais, acabam por  influenciar o catolicismo  e 
não só o catolicismo, pois doze séculos  depois é possível detectar semelhanças 
também com o monadismo do filósofo e matemático cristão Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646 – 1716), que vai ser satirizado por Voltaire, outro filósofo, moralista 
francês, que por sua vez  também será uma das fontes de Machado de Assis e 
será tema da última parte deste trabalho. 
 
  Afora a estas observações de ordem histórica  podemos observar que todo 
o escopo do Humanitismo  de Quincas Borba está presente nas características 
desta seita. Outra inferência é que o determinismo existente na obra de Machado 
de Assis não procede das idéias de Adolphe Hippolyte Taine ou do evolucionismo 
de Charles Darwim. O mais acertado seria dizer  que procede do Maniqueísmo de 
Parácleto Mani e Santo Agostinho  e das seitas gnósticas do começo do primeiro 
milênio. Depois deste breve intercurso voltemos a questão; O livro Memória 
Póstumas de Brás Cubas é uma confissão camuflada sobre a rubrica de 
memórias. Pelo que podemos observar,  o livro Confissões de Santo Agostinho foi 
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um modelo, ou melhor dizendo Memórias Póstumas de Brás Cubas é um reflexo 
do livro Confissões de Santo Agostinho. 
 
   A obra  Confissões de Santo Agostinho foi escrita  provavelmente entre os 
anos 397 e 398 de nossa era. Contém uma parte autobiográfica (os livros I – IX), 
com acusação de culpas e também agradecimentos a Deus pela misericórdia que 
lhe concedeu desde a infância.  

No livro X, Agostinho analisa, com perspicácia psicológica, sua posição 
ético-religiosa no momento em que escreve.  

A terceira parte (os livros XI –XIII) traz o comentário dos primeiros livros do 
Gênesis, ou melhor tais versículos são ocasião para ele fazer , através  de uma 
série de interpretações alegóricas, profundas considerações sobre Deus e o 
mundo, sobre o tempo e a eternidade; e para tecer louvores à grandeza e 
bondade do Criador.  
 

O leitor atento que tiver lido Memórias Póstumas de Brás Cubas e folhear 
atentamente As Confissões de Santo Agostinho, perceberá logo pequenas 
semelhanças intrigantes: 
 

A titulação dos Capítulos talvez seja a mais cabal delas. Lendo os  títulos a 
partir dos índices  e comparando teríamos algumas coincidências:   
 
As Confissões Memórias Póstumas de Brás Cubas 
A utilidade dos estudos (Cap.XIII Livro  I) 
As dez Categorias de Aristóteles  
(Cap. XVI Livro IV ) 
Agostinho Hesita (Cap.VIII Livro VIII) 
A memória se lembra do esquecimento  
(Cap. XV Livro X) 
 

Utilidade Relativa  (Cap. CXLIV) 
Que Escapou a Aristóteles (Cap. XLII) 
 
O autor Hesita (Cap. XXVI) 
 
Oblivion ( Cap. CXXXV) 

 
  Retomando. Qualquer leitor do século XIX,  XX, e XXI, que ler algumas  
páginas do livro Confissões, perceberá o movimento narrativo semelhante à 
memória, com idas e vindas, alternâncias de assuntos sem aparente unidade, 
longas digressões sobre sua maneira de ver o mundo a cada momento de sua 
vida e para acentuar a semelhança é possível perceber o discurso direto e indireto 
livre que é a marca das narrativas na quais o fluxo de consciência  domina o 
relato. Também vai perceber até algumas semelhanças de caráter, entre Brás 
Cubas e Santo Agostinho, porque até a sua conversão Agostinho é um resoluto 
pecador, com vários amores, filho, um solteirão que avalia a perspectiva de um 
casamento por interesse, com a filha de um político, de uma posição social 
notável, rica ou com uma virgem por amor ou sentimento. Outras características 
em comum são a  paixão pelo teatro, o gosto pela digressão, ou seja, é possível 
perceber pelo menos três níveis de contato. Primeiro,  o estilo para compor sua 
obra; segundo,  as citações dos mais variados timbres são semelhanças textuais 
mais facilmente identificáveis, outras  o aspecto confessional,  a temática da 
salvação que  em Agostinho ela está em primeiro plano e  em Memórias Póstumas  
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de Brás Cubas ela é fruto do discurso polifônico do narrador. Isto é algo que 
pretendo demonstrar a partir deste trabalho.  
 

A semelhança estilística mais evidente, é auto-análise do personagem, isso 
está mais em evidência porque é o pano de fundo que sustenta as duas obras e 
no caso de Santo Agostinho o livro X, que tem por título: Agostinho, reflete não 
mais sobre o passado, mas sobre o presente; onde ele analisa a natureza da 
memória e seus vínculos com percepção da realidade tanto material como 
imaterial. Um exemplo: 
 

“Cap. 3 - Sentido de uma confissão não só do passado, mas também do presente.- 
Mas por que deveriam os homens ouvir minhas confissões, como se a eles coubesse curar minhas 
enfermidades? Curiosos de conhecer a vida alheia, são indolentes em corrigir a própria. E por que 
saber de mim, quem sou, quando não se interessam em ouvir de ti quem são? E como poderiam 
estar certos de que digo a verdade ao falar de mim mesmo, quando homem algum conhece o que se 
passa no homem, senão o espírito do homem que nele reside? Se de ti eles ouvem falar de si 
mesmo, não poderão dizer: “O senhor é falso”. Que vem a ser, de fato, ouvir falar de si, senão 
conhecer-se a sí mesmo? E quem, depois de se conhecer a si mesmo, consegue dizer sem mentir: é 
falso? E como a caridade tudo crê, ao menos entre aqueles que ela unifica unindo-os a si mesma, 
também eu, senhor, te faço esta confissão, para que os homens a ouçam. Não posso provar a 
sinceridade da minha confissão, mas  acreditarão em mim aqueles cujos ouvidos se me abram pela 
caridade. Mas tu, médico de minha vida interior, mostra-me os frutos deste meu trabalho. A confissão 
de minhas faltas passadas – que perdoaste e esqueceste para me fazer feliz, transformando-me a 
alma pela fé e pelo teu sacramento – leva, a quem lê e ouve, a não se entregar ao desespero 
dizendo: não posso. Que esta confissão desperte nele o amor pela tua misericórdia e pela doçura da 
tua graça.” (Agostinho, Sto. Confissões, 1984, p. 250, c. 3 Livro X)  

   
Neste fragmento há muitas referências e similaridades com a obra 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. A primeira é o título, que faz a colocação do 
discurso num tempo fora do tempo. A segunda questão a quem se destina o 
discurso, é com eles que se estabelece o diálogo, ou seja, os leitores: Deus e os 
homens.Terceiro a citação do Novo Testamento (em negrito, Rm 4,5), 
amalgamada ao discurso que junto com todas as interrogações funcionam como 
argumento “argumentum ad hominem” (contra o homem), que consiste em 
confundir ou desarmar  o “adversário”, utilizando contra ele suas próprias palavras, 
um recurso comum a todo discurso persuasivo está presente nos livros sagrados, 
nos sermões dos bons pregadores (Vieira, Agostinho etc) e também em obras de 
poetas e ficcionistas geniais, como Gregório de Matos e Machado de Assis. 
Quarto item, a referência a Deus como médico de minha vida interior, esta  
conotação remete ao discurso Estóico (o remédio) e de novo nos leva a Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. O emplasto!  
 

Como podemos perceber entre Santo Agostinho e Machado de Assis há 
mais coisas do que suspeita nossa vã crítica literária. O estilo, aquilo que 
particulariza um escritor, uma obra. Brás Cubas vai assim definir o seu estilo no 
capítulo LXXI O Senão do Livro:  “... e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à 
esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem...” (Assis, M. 
Idem, 2004, p.172, Cap.LXXI) 

Já fiz referência às palavras finais desse parágrafo, entretanto elas ainda 
cobram a associação à idéia de ousadia, e constatação da noção do pecado. 
Nesse sentido o cotejamento de Memórias Póstumas de Brás Cubas com a obra 
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Confissões de Santo Agostinho faz-nos ver um discurso da culpa em 
contraposição ao discurso da salvação e as duas vertentes vão se encontrar na 
associação narração, memórias, confissão, salvação através da literatura e dos 
atos dos homens que o levem em direção a Deus. A ironia, a alegoria, a paródia, 
as metonímias e as metáforas serão o constructo dessas vertentes. 
 
A Narrativa da Culpa / A Ironia 
 

A ironia  é  um  dos  recursos   estilísticos  presentes  tanto em Machado de 
Assis como em Santo Agostinho, em  ambos a  acepção  da palavra  ironia unifica 
duas denotações: 
    
1- O conceito que vem da origem etimológica da palavra grega “eiróneia” que 
passa para o latim ironia e tem  a idéia principal de interrogar, daí a ironia 
socrática  que diz respeito ao modo de interrogar pelo qual  Sócrates (o filósofo) 
levava o interlocutor ao reconhecimento da sua própria ignorância. 
 
2 - A outra acepção que vai ser unificada é popularmente conhecida como um 
modo de exprimir-se que consiste em dizer ao contrário daquilo que se está 
pensando ou sentindo, ou por pudor em relação a si ou com a intenção 
depreciativa  e sarcástica em relação a outrem ou a si mesmo. Com todas essas 
características a ironia é uma opção natural em textos com o caráter confessional 
ou memorialístico, o autor se permite auto-acusar e de maneira plena declarar-se 
ignorante, leia-se pecador.  
 

Machado de Assis faz com que seu personagem construa sua confissão 
como memórias, isto já é uma ironia literária, afirma-se uma coisa querendo dizer 
outra. A finalidade deste artifício está relacionada à busca da salvação. Que 
salvação é esta? Como e por que ocorre uma narrativa da culpa? Como ela se 
articula no discurso da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas? Como ela 
acontece? Foi conseguida? São algumas das perguntas que a narrativa da culpa 
tentará responder. 
 

Brás Cubas, um hipócrita, prepotente, bom “vivant”, em suma um pecador. 
Com seu discurso todo cheio de subterfúgios esconde sua confissão e o que dizer 
dos seus remorsos e  arrependimentos? A maioria das vezes que Brás Cubas usa 
a palavra confissão sempre ela é o verbo confessar e não o substantivo confissão. 
Posso afirmar que para Brás Cubas confessar é uma ação espontânea  que na 
maioria das vezes envolve a questão da culpa e do remorso, arrependimento, a 
confissão é parte dá própria penitência. Vamos a eles: 
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A primeira vez que aparece o verbo confessar é justamente no “prólogo Ao 
Leitor”: 
 

“Ao leitor 
 
     Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, coisa é que admira 
e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 
cem leitores de Stendhal, nem cinqüenta, nem vinte, e quando muito, dez.. Dez? Talvez cinco.” 
(Assis, M. Idem, 2004, p.67,  Ao Leitor)      

 
A idéia que um escritor confessasse as limitações de sua obra, junto com o 

alcance que ela ia ter,  e isto ser coisa que “admira e consterna”: admirar da 
coragem de se expor e falar já o  consterna  pode ser entendido como,  afligir-se, 
desolar-se, desconsolar-se, em outras palavras culpar-se.  
 

A próxima vez que esse verbo surge é: 
 

“...Mas, na morte, que diferença! que desabafo! que liberdade! Como a gente pode sacudir 
fora a capa, deitar ao fosso as lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar 
lisamente o que foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem 
inimigos, nem conhecidos, nem estranhos; não há platéia.”... (Assis, M. Idem, 2004, p. 114, c. XXIV 
Curto, mas  Alegre) 

 
Aqui  com a afirmação “confessar lisamente o que foi e o que deixou de 

ser!”, já estamos frente a uma confissão sacramental, aquela que liberta o pecador 
e o coloca livre  como se já estivesse sido perdoado por já estar livre da noção de 
pecado. Morrer é caminho para a salvação! 
 
 
No capítulo  XXXII Coxa de Nascença : 
 

  “— Não, senhor, sou coxa de nascença.       
Mandei-me a todos os diabos; chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples 
possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da 
primeira vez que a vi — na véspera — a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe, e que 
naquele dia, já a achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito; mas porque razão o 
confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste.  
      Tratei de apagar os vestígios de meu desazo; — não me foi  difícil, porque a mãe era, segundo 
confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo.” Vimos toda a chácara, 
árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas, que ela me ia mostrando, 
e comentando, ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia...” (Assis, M. Idem, 
2004, p. 126, c.XXXII) 

 
O verbo confessar (grifos nossos), utilizado duas vezes com a clara 

acepção  de  uma dupla expiação: a expiação da culpa de Brás Cubas por ter 
provocado o ato de auto acusar-se à Eugênia colocando-a numa posição 
humilhante, Eugênia por sua vez  simplesmente aceita desolada seu destino, 
numa visão maniqueísta de estar expiando as culpas de sua mãe adúltera 
flagrada por Brás Cubas, no capítulo XII – Um episódio de 1814, daí a afirmação  
de Dona Eusébia a mãe “era, segundo confessara, uma velha patusca”, o que a 
grosso modo é sinônimo de sou uma pecadora contumaz.  
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Brás Cubas por sua vez havia ido visitar Dona Eusébia em agradecimento 
por “— Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. 
Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora..”. Trata-se da mãe de Brás 
Cubas. 
  Enterrar um cadáver, vesti-lo ou ajudar no sepultamento de alguém, tanto 
na religião judaica como na católica, é um ato piedoso, de caridade que tem o 
caráter de penitência,  ajuda na salvação (católicos) e no cumprimento da lei de 
Deus (judaísmo). Dona Eusébia estava já a pagar seus pecados dos quais Brás 
Cubas na infância inadvertidamente ajudou a acusar.   
 
No capítulo XL Na Sege:  
 

“Nisto entrou o moleque trazendo o relógio com o vidro novo. Era tempo; já me custava 
estar ali; dei uma moedinha de prata ao moleque; disse a Marcela que voltaria noutra ocasião, e saí a 
passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco; mas era uma 
espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia 
amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me, por antecipação, o primeiro discurso 
que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados; rimo-nos muito, e o sol também, que estava 
brilhante, como nos mais belos dias do mundo; do mesmo modo que Virgília devia rir, quando eu lhe 
contasse as nossas fantasias do almoço. Vai senão quando, cai-me o vidro do relógio; entro na 
primeira loja que me fica à mão; e eis me surge o passado, ei-lo que me lacera e beija; ei-lo que me 
interroga, com um rosto cortado de saudades e bexigas...” (Assis, M. Idem, 2004, p. 135, c. XL Na 
Sege) 

  
Brás Cubas, toma consciência dos seus pecados "...e eis me surge o 

passado, ei-lo que me lacera e beija; ei-lo que me interroga, com um rosto cortado 
de saudades e bexigas...” e vê suas  misérias. Confissão e culpa!  
 
Três confissões ainda merecem  serem citadas: 
 
A primeira: 
 

“Capítulo LVII Destino 
“Sim senhor, amávamos. Agora, que todas as leis sociais no-lo impediam, agora é que nos amávamos 

deveras. Achávamo-nos jungidos um ao outro, como as duas almas que o poeta encontrou no Purgatório: 
Di pari, come buoi, che vanno a giogo; e digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra 

espécie de animal menos tardo, mais velhaco e lascivo. Eis-nos a caminhar sem saber até onde, nem por 
que estradas escusas; problema que me assustou, durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei 
ao destino. Pobre Destino!Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez 
estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que... Já me não 
lembra onde estava... Ah! nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. 
Era a nossa sorte amar-nos; se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Virgília pensava a 
mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse 
que, se tinha remorsos, é porque me não tinha amor, Virgília cingiu-me com os seus magníficos braços, 
murmurando:    
    — Amo-te, é a vontade do céu.    
    E esta palavra não vinha à toa; Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, é 
verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna. 
Mas rezava todas as noites, com fervor, ou, pelo menos, com sono. Tinha medo às trovoadas; nessas 
ocasiões, tapava os ouvidos, e resmoneava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um 
oratoriozinho de jacarandá, obra de talha, de três palmos de altura, com três imagens dentro; mas não 
falava dele às amigas; ao contrário, tachava de beatas as que eram só religiosas. Algum tempo desconfiei 
que havia nela certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela 
preservativa e clandestina; mas evidentemente era engano meu.” (Assis, M. Idem, 2004, p. 153, c. LVII 
Destino) 
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Este é um capítulo que começa a fazer a transição para o outro lado da 

culpa. Além de ser um primor de referências a Santo Agostinho, a começar pelo 
título, “Destino”, que aponta para o determinismo maniqueu.  
 

“Este opúsculo, porém, vai mui principalmente dirigido contra aqueles (maniqueus) que 
admitem duas naturezas ou substâncias a lutarem entre si. Pelo fato de certas coisas trazerem 
infortúnio, e outras produzirem deleite, querem eles que Deus seja o autor não do que os aborrece, 
mas somente do que lhes agrada. Escravizados por seus costumes e prisioneiros dos laços carnais, 
sustentam que no mesmo corpo habita duas almas: uma divina que, naturalmente, é como Deus, e 
outra oriunda da raça das trevas, a qual não foi criada por Deus. Ele não a produziu nem a repeliu. 
Essa alma, porém, mantém sua própria vida, sua terra, suas produções e animais. Enfim, possui seu 
reino e um princípio coeterno" (Agostinho, Sto. De vera rel., I, 9, 16). 

 
Outro índice é a citação da Divina Comédia de Dante, que  expõe  em sua 

obra uma planificação dos céus e dos infernos, que já estavam presentes na 
teologia de Agostinho; digo a idéia de vários céus ou níveis de céus e de inferno. 
Outro índice é a impotência dos seres humanos diante do pecado, presente no 
ideário maniqueu, Brás Cubas vai afirmar em seu discurso indireto “Disse eu 
comigo que já agora seria o que Deus quisesse.” .  Virgília vai reafirmar “– Amo-te, 
é a vontade do céu.” E aqui já temos uma mudança que podemos também atribuir 
a Santo Agostinho, o seu discurso de pregador é citado aqui livremente “Deus nos 
permite pecar para que aprendamos a reconhecer a sua graça, a sua misericórdia 
e  seu perdão”, ou citando um título de um capítulo de suas Confissões:” Deus tira 
o Bem até do mal”, a pedagogia de Deus envolve aprender a partir dos pecados e 
estes devemos sempre a nós. 
 

É preciso fazer referência à associação de nossos comportamentos  com o 
dos animais, no caso bois que está no texto  de Dante e nos chega por Agostinho 
quando fala  do ideário Maniqueu, que em toda matéria está presente partículas 
de Deus Isto fez com que os maniqueus criassem muitas fábulas morais, com 
animais, algumas vezes dando-lhe o dom da fala como o rinoceronte de Brás 
Cubas.  
 

“Os eleitos deviam abster-se de uma série de atos, como matar animais e arrancar ou cortar 
árvores, trabalhar a terra e sujar as águas. Pois, para os maniqueus, toda natureza está cheia de 
partículas da Luz que esperam pela sua libertação; estas formam em conjunto uma imensa cruz de 
luz lançada sobre o mundo, que perpetua o sofrimento de Jesus (Jesus Partibilis). Portanto, destruir 
quaisquer dos seres corporais do universo é o mesmo que atingir as partículas de luz presas a eles, 
ou atingir a cruz da luz e Jesus. Os maniqueus levavam tão a sério essa concepção que, para eles, 
por exemplo, o figo chora quando é arrancado, a terra sofre quando é arada,...” (Nunes Costa,Marcos 
Roberto.  idem, pub. p. 35, 2004) 

 
Por último, Virgília apresentar-se como uma mulher religiosa é a única 

concessão que Machado de Assis faz à mulher  no ponto de vista religioso, ela 
tem a tarefa de nos apresentar o outro lado da culpa: “...Virgília pensava a mesma 
coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como 
eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque me não tinha amor...” o 
arrependimento é pré condição para o perdão e nos devolve a culpa do pecado 
original. 
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A segunda: 
 

“O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. Entretanto sorri, um 
sorriso curto, fugitivo e guloso, — palreiro como as pegas de Sintra.Virgília era um belo erro, e é tão 
fácil confessar um belo erro! Costumava ficar carrancudo, a princípio, quando ouvia alguma alusão 
aos nossos amores; mas, palavra de honra! sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira. Uma 
vez, porém, aconteceu-me sorrir, e continuei a fazê-lo das outras vezes. Não sei se há alguém que 
explique o fenômeno. Eu explico-o assim: a princípio, o contentamento, sendo interior, era por assim 
dizer o mesmo sorriso, mas abotoado; andando o tempo, desabotoou-se em flor, e apareceu aos 
olhos do próximo. Simples questão de botânica.”( Assis, M. Idem, 2004, p. 183, c.LXXXII Questão de 
Botânica) 

 
A confissão do pecado de Brás Cubas é tão escamoteada que nem parece 

sua, depois de se reconciliar  com sua irmã ele é convidado para ser secretário de 
Lobo Neves, sai à rua a divulgar que talvez “fosse para o norte” onde Lobo Neves 
iria assumir um secretaria de província e ele seria seu auxiliar. Em vários 
encontros durante o dia ele percebe que seu caso já era público, e numa visita à  
casa de Sabina, o velho Garcez faz o narrador afirmar em seu discurso  “Virgília 
era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro!” . É única vez que Brás 
Cubas se acusa, como pecador, um belo pecado.  

O personagem Garcez o grulha, o audacioso, ainda vai cometer uma 
inconfidência narrativa “- Já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele, ao saber 
da viagem.” Cícero como podemos ver pela biografia de Santo Agostinho é 
pensador que vai fascinar o pregador na sua entrada no mundo da filosofia. 
Garcez deu uma pista para o quebra-cabeça Machadiano.  
 
 
 
 
A terceira: 
 

   “O marido mostrou-lhe a carta, logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-
nos. Não dizia tudo; não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas; limitava se a precavê-
lo contra a minha intimidade, e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse 
com indignação que era uma calúnia infame.       
— Calúnia? perguntou Lobo Neves.   
— Infame.      
O marido respirou; mas, tomando à carta, parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um 
sinal negativo, cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás intrépido, era 
agora a mais frágil das criaturas.Talvez a imaginação lhe mostrou, ao longe, o famoso olho da 
opinião a fitá-lo sarcasticamente, com um ar de pulha; talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido 
as chufas que ele escutara ou dissera outrora. Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, 
porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva; mostrou-se irritada com a 
insistência, jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de 
algum namorado sem ventura. E citou alguns, — um que a galanteara francamente, durante algumas 
semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com 
circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à 
calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá.   (Assis, M. Idem, 2004, p. 198, c. XCVI  A 
Carta Anônima) 

     
Lobo Neves recebe a acusação da sociedade do pecado de sua esposa, 

pede que lhe confesse, pois seria perdoada, e a partir deste momento ela sabe 
que Lobo Neves sempre a perdoaria, e Brás Cubas, ao saber do ocorrido, 
mergulha no outro lado da culpa:   
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Ouvi tudo isto um pouco turbado, não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso 

empregar de ora em diante, até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela 
tranqüilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades, e até de remorsos. 
Virgília notou a minha preocupação, levantou-me a cabeça, porque eu olhava então para o soalho, e 
disse-me com certa amargura:    
    — Você não merece os sacrifícios que lhe faço.    
    Não lhe disse nada; era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa 
situação o sabor cáustico dos primeiros dias; mas se lho dissesse, não é impossível que ela 
chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela 
batia nervosamente com a ponta do pé no chão; aproximei me e beijei-a na testa.Virgília recuou, 
como se fosse um beijo de defunto. ”( Assis, M. Idem, 2004, p.198, c. XCVI  A Carta Anônima) 

 
Sua angústia é amplificada pela ausência de escrúpulos em Virgília, é o 

único momento em que o narrador cita a morte física e neste a morte é para Brás 
Cubas  como uma metáfora de estar em pecado. A partir daqui a confissão ganha 
o tom do arrependimento e contrição. O discurso da contrição está presente no 
texto em  situações que denunciam as culpas grandes e pequenos deslizes do 
personagem Brás Cubas.  Isto acentua o caráter confessional da Obra Memórias 
Póstumas de Brás Cubas juntando-se a confissão mais a postura de contrição de 
Brás Cubas, as citações evangélicas vão produzir o discurso da salvação.  
 
 
 
Primeiro a contrição: 
 

O capítulo XVII Do Trapézio e outras Coisas, onde Brás Cubas vai narrar 
seu primeiro amor inconseqüente,  inicia-se justamente com duas acusações, uma 
sobre concupiscência de Marcela, e outra a do pai: 
 

“...Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos. Meu pai, 
logo que teve aragem dos onze contos, sobressaltou-se deveras; achou que o caso excedia as raias 
de um capricho juvenil 

Desta vez, disse ele, vais para a Europa; vais cursar uma universidade, provavelmente 
Coimbra; quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de 
espanto: — Gatuno, sim, senhor; não é outra coisa um filho que me faz isto... 

Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-mos na cara. 
— Vês, peralta? é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós 
ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra! Desta vez ou tomas juízo, 
ou ficas sem coisa nenhuma. 
Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado, e nada opus à ordem da 
viagem, ....” (cap. XVII, Do Trapézio e Outras Coisas, p.101,2004) 
Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades, e deleitava-me 
com a idéia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela 
amara-me a tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do alferes Duarte...  
(Assis, M. Idem, 2004, p. 101, c. XVII Do Trapézio e Outras Coisas) 

 
Incapaz de consumar seu amor, Brás Cubas, mais adiante nesse mesmo 

capítulo, vai atribuir  à Marcela algo que ela vai obter e ele presenciar somente 
quando no capitulo XXXIII A Quarta Edição, estando toda roída pelas bexigas, 
perceberá o vício: será “acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela 
existência.”  Marcela não teria remorsos num futuro da narrativa. Enquanto Brás 
Cubas já se acusava e arrependia-se no início do capítulo XVII: “...Marcela amou-
me durante quinze meses e onze contos  de réis; nada menos.” 
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No capítulo alegórico do Almocreve novamente Brás Cubas faz uma 

reflexão sobre o remorso: 
 

“Adverti que devia ser assim mesmo; eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os 
dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre; eram os vinténs que eu 
devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira 
nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do 
ofício; acresce que a circunstância de estar, não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no 
ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento de Providência; e de um ou de outro 
modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão, chamei-
me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas; tive (por que não direi tudo?), 
tive remorsos.” (Assis, M. Idem, 2004, p.110, c.. XXI, O almocreve)  

   
Brás Cubas se culpa das pequenas misérias, da injustiça da retribuição 

desproporcional à ação de Deus, o almocreve tinha sido instrumento da 
providência, e, segundo os maniqueus, os eleitos podem e devem prescindir das 
coisas materiais. 
 

O pai de Brás Cubas, Bento, apesar do nome, do seu ponto de vista não 
obteve uma redenção adequada: 
 

“Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar 
facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre; mas 
que o desastre lhe complicou as últimas dores, é positivo. Morreu daí a quatro meses, — 
acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, à semelhança de remorso,um 
desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses.”   (Assis, M. Idem, 2004, p. 138, 
c.XLIV Um Cubas!) 

 
Bento intentava casar o filho, num casamento arranjado para conveniência 

mútua. O pecado era do pai, Brás Cubas não assumiu essa culpa. Essa ausência 
de remorso quanto ao casamento com Virgília vai ser enfatizada no capítulo 
paródico / alegórico (semanticamente associado aos moralistas franceses),  o  
capítulo XLIX A ponta do Nariz, que é intercalado justamente entre dois capítulos 
associados ao casamento de Virgília. São eles “ Um primo de Virgília e Virgília 
casada." Ele  é metafórico em relação ao caso dos dois que vai se iniciar no 
capítulo subseqüente (LI É Minha). A titulo de registro: 
 

“Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida... Já meditaste alguma vez 
no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Doutor Pangloss é que o nariz foi criado para uso 
dos óculos, — e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva; mas veio um dia, 
em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única, verdadeira 
e definitiva explicação.” (Assis, M. Idem, 2004, p. 143, c. XLIX A Ponta do Nariz) 

 
A transição da posição remorso nenhum, típica do pensamento maniqueu, 

para minha culpa, acompanha a progressão do caso adúltero de Brás Cubas:  
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“CAPÍTULO 53 
. . . . . . . . .  
 

Virgília é que já se não lembrava da meia dobra; toda ela estava concentrada em mim, nos 
meus olhos, na minha vida, no meu pensamento; — era o que dizia, e era verdade.    
  Há umas plantas que nascem e crescem depressa; outras são tardias e pecas. O nosso 
amor era daquelas; brotou com tal ímpeto e tanta seiva, que, dentro em pouco, era a mais vasta, 
folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer, ao certo, os dias que durou esse 
crescimento. Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotoou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe 
quiserem chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, — coitadinha, — trêmula de medo, porque era 
ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, — breve como a ocasião, ardente como o amor, 
prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de 
aflições que desabrochavam em alegria, — uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma 
paixão sem freio, — vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora 
pagava à farta e de sobra; mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à 
tona as agitações e o resto, e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade: tal foi o livro daquele 
prólogo.” (Assis, M. Idem, 2004, p. 150,  c. LIII .....) 

 
A ausência de título deixa a incógnita da reflexão moral, que remonta aos 

discursos maniqueístas inclusive com as associações a elementos da natureza, o 
discurso que analisa a si mesmo e tem o prazer, o remorso e a culpa como 
agentes de todas as emoções. A metáfora do livro que representa sentimentos tão 
complexos e contraditórios aponta para o artifício de tom confessional, com 
abordagem moralista.  
 

“CAPÍTULO LXXIX 
Compromisso        
 
  Não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo o que padeci nas primeiras horas. Vacilava 
entre um querer e um não querer, entre a piedade que me empuxava à casa de Virgília e outro 
sentimento, — egoísmo, suponhamos, — que me dizia: — Fica; deixa-a a sós com o problema, 
deixa-a que ela o resolverá no sentido do amor. Creio que essas duas forças tinham igual 
intensidade, investiam e resistiam ao mesmo tempo, com ardor, com tenacidade, e nenhuma cedia 
definitivamente. Às vezes sentia um dentezinho de remorso; parecia-me que abusava da fraqueza de 
uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio; e, quando ia 
capitular, vinha outra vez o amor, e me repetia o conselho egoísta, e eu ficava irresoluto e inquieto, 
desejoso de a ver, e receoso de que a vista me levasse a compartir a responsabilidade da solução.     
Por fim interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade; eu iria vê-la em casa, e só em casa, 
em presença do marido, para lhe não dizer nada, à espera do efeito da minha intimação. Deste modo 
poderia conciliar as duas forças. Agora, que isto escrevo, quer-me parecer que o compromisso era 
uma burla, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo, e que a resolução de ir consolar 
Virgília não passava de uma sugestão de meu próprio padecimento. (Assis, M. Idem, 2004, p.179 c. 
LXXIX) 

 
A reflexão sobre a culpa, o remorso, e a contrição em Brás Cubas envolvem 

os mesmos níveis que Santo Agostinho colocou para suas Confissões, a culpa 
indica uma auto-análise refinada, o remorso também pressupõe auto-análise, já a 
contrição envolve o aspecto da culpa, com a idéia de arrependimento. Tanto a 
culpa como o remorso atuam como forças digressivas no romance Memórias  
Póstumas de Brás Cubas, similarmente ao que ocorre na obra de Santo 
Agostinho, Confissões. O capítulo LXXI  Compromisso é uma digressão. 
O remorso é uma estratégia narrativa por possibilitar a auto-análise digressiva e 
por trabalhar dentro do enredo. Elas, a culpa, a contrição e o remorso são 
responsáveis pelo o caráter de atemporalidade do romance, tanto é assim que em 
determinado momento o remorso é a própria narrativa ficcional.  
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Para que o leitor perceba esse movimento agora agruparei vários 

fragmentos onde o remorso está presente, até o seu ápice quando ele  
transforma-se na própria narrativa. 
 

“Enganava-me. Nunca Virgília me parecera mais expansiva, mais sem reservas, menos 
preocupada dos outros e do marido. Não eram remorsos. Imaginei também que a concepção seria 
um puro invento, um modo de prender-me a ela, recurso sem longa eficácia, que talvez começava de 
oprimi-la. Não era absurda esta hipótese; a minha doce Virgília mentia às vezes com tanta graça!    
    Naquela noite descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera 
muito quando lhe nasceu o primeiro filho; e essa hora, feita de minutos de vida e minutos de morte, 
dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patíbulo.” (Assis, M. Idem, 2004, p. 196, c. XCIV A causa 
Secreta)  

 
“Saiu; eu fiquei a ruminar o sucesso e as conseqüências possíveis. Ao cabo, parecia-me 

jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. 
Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? 
Meu coração tinha ainda que explorar; não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em 
verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção; eu estava 
enfarado delas; não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo, deixei-me ir atrás da 
imaginação; vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby, que dormia no 
regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através das 
árvores uma nesga do céu azul, extremamente azul...” (Assis, M. Idem, 2004, p. 208, c. CVI, Jogo 
Perigoso) 

 
“Era deputado, e vi a gravura turca, recostado na minha cadeira, entre um colega, que 

contava uma anedota, e outro, que tirava a lápis, nas costas de urna sobrecarta, o perfil do orador. O 
orador era o Lobo Neves. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como duas botelhas de 
náufragos, ele contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso; e emprego esta 
forma suspensiva, dubitativa ou condicional, para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, 
a não ser a ambição de ser ministro.” (Assis, M. Idem, 2004, p. 228, c. CXXVIII, na Câmara) 

 
“CAPÍTULO CXXIX 
Sem remorsos     
 
    Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de 
química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber de 
um modo positivo e concludente, por que razão Aquiles passeia à roda de Tróia o cadáver do 
adversário, e lady Macbeth passeia à volta da sala a sua mancha de sangue. Mas eu não tenho 
aparelhos químicos, como não tinha remorsos; tinha vontade ser ministro de Estado. Contudo, se 
hei-de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem lady Macbeth; e que, a ser alguma 
coisa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha; ouvem-se no fim as súplicas 
do Príamo, e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvia as súplicas de Príamo, 
mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos.” (Assis, M. Idem, 2004, p. 228 CXXIX Sem 
remorsos) 
 

“Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha 
bonita, e por que isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos 
bonitas ou absolutamente feias? A consciência é a mesma coisa; remira-se a miúdo, quando se acha 
bela. Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda. 
Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de Humanitas, o benefício e seus efeitos são 
fenômenos perfeitamente admiráveis.” (Assis, M. Idem, 2004, p. 244 c.CXLIX Teoria do Beneficio)  

 
Estes cinco fragmentos agrupados comprovam que o remorso inicia em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas vinculado à teologia da culpa cristã, a carga 
semântica vai num crescendo, provocando um deslocamento da esfera teológica 
para a esfera da linguagem, até que por fim ele se transforma no próprio tema da 
narrativa. Ele transmuta-se em uma digressão de si mesmo. Observe-se que o 
ápice não é quando ele se transforma em  narrativa, mas sim quando Brás Cubas 
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engana-se sobre um sentimento de Virgília. Ele próprio diz isto “Não eram 
remorsos. Imaginei também que a concepção seria um puro invento”  Brás Cubas 
sabe que para Virgília há impossibilidade de livrar-se da culpa sem penitência que 
é o caminho da salvação, o enredo sinaliza isto. Virgília esta com medo do parto, 
ou  seja a purgação da culpa com a vivência de outra maldição do discurso de 
Iahweh:  
 

“À mulher  ele disse: 
“na dor darás à luz filhos. 
Teu desejo te impelirá ao teu marido 
ele te dominará.”   (Bíblia de Jerusalém. Gn 3,16, 1993 , p.35) 

 
O desejo, o adultério, a culpa.  Confissão, penitência, redenção. A confissão 

já foi feita à penitência, também só falta perdão e salvação. Aqui já afirmei no 
capítulo referente ao Antigo Testamento que leitor é o instrumento da salvação  de 
Deus, o agente do perdão, neste sentido o tema remorso já livre de sua carga 
semântica da culpa e contrição, está livre para ser discutido, ser debatido, e 
reapresentado dentro de uma auto-análise de si mesmo, onde a liberdade 
narrativa chama-se digressão, o operador narrativo remorso ganha autonomia 
como a dizer que entre o justo e o pecador salva-se a fábula e ela é o sinal de 
Deus. Vive Deus! A Salvação chegou.  
 
A narrativa da salvação 
 

Em Santo Agostinho obviamente, no livro Confissões, existem inúmeras 
citações dos livros sagrados, o que seria redundante elencar aqui. Porém, é  
preciso enfatizar que Santo Agostinho é um pecador que está em processo de 
conversão Em função disto, Paulo, o apóstolo tardio vai ser muito citado, inclusive 
com capitulo especifico. 
 

Brás Cubas cita muitas vezes a Paulo também. Isto não é gratuito  Paulo,  
aliás é o grande pecador convertido dos evangelhos, era soldado romano, 
perseguia os judeus que aderiam à seita do nazareno. Paulo tem uma experiência 
de Deus, quando está a caminho de Damasco, que o leva à conversão. 
Recebendo o batismo,  transforma-se em apóstolo que vai expandir a Igreja do 
Cristo. 
 

Agostinho tinha como meta o perdão do Senhor, Paulo era o exemplo de fé. 
Brás Cubas queria ser absolvido e Paulo é um caminho. 

 
O capítulo XXXV O Caminho de Damasco, metaforiza essa salvação Seu 

pai pede que ele volte para a cidade. Depois de estar em retiro e intensa reflexão 
sobre Deus, Brás Cubas atende a seu pai e volta para a cidade, onde sua 
penitência será completa. Essa é a primeira busca do perdão que estava presente 
na fachada do matrimônio e do ministério. 
  

A segunda busca do perdão ou regramento da vida, está associada ao fim 
do caso  com Virgília e a proposta de casamento com nhá-ló-ló, a filha do 
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Damasceno. Onde está Paulo? Está no nome do pai da noiva, que revela-se um 
pecador, porém seu nome Damasceno é justamente o adjetivo pátrio, para quem 
nasce, vive, ou mora em Damasco onde Paulo vai finalizar sua conversão. 
 

A maioria das situações onde o Novo Testamento é citado envolve a 
salvação pelo matrimônio ou a perspectiva dele. Brás Cubas como Agostinho 
oscila entre o celibato e o matrimonio, ficando por fim com o celibato, tendo claro 
que o celibato tanto em Agostinho como em Brás Cubas não significava castidade, 
sim opção que se apresentava como sua salvação. 

Outra citação do Novo Testamento, que sinaliza a perspectiva de 
casamento é o titulo dos capítulos XXXIII Bem Aventurados os que não descem e 
CXX Compelle Intrare. 
 

No primeiro, o capítulo XXXIII: Bem Aventurados os que não descem, está 
em questão um namoro com a flor da Moita, Eugênia a qual já foi citada em 
função do dilema do criador: Porque bonita se coxa? Porque coxa se bonita? Brás 
Cubas interessou-se por ela, porém temendo a intenção da moça que pensa em 
casamento, se retira e Eugênia não demonstra nenhuma tristeza, é como se ela 
dissesse que não sou um dos escolhidos: sou  fruto do pecado de minha mãe D. 
Eusébia, a qual Brás Cubas em sua meninice  denunciou, um beijo adultero dela 
com Vilaça.  A  próxima citação acaba esclarecendo essa vinculação casamento / 
salvação. O capítulo CXX Compelle Intrare, a citação latina, até assusta, ela 
poderia ser traduzida ao pé da letra como “compelir a entrar” ou “obrigue-os a 
entrar”.  
 

“Jesus voltou a falar – lhes em parábolas e disse: o Reino dos Céus é semelhante a um rei 
que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as 
núpcias, mais estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: “ Dizei aos 
convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está 
pronto. Vinde às núpcias.” Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu 
campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. 
Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e 
incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: “As núpcias estão prontas, mas os 
convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os  que 
encontrardes”. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e 
bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os 
convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: “Amigo, como entraste aqui sem a veste 
nupcial?” Ele, porém, ficou calado.  Então disse o rei aos que serviam: “Amarrai-lhe os pés e as mãos 
e lançai o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes”. Com efeito, muitos são os 
chamados  mas poucos escolhidos”. (Biblia de Jerusalem. Mt 22, 1-14, 1993,  p.1879,) 

 
Esta é uma das mais enigmáticas das parábolas evangélicas, ela fala do 

anuncio de Deus como Salvador, fala de estar preparado, fala da resistência dos 
homens a Deus,  fala das dificuldades das pessoas em situações especificas para  
perceber a voz que lhes convida. Todos que atendem o convite são tocados por 
uma boa nova. Estamos no habitat de Brás Cubas. A salvação consiste em aceitar 
o livro da lei, como Ezequiel no começo de sua teofania, cumprir os 
mandamentos. O contrato social  foi quebrado na figura do afastamento de Deus. 
A escritura é o que salva.  
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Os Moralistas Franceses 
      

           Nas citações de autores franceses temos indícios do questionamento sobre 
o gênero, o diálogo intertextual assume proporções insuspeitas e investigando as 
fontes primárias chegamos a tangenciar a gênese da criação da obra Memórias 
Póstumas de Brás Cubas.  

 
            Inicialmente, as citações francesas nos levam a um cotejamento com 
vários escritores, filósofos, teatrólogos do século XVII e XVIII na França, 
notadamente Voltaire, Molière, Pascal, Corneille, Heveltius, uma preferência óbvia 
por teatrólogos e filósofos moralistas, um ateu, outro cristão assumido, um mordaz 
crítico das atitudes burguesas, outro um crítico e estudioso dos sentimentos e 
emoções humanas.  

Lógico, que este diálogo não se limita a autores, vide capítulo sobre a 
queda de Napoleão Bonaparte, (capítulo XII) e outro sobre a revolução na 
Dalmácia (capítulo CI), ou seja, o universo cultural francês faz parte do 
mecanismo de verossimilhança do romance,  através de referências, que são 
marcos não só cronológicos como também emblemáticos da vivência cultural 
francesa na sociedade Brasileira do século XIX. No caso de Napoleão Bonaparte, 
a discussão sobre sua queda evoca as aventuras imperiais de nosso personagem, 
que todo tempo se não é um imperador, é um tirânico condutor de uma narrativa 
que muitas vezes lembra o poder sobre-humano que os imperadores romanos 
exerciam em sua sociedade.  
  

Como essa intertextualidade ajuda a construir um romance que está muito 
próximo dos moralistas franceses? Até que ponto essa aproximação dá um caráter 
de romance filosófico / religioso às Memórias Póstumas de Brás Cubas? Podemos 
atribuir a Voltaire o papel  também de ser “fonte primária”, da qual a obra 
Memórias Póstumas de Brás Cubas é tributária? São perguntas que surgem sobre 
as quais esperamos jogar algumas luzes. 
 

Francófilo, francófono, são os adjetivos atribuídos a Machado de Assis por 
um de seus biógrafos Daniel Piza (Um Gênio Brasileiro – Imprensa Oficial). Esses 
adjetivos não dão a dimensão de como a cultura francesa está presente na Obra 
de Machado de Assis. Para começarmos a compreender essa realidade, talvez 
devêssemos explorar a admiração que Machado tem pela França buscando pistas 
em sua obra. Ele era profundo conhecedor e admirador do Francês, (traduziu 
peças de Molière, por exemplo), leitor voraz de Voltaire, Schopenhauer e Renan.  
Em pleno século XIX a França era para a elite cultural brasileira o melhor dos 
mundos.  

 
O mundo francês respondia aos anseios cosmopolitas de um Machado de 

Assis “aprisionado” num Brasil provinciano. Cada linha, cada leitura transformava 
o admirador em discípulo, este pregava a necessidade de uma sociedade mais 
culta, mais letrada, mais rica culturalmente Nesse sentido todo o Brasil do 
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Segundo Império padecia de uma grande nostalgia de algo que nunca foi. As 
elites colocavam seus filhos em escolas de língua  francesa, os roteiros de viagem 
obrigatoriamente passavam pela França, independente do destino para onde se 
ia, a fluência no idioma francês era sinal de status. A sociedade colocava em seu 
figurino de elite uma miríade de coisas oriundas da França, todo participante desta 
elite que não dominasse o idioma francês, não recebia o selo de qualidade, que 
eram os convites para as festas, saraus, recitais etc., até meados do século XX o 
francês era língua obrigatória nos eventos... isto sem falar que oficialmente o 
francês era língua obrigatória no ensino fundamental até a década de 1970... 

 
A França como modelo de mundo entra em Brás Cubas já no prefácio com 

a comparação Stendhal versus Brás Cubas e a citação de outro autor: Xavier de 
Maistre. O contexto da comparação com Stendhal diz respeito a uma precoce 
autocrítica do autor-defunto em relação aos números de leitores de seu romance e 
a uma citação de heterogenia constituitiva associada à fala de Abraão a Iahweh, 
quanto ao número de justos existentes nas cidades de Sodoma e Gomorra 
(Gn18,22-32).   Essa observação abre-se em uma direção que é  para o interior da 
cultura francesa, datada do fim do século XVII até meados do século XVIII, um 
debate que se questiona a propriedade do gênero romance. O estudioso da 
literatura francesa George May, em sua obra Le Dilémme du Roman au XVIII e 
siécle, coloca assim: 

 
        “Sendo o amor o argumento romanesco por excelência, os romances deviam necessariamente 
ser acusados de produzir um efeito tentador e corruptor sobre seus leitores e, pior ainda, sobre suas 
leitoras.” (Le Dilémme du Roman au XVIII siécle Paris: PUF 1963) 

  
As reservas então formuladas eram de três tipos: estética, morais, e a 

inverossimilhança. O debate sobre a propriedade do romance foi levado às 
páginas dos escritores franceses, principalmente porque muitos deles eram 
filósofos (Voltaire, Rosseau, por exemplo) e viam com ressalvas os romances. 
Voltaire em seu Dicionário Filosófico coloca: 

 
            “... uma verdadeira teoria da ficção, comtiana ao pé da letra, visto que assimila, numa 
perspectiva já positivista, o domínio da ficção ao do erro. “ No começo era a fábula, no fim virá a 
razão.” A Imaginação sem dúvida faz o encanto da infância  do mundo, mas revela-se indigna desse 
estado de maturidade para o qual a filosofia tenta levar o espírito humano.” (Dicionário Filosófico; 
Voltaire, 2000)  

  
A crise do gênero romance na França, no século XVIII, permitiu surgir 

várias experiências romanescas, das quais podemos citar o romance epistolar de 
Montesquieu, Cartas Persas, Xavier D’ Maistre com sua obra Viagens ao Redor do 
Meu Quarto e os hoje classificados romances filosóficos de Diderot (A religiosa) e 
sua obra Elogio de Richardson, Voltaire com Cândido ou o Otimista, ou seja  tanto 
os filósofos, escritores e pensadores deveriam assumir uma posição frente ao 
romance que se consolidava. Em muitos momentos a postura que mais sobressai 
é a desvalorização do romance frente aos escritos de caráter filosófico. Tendo 
conhecimentos destes pontos de vista é que devemos entender as citações de 
autores franceses no “prefácio” de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Elas 
apontam para uma visão metacrítica do romance, baseada nas discussões da 
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escola francesa de crítica. Outro ponto de vista finca o pé no experimentalismo e 
no arranjo prosaico que desestrutura o romance tradicional, notadamente 
associado a um tipo de romance que através da análise de caracteres faz uma 
discussão sobre a natureza filosófica de nossa existência. Daí chegamos a Xavier 
de Maistre e suas  duas viagens imaginárias e filosóficas, ficando a um passo das 
viagens de Cândido de Voltaire ou do Gulliver de Swifft. 

 
Uma das características do  romance do século XVIII (não só francês), é a 

construção do enredo (mytoi) a partir de uma realidade fora do habitat comum dos 
personagens, o que muitas vezes é um salto para viagens fantásticas  ou não. Um 
colocar-se fora do mundo, como o nosso Brás Cubas. “O ilustre viajante”, outra 
referência a um escritor francês, Auguste François de Chateaubriand, no capítulo I 
Óbito do Autor, a citação dá ênfase para o sair fora do mundo em relação ao real, 
suas nuances e limitações. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos à definição 
que Machado faz de sua própria obra através de Brás Cubas: 
 

 “Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre 
de um Sterne, ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo.” 
(Assis, M., idem, 2004, p.67 ao Leitor) 

  
A obra difusa em que Machado de Assis traz e divulga o experimentalismo 

francês, junto com uma crítica ácida, que vai perpassar todo o romance, crítica 
esta que não foi nem tangenciada  pelos resenhistas (críticos)  à época do seu 
lançamento. Uns poucos comentaram  apenas o excesso de filosofia. que 
perceberam no livro, já a face crítica e experimental do autor seria devidamente 
valorizada somente em meados do século XX.  

 
O que críticos de sua época e outros mais atuais não perceberam ou não 

deram a devida atenção foi essa vinculação de Memórias Póstumas de Brás 
Cubas e o rico debate sobre o romance na cultura francesa, nem como isso 
reverberou na obra de Machado de Assis.  

 
Tentando construir caminhos para esse veio crítico. Este trabalho faz uma 

leitura comparativa entre alguns desses escritores e a obra Memórias Póstumas 
de Brás Cubas. 

Uma das pistas que irei aprofundar diz respeito a Voltaire (1694-1778). 
Nasceu em Paris. Seu nome verdadeiro é François Marie Arouet. Seu pai era 
tabelião e possuía pequena fortuna. Sua mãe tinha origem aristocrática. Ela 
morreu depois do parto. François foi franzino durante a infância e teve saúde fraca 
durante toda a vida. Tinha um irmão mais velho, Arnaud, que entrou para um culto 
herético jansenista. François revelou talento literário e sensibilidade poética logo 
na infância. Ele comprou livros com a herança de uma senhora que havia visto 
nele futuro cultural. Com esses livros, e com a tutela de um abade, começou sua 
educação. O abade lhe mostrou o ceticismo e as orações religiosas. O pai de 
François queria um futuro prático para o filho. Achava que a literatura não rendia 
dinheiro nem prestígio. Com o intuito de tornar o filho advogado do rei, coloca-o 
num colégio jesuíta. Os jesuítas eram padres com formação militar, que usavam a 
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escola para difundir o evangelho no mundo todo. Eram membros da Companhia 
de Jesus, que havia sido fundada por Inácio de Loyola. Os jesuítas ensinaram a 
Voltaire a dialética, arte de dialogar progressivamente, para provar as coisas. Ele 
discutia teologia com os professores, que reconheciam Voltaire como um "rapaz 
de talento mas patife notável”. 

 
Essa pequena  biografia dá bem a dimensão do ateísmo de Voltaire, sua 

tendência para a polêmica e o debate o leva a produzir inúmeras obras que fazem 
critica ao catolicismo. Um livro em particular “Cândido ou O Otimista” parodia, 
satiriza o filosofo e matemático  cristão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), 
que vai escrever vários tratados sobre a natureza de Deus. Da sua filosofia dois 
temas provenientes de fontes distintas: um da filosofia de Descartes, outro de 
Aristóteles e da escolástica medieval.  

De Aristóteles e da escolástica, Leibniz conservou a concepção segundo a 
qual o universo está organizado de maneira teleológica, ou seja, tudo aquilo que 
acontece, acontece para cumprir determinados fins. 

As duas doutrinas foram sintetizadas pela filosofia de Leibniz, aparecendo 
unificadas na concepção de Deus. Para Leibniz, a vontade do Criador (na qual se 
fundamenta o finalismo) submete-se ao Seu entendimento (racionalismo); Deus 
não pode romper Sua própria lógica e agir sem razões, pois estas constituem Sua 
natureza imutável. Conseqüentemente, o mundo criado por Deus estaria 
impregnado de racionalidade, cumprindo objetivos propostos pela mente divina.   
 

 Voltaire, um ateu como Machado de Assis, vai construir uma obra onde as 
referências aos estóicos, maniqueus, pirronistas e o cristianismo são parodiados e 
são  fundo discursivo para o texto de Cândido ou O Otimista. A ironia, a parodia, a 
alegoria tornam perfeitamente compreensível por que ele é tão citado e utilizado 
intertextualmente por Machado de Assis. Vejamos:   
 
 

 O caso de Voltaire e sua obra - Cândido ou O Otimista: 
 
 O sábio Dr. Pangloss, personagem de Voltaire, que  mais  tem  citações em 
Memórias  Póstumas  de  Brás  Cubas  (veja  lista  de  citações  no anexo 1),  nas 
primeiras  páginas  de  Cândido,  já  apresenta  um relato que tem ressonância no 
texto de Brás Cubas. 
 

“Esta demonstrado “dizia ele” que as coisas não podem ser de outra maneira porque, tendo 
tudo sido feito para um fim necessariamente o foi para o melhor dos fins. Reparai bem que os narizes 
foram feitos para trazer óculos; por isso nós os usamos. Os pés foram visivelmente feitos para andar 
calçados; por isso, nós usamos sapatos. As pedras foram formadas para ser talhadas e para delas 
se fazerem castelos...” (Voltaire , Cândido ou o Otimismo, 2004, p.5 , c. I) 

 
 
 
 
 



 76

 
 

Em Brás Cubas: 
 

“Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida... Já meditaste alguma vez 
no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Doutor Pangloss é que o nariz foi criado para uso 
dos óculos, — e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva; mas veio um dia, 
em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única, verdadeira 
e definitiva explicação.      
Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a 
olhar para a ponta do nariz, com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta 
do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, apreende o impalpável, 
desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o 
fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade de a obter não pertence ao faquir somente: é 
universal.... 
    A conclusão, portanto, é que há duas forças capitais: o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, 
que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio.” (Assis, M.idem, 2004, p.143, c. XLIX A ponta do 
nariz) 

  
“Deixei-o nessa reticência, e fui descalçar as botas, que estavam apertadas. Uma vez 

aliviado, respirei à larga, e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, 
entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das 
maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão azo ao prazer de as descalçar. Mortifica 
os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e 
de Épicuro....Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a 
fome, com o fim de deparar a ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles 
aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um 
par de botas curtas....” (Assis, M. idem, 2004, p.130, c. XXXVI A propósito de Botas) 

 
Machado literalmente subverte o pensamento do Dr. Pangloss, a figura 

irônica do filósofo parodiado por Voltaire. No caso dos óculos temos uma citação 
literal de Voltaire, expandida na  discussão que segue, porém continua sendo uma 
temática sobre o melhor dos mundos, a busca da felicidade plena, ironizada na 
figura da ponta do nariz do faquir.  

No outro caso pode-se afirmar que se trata de uma intertextualidade, pois 
retoma o texto de Voltaire elaborando-o um grau acima na escala de 
“(in)utilidades”  e prazeres frívolos, que tanto deleita ao Dr. Pangloss como a Brás 
Cubas. Para Machado de Assis, no cenário do século XIX, deveria haver muitos 
Dr Pangloss passeando pelas calçadas do Rio de Janeiro. 

Machado de Assis, enveredando pela discussão filosófica da busca da 
perfeição, denunciava o típico “Dandy”, figura muito comum nesta época. Não 
custa lembrar que para o personagem de Voltaire a busca da perfeição é uma 
redundância, visto estarmos no melhor dos mundos, na melhor das formas. Brás 
Cubas,  assim como o Dr. Pangloss, em muitos momentos dentro dos seus modos 
de vida, estão sempre no melhor dos mundos. 
 
 Outro exemplo é a definição de felicidade para Cândido, o primeiro nível : 
  

“ ...concluía que depois de ter nascido barão de Thunder-ten-tronckh, o segundo grau de 
felicidade era ser Cunegundes; o terceiro, vê-la todos os dias; o quarto ouvir mestre Pangloss,  o 
maior filósofo de toda a província, e por conseguinte de todo mundo.” (Voltaire. Cândido ou o 
Otimismo, 2004, p.5,  c. I ) 
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 Isto mais a questão do sangue nobre, que foi um impeditivo para a união 
de Cândido com Cunegundes, o pobre Cândido que  para casar com Cunegundes 
tinha de provar sua nobreza, pois ela rejeitou pretendentes que tinham três 
quartos de realeza... Compare-se com o arranjo genealógico do capítulo III 
Genealogia -  de Brás Cubas ou a decepção do pai de Brás Cubas com a não 
concretização  do casamento e a falta de perspectiva para a carreira política de 
seu filho, no capítulo XLIV Um Cubas.... 
  

O nosso Brás Cubas tem mais de Cândido do que a vã natureza pode 
prever. Voltaire, com sua inocente comédia de costumes, parodiando o filósofo 
Leibniz, para quem  tudo corrobora para o melhor dos mundos, marcou 
profundamente Machado de Assis inclusive nas cenas mais ingênuas como as de 
beijo... 

 
            “Um dia, Cunegundes, passeando perto do castelo, no pequeno bosque a que chamavam 
parque, viu entre os arbustos o doutor Pangloss a dar uma lição de física experimental à criada de 
quarto de sua mãe, uma moreninha muito linda e muito dócil. Como a menina Cunegundes  tinha 
uma inclinação para as ciências, observou, sem fazer barulho algum, as reiteradas experiências de 
que foi testemunha. Viu claramente a razão suficiente do doutor, os efeitos e as causas, e foi-se 
embora toda agitada, pensativa e cheia de desejo de ser sábia, pensando que ela bem podia ser a 
razão suficiente do jovem Cândido, como este podia ser a sua. 

Quando voltou para o castelo, encontrou Cândido e corou. Cândido corou também. Ela deu-
lhe um bom dia com voz entrecortada, e Cândido falou-lhe sem saber o que dizia. No dia seguinte, 
depois do jantar  quando se levantavam da mesa, Cunegundes e Cândido encontraram-se atrás de 
um biombo. Cunegundes deixou cair o lenço,  Cândido apanho-o; ela segurou-lhe inocentemente a 
mão; o jovem beijou-lhe inocentemente a mão com uma vivacidade, uma sensibilidade, uma graça 
muito particular; as bocas encontraram-se, os olhos inflamaram-se, os joelhos tremeram, as mãos 
desatinaram....”  (Voltaire. Cândido ou o Otimismo, 2004, p.6, c. 1) 

 
Todas as cenas de beijo em Memórias Póstumas de Brás Cubas  têm 

algum traço dessa cena.  
Três cenas  de beijo têm esse ar ingênuo: 

 
     “...após o jantar...O entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso 
me levou a fazer uma coisa única; à saída, à porta da rua, disse a meu tio que esperasse um 
instante, e tornei a subir as escadas. 
— Esqueceu alguma coisa? perguntou Marcela de pé no patamar.  
— O lenço. 
     Ela ia abrir-me caminho para tornar à sala; eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim, e dei-lhe 
um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém; não sei nada; sei que 
desci outra vez as escadas, veloz como um tufão, e incerto como um ébrio.” (Assis, M. idem, 2004, 
p.95, c. XIV O primeiro beijo) 

 
   “— Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, 
foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia, — o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe 
tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga 
uma dívida. Pobre Eugênia! Se tu soubesses que idéias me vagavam pela mente fora naquela 
ocasião! Tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu 
bem-vindo esposo, e eu com os olhos em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias 
mentir ao teu sangue, à tua origem...”  (Assis, M. idem, 2004, p.127, c. XXXIII Bem aventurado os 
que não descem) 
 
         “Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotoou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem 
chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, — coitadinha, — trêmula de medo, porque era ao portão 
da chácara. Uniu-nos esse beijo único, — breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de 
uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que 
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desabrochavam em alegria, — uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem 
freio, — vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava à farta e de 
sobra; mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o 
resto, e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade: tal foi o livro daquele prólogo.”  (Assis, M. 
idem, 2004, p.150, c. LIII ............) 

 
Para Brás Cubas, assim como para o jovem Cândido, o beijo é porta para 

as mais variadas aventuras de sucesso e insucesso, afinal ambos estavam 
vivendo no melhor dos mundos. Machado de Assis usa de Voltaire em sua 
construção de tipos e situações, ambos como paródia da paródia, cuja única 
finalidade é questionar o mundo. No caso do beijo em Eugênia, ainda temos um 
contra-tipo que é: Brás Cubas, na sua infância, viu a mãe de Eugênia, Dona 
Eusébia trocar um beijo furtivo (ser “glosada”) com o Vilaça, e armou-lhe um 
escândalo como vingança por causa de uma sobremesa. Cunegundes viu o sábio 
Pangloss fazer “experiências de física com a criada”  o que em Cândido resulta no 
estímulo ao beijo e um escândalo, pois o jovem Cândido, após o beijo, é expulso a 
pontapés do paraíso e a jovem Cunegundes desmaia e toma uma surra de sua 
mãe. 

 
            O que é uma promessa em Voltaire, acaba se consumando em Machado 
de Assis, algumas vezes como reescritura, avançando no questionamento de 
valores morais e éticos, transformando o que é assertivo em uma discordância  
que cobra mudanças da sociedade e com isto referenda a semelhança do uso da 
filosofia moralista do século XVIII e sua crítica de uma sociedade que começava a 
se revolucionar. 
 

Muitas vezes o que é uma mera reflexão sobre a fatuidade das pessoas em 
Voltaire, Machado transforma em um capítulo do mais puro sarcasmo, colocando-
se adiante de seu arquétipo. 

 
 

“Cândido, estupefato, não conseguia ainda compreender muito bem como é que se tornara 
herói. Num belo dia de primavera, lembrou-se de passear, caminhando sempre em frente, 
convencido de que era um privilégio da espécie humana, bem como dos animais, poder servir-se das 
pernas a seu prazer....” (Voltaire. Cândido ou o Otimismo, 2004, p. 9, c. I) 

 
Brás Cubas, aflito pela suspeita sobre o seu caso com Virgília: 
 

“Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando, ruas abaixo, de 
modo que insensivelmente me achei à porta do Hotel Pharoux. De costume jantava aí; mas, não 
tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim às pernas, que a 
fizeram. Abençoadas pernas! E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, 
tinha-vos em má conta, zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo 
ponto, e me deixáveis com o desejo a avoaçar, à semelhança de galinha atada pelos pés.     
Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas, vós deixastes à minha cabeça o trabalho 
de pensar em Virgília, e dissestes uma à outra: — Ele precisa comer, são horas de jantar, vamos 
levá-lo ao Pharoux; dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama, tomemos nós a 
outra, para que ele vá direito, não abalroe as gentes e as carroças, tire o chapéu aos conhecidos, e 
finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o 
que me obriga a imortalizar-vos nesta página.”  (Assis, M. idem, 2004, p.166, c. LXVI As Pernas) 
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As pernas de Cândido o levam a ser preso e a viver um dilema 
machadiano. 
 

  “Perguntaram-lhe juridicamente o que preferia: ser fustigado 36 vezes por todo regimento ou 
receber ao mesmo tempo 12 balas de chumbo na cabeça. Por mais que dissesse que a vontade é 
livre e que não queria uma nem outra daquelas alternativas, teve que escolher...” (Voltaire. Cândido 
ou o Otimismo, 2004, p.15, c. II) 

 
Brás Cubas vai jantar em um hotel francês e depois vai para casa onde 

recebe o bilhete de Virgília, propondo um rompimento que não se concretiza. 
 Porém é muito sugestivo que na seqüência o capítulo LXVIII O Vergalho vá 
tratar de um negro alforriado que chicoteia outro negro, sendo que o primeiro 
havia sido chicoteado pelo próprio Brás Cubas na infância Veja-se a reflexão típica 
do Dr. Pangloss  o melhor dos mundos. 

 
“Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjeturas. Segui caminho, a 

desfiar uma infinidade de reflexões, ... Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um 
miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas 
recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e 
desancava-o sem compaixão; ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, 
dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é 
que ele se desbancava: comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de 
mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto!” (Assis, M. idem, 2004, p.169, c.LXVIII O Vergalho) 

  
Cândido, após escolher, levou 4000 chibatadas e pediu para morrer sendo 

salvo por um rei búlgaro. Lutando por este rei  participa de uma grandiosa batalha 
onde ocorreram muitas mortes de ambos os lados... 
 

“Enfim, enquanto os dois reis mandavam cantar “te deuns”, cada um no seu acampamento, 
ele tomou o partido de ir raciocinar para outro lado sobre causas e efeitos. Passou por cima de um 
monte de morto e moribundos, e dirigiu-se em primeiro lugar  a uma aldeia vizinha. Estava em 
cinzas; era uma povoação árabe que os búlgaros tinham incendiado, segundo as leis do direito 
público. Aqui velhos crivados de feridas viam morrer mulheres degoladas... Cândido fugiu o mais 
depressa que pôde para outra aldeia. Pertencia aos búlgaros, e os heróis árabes tinham-na tratado 
da mesma maneira....” (Voltarie. Cândido ou o Otimismo, 2004, p.25, c. III) 

 
Tanto em Brás Cubas, como em Cândido, temos uma teoria moral da 

reciprocidade muito questionável, porém para os tempos revolucionários franceses 
e o segundo império brasileiro era muito comum essa moral dúbia. 

 
Brás Cubas queria encontrar um remédio para melancolia que mudaria a 

face do mundo. Cândido vivia a se questionar sobre a máxima do filósofo Dr. 
Pangloss que sempre as coisas ocorrem no (e para) o melhor dos mundos. Brás 
Cubas reencontra seu filósofo e amigo de infância Quincas Borba, que cria um 
sistema moral e filosófico  muito semelhante ao do Dr. Pangloss, ou seja, 
determinista tendo em sua “razão suficiente” o Humanitas que privilegia a luta pela 
sobrevivência. Várias são as características comuns aos dois sistemas, mesmo 
uma certa conformação com a idéia de destino. Outros fatores levam a presença 
de Quincas Borba desempenhando uma função similar ao do Dr. Pangloss: 
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Quincas Borba → amigo de infância (um modelo p/ Brás Cubas)→ miserável → filósofo 
 

Dr. Pangloss → amigo de infância (preceptor / sábio) → miserável → filósofo 
 

Os dois trabalhavam pela sabedoria, a qual em nenhum momento é 
questionada, mesmo quando posta à prova. Brás Cubas vai buscar o seu 
emplasto que salvaria a humanidade, Cândido passa a interrogar todos aqueles 
que se diziam sábios em busca de uma resposta que comprovasse a teoria do 
melhor dos mundos. Mesmo na vida sentimental dos personagens é possível 
encontrar pontos de contatos: a nobre Cunegundes, e a dificuldade de se 
consumar a união com Cândido, em determinado momento a criada de 
Cunegundes propõe a Cândido um arranjo adúltero, para que os dois fiquem 
juntos. A criada de Virgília é quem colabora para o arranjo de infidelidade de Brás 
Cubas. Ou se não quisermos ir tão longe, já que Cunegundes é o primeiro amor 
de Cândido, veja-se a reação do ingênuo quando por fim ele vai reencontrá-la e 
tem uma decepção por sua feiúra;...  

 
        “ O terno amante Cândido, ao ver a sua bela Cunegundes de pele escura, olhos raiados de 
sangue, peito chato, faces enrugadas, braços vermelhos e escamosos, recuou dois passos, tomado 
de horror, e avanço levado apenas pelo seu bom coração....”  (Voltarie. Cândido ou o Otimismo, 
2004, p.73, c.  XXIX) 

 
     A  mesma  reação  que  Brás Cubas  tem  quando  reencontra  Marcela, seu 
primeiro amor, Machado de Assis usa da repugnância  do seu personagem para 
nos apresentar sua teoria da quarta edição no capítulo XXVIII. 
  

“... Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que, naquele tempo, 
estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos; 
defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que 
era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na 
calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão; era um cubículo, — pouco mais, — empoeirado e 
escuro.     
Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se 
destacava logo à primeira vista; mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter 
sido feia; ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita; mas a doença e uma velhice 
precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis; os sinais, grandes e 
muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, 
enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e aliás tinham uma expressão singular 
e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava ruço e 
quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe um diamante. 
Crê-eis, pósteros? essa mulher era Marcela. [ ...]  
Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio (não era difícil), e só hesitou, 
creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. 
Deu-me uma cadeira, e, com o balcão permeio [...]  
Os meus é que não souberam ver-lha; eram olhos da primeira edição. (Assis, M. idem, 2004, p.131,c. 
XXXVIII  A quarta edição) 
 
 [...]; disse a Marcela que voltaria noutra ocasião, e saí a passo largo. Para dizer tudo, devo 
confessar que o coração me batia um pouco; mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia 
travado de impressões opostas.”  (Assis, M. idem, 2004, p.135, c. XL Na Seges) 

 
No cotejamento  das duas obras podemos verificar que os principais 

personagens de Cândido (Dr. Pangloss, Cunegundes e o próprio Cândido), 
passam por quatro reveses (ou edições como diria nosso Brás Cubas) durante 
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suas (des) aventuras, inclusive dois deles (Dr.Pangloss e Cunegundes) sendo 
dados como mortos ressurgem. A sintetizar essas situações teríamos: 
 

Cândido 
 

1- Infância na casa do barão até ser expulso após o beijo em Cunegundes. É 
recrutado pelo exército, é preso e quase morre na mão dos búlgaros. 

2- Foge da guerra e chega mendigando à Holanda, onde tem dificuldade de 
sobreviver, é acolhido por um anabatista, que se torna seu feitor. Em 
viagens de negócios com seu feitor o navio naufraga, ele e Dr. Pangloss 
salvam-se chegando a Portugal, onde presenciam um terremoto, após o 
qual é preso pela inquisição,  açoitado, sendo salvo por Cunegundes. 

3- Foge com Cunegundes e sua criada, após matar um inquisidor e um judeu 
que eram amantes de Cunegundes. Vai para América, onde perde 
Cunegundes e encontra o mundo perfeito do Eldorado. 

4- Retorna à Europa à procura de Cunegundes, fazendo por fim uma viagem 
ao oriente. Encontrando-a como escrava, resgata-a,  casa-se com ela, indo 
viver numa chácara com Cunegundes, Dr. Pangloss e agregados. 

 
Cunegundes 

 
1- Infância feliz até ser estuprada e estripada pelos búlgaros, é dada como 

morta 
2- Ressurge tendo um caso com um inquisidor e um judeu em Portugal. Salva 

Cândido, depois dele ser açoitado pela inquisição. 
3- Foge com Cândido e vai para América. É tomada pelo governador da 

província e Cândido é obrigado a fugir. 
4- Ressurge como escrava na Transilvânia, é resgatada por Cândido, que 

apesar da repugnância que ela lhe causa, casa-se com ela.  
 
Dr. Pangloss 
 
1- No começo triunfal como grande sábio, pega sífilis com Paquete (a criada) 

e torna-se miserável. 
2- Cândido o reencontra na Holanda, como pedinte, miserável e pede a seu 

feitor que cuide dele. Torna-se guarda-livros de seu feitor. 
3- Numa viagem a trabalho com seu feitor perde o feitor no naufrágio do navio, 

consegue chegar a Portugal, onde sofre com um terremoto e acaba 
enforcado pela inquisição. Dado como morto, durante a autópsia volta à 
vida. 

4- Reencontro de Cândido com Dr. Pangloss, que se tornou escravo nas galés 
de Constantinopla, juntamente com o irmão de Cunegundes. Cândido 
resgata os dois e o Dr. Pangloss vai morar com Cândido, Cunegundes e 
agregados numa chácara.  
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Brás Cubas 
 

1- Infância feliz, o primeiro amor de Marcela e exílio para estudar em Portugal. 
2- Retorno, morte da mãe, encontro com Eugênia, conhece Virgília e tem 

frustrado o possível casamento e a carreira política. 
3- Reencontro com Virgília, contato e início do caso amoroso, o paraíso na 

Gamboa, a gravidez e a nomeação de Lobo Neves com o afastamento do 
dois. 

4- Período de solidão, o retorno de Virgília, o período na ordem terceira e o 
emplasto,  a morte e as memórias.  

 
 
Quincas Borba 
 
1- Na infância, feliz amigo de Brás Cubas. Um modelo que Brás Cubas 

admirou (Capítulo XIII). 
2- Adulto tem reencontro com Brás Cubas na miséria, vive de pequenos 

roubos e mendigagem. 
3- O retorno triunfal, com a herança ganha, a transformação em filósofo 

Humanitas e nova partida. 
4- Novo reencontro com ele debilitado enlouquecido, demente, morreu na 

casa de Brás Cubas.   
 
Virgília 
 
1- Apresentada a Brás Cubas pelo esforço do pai que quer casá-los o que não 

ocorre. 
2- Casamento com Lobo Neves e reencontro com Brás Cubas.  
3- Início do caso com Brás Cubas, descoberta pelo marido,  nomeação de 

Lobo Neves  e viagem. 
4- Ressurge ainda casada, em seguida fica viúva, torna-se uma amiga 

discreta que acompanha a agonia de Brás Cubas. 
 

Como podemos ver todos tiveram direito as quatro edições. Por fim é muito 
sugestiva a descrição da morte de Quincas Borba no penúltimo capítulo: 
 

“Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era 
uma ilusão, e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como o supôs Voltaire.” (Assis, 
M. idem, 2004, p.252,  c. CLIX A Semidemência ) 

 
Outras correlações podem ser estabelecidas, como o fato de vários 

personagens voltarem à vida em Cândido, Brás Cubas já está morto e retorna do 
além para escrever suas memórias. Além disso temos duas grandes linhas na 
obra de Voltaire que nos levam a Machado de Assis e suas citações estudadas 
aqui: uma é o discurso crítico em relação à religião, e a leitura que Voltaire faz do 
pensamento religioso leva à uma mistura que lembra outro pensador católico 
ardoroso, Blaise Paschal. A outra grande linha está presente no discurso filosófico 
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do Dr. Pangloss,  nos sábios com quem o herói Cândido conversa na sua busca 
de resposta  e na procura  do melhor dos mundos.  

Uma pista está presente no diálogo que Cândido mantém com um nobre 
veneziano, o senhor Pococuranté Numa visita à sua casa por Cândido e o Dr. 
Pangloss, o veneziano lhe mostra sua biblioteca e Cândido passando os olhos 
pelos autores gregos, ingleses, latinos, compilações diversas etc., vai interrogando 
o anfitrião e para nenhum dos autores ele tece elogios, todos são lixos segundo o 
mesmo, o único elogio é indireto. “E quanto a essas coletâneas de sermões, que 
todos juntos não valem uma página de Sêneca...” 
 

Note-se que em muitos momentos Brás Cubas vai ser interpelado ou 
discursar sobre livros (capítulo LXXII O Bibliômano) e outros autores ,  mesmo 
Quincas Borba muitas vezes passa o tempo dissimulando, lendo lombadas dos 
livros da biblioteca de Brás Cubas (capítulo CXLII O Pedido secreto), de onde 
retira um livro de Pascal “um dos seus avós espirituais;”.  
 

Um estoicista, Sêneca, outro citado é um cristão Blaise Pascal, assim 
temos as duas vertentes que se somam ao ateísmo da obra de Voltaire e dão três 
caminhos: um é a própria fé, outro uma dimensão leiga  da vida, pois os estóicos, 
como é sabido, têm como princípio básico “viva a vida” e Voltaire com sua  crítica 
ao cristianismo.  
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Santo Agostinho / Machado de Assis e Filosofia da Composição 
 

Este trabalho tinha como proposta inicial presentificar a existência de cinco 
instâncias discursivas no interior do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas: o 
discurso do Antigo Testamento, o discurso dos Evangelhos, o discurso dos 
filósofos estóicos, o discurso dos moralistas franceses e o discurso do teólogo 
cristão do século IV, Santo Agostinho. 

 Já constatamos que o texto bíblico do Antigo Testamento atua como uma 
força centrífuga que leva à fragmentação do enredo, enquanto simultaneamente 
produz narrativas paralelas, sobre o monoteísmo, reproduzindo cenas dos 
diálogos  entre Deus e os seus escolhidos. Dada essa natureza temática às 
referências ao Antigo Testamento estão todas associadas ao Pentateuco, e aos 
livros: Jó, Sabedoria, Provérbios, Números, Livros dos Reis etc. 

  Em nossa pesquisa constatamos que essa produção discursiva se 
estabelece através de paródias, alegorias, recriações e sobreposições 
semânticas. Essa voz que aponta para o reconhecer a Deus e conhecer a si 
mesmo, conduz a narrativa machadiana a outra instância discursiva, que está 
associada aos filósofos estóicos e produz aqui uma interação discursiva a qual 
denominamos “a narrativa do pó”.  

Diante desta articulação discursiva, assumimos duas posições: uma de 
apontar no texto as marcas ainda do Antigo Testamento, ligadas ao livro do 
Gênesis e vinculada principalmente à maldição Bíblica “Tu és pó” (Gn 3,14-24). 
Outra posição, associada ao discurso filosófico estóico que tem por máxima  
“morrer em vida”. Esta articulação discursiva constitui a fase de transição entre a 
presença do discurso do Antigo Testamento e a presença do discurso dos 
Evangelhos.  
 

Quanto ao Novo Testamento ou Evangelhos, a presença desse discurso em 
Memórias Póstumas de Brás Cubas atua como força centrípeta que unifica o 
enredo. Porém ainda é possível discernir três vertentes temáticas as quais 
abordamos aqui como: a narrativa da culpa; a narrativa do remorso, e a narrativa 
da Salvação. Essas três temáticas vão estar articuladas, na produção de 
significados que unificam o enredo e apontam para duas outras fontes discursivas 
que atuam como unificadoras do romance. As duas fontes discursivas  são: os 
moralistas franceses na pessoa de Voltaire principalmente, e a outra seria Santo 
Agostinho.  

O discurso dos moralistas e a similitude com a obra Cândido ou Otimista de 
Voltaire trabalham na unificação do enredo e adicionam mais uma vertente às que 
aqui já elencamos. O discurso de Voltaire mantém ainda o foco na questão 
religiosa, que unifica o enredo, porém adiciona o humor que é uma força ligada à 
fragmentação do enredo. 

No discurso dos moralistas quando aponta para o questionamento religioso 
sobre a natureza de Deus, crítica que está na raiz da obra Cândido ou Otimista 
como é sabido, trata-se de uma sátira ao discurso do filósofo Leibniz que através 
de sua tese sobre “mônadas” afirmava que era uma tentativa de comprovar a  
existência de Deus. Nesse sentido, com esse conteúdo crítico religioso é que 
afirmo que ele trabalha pela unificação do enredo, ou seja, a construção discursiva 
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da qual participam os moralistas tem uma dualidade que  é intrínseca à sua fonte 
de origem. Essa dualidade é: o humor que atua pela fragmentação do enredo e a 
critica religiosa que atua pela unificação.   

 
  Já Santo Agostinho  é um teólogo que atua na estrutura do texto, como já 

vimos, constituindo-se em um fundamento para o discurso religioso que permeia 
todo o romance. Durante a confecção deste trabalho, pude verificar que o Livro 
Confissões de Santo Agostinho é muito mais do que escopo para o pano de fundo 
religioso. Na realidade, colocando em paralelo os fragmentos das duas obras, se 
configurou uma relação de progenitura, isto é, a obra de Santo Agostinho está na 
gênese criativa da escritura e realização do romance Memórias Póstumas de Brás 
Cubas por Machado de Assis. 

  
Este intricado quebra cabeças está associado à filosofia da composição, o 

que permite afirmar que no processo de criação de Memórias Póstumas de Brás 
Cubas Machado de Assis utilizou a obra Confissões de Santo Agostinho muito 
mais do que as formas paródica e alegórica permitem. 
 

Machado de Assis por um processo de composição transformou vários 
trechos  destas confissões e  retratou-as num processo de adaptação, que torna 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, parcialmente, uma espécie de biografia não 
autorizada de Santo Agostinho.  

O processo consistia  em  que de posse da confissão de Santo Agostinho, 
Machado de Assis  criava ou adaptava uma situação, personagens, entrecho 
dramático, para a respectiva confissão.  

 
Essa percepção fica mais bem exposta, mudando o modo de   planificação 

a que me propus para estas conclusões. Como essa relação de progenitura é uma 
das conclusões a que cheguei a partir das leituras das vozes religiosas da obra, 
apresento agora uma tabela onde associo algumas confissões e alguns 
fragmentos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em seguida listo os dois 
fragmentos em seqüência onde se perceberá que os escritos de Machado de 
Assis, na maioria dos casos, são textos mais longos, porém ao contrário de 
diminuir a semelhança fica patente a adaptação da confissão. 
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Tabela referencial para comparação e constatação da Progenitura 
Santo Agostinho – Confissões - O Ser 
A confissão (A fonte)  
Capítulos das Confissões 

Machado de Assis/Brás Cubas-  A imagem 
A ficcionalizaçao (Apropriação criativa) 
Capítulos de Brás Cubas 

1.A.l  CAP.  6. MISTÉRIO DA NATUREZA HUMANA 
E SUA FINITUDE DEUS É ETERNO 

1.B.1    CAP. XI, O MENINO É O PAI DO HOMEM 
 
1.B.2  CAP. XII, UM EPISÓDIO DE 1814 

2.A.1  CAP. 9. FALTA DE INTERESSE PELO 
ESTUDO; CASTIGO E ZOMBARIA DOS   
EDUCADORES 

2.B.1    CAP. X  NAQUELE DIA 
 
 

3.A.1 CAP. 9. FALTA DE INTERESSE PELO 
ESTUDO; CASTIGO E ZOMBARIA DOS 
EDUCADORES 
 
3.A.2  CAP. 10. PREFERE O JOGO E O TEATRO  
 
3.A.3  CAP. 12. DEUS TIRA O BEM ATÉ DO MAL 

3.B.1 CAP. XIII, UM SALTO 

4.A.1   CAP. 17. INTELIGÊNCIA DESPERDIÇA EM 
COISAS VÃS 

4.B.1    CAP. XIII, UM SALTO 
  
4.B.2    CAP.  XIX,  A BORDO 

5.A.1  CAP.  18.UM ERRO DE GRAMÁTICA É MAIS 
GRAVE QUE UMA FALTA CONTRA O HOMEM? 
 
5.A.2   CAP. 18.UM ERRO DE GRAMÁTICA É MAIS 
GRAVE QUE UMA FALTA CONTRA O HOMEM? 

5.B.1    CAP. XXXVIII, A QUARTA EDIÇÃO 

6.A.1  CAP.   19. OS PRIMEIROS PECADOS DA 
INFÂNCIA 
 
6.A.2     CAP.  I - POR QUAL MOTIVO AGOSTINHO 
RELEMBRA SUAS CULPAS 
 
6.A.3  CAP.  3. O ÓCIO FAVORECE O 
DESENCADEAMENTO DAS PAIXÕES 

6.B.1   CAP. LXVII, O VERGALHO 
 
6.B.2   CAP. XIV,  O PRIMEIRO BEIJO 
 
6.B.3   CAP. XI O MENINO É O PAI DO HOMEM 
 
6.B.4    CAP. XV MARCELA 
 

7.A.1  CAP.  11. PERPLEXIDADES DE AGOSTINHO 7.B.1  CAP. XXVI, O AUTOR HESITA 
7.B.2  CAP. XXVIII, CONTANDO QUE...  

8.A.1   CAP.  15.ESCRAVO DO PRAZER 
 
8.A.2   CAP.  13.  NOIVADO DE AGOSTINHO 
 
8.A.3   CAP. 12. O PROBLEMA DO MATRIMÕNIO 

8.B.1  CAP. CVI, JOGO PERIGOSO 
 
8.B.2  CAP. CXXIII, O VERDADEIRO CONTRIM 
 
8.B.3  CAP.  CXX,  COMPELLE  INTRARE  

9.A.1        CAP.      8.  ALÍPIO FASCINADO PELOS 
ESPETÁCULOS SANGRENTOS DO CIRCO 

9.B.1 CAP. CXXI, MORRO ABAIXO 
  

10.A.1       CAP.    6. MISÉRIA DA AMBIÇÃO 10.B.1   CAP. LIX, UM ENCONTRO 
11.A.1     CAP.  1. AMORES SENSUAIS 
 
11.A.2       CAP.  3. AGOSTINHO NÃO SEGUE OS 
COMPANHEIROS EM TODOS OS SEUS 
EXCESSOS 

11.B.1    CAP.XX, BACHARELO-ME 

12.A.1   CAP.    1. SEDUZIDO E SEDUTOR 
 
12.A.2   CAP.   2. O TEATRO ALIMENTA A SEDE 
DE SENSAÇÕES 

12.B.1   CAP. XCIX, NA PLATÉIA 
 
12.B.2    CAP. CXVIII, A TERCEIRA FORÇA 

 13.A.1  CAP.  6. AS PAIXÕES DÃO SATISFAÇÕES 
ILUSÓRIAS; SOMENTE DEUS PODE SACIAR AS 
EXIGÊNCIAS DO ESPÍRITO HUMANO 
 
13.A.2   CAP.   8.  A ATRAÇÃO DO PECADO    

13.B.1   CAP.  LI , É MINHA 
 
13.B.2   CAP. LII ,  O EMBRULHO MISTERIOSO 

14.A.1 CAP.  O ÓCIO FAVORECE O  
DESENCADEAMENTO DAS PAIXÕES 

14.B1     CAP. CXI, O MURO 
 
14.B.2   CAP. CXXVII, NA CÂMARA 
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Os Fragmentos: 
   
 6. MISTÉRIO DA NATUREZA HUMANA E SUA FINITUDE DEUS É ETERNO 
    (Santo Agostinho) 
 

1.A.l “Mas, então, eu nada mais sabia senão sugar o leite, aquietar-me com o que agradava aos 
meus sentidos, e chorar o que importunava a minha carne, e nada mais.” 
“E assim eu me debatia e gritava, exprimindo uns poucos sinais proporcionais aos meus desejos, 
como eu podia e de maneira inadequada. Se não era obedecido, ou porque  não me entendiam ou 
por medo de me fazerem mal, eu me indignava com essas pessoas  grandes e insubmissas que 
sendo livres,  recusavam ser minhas escravas, chorando, eu  me vingava delas. Assim são as 
crianças, como depois pude observar. Inconscientemente elas me informaram daquilo que eu tinha 
sido,  melhor que os meus competentes educadores.”   (...) 
Vi observei bem uma criança dominada pela inveja: não falava ainda, mas olhava, pálida e incitada 
para seu irmão de leite. Quem já não observou esse fato? Dizem que as mães e mas têm não sei 
que remédio para eliminar tais defeitos; sem dúvida não é inocente a criança que, diante da fonte 
generosa e abundante de leite, não admite dividi-la  com um irmão embora muito necessitado desse 
alimento para sustentar a vida. No entanto, tais fatos são tolerados com indulgência, não por serem 
de pouca ou nenhuma importância, mas porque desaparecerão ao correr dos anos.” (Agostinho, Sto.  
Confissões, 1984, c. 6, livro II págs 20 e 21, 1984) 
 
CAP. XI, O MENINO É O PAI DO HOMEM 
(Machado de Assis) 
 
1.B.1 “Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de "menino diabo"; e verdadeiramente não era 
outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por 
exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco 
que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não 
satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce “por pirraça”; e 
eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; 
punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, 
com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, — algumas 
vezes gemendo, — mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um — “ai, nhonhô!” — ao 
que eu retorquia: — “Cala a boca, besta!” — Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel 
a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e 
outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram 
também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração; e se às 
vezes me repreendia, à vista de gente, fazia o por simples formalidade: em particular dava-me 
beijos.” (...) (Assis, M. idem, 2004, p. 87, c. XI O Menino é o Pai do Homem) 

 
 
 1.B.2 “CAPÍTULO 12 Um episódio de 1814 
 (Machado de Assis) 
 

       Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público; entendeu 
oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar, e tal jantar que o ruído 
das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou quando menos, de seus ministros. Dito e 
feito.Veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luís Cubas; vieram as toalhas de 
Flandres, as grandes jarras da Índia; matou-se um capado; encomendaram-se às madres da Ajuda 
as compotas e marmeladas; lavaram se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, 
arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. 
(...) 
Ele, entretanto, ia caminho, a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar 
todas as rimas de tirano e de usurpador. Era à sobremesa; ninguém já pensava em comer. No 
intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos; os olhos 
moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta à outra da mesa, 
atulhada de doces e frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de 
cristal deixando ver o doce de coco, finamente ralado, amarelo como uma gema, — ou então o 
melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando um riso jovial, amplo, 
desabotoado, um riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do 
interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. 
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Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar uma certa compota da minha paixão. No 
fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa 
continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava a 
goles extensos a alegria dos convivas, mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores, 
deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos, influxo de um bom jantar. 
Eu via isso, porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe 
que ma servisse; mas fazia-o em vão. Ele não via nada; via-se a si mesmo. E as glosas sucediam-se, 
como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude; e não 
pude muito. Pedi em voz baixa o doce; enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria 
capaz de me dar o sol, se eu lho exigisse, chamou um escravo para me servir o doce; mas era tarde. 
A tia Emerenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava, não obstante os meus 
gritos e repelões. 
Não foi outro o delito do glosador: retardara a compota e dera causa à minha exclusão. Tanto bastou 
para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa que de 
alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave o Doutor Vilaça, medido e lento, 
quarenta e sete anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira; 
havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo, durante o resto da tarde, a segui-lo, na chácara aonde 
todos desceram a passear. Vio-o conversando com Dona Eusébia, irmã do sargento-mor Domingues, 
uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. (...) 
Foi um estouro esta minha palavra; a estupefação imobilizou a todos; os olhos espraiavam-se a uma 
e outra banda; trocavam-se sorrisos, segredos, à socapa, as mães arrastavam as filhas, pretextando 
o sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição; mas, no 
dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz, a rir: Ah! brejeiro! ah! brejeiro! (Assis, 
M. idem, 2004, p. 90, c. XII Um Episódio de 1814, ) 

 
9. FALTA DE INTERESSE PELO ESTUDO; CASTIGO E ZOMBARIA DOS   EDUCADORES 
(Santo Agostinho) 
 

2.A.1 “...Senhor, me deste, era eu que procurava,através de gemidos, gritos diversos e gestos vários, 
manifestar os sentimentos do coração, para que fizessem minhas vontades. Eu só o que não 
conseguia era fazer-me entender de todo e por todos. Procurava guardar os nomes que ouvia darem 
as coisas;...(...) E assim comecei a comunicar, aos que me cercavam, os sinais que exprimiam os 
meus desejos, e desse modo entrei mais profundamente na tormentosa sociedade dos homens, 
sobe a autoridade de meus pais e dos mais velhos.”  (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c. 9, livro I, 
p.25) 
 
CAP X  NAQUELE DIA    
(Machado de Assis) 
 

2.B.1 “Item, não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser 
que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806; batizei-me na Igreja de São Domingos, uma 
terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua 
senhora. Um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes 
corria nas veias, outrora derramado na guerra contra Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das 
primeiras coisas que aprendi; e certamente os dizia com muita graça, ou revelava algum talento precoce, 
porque não havia pessoa estranha diante de quem me não obrigassem a recitá-los. 

— Nhonhô, diga a estes senhores como é que se chama seu padrinho. 
— Meu padrinho? é o Excelentíssimo Senhor coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade e Sousa 

Rodrigues de Matos; minha madrinha é a Excelentíssima Senhora Dona Maria Luisa de Macedo Resende 
e Sousa Rodrigues de Matos. 

— É muito esperto o seu menino, exclamavam os ouvintes. 
— Muito esperto, concordava meu pai; e os olhos babavam-lhe de orgulho, e ele espalmava a mão 

sobre a minha cabeça, fitava-me longo tempo, namorado, cheio de si. 
Item, comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza, 

obrigavam-me cedo a agarrar às cadeiras, pegavam-me da fralda, davam-me carrinhos de pau. 
— Só só, nhonhô, só só, dizia-me a mucama. E eu, atraído pelo chocalho de lata, que minha mãe 

agitava diante de mim, lá ia para a frente, cai aqui, cai acolá; e andava, provavelmente mal, mas andava, e 
fiquei andando. (Assis, M. idem, 2004, p. 85, c. X Naquele Dia) 
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9. FALTA DE INTERESSE PELO ESTUDO; CASTIGO E ZOMBARIA DOS EDUCADORES 
(Santo Agostinho) 
 

3.A.1 “Ó Deus, meu Deus, que sofrimentos e desilusões padeci, quando ao menino que eu 
era propunham que o ideal da vida era obedecer aos mestres para prosperar neste mundo, para 
granjear, com a arte da palavra, o prestigio dos homens e as falsas riquezas! Fui enviado à escola 
para aprender as primeiras letras. Para minha infelicidade não  entendi a utilidade desse trabalho; 
mas se me mostrava preguiçoso, era castigado à vara. Era o sistema recomendado pelos adultos (...) 
O fato é que gostávamos de nos divertir, e o mesmo faziam, é verdade, aqueles que nos castigavam. 
Mas as distrações dos adultos chamam-se negócios, enquanto que as dos meninos, embora da 
mesma natureza, são punidas pelos adultos, sem que ninguém se compadeça da criança, nem do 
homem, nem de ambos.”(...) (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c..9 p.26,) 

 
 
10. PREFERE O JOGO E O TEATRO AO ESTUDO 
(Santo Agostinho) 
 

3.A.2 “No entanto, e verdade que eu pecava, Senhor meu Deus (...) E eu desobedecia não 
para fazer coisa melhor, mas pelo amor ao jogo, amando nas disputas o orgulho da vitória, e amava 
também essas historias frívolas, que tanto me deleitavam os ouvidos, com uma curiosidade que a 
cada dia brilhava aos meus olhos com os espetáculos e jogos dos adultos. No entanto presidem a 
tais jogos sobressaem tanto em prestigio, que quase todos desejam para seus filhos essa honra. 
Nem se preocupam se os filhos, distraídos pela atividade teatral são punidos por se afastarem do 
estudo que, segundo os desejos deles, permitirá a estes mais tarde, organizar espetáculos 
semelhantes.” (Agostinho, Sto. Confissões, 1984, c.10, p.27) 
 

12. DEUS TIRA O BEM ATÉ DO MAL 
(Santo Agostinho) 
 

3.A.3 “No entanto, nesse período da meninice, que a meu respeito suscitava menores 
apreensões do que o da adolescência, eu não gostava do estudo, e detestava ser obrigado a ele. No 
entanto, era a isso obrigado, e para o meu bem . Mas eu não agia bem, pois só estudava quando 
coagido. Contra a vontade, ninguém procede bem ainda que ação em si seja boa.” (Agostinho, Sto.  
Confissões, 1984, c. 12, p.29) 
 

19. OS PRIMEIROS PECADOS DA INFÂNCIA 
(Santo Agostinho)  

 
3.A.4 “Seria essa a inocência das crianças? Não, Senhor! De modo algum, meu deus! O 

que fazem agora enganando mestres e tutores, furtando nozes, bolas e pássaros, o mesmo hão de 
fazer, na idade madura, com os governadores e reis, com as riquezas, e com as propriedades, com 
os escravos. É o que acontece com o castigo da palmatória, ao qual se seguem suplícios mais 
graves. Portanto, ó nosso Rei, no pequeno tamanho das crianças louvaste o símbolo da humildade, 
quando disseste: delas é o Reino dos Céus.”  (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.19 p.38 livro I) 

 
 
 
 
 
 
CAP. XIII, UM SALTO 

(Machado de Assis) 
 

3.B.1 “Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, 
onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las, e ir fazer diabruras, ora nos morros, 
ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. 
     Tinha amarguras esse tempo; tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco 
mais, mui pouco e mui leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim... Ó palmatória, terror dos 
meus dias pueris, tu que foste o compelle intrare com que um velho mestre, ossudo e calvo, me 
incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, benta palmatória, tão 
praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma imberbe, as 
minhas ignorâncias, e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão! 
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Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula; 
nada mais, nada menos do que quer a vida, que é a mestra das últimas letras; com a diferença que 
tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala, com as tuas 
chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada; vejo-te sentar, bufar, 
grunhir, absorver uma pitada inicial, e chamar-nos depois à lição. E fizeste isto durante vinte e três 
anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com 
atua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas  trevas, e ninguém te chorou, salvo 
um preto velho, — ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. 
     Chamava-se Ludgero o mestre; quero escrever-lhe o nome todo nesta página: Ludgero Barata, — 
um nome funesto, que servia aos meninos de eterno mote a chufas. Um de nós, o Quincas Borba, 
esse então era cruel com o pobre homem. Duas, três vezes por semana, havia de lhe deixar na 
algibeira das calças, — umas largas calças de enfiar —, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, 
uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos 
chamejantes, dizia-nos os últimos nomes: éramos sevandijas, capadócios, malcriados, moleques. — 
Uns tremiam, outros rosnavam; o Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos 
espetados no ar.  

Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um 
menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A 
mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com 
um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou 
perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como 
dois peraltas sem emprego. E de imperador! Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador 
nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, 
ministro, general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo o traquinas, e gravidade, certa 
magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que... Suspendamos a pena; não adiantemos 
os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e do meu primeiro 
cativeiro pessoal. (Assis, M. idem, 2004, p. 94, c. XIII, Um Salto) 

 
 

17. INTELIGÊNCIA DESPERDIÇA EM COISAS VÃS 
(Santo Agostinho) 

 
4.A.1 “Permite, o meu Deus, que fale um pouco  também da inteligência, dádiva tua que eu 

esbanjava em frivolidades. Uma tarefa muito inquietante se apresentava ao meu espírito frente a 
possibilidade de prestigio ou pelo temor à desonra ou às pancadas: era  a tarefa de exprimir a cólera 
e a dor de Juno por não poder afastar da Itália o rei dos troianos. Eu Bem sabia que Juno jamais 
pronunciaria tais palavras. Todavia, éramos obrigados a nos desencaminhar e seguir as fantasias 
poéticas, e a dizermos em prosa o que o poeta cantara em versos. Receberia maiores elogios o 
aluno que  exprimi-se com mais adequados ao nível da personagem representada, e que soubesse 
revestir as frases com as palavras mais apropriadas. De que me servia tudo isso, ó Deus meu, vida 
verdadeira? Para ter aplausos às minhas declamações na presença  de tantos conterrâneos e 
colegas meus! Não foi tudo vento e fumaça? Não havia outra maneira de exercitar minhas 
inteligência e minha língua? (...) (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.17 p.36) 

 
CAP. XII Um episódio de 1814  
(Machado de Assis) 

 
4.B.1 “Não era um jantar, mas um Te Deum, foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados 

presentes, o Doutor Vilaça, glosador insigne, que acrescentou aos pratos de casa o acepipe das musas. 
Lembra-me, como se fosse ontem, lembra-me de o ver erguer-se, com a sua longa cabeleira de rabicho, 
casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote, e, repetido o 
mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossir, alçar a mão direita, toda fechada, menos o 
dedo índice, que apontava para o teto; e, assim posto e composto, devolver o mote glosado. Não fez uma 
glosa, mas três; depois jurou aos seus deuses não acabar mais. Pedia um mote, davam-lho, ele glosava-o 
prontamente, e logo pedia outro e mais outro; a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar 
a sua grande admiração. 

— A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o Bocage, como eu 
ouvi, no fim do século, em Lisboa. Aquilo sim! que facilidade! e que versos! Tivemos lutas de uma e duas 
horas, no botequim do Nicola, a glosarmos, no meio de palmas e bravos. Imenso talento o do Bocage! Era 
o que me dizia, há dias, a Senhora duquesa de Cadaval... 

E estas três palavras últimas, expressas com muita ênfase, produziram em toda a assembléia um 
frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, 
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discreteava com duquesas! Um Bocage e uma Cadaval! Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se 
superfinas; os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, 
entretanto, ia caminho, a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as 
rimas de tirano e de usurpador. . Era à sobremesa; ninguém já pensava em comer. No intervalo das 
glosas, corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos; os olhos moles e úmidos, ou 
vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta à outra da mesa, atulhada de doces e 
frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de 
coco, finamente ralado, amarelo como uma gema, — ou então o melado escuro e grosso, não longe do 
queijo e do cará. De quando em quando um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinha 
quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os 
pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e do minuete e 
do solo inglês; nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar 
como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava a outro notícia recente 
dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o 
sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de quarenta cabeças, e outra carta em que...Trazia-as justamente 
na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa 
viagem, uns cento e vinte negros, pelo menos. 

— Trás... trás... trás... fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, 
como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe 
aconcheava a mão atrás da orelha para não perder palavra; a mor parte, antes mesmo da glosa, tinha já 
um meio riso de aplauso, trivial e cândido. (Assis, M. idem, 2004, p. 94, c. XIII Um Salto) 
 
 

CAP.  XIX,  A BORDO 
(Machado de Assis) 
 

4.B.2 “E recitou-me um poemazinho, depois outro, — uma égloga, — e enfim cinco sonetos, 
com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, 
explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que 
ele fosse padre, e com efeito possuía algumas letras latinas; não chegou a ser padre, mas não deixou de 
ser poeta, que era a sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo, de corpo presente, uma 
centena de versos. Notei um fenômeno: os ademanes que ele usava eram tais, que uma vez me fizeram 
rir; mas o capitão, quando recitava, de tal sorte olhava para dentro de si mesmo, que não viu nem ouviu 
nada. Os dias passavam, e as águas, e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher....”  
(Assis, M. idem, 2004, p. 105, c. XIX A Bordo) 

  
18.UM ERRO DE GRAMÁTICA É MAIS GRAVE QUE UMA FALTA CONTRA O HOMEM? 
(Santo Agostinho) 
 

5.A.1 “Não é de estranhar que eu me tenha deixado levar pelas coisas vãs para longe de ti, 
meu deus, pois  eu tinha por modelo somente homens que se sentiam consternados quando 
reprovados por terem cometido algum solecismo ou barbarismo ao expor boas ações, mas que 
exultavam com os louvores, quando relatavam seus desmandos pormenorizadamente, com riqueza e 
elegância, frases corretas e bem construídas. (...)” (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.18 p.36)   
 
18.UM ERRO DE GRAMÁTICA É MAIS GRAVE QUE UMA FALTA CONTRA O HOMEM? 
(Santo Agostinho) 
 

5.A.2 ”Vê, Senhor meu Deus, com paciência – segundo o teu modo de ver- como são 
diligentes os filhos dos homens em observar as regras convencionais da gramática herdadas daquele 
mestres que os antecederam, e como são negligente em relação ao pacto eterno de salvação, 
recebido de ti! Desse modo, se um daquele que conhecem e ensinam as antigas convenções 
gramaticais, as transgride, pronunciando a palavra homo sem aspirar a primeira silaba, desagradará 
aos homens, mais do que se ele contraria os teus mandamentos, odiando ao homem, que é seu 
semelhante. Como se pudesse existir inimigo pior que o próprio ódio, com o qual uma pessoa se irrita 
contra si mesma; ou como se alguém com perseguições prejudicasse mais gravemente a outrem do 
que ao seu próprio coração, cultivando tal inimizade! Certamente essas regras de linguagem não 
estão mais  profundamente gravadas em nós que esta lei da consciência : não fazer  aos outro o que  
não queremos que outros nos façam.( Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.18 p.36)   
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CAPÍTULO  XXXVIII, A QUARTA EDIÇÃO 

(Machado de Assis)   
 
    5.B.1 “Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a sege me esperasse no Largo de 
São Francisco de Paula, e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições 
humanas? Pois sabei que, naquele tempo, estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas 
ainda inçada de descuidos e barbarismos; defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, 
que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos 
Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão; era 
um cubículo, — pouco mais, — empoeirado e escuro.” (Assis, M. idem, 2004, p. 131, c. XXXVIII A 
Quarta Edição)     
 

 
 
 
19. OS PRIMEIROS PECADOS DA INFÂNCIA 

(Santo Agostinho)  
 

6.A.1 “Eu desagradava até  mesmo àqueles homens, ao enganar com inúmeras mentiras o 
pedagogo, os mestres e pais, tão grande era o meu amor pelo jogo, a minha paixão pelos 
espetáculos frívolos e a mania de imitar os atores. Eu furtava da despensa e da mesa de meus pais, 
ora impelido pela gula, ora para ter com que pagar aos companheiros que vendiam seu jogos, mas 
que se divertiam tanto quanto eu. Muitas vezes eu cometia fraudes no jogo para conseguir vitórias, 
dominado pelo tolo desejo de superioridade sobre os outros. No entanto, não podia suportar que os 
outros fizessem  o mesmo, e reprovava asperamente se os descobrisse, enquanto eu, ao ser 
descoberto e repreendido, me enfurecia, ao invés de reconhecer-me culpado. 
 Seria essa a inocência das crianças? Não, Senhor! De modo algum, meu deus! O que 
fazem agora enganando mestres e tutores, furtando nozes, bolas e pássaros, o mesmo hão de fazer, 
na idade madura, com os governadores e reis, com as riquezas, e com as propriedades, com os 
escravos. É o que acontece com o castigo da palmatória, ao qual se seguem suplícios mais graves. 
Portanto, ó nosso Rei, no pequeno tamanho das crianças louvaste o símbolo da humildade, quando 
disseste: delas é o Reino dos Céus. (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.19 p.38 livro I) 
 

CAP.I POR QUAL MOTIVO AGOSTINHO RELEMBRA SUAS CULPAS 
(Santo Agostinho) 
 

6.A.2 “Desde a adolescência, ardi em desejos de me satisfazer em coisa baixas, ousando 
entregar-me como animal a vários e tenebrosos amores! Desgastou-se a beleza da minha alma e 
apodreci aos teus olhos, enquanto eu agradava a mim mesmo e procurava ser agradável aos olhos 
dos homens.( Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.1 livro II, p. 43) 
 
 

3. O ÓCIO FAVORECE O DESENCADEAMENTO DAS PAIXÕES 
(Santo Agostinho) 
 

6.A.3 “Mas, quando, aos dezesseis anos,..meu pai um dia me viu no banho e percebeu em 
mim os sinais da puberdade adolescência inquieta; antegozando  desde logo a alegria dos netos que 
eu lhe daria, relato-o, com alegria, à, essa alegria nasce da embriaguez em que este mundo 
miserável esquece o Criador, para em teu lugar, Senhor, amar tuas criaturas, embriagues devida ao 
vinho invisível de uma vontade pervertida que se inclina par o que é baixo. Mas, no coração de minha 
mãe já havias começado a edificar o teu templo, a lançar os fundamentos de tua santa habitação, 
Meu pai, no entanto era, apenas catecúmeno de há pouco tempo. Por isso, minha mãe agitou-se , 
apreensiva e temerosa. Apesar de eu ainda não ser batizado, receou que eu enveredasse por 
caminhos tortuosos trilhados por aqueles que voltaram para tias e não a face....Ela queria que eu 
evita-se a luxúria (tenho ainda dentro de mim a lembrança de suas solicitas recomendações) e 
sobretudo que eu não cometesse adultério com a esposa de quem quer que fosse....” (Agostinho, 
Sto.  Confissões, 1984, c.3 p.47 livro II)  
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CAPÍTULO LXVII, O VERGALHO 
(Machado de Assis) 

 
6.B.1 “Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um miolo gaiato, fino e até 

profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-
as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão; 
ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia 
trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava: comprou 
um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do 
maroto!” (Assis, M. idem, 2004, p. 169, c. LXVIII O Vergalho) 
 
CAP. XIV,  O PRIMEIRO BEIJO 
 

6.B.2 “Tinha dezessete anos; pungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. 
Os olhos, vivos e resolutos, eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa 
arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se um homem com 
ares de menino. Ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e 
esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o 
corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com eles nas 
ruas do nosso século.”( Assis, M. idem, 2004, p.95, c.XIV) 

 
 

 
CAP. XI O MENINO É O PAI DO HOMEM 
(Machado de Assis) 
 
 

6.B.3 “Outrossim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, 
a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor 
das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns 
preceitos e orações; mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o 
sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver, para se tomar uma vã fórmula. De manhã, 
antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu 
perdoava aos meus devedores; mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade, e meu pai, 
passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara, e exclamava a rir: Ah! brejeiro! ah! brejeiro! 

       Sim, meu pai adorava-me.  Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e 
muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, — caseira, apesar de bonita, e modesta, 
apesar de abastada; temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu deus. Da 
colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era 
no geral viciosa, incompleta, e, em partes, negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao 
irmão; dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda; mas 
meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema 
usado; e por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio.” (Assis, M. idem, 2004, p. 87, c. 
XI O Menino é o Pai do Homem) 

 
 

CAP. XV MARCELA 
(Machado de Assis) 

 
    6.B.4 “Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu 
de nomes não curo; teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, 
regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma; 
mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias, e eu 
concentrei todos os poderes na minha mão; foi a fase cesariana. Era meu universo; mas, ai 
triste! não o era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro 
explorei as larguezas de meu pai; ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, 
sem demora, sem frieza; dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal 
extremo chegou o abuso, que ele restringiu um pouco as franquezas, depois mais, depois 
mais. Então recorri a minha mãe, e induzi-a a desviar alguma coisa, que me dava às 
escondidas. Era pouco; lancei mão de um recurso último; entrei a sacar sobre a herança de 
meu pai, a assinar obrigações, que devia resgatar um dia com usura.” (Assis, M. idem, 2004, 
p. 97, c. XV Marcela) 
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11. PERPLEXIDADES DE AGOSTINHO 
(Santo Agostinho) 

 
7.A.1“Mas, um momento! Os bens terrenos também são agradáveis,  também eles têm uma 

doçura que não é pequena! É preciso que sejamos prudentes ao nos afastarmos deles, pois uma 
recaída seria vergonhosa. Eis me chegado ao ponto de ocupar um cargo honroso. Que mais haverá 
a desejar? Disponho de bom número de amigos poderosos. Sem me apressar demais, posso chegar, 
no mínimo, a uma presidência de tribunal. Depois, será conveniente casar-me com mulher 
possuidora de alguma fortuna,  para não sobrecarregar os meus gastos, e a isso se limitariam meus 
desejos. Muitos homens ilustres e dignos de imitação conseguiram dedicar-se ao estudo mesmo na 
vida matrimonial.” (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.18, p. 149 e 150,  livro VI) 

 
 

CAPÍTULO  XXVI, O AUTOR HESITA 
(Machado de Assis) 
 

7.B.1“Súbito ouço uma voz: — Olá, meu rapaz, isto não é vida! Era meu pai, que chegava com 
duas propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de 
pé, a olhar para mim; depois estendeu-me a mão com um gesto comovido:      

— Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus.     
— Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão.     
Não tinha almoçado; almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. 

Uma só vez falamos nisso, de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na Regência: foi então 
que aludiu à carta de pêsames que um dos Regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante 
amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos 
Regentes. Leu-ma duas vezes.      

— Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também... 
— Eu?      
— Tu; é um homem notável, faz hoje as vezes de Imperador. Demais trago comigo uma idéia, um 

projeto, ou... sim, digo-te tudo; trago dois projetos, um lugar de deputado e um casamento.    
Meu pai disse isto com pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição, 

cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das 
minhas sensações últimas, que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu-a; 
encareceu o lugar e a noiva.     

— Aceitas?      
— Não entendo de política, disse eu depois de um instante; quanto à noiva... deixe-me viver como 

um urso, que sou.     
— Mas os ursos casam-se, replicou ele.   
— Pois traga-me uma ursa. Olhe, a Ursa Maior...   

    Riu-se meu pai, e depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, 
por vinte e tantas razões, que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de 
pessoas do nosso conhecimento.Quanto à noiva, bastava que eu a visse; se a visse, iria logo pedi-la 
ao pai, logo, sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a 
intimação; eu não dava resposta, afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou 
a refletir; e, para tudo dizer, nem dócil nem rebelde à proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim 
mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço; 
outra dizia que não; e a morte de minha mãe me parecia como um exemplo da fragilidade das coisas, 
dasafeições, da família...      

— Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. De-fi-ni-ti-va! repetiu, batendo 
as sílabas com o dedo.” (Assis, M. idem, 2004, p. 117, c. XXVI O Autor Hesita)  

 
 
CAP. XXVIII, CONTANDO QUE... 
(Machado de Assis) 
 

7.B.2 “Não respondi logo; fitei por alguns segundos a ponta do botim; declarei depois que 
estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que... “  (Assis, 
M. idem, 2004, p. 120, c. XXVIII Contanto que...) 
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 15.ESCRAVO DO PRAZER 
( Santo Agostinho) 
 

8.A.1 “No entanto, multiplicavam-se os meus pecados. Quando de mim foi arrebatada a mulher com 
quem vivia, considerada impedimento ao meu casamento, meu coração, que lhe era afeiçoadíssimo, 
ficou profundamente ferido e sangrou por muito tempo. Ela voltou para África fazendo a ti o voto de 
jamais pertencer a outro homem e deixando para mim o filho que me havia dado.Mas eu, infeliz, fui 
incapaz de imitar a esta mulher! Eu não conseguia suportar a espera de dois anos para receber a 
esposa que tinha pedido. Na realidade eu não amava o matrimônio; eu era, sim , escravo do prazer. 
E tratei de arranjar outra mulher, não como esposa legítima, para manter e alimentar intacta ou 
agravar a doença da minha alma até o casamento, e aí chegar sem haver interrompido meus hábitos. 
 
No entanto não cicatrizara ainda a ferida aberta pela separação de minha companheira. Mas, após o 
momento da dor mais pungente , a ferida  gangrenava e me fazia sofrer, talvez menos agudamente, 
porém, com maior desesperança de cura.” (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.15, livro VI, p. 154) 

 
13.  NOIVADO DE AGOSTINHO 
(Santo Agostinho) 
 

8.A.2 “Entretanto, insistiam constantemente para que eu me casasse. Já havia pedido uma jovem em 
casamento e recebera a promessa. Quem mais trabalhava neste sentido era a minha mãe, com a 
idéia de que, uma vez casado, seria purificado pela água salutar do batismo. Alegrava-se de me ver 
cada vez mais disposto para o receber, notando que na minha fé se realizavam seus desejos e tuas 
promessas. A meu pedido e por desejo seu, era te suplicava ardentemente todos os dias que 
revelasses algum sinal sobre o meu próximo matrimônio, mais tu não quiseste escutá-la. Tinha ela no 
entanto, visões provocadas no seu espírito pela força dessa preocupação. E me contava isso, não 
com a habitual confiança de quando tinha uma revelação tua, mas até com certo desprezo. Ela dizia 
que sabia discernir, não sei por qual sabor especial (não conseguia explicá-lo com palavras), a 
diferença entre aquilo que lhe revelavas e os sonhos de sua imaginação. Todavia, insistia junto a 
mim nesse matrimônio, e foi feito o pedido formal da jovem. Faltavam-lhe a ainda dois anos para a 
idade núbil, mas, por ser do agrado de todos, ia se esperando.  (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, 
c.13 livro VI pág 152) 

 
 
12. O PROBLEMA DO MATRIMÕNIO 
(Santo Agostinho) 
 

8.A.3 “Pela estima que me dedicava, ele se admirava de que eu estivesse preso ao visco do 
prazer, a ponto de  lhe afirmar, sempre que discutíamos o assunto, ser-me absolutamente impossível 
levar vida  celibatária. Diante de seu espanto, defendia-me dizendo que havia grande diferença entre 
sua experiência furtiva e momentânea, da qual praticamente não se recordava – e que podia portanto 
ser facilmente desprezada – e o caráter habitual dos meus prazeres. Se a estes fosse acrescentado 
o honesto título de matrimônio, ele não mais se admiraria de que eu não pudesse renunciar àquela 
vida. 
(...) 

O fato é que apenas superficialmente nos interessava a dignidade do matrimônio, que 
consiste no dever de levar vida em comum e educar os filhos. Eu,  realmente, era escravizado e 
atormentado pelo hábito de saciar uma insaciável  concupiscência, e ele era arrastado ao cativeiro 
por sua vã curiosidade.”   (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.12,p. 150, 151,152 , livro VI) 

 
 
 

CAPÍTULO  CXX,  COMPELLE INTRARE 
(Machado de Assis) 

 
     8.B.1 Não, senhor, agora quer você queira, quer não, há de casar, disse-me Sabina. Que belo 
futuro! Um solteirão sem filhos.   
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     Sem filhos!  A idéia de ter filhos deu-me  um sobressalto; percorreu-me outra vez o fluido 
misterioso. Sim, cumpria ser pai. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam 
tênues, e compradas a troco da solidão. Sem filhos! Não; impossível. Dispus-me a aceitar tudo, ainda 
mesmo a aliança do Damasceno. Sem filhos! Como já então depositasse grande confiança em 
Quincas Borba, fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade. O filósofo 
ouviu-me com alvoroço; declarou-me que Humanitas se agitava em meu seio; animou- me ao 
casamento; ponderou que eram mais alguns convivas que batiam à porta, etc. Compelle intrare, 
como  dizia Jesus. E não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um 
prenúncio do Humanitismo, erradamente interpretado pelos padres.” (Assis, M. idem, 2004, p. 221, c. 
CXX, Compelle Intrare) 

 
 

 
CAPÍTULO CXXIII, O VERDADEIRO CONTRIM 
(Machado de Assis) 
 

    8.B.2 “Não obstante os meus quarenta e tantos anos, como eu amasse a harmonia da 
família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu 
me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum 
interesse, se acaso louvasse as raras prendas de Nhã-loló; por isso calava-se. Mais: estava certo de 
que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria 
negativo. Não era levado por nenhum ódio; apreciava as minhas boas qualidades, — não se fartava 
de as elogiar, como era de justiça; e pelo que respeita a Nhã-loló, não chegaria jamais a negar que 
era noiva excelente; mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo.    

— Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele.        
— Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes... 
— Isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. 

Saiba que na política o celibato é uma remora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, 
não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, 
segundo me disse; mas em todo caso ela não é tia carnal de Nhã-loló, como eu. Olhe... mas não... 
não digo...  
     — Diga.    

— Não, não digo nada.” (Assis, M. idem, 2004, p. 223, c. CXXIII O Verdadeiro Contrim)  
 
 

CAPÍTULO. CVI, JOGO PERIGOSO 
 (Machado de Assis) 
 

8.B.3 “Saiu; eu fiquei a ruminar o sucesso e as conseqüências possíveis. Ao cabo, parecia-
me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. 
Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? 
Meu coração tinha ainda que explorar; não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em 
verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção; eu estava 
enfarado delas; não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo, deixei-me ir atrás da 
imaginação; vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby, que dormia no 
regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através das 
árvores uma nesga do céu azul, extremamente azul...” (Assis, M. idem, 2004, p. 209, c. CVI Jogo 
Perigoso) 

 
 
8.  ALÍPIO FASCINADO PELOS ESPETÁCULOS SANGRENTOS DO CIRCO 
(Santo Agostinho) 
 

9.A.1 “Sem abandonar de fato a carreira mundana que seus pais lhe decantavam, Alípio 
partira antes de mim para Roma a fim de estudar Direito, e aí se deixou envolver de maneira incrível 
por uma incrível paixão pelos espetáculos de gladiadores. De fato, no princípio nutria aversão e 
desprezo por esses espetáculos, mas alguns amigos e condiscípulos, encontrando-o casualmente de 
volta do almoço, o levaram com amigável violência, apesar de sua obstinação e resistência, ao 
anfiteatro onde se realizavam nesse dia jogos cruéis e sangrentos. Ele, porém, lhes dizia: “podeis 
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arrastar-me o corpo e mantê-lo junto a vós; mas podereis por acaso abrir-me a alma e os olhos para 
tais espetáculos? Ali estarei, porém ausente, e triunfarei deles e de vós.”  Ouvindo essas palavras, o 
levaram com eles, talvez mesmo para verem se era capaz de manter o propósito. Chegando ao circo, 
ocuparam os lugares que puderam. Aí, tudo fervia nas paixões mais selvagens. Alípio fechou a porta 
dos olhos, impedindo ao espírito a possibilidade de seguir aquelas crueldades. Oxalá tivesse também 
tapado os ouvidos! Pois foi violentamente sobressaltado por forte clamor de toda a multidão, devido à 
queda de um lutador; vencido pela curiosidade e julgando-se capaz de dominar e vencer a cena, 
qualquer que fosse, abriu os olhos. Foi então atingido na alma por um golpe mais forte que o 
recebido no corpo pelo gladiador que havia desejado contemplar, e caiu mais miseravelmente do que 
aquele cuja queda suscitara tamanho clamor. Aqueles gritos entraram-lhe pelos ouvidos e lhe 
abriram os olhos, por onde foi ferida aquela alma, mais audaciosa do que resoluta, e tanto mais fraca 
quanto mais havia confiado em si mesma, de preferência  a confiar somente em ti. Logo  que viu 
aquele sangue, saboreou no mesmo instante a violência  e não mais desviou o olhar, seguindo com 
atenção e assimilando inconscientemente aquelas crueldades; sem o saber, se deleitava com essas 
lutas criminosas, ébrio de sangrenta volúpia. Já não era o mesmo que tinha chegado ao circo, e sim 
mais um na turba a que se juntara, igual aqueles pelos quais se deixara arrastar. Que mais dizer? 
Presenciou  o espetáculo, gritou, entusiasmou-se, e levou desse lugar um frenesi que o aguilhoava a 
voltar, não mais arrastado pelos amigos, mas à frente deles e arrastando ainda outros atrás de si. 
(Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.8 p. 143 e 144, livro V) 

 
 

 
CAP. CXXI, MORRO ABAIXO 
(Machado de Assis) 
 

9.B.1  No fim de três meses, ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os 
desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília 
aparecia de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro, que me metia à cara um 
espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas; mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, 
com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhã-loló, terna, luminosa, angélica.    
    Não falo dos anos. Não os sentia; acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui 
à missa na capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os 
muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde 
era a capela. Pois um domingo, ao descer com Nhã-loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu 
que fui deixando aqui dois anos, ali quatro, logo adiante cinco, de maneira que, quando cheguei 
abaixo, estava com vinte anos apenas, tão lépidos como tinham sido.  
      Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta-lhes ler este capítulo 
até o fim. Vínhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro achamos um grupo de homens. 
Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado; nós fomos atrás 
dele. E vimos isto; homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros 
de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas; atitudes diversas, uns de cócoras, 
outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados sem pedras, aqueles encostados ao muro, 
e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas.  
     — Que é? perguntou-me Nhã-loló.     
    Fiz-lhe sinal que se calasse; abri sutilmente caminho, e todos me foram cedendo espaço, sem que 
positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os 
dois contendores, dois galos de esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as 
cristas em sangue; o peito de um e de outro estava desplumado e rubro; invadia-os o cansaço. Mas 
lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, 
vibrantes e raivosos. O Damasceno não sabia mais nada; o espetáculo eliminou para ele todo o 
universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer: ele não respondia, não ouvia, concentrara-se 
no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões.   
     Foi nessa ocasião que Nhã-loló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fôssemos 
embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado; 
disse-lhes também que vínhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia 
bom tempo, um sol delicioso. E forte. Tão forte que abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do 
cabo, e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quincas Borba: Humanitas osculou 
Humanitas... Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo.    

Ao sopé detivemo-nos alguns minutos, à espera de Damasceno; ele veio daí a pouco rodeado 
dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuia um 
velho maço de notas de dez tostões, que os vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos 
galos vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e 
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ensangüentada, que vi logo nele o vencido; mas era engano — o vencido era o outro, que não trazia 
crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os apostadores, ao 
contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta; biografávamos contendores, 
relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado; Nhã-loló vexadíssima.( Assis, M. idem, 
2004, p. 221, c. CXXI, Morro Abaixo) 

 
 

6. MISÉRIA DA AMBIÇÃO 
(Santo Agostinho) 
 

10.A.1 “E como agiste para que eu sentisse minha miséria, naquele dia em que me 
preparava para declamar um panegírico ao imperador! Aliás, um tecido de mentiras que seriam,  no 
entanto, aplaudidas pelos ouvintes, que sabiam tratar-se de  mentiras. Meu coração agitava-se com 
esses cuidados e ardia na febre de pensamentos indignos, quando, passando por uma viela de 
Milão, reparei num pobre mendigo que, talvez meio bêbado, estava alegre e de bom humor. 
Entristeci-me,  e fiz notar aos  amigos, que me acompanhavam, as angústias provocadas por nossas 
loucuras. Pois, com todos os nossos esforços (como eram então os meus, carregando sob o aguilhão 
das paixões o peso da miséria, peso que aumentava à medida que eu o arrastava), onde queríamos 
chegar, senão à alegria segura em que nos precedera o mendigo e onde talvez  nunca chegaríamos? 
Ele, de fato, com aquelas poucas moedas recebidas de esmola, tinha alcançado a alegria da 
felicidade efêmera, que eu me esforçava para conseguir dando voltas por caminhos tortuosos e 
cheios de angústias.” (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.6  livro VI pág.139) 

 
 
CAPÍTULO LIX, UM ENCONTRO 
(Machado de Assis) 
 

10.B.1 “Alguns minutos depois vejo encaminhar-se para mim uma cara, que me não pareceu 
desconhecida. Conhecia-a, fosse donde fosse.    

— Imaginem um homem de trinta e oito a quarenta anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o 
feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia; o chapéu era contemporâneo do de Gessler. 
Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as carnes, — ou, literalmente, os ossos 
da pessoa; a cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho; o pêlo desaparecia aos poucos; 
dos oito primitivos botões restavam três. As calças, de brim pardo, tinham duas fortes joelheiras, 
enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço 
flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 
oito dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços, e desabotoado.    

— Aposto que me não conhece, Senhor Doutor Cubas? disse ele.       
— Não me lembra...    
— Sou o Borba, o Quincas Borba.      

(...) 
    Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. — Não é o primeiro que me promete alguma coisa, 
replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço, a não ser 
dinheiro; dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam. Nem as quitandeiras. 
Uma coisa de nada, uns dois vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras... Um inferno, 
meu... ia dizer meu amigo... Um inferno! o diabo! todos os diabos! Olhe, ainda hoje não almocei.  

— Não?      
— Não; saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No terceiro degrau das escadas de São 

Francisco, à esquerda de quem sobe; não precisa bater na porta. Casa fresca, 
extremamente fresca. Pois saí cedo, e ainda não comi... 

(...) 
    Cuidei que o pobre-diabo estivesse doido, e ia afastar-me, quando ele me pegou no pulso, e olhou 
alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Senti-lhe na mão uns estremeções de cobiça, 
uns pruridos de posse.   
    — Magnífico! disse ele.    
    Depois começou a andar à roda de mim e a examinar-me muito.  

— O senhor trata-se, disse ele. jóias, roupa fina, elegante e... Compare esses sapatos aos meus; 
que diferença! Pudera, não! Digo-lhe que se trata. E moças? Como vão elas? Está casado?      

— Não.     
— Nem eu.    
— Moro na rua... 
— Não quero saber onde mora, atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra 
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nota de cinco mil réis; mas permita-me que não a vá buscar à sua casa. É uma espécie de orgulho... 
Agora, adeus; vejo que está impaciente.  

— Adeus! (Assis, M. idem, 2004, p. 155, c. LIX Um Encontro)      
 
 
1. AMORES SENSUAIS 
(Santo Agostinho) 
 

11.A.1 “Vim para Cartago e logo fui cercado pelo ruidoso fervilhar dos amores ilícitos. Ainda 
não amava, e já gostava de ser amado, e, na minha profunda miséria, eu me odiava por não ser 
bastante miserável. Desejando amar, procurava um objeto para esse amor, e detestava a segurança, 
as situações isentas de risco.” ( Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.I p.59, livro III) 

 
 
3. AGOSTINHO NÃO SEGUE OS COMPANHEIROS EM TODOS OS SEUS EXCESSOS 
(Santo Agostinho) 

 
11.A.2 ”Mesmo os estudos a que me entregava, chamado de liberais, tinham seu curso 

voltado para o foro litigioso, para se obter sucesso, e quanto mais fraude se comete, mais glória se 
granjeia. Tão cegos são os homens, que chegam a gloriar-se da própria cegueira! 
 Eu era o primeiro nas aulas de retórica, o que me satisfazia o orgulho e me fazia inchar de 
vaidade. No entanto, Senhor, tu sabes que eu era muito mais controlado que os outros e que me 
esquivava de promover as desordens praticadas pelos “arruaceiros” (nome sinistro e diabólico de que 
se orgulhavam como sinal de civilizados). Vivia contudo entre eles com a despudorada vergonha de 
não saber imitá-los. Encontrava-me com eles e alegrava-me com a sua amizade, se bem me 
esquiva-se sempre de seus empreendimentos, isto é, das desordens com que escarneciam com 
arrogância dos tímidos e inocentes, provocando-os com zombarias e regalando-se com esses cruéis 
divertimentos. Nada mais semelhante aos atos dos demônios, nada mais digno do nome de 
“arruaceiros”. Mas eles eram os primeiros a serem destruídos e pervertidos pelos maus espíritos, que 
ocultamente deles escarneciam, seduzindo-os com os mesmos enganos com que gostavam de 
ludibriar e enganar os outros.  (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.3 , pág 62 e 63, Livro III) 
 

 
 

CAP.XX, BACHARELO-ME 
(Machado de Assis) 
 

11.B.1 “E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade 
esperava-me com as suas matérias árduas; estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o 
grau de bacharel; deram-mo com a solenidade do estilo, após os anos da lei; uma bela festa que me 
encheu de orgulho e de saudades, — principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em 
Coimbra uma grande nomeada de folião; era um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e 
petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé 
dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em 
pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei 
de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me: o diploma era uma carta de alforria; se me 
dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei as margens do Mondego, e vim por 
ali fora assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar 
os outros, de influir, de gozar, de viver, — de prolongar a universidade pela vida adiante...” (Assis, M. 
idem, 2004, p. 109, c. XX Bacharelo-me) 

 
 
 

1. SEDUZIDO E SEDUTOR 
(Santo Agostinho) 
 

12.A.1 “Durante os nove anos que se seguiram, dos dezenove aos vinte e oito anos de 
idade, fui muitas vezes seduzido e sedutor, enganado e enganador, em meio às diversas paixões, 
ensinando, de público, as ciências chamadas liberais e, em particular, praticando uma religião 
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indigna de tal nome. Ora soberbo, ora supersticioso, sempre vaidoso. Ora em busca do quimérico 
louvor popular - até mesmo de aplauso no teatro – e dos concursos de poesia, das disputas de 
coroas de feno, de espetáculos frívolos e do desregramento das paixões. Ora, desejando purificar-
me dessas manchas, levava alimentos aos chamados eleitos e santos, para que estes, nas oficinas  
de seus estômagos, fabricassem anjos e deuses que nos libertassem.” (Agostinho, Sto.  Confissões, 
1984, c.1 livro IV pág 81) 

 
 
 
 
2. O TEATRO ALIMENTA A SEDE DE SENSAÇÕES 
(Santo Agostinho) 
 

12.A.2 “Extasiavam-me os espetáculos teatrais, que espelhavam copiosamente as minhas misérias e 
alimentavam a minha fogueira. 
Por que o homem procura no teatro o sofrimento, assistindo a acontecimentos trágicos e tristes, cuja 
experiência  não desejaria sofrer na vida real? No entanto, o espectador busca aí o sofrimento 
dessas situações que, a final, para ele constitui o seu prazer. 
Que é isso senão deplorável loucura? 
Com efeito, quanto mais alguém se comove com tais cenas, tanto menos imune se encontra das 
paixões  apresentadas. Todavia, enquanto habitualmente chamamos de desgraça o sofrimento em si, 
a participação na dor alheia se chama compaixão. Mas,,afinal, que compaixão é essa das cenas 
fictícias do teatro? O espectador não é solicitado a prestar auxílio, mas apenas convidado a afligir-se; 
e tanto mais aplaude o ator, quanto mais é levado a sofrer.  E se essas tragédias humanas, remotas 
ou fictícias, são representadas de modo a não suscitar compaixão, o espectador retira-se aborrecido  
e cheio de críticas; se, pelo contrário, fazem sofrer, ele se mantém atento e chora de satisfação. 
Amamos portanto as lágrimas e o sofrimento. 
Sem dúvida, todo homem deseja  alegrar-se. Ora, ainda que ninguém tenha gosto em ser 
desgraçado, todavia sentimos prazer em experimentar compaixão.  E como a compaixão está 
sempre acompanhada de sofrimento, não seria por essa razão que apreciamos os sofrimentos? ” 
(Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.2, livro III p.60) 

 

CAPÍTULO  XCIX, NA PLATÉIA 
(Machado de Assis) 
 

12.B.1 “Na platéia achei  Lobo Neves, de conversa com alguns amigos; falamos por alto, a frio, 
constrangidos um e outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num 
dos corredores, em que não havia ninguém. Ele veio a mim, com muita afabilidade e riso, puxou-me 
a um dos óculos do teatro, e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranqüilo dos 
homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher; respondeu que estava boa, mas torceu logo a 
conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da 
diferença; eu fujo ao Damasceno que me espreita ali da porta do camarote.    

Não ouvi nada do seguinte ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. 
Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as 
maneiras dele, e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a Gamboa. A 
freqüência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos 
os dias; era até melhor, metia a saudade de permeio nos amores. Ao demais, eu galgara os quarenta 
anos, e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de 
Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome... Creio que nessa ocasião houve 
grandes aplausos, mas não juro; eu pensava em outra coisa.        

Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti; 
deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como o Prometeu de 
Esquilo fazia aos seus verdugos. Ah! tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua 
indiferença, ou da tua agitação? Frágeis cadeias, amiga minha; eu rompia-as de um gesto de 
Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar no ermo.O voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no 
meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se alheado, inacessível, 
ausente. O mais que podem dizer, quando ele tomar a si, — isto é, quando toma aos outros, — é que 
baixa do mundo da lua; mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra 
coisa é senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive Deus! eis um bom fecho 
de capítulo.”( Assis, M. idem, 2004, p. 201, c. XCIX Na Platéia) 
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CAPÍTULO CXVIII, A TERCEIRA FORÇA 
(Machado de Assis)     
 

12.B.2  A terceira força que me chamava ao bulício era o gosto de luzir, e, sobretudo, a incapacidade 
de viver só. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a idéia do emplasto me tem aparecido 
nesse tempo, quem sabe? Não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o emplasto não veio.Veio o 
desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa.” (Assis, M. idem, 2004, 
p. 220, c. CXVIII A terceira Força) 

 
 
 
6. AS PAIXÕES DÃO SATISFAÇÕES ILUSÓRIAS; SOMENTE DEUS PODE SACIAR AS EXIGÊNCIAS DO 
ESPÍRITO HUMANO 
(Santo Agostinho) 
 

13.A.1 Todos aqueles que se afastam de ti e contra ti se rebelam, a ti estão  imitando de forma 
pervertida. Ainda que imitando-te desse modo, mostram que és o criador do universo e, portanto, que 
não há para onde nos possamos afastar totalmente de ti. 
Mas o que foi que achei naquele roubo, em que foi que imitei o meu Senhor, ainda que mal e 
pervertidamente? Talvez eu tenha sentido prazer em agir contra a lei pela fraude, já que não o podia 
fazer pela força, para imitar, escravo que era, uma falsa liberdade, praticando impunemente o que 
não me era lícito, mediante uma tenebrosa paródia de tua onipotência. Eis-me aqui, escravo que foge 
do seu senhor, à procura da escuridão. Oh, podridão! Oh, vida monstruosa! Oh, abismo da morte! 
Como pude achar prazer no ilícito somente por ser ilícito?” (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.6, 
livro II, p.52) 

 
 
 
 
8.  A ATRAÇÃO DO PECADO 
(Santo Agostinho)  
 

13.A.2“Quem me pode responder senão aquele que me ilumina o coração e lhe dissipa as trevas? 
 Por que me ocorreu indagar, discutir, analisar estes fatos? Se eu tivesse na ocasião desejado de 
fato aqueles frutos que roubei, e com eles me tivesse regalado, poderia tê-los roubado sozinho. 
Poderia ter cometido a iniqüidade, satisfazendo o meu desejo, sem necessidade de estimular por 
outras  companhias, o prurido de minha cobiça. 
O fato é que não eram os frutos que me atraíam, mas a ação má que eu cometia em companhia de 
amigos que comigo pecavam.” 
 (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.8, livro II, pág 54) 

 

CAPÍTULO  LI , É Minha 
(Machado de Assis) 
 

13.B.1!   — É minha! dizia eu ao chegar à porta de casa.   
     Mas aí, como se o destino ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto 
aos meus arroubos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me; era 
uma moeda de ouro, uma meia dobra.       
     — É minha! repeti eu a rir-me, e meti-a no bolso. 
     Nessa noite não pensei mais na moeda; mas no dia seguinte, recordando o caso, senti uns 
repelões da consciência, e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que 
eu não herdara nem ganhara, mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha; era de 
outro, daquele que a perdera, rico ou pobre, e talvez fosse pobre, algum operário que não teria com 
que dar de comer à mulher e aos filhos; mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria 
restituir a moeda e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da 
polícia. Enviei um carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado, e rogando-lhe que, pelos meios 
a seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono.” (Assis, M. idem, 2004, p. 146, c. LI, È 
Minha) 
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CAP. LII ,  O EMBRULHO MISTERIOSO 
( Machado de Assis)     

 
13.B. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho, que estava na 
praia. Não digo bem; houve menos tropeção que pontapé. Vendo um embrulho, não grande, mas limpo 
e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me 
bater-lhe com o pé, assim por experiência, e bati, e o embrulho resistiu. Relanceei os olhos em volta de 
mim; a praia estava deserta; ao longe uns meninos brincavam, — um pescador curava as redes ainda 
mais longe, — ninguém que pudesse ver a minha ação; inclinei-me, apanhei o embrulho e segui.    

Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive idéia de devolver o achado à 
praia, mas apalpei-o e rejeitei a idéia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa.    
    — Vejamos, disse eu ao entrar no gabinete.     
   E hesitei um instante, creio que por vergonha; assaltou-me outra vez o receio da pulha. E certo que 
não havia ali nenhuma testemunha externa; mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto, que havia 
de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apupar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e 
achar dentro um dúzia de lenços velhos ou duas dúzias de goiabas podres. Era tarde; a curiosidade 
estava aguçada, como deve estar a do leitor; desfiz o embrulho, e vi... achei... contei... recontei nada 
menos de cinco contos de réis. Nada menos. Talvez uns dez mil réis mais. Cinco contos em boas 
notas e dobras, tudo asseadinho e arranjadinho, um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar 
pareceu-me que um dos moleques falara a outro com os olhos. Ter-me-iam espreitado? Interroguei-os 
discretamente, e concluí que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete, examinei o dinheiro, e ri-
me dos meus cuidados maternais a respeito de cinco contos,— eu, que era abastado. (Assis, M. idem, 
2004, p. 148, c. LII, O Embrulho Misterioso) 

 
 

“O ÓCIO FAVORECE O DESENCADEAMENTO DAS PAIXÕES 
(Santo Agostinho) 
 

14.A.1”Mas, a quem narro eu esses fatos? Não a ti, meu Deus; mas, diante de ti, aos meus 
semelhantes, ao gênero humano, àqueles que, mesmo pouco numerosos, venham a volver  os olhos 
para estas páginas. E para quê? A fim de que eu mesmo, e os que  me lerem, pensemos de que 
abismo profundo devemos clamar por ti. Que há mais próximo de teus ouvidos que um coração 
arrependido e uma vida de fé?”   (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c.3,  livro II, pág 45) 

 
 
CAPÍTULO CXI, O MURO 
(Machado de Assis) 
 

14.B.1 Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. 
Eles estavam prestes a embarcar. (Assis, M. idem, 2004, p. 212, c. CXI O Muro) 

 
 
CAPÍTULO CXXVII, NA CÂMARA 
(Machado de Assis) 
 

14.B.2  “‘Para quem há lido este livro é escusado encarecer a minha satisfação, e para os outros é 
igualmente inútil. Era deputado, e vi a gravura turca, recostado na minha cadeira, entre um colega, 
que contava uma anedota, e outro, que tirava a lápis, nas costas de urna sobrecarta, o perfil do 
orador. O orador era o Lobo Neves.( Assis, M. idem, 2004, p.228, c. CXXVIII Na Câmara) 

                                              
6. MISTÉRIO DA NATUREZA HUMANA E SUA FINITUDE DEUS É ETERNO 
(Santo Agostinho) 
 

 15.A.1 “Deixa,  no entanto, que eu fale diante de  tua misericórdia, eu que sou pó e cinza; deixa-me 
falar,  já que à tua misericórdia me dirijo, e não a um homem pronto a escarnecer de mim. Talvez 
também tu te rias de mim.”  (Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c. 6, pág 19, livro I) 
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9.CHEGADA A ROMA . MÔNICA REZA DE LONGE 
(Santo Agostinho) 
 

15.A.2 “Em Roma, fui atingido pelo flagelo dos sofrimentos físicos, e já me encaminhava para o 
inferno, carregado de todas as faltas cometidas contra ti, contra o próximo e contra mim mesmo, 
numerosas e graves, alem da culpa original pela qual todos morremos em Adão. (...) Eu era melhor 
quando menino, quando pedi ao amor de minha mãe que eu fosse batizado, como já relatei. Cresci. 
E, para vergonha minha, era tão louco que desprezava as prescrições de tua medicina.(...) 
(Agostinho, Sto.  Confissões, 1984, c. 9, pág 119, livro V) 

 
 
CAPÍTULO 11  O menino é pai do homem 
(Machado de Assis) 
 

 15.B.1 “Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci naturalmente, como crescem as 
magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e, com certeza, as magnólias são 
menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se 
isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino.”(Assis, M. idem, 2004, p. 87, c. XI) 

 
 
P.S. Os grifos são nossos. 

A inserção de tantos fragmentos visa dar a amplitude da utilização por 
Machado de Assis, das confissões de Santo Agostinho com a finalidade de recriar 
ou adaptar e também demonstrar o grau da presença da Intertextualidade. Nesse 
caso chegando ao extremo de podermos observar e até   identificar detalhes  que 
chegam ao rigor de seguir inclusive a utilização de tempos verbais.  

Não fiz nenhum comentário entre eles pois isto seria redundante e muitas 
vezes não acrescentaria nada a uma leitura atenta de qualquer pessoa. 

É possível fazer um mapeamento maior de situações do enredo de Brás 
Cubas que poderiam ser associadas a um fragmento de confissão de Santo 
Agostinho, entretanto fugiria ao escopo deste trabalho. Por que se dá esta 
utilização? Como isto entrou no processo de criação da obra Memórias Póstumas 
de Brás Cubas? O processo foi consciente? São questões que tentaremos 
responder. 
 

 Uma hipótese para essa utilização na verdade encontra-se no estudo sobre 
a filosofia da composição de Edgar Allan Poe, que  pontifica: 
 

“Eis algo evidente: um plano qualquer que seja digno desse nome só pode ser traçado 
visando o desenlace antes que a pena ataque o papel. Só quando se tem continuamente 
presente a idéia do desenlace é que podemos conferir a um plano a sua indispensável 
aparência lógica e de causalidade, procurando fazer com que todas as incidências e, 
especialmente, o tom geral tendam a desenvolver a intenção estabelecida.” (A filosofia da 
Composição  em O corvo. P.56,  1996.) 

 
Fazendo esse cotejamento entre as duas obras  posso reapresentar esta 

hipótese que ficaria assim: Machado de Assis possuindo um exemplar da obra 
Confissões de Santo Agostinho, vai escolher as passagens e vai escrever uma 
adaptação que poderia, acho eu ter a finalidade teatral, porém algo aconteceu e  
estas adaptações transformaram-se em enredo de um romance fenomenal. 
Acredito que esta hipótese seja concreta por dois motivos: 
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1) Olhando a tabela, e as páginas seguintes onde apresento o 
mapeamento das adaptações, com alguns grifos para realçar 
semelhanças, é possível perceber como a figura de Santo Agostinho 
com seus pecados, seus comentários digressivos, suas análises 
psicológicas de si mesmo, são “confessadas” em sua obra e 
personificadas na obra de Machado de Assis. Todos os recursos aqui 
comentados estão  presentes em Memórias Póstumas de Brás Cubas 
até mesmo os diálogos de interrogação ao leitor.  

 
2) Levanto a hipótese que essa adaptação teve uma finalidade também 

teatral, pois constatei índices dessa teatralidade associada aos 
dramaturgos franceses do século XVII e XVIII. Uma característica que 
corrobora a essa hipótese é o gosto comum ao teatro por Machado de 
Assis e Santo Agostinho. Nesse sentido apresento ao fim dessa parte os 
índices teatrais  que  constatei em Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

 
3) No caso desses dois autores podemos, utilizando um título de um 

capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, afirmar  que: O menino 
é o pai do homem. O menino Santo Agostinho é o pai do homem 
Brás Cubas.  

 
4) Todas as leituras e interpretações aqui apresentadas corroboram para 

essa hipótese, pois sem essa similaridade entre essas duas obras, o 
questionar Deus do Antigo Testamento, a narrativa do pó, a narrativa da 
culpa, a narrativa do remorso, e a narrativa da salvação teriam a sua 
função no contexto da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de ser 
mero recurso para demonstrar erudição, algo que seria muito leviano 
atribuirmos a Machado de Assis.    
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Os índices  teatrais em Brás Cubas 
 
 Como o teatro em Machado de Assis é uma paixão como o era para Santo 
Agostinho acho por bem colocar aqui algumas sinalizações a fim de que se 
perceba a complexidade das relações textuais, para que possamos encontrar 
traços de unidade em coisas tão díspares. 
 

Machado de Assis teve um primeiro amor na seara das letras,  amor jamais 
esquecido, nunca perdeu o ímpeto e sempre está presente em sua obra 
romanesca. Muitos críticos já chamaram atenção para isto. Lendo-se qualquer 
biografia mais apurada, com certeza vai estar registrado todo o apego e o gosto 
de Machado de Assis pelo teatro. Ouso dizer que, antes de querer ser escritor, 
sua ambição inicial e a sede de nomeada (como diria Brás Cubas), fez com que 
ele primeiro se tornasse um teatrólogo e posso afirmar que  a projeção alcançada 
pela sua obra literária produziu um efeito colateral de eclipsar sua obra teatral sob 
a carapuça do gênio literário. Não é intenção deste trabalho aprofundar nesta 
seara, todavia devemos apontar alguns caminhos para que se perceba como 
estão imbricados o escritor e o teatrólogo Machado de Assis. 

  
Machado Assis em seu entusiasmo pelo teatro faz uma famosa declaração 

enaltecendo-o em 1856: “o verdadeiro meio de civilizar a sociedade e os povos. ” 
Lógico que por trás de tamanho entusiasmo estaria o dramaturgo, que iria  iniciar 
sua atividade escrevendo o libreto de uma ópera (Pipelet), da qual o texto nunca 
foi localizado, sabemos somente a partir de notícias em jornais sobre a sua estréia 
em 1859.  

 
Com seu gosto pela ópera Machado de Assis, passa a traduzir e adaptar 

comédias francesas (Hoje avental, amanhã luva de Gustave Nadeau e Émile de 
Najac), espanholas (As bodas  de Joaninha, de Luis Olona (libreto) e Martin Allú 
(música), entre outras. Também passa a produzir textos teatrais, dentre os quais a 
comédia intitulada  “Desencantos” de 1861 é a primeira e, infelizmente, esta não 
chega aos palcos, porém o texto é publicado em forma de folheto.  

 
            Em janeiro de 1862, Machado de Assis foi admitido como membro do 
Conservatório Dramático Brasileiro, com a função de fazer triagens de peças 
teatrais, lendo-as a um ritmo frenético de quase uma peça por dia. Concomitante a 
isto, ele desempenha sua atividade de dramaturgo, tradutor e crítico teatral.  
  

O teatro no século XIX era uma referência cultural para toda a sociedade, 
seja ela parisiense ou a corte provinciana instalada no Rio de Janeiro. Novos 
teatros eram inaugurados com muita pompa e circunstâncias, daí o leitor de 
Memórias Póstumas de Brás Cubas à época de seu lançamento estar até 
habituado às referências teatrais de seu narrador, as quais fazem parte do enredo 
e também participam significativamente das citações existentes (pelo menos doze 
são sobre peças ou eventos teatrais), se somarmos a isto o desenrolar do enredo 
onde o teatro tem um espaço razoável, por exemplo: os capítulos LXIII - Fujamos!; 
LXIV - A Transação; LXV - Olheiros e Escutas; XCII - Um homem extraordinário; 
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XCVIII - Suprimido; XCIX Na platéia; são alguns que podemos citar em que o tema 
teatro esta presente. Porém não é essa participação que nos importa, como foi 
dito no início desse trabalho, o importante é que Machado de Assis utiliza sua 
experiência como dramaturgo para otimizar uma narrativa que tem muitas 
semelhanças às peças de Molière, Corneille, Beaumarchais etc. Tudo isto são 
índices  que Memórias Póstumas de Brás Cubas foi trabalhado com a finalidade 
de ganhar os palcos tendo como personagem principal um “alter ego” de Santo 
Agostinho. 
 

A primeira citação que encontramos sobre teatro é na realidade uma 
citação em inglês de Hamlet de Shakespeare, no capítulo I Óbito do Autor: “...foi 
assim que me encaminhei para o undiscovered country...” que nos direciona para 
um narrador fora do mundo onde acontece a história,  mas ao mesmo tempo 
participante dela. Essa estratégia narrativa é algo muito comum em peça teatral, é 
como  “ganchos”  teatrais: em algumas peças temos muitas vezes um narrador 
que surge  em cena para em seguida se retirar, ou uma voz que surge do além (da 
escuridão das coxias) a introduzir a história. 
   

A segunda citação  que envolve uma cena teatral é o título do capítulo “VI 
Chimène, qui l’ eût dit? Rodrigue,qui l'eût cru?” Passagem extraída da tragédia 
Cid, do teatrólogo francês Corneille (1606 –1684); 

A terceira citação: “La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir.” no capítulo 
VIII Razão Contra Sandice, que é uma fala de Tartufo, personagem da peça 
homônima de Molière;  

Gostaria de juntar a essas outra citação a do capítulo XCI Uma Carta 
Extraordinária:  “Que voulez-vous, monseigneur — como dizia Fígaro, — c'est la 
misère.” trecho da peça O Barbeiro de Sevilha, do teatrólogo francês 
Beaumarchais (1732-1799). 
 

 O fato de agruparmos as três citações, vem de encontro a várias afinidades 
entre esses autores, isto lhes dá uma certa uniformidade. As três citações são 
oriundas de teatrólogos e dramaturgos franceses, dois do século  XVIII que 
sofreram influências de Voltaire. O outro é  Molière  do século XVII e influenciou os 
três; no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas essas citações são as únicas 
nas quais o narrador fez questão de reproduzir na língua original (o Francês) as 
falas dos personagens. Outra coincidência é que apesar dos três serem críticos da 
aristocracia, todos gozavam da simpatia dos seus monarcas.  Um comportamento 
muito semelhante ao de Machado de Assis. Além disso, dois dos autores citados 
tinham um pendor maior para a comédia e para o humor. Exceto Corneille, que 
assina mais tragédias e produziu também comédias de costumes. Por fim  todos 
os três têm em comum terem produzido obras de apelo muito popular.   

 
 Ao optar pelas citações na língua original, Machado de Assis denota a 

familiaridade com seus autores e também com os leitores da obra, que têm na 
língua francesa um segundo idioma. Entretanto, para Machado de Assis esses 
autores tinham um sabor especial, pois algumas peças destes foram traduzidas 
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por ele especialmente, Molière, dramaturgo que ao nosso ver mais influenciou o 
teatro e a literatura  machadiana.  

Olhando para  Molière, podemos notar que Memórias Póstumas de  Brás 
Cubas tem muito da caracterização dos personagens deste teatrólogo, se 
lembrarmos que o teatro criado por Molière é influenciado pela “commedia 
dell’arte” italiana, e esta por sua vez é herdeira direta da comédia antiga. 
Trabalhava, portanto com personagens fixos, desde logo reconhecíveis pela sua 
indumentária: anciões avarentos, namorados espertos, criados velhacos, soldados 
valentões e a figura do doutor, isto é o pedante ridículo etc., Molière pega esses 
tipos e lhes dá uma roupagem sofisticada, um cinismo desmedido, uma esperteza 
capitalista, diálogos mais refinados, caracteres mais complexos e mais apurados 
psicologicamente, e entra no terreno da crítica dos costumes.  Bem, com todos 
esses atributos já dá para divisar muito dos caracteres presentes em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, que são comuns as peças: Tartufo, O Misantropo, O 
doente imaginário, As Sabichonas todas de Molière. Vejamos. 

 
Brás Cubas enquanto está na primeira fase do seu adultério com Virgília, 

faz com que Lobo Neves tenha todos os traços de Orgon, o burguês abastado que 
acolhe em sua casa a Tartufo e em sua ingenuidade deixa que ele tome conta da 
casa. O convite que Lobo Neves faz a Brás Cubas para ser seu secretário na 
administração de uma província, tem seu equivalente textual na peça de Molière, 
quando Orgon não percebendo as intenções de Tartufo, lhe confere a 
administração de seu lar inclusive passando os próprios bens para seu nome.  

Outro momento é quando Lobo Neves comparece à casa na Gamboa, 
(capítulo CIV Era ele) e a criada, D. Plácida, avisa ao casal. É uma cena típica da 
comédia de Beaumarchais, O Barbeiro de Sevilha e a reação de Brás Cubas 
lembra muito a do criado Fígaro, quando descobre que seu patrão está tentando 
conquistar sua esposa. Ou mesmo a cena de Molière em Escola de Mulheres em 
que o pretendente a marido é trocado por Valério e o pretendente é persuadido a 
entregar uma carta a seu rival, acreditando que é outra pessoa a quem se 
destinava a declaração de amor,  sendo que no caso de Molière os amores são na 
maioria da vezes  castos e não tão evidentemente adúlteros como o de Brás 
Cubas. Essas cenas no teatro são denominadas “qüiproquó”, que é uma situação 
que resulta de um engano ou mal entendido ou vilania entre as personagens. Para 
efeito dramático pressupõe uma diferença de informação entre o público e as 
personagens. Por exemplo: o público é o único a saber que alguém está 
escondido atrás de uma cortina, ouvindo o que não deveria. Substitua-se a palavra 
público por narrador e teremos um diálogo com o leitor, um recurso freqüente nos 
romances machadianos onde o narrador é quem escuta e determina o que os 
olhos do leitor verão.  

 Um fator na estrutura narrativa de Machado de Assis acaba acentuando 
esse traço teatral. São os capítulos curtos e a utilização de títulos (como 
paratextos) com funções semelhantes às marcações teatrais, onde os sentimentos 
são interpretados pelas chamadas que o narrador faz ao leitor ou pensa consigo 
mesmo. 

 Outro momento é a construção de mini-cenas teatrais em alguns capítulos, 
que são pequenas historietas. Por exemplo, o capítulo LXXV Comigo, o tema  é a 
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suposição sobre como D. Plácida foi gerada. A marcação cênica é toda dada 
pelos sentimentos do narrador Brás Cubas,  já no capítulo LXXXIX In Extremis, a 
cena toda da morte do tio de Virgília tem um tom de blague teatral, um homem 
morrendo e outro negociando o preço de um terreno com o moribundo, que até o 
último suspiro mantém o preço. Por fim a história de Jacó Tavares, o homem mais 
probo que Brás Cubas conhece, no capítulo LXXXVII Geologia sobre as 
características morais do Lobo Neves. Essa historinha nos remete direto para a 
peça O Misantropo, de Molière onde o misantropo Alceste é um fidalgo cheio de 
qualidades, porém de difícil convivência devido à irritação que lhe causam as 
mentirinhas e as pequenas hipocrisias.  

 
O clima teatral está presente nos diálogos do narrador com o leitor. Tão 

comum nas obras machadianas, e tão similar ao “aparte” das falas teatrais. O 
aparte é uma réplica que uma personagem diz fora do contexto cênico, falando 
para si mesma, simulando não ser ouvida pelas outras personagens presentes em 
cena. É destinada exclusivamente ao espectador. São muitos os indícios que o 
conhecimento da linguagem teatral ampliou e transformou a narrativa de 
Memórias Póstumas de Brás Cubas. As evidências são claras: 

 
1) A técnica dos capítulos curtos cheio de cenas que não se concluem no 

mesmo capítulo, sendo ligado a outro pela autocitação inicial do capítulo seguinte, 
por exemplo o capítulo XVI Uma reflexão imoral continua  no capítulo XVII Do 
trapézio e outras coisas, um termina com “...Marcela amou-me...”, o outro Inicia-se 
com as mesmas palavras, este recurso de autocitação inter-capítulos é 
semelhante ao recurso teatral em que determinado personagem está vivenciando 
alguma coisa em cena, e por qualquer motivo ele é interrompido, porém logo em 
seguida retoma a cena como se nada tivesse acontecido e com outros 
desdobramentos. Este recurso narrativo é utilizado por Machado de Assis em 
vários capítulos. 

 
2) Palavras que funcionam como marcações teatrais, não com o 

detalhamento de uma peça, porém evidentes o suficiente para ser uma marca do 
humor ou estado de espírito ou da ação do personagem Brás Cubas, estou me 
referindo a utilização de uma frase de no mínimo uma e no máximo três palavras 
que Machado de Assis utiliza na abertura dos seus capítulos. Por exemplo: o 
capítulo “XI - O menino é o pai do homem” ele inicia-se simplesmente com: 
“Cresci;...” ou no capítulo “LXI - Um Projeto”, que inicia-se com:” Jantei triste. 
Não...” esse recurso também repete-se em dez capítulos .  

Essa forma de iniciar um capítulo, com uma palavra ou frase curta que 
sintetiza a ação, ou estado de espírito do personagem é uma didascália teatral 
que pode ser vista em qualquer peça, seja ela qual for. 

       
 3) A semelhança  das vozes teatrais e vozes da obra Memórias Póstumas 

de Brás Cubas: 
No caso de personagens  teatrais em cena, elas podem falar: 

- a outra personagem em cena; 
- a uma personagem que ela crê ser outra; 
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- diretamente ao espectador / leitor; 
- a si mesma. 
 
Coloque-se um narrador e você terá a obra Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. 

O discurso romanesco impregnado de recursos teatrais é projetado num 
espaço de tempo diverso das fábulas tradicionais, a linearidade temporal não 
existe na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos sempre a 
simultaneidade, a vivência de um texto sincrônico que interage com o repertório 
cultural do leitor, do narrador, do romancista e das personagens.  

 
Relação dos capítulos onde há continuidade de uma cena, ou seja, uma cena 
começa em um capítulo e termina em outro. 
 
1- Capítulos:  V Em que aparece a orelha de uma Senhora → 
                     VI Chimène, qui l’ eût dit? Rodrigue,qui l'eût cru? 
 
2 – Capítulos: XVI Uma reflexão imoral →  VII Um episódio de 1814 
 
3 – Capítulos: XIX A Bordo → XX Bacharelo-me 
 
4 – Capítulos: XXVI O autor hesita → XXVII Virgília → XXVIII Contanto que... 
 
 5 – Capítulos: XLVII  O recluso → XLVIII Um primo de Virgília → XLIV A ponta do 
nariz  
 
6 – Capítulos: LI É minha! → LII O embrulho misterioso 
 
7 – Capítulos: LIV A pêndula → LV O velho diálogo de Adão e Eva  
 
8 – Capítulos: CXXI Morro abaixo → CXXII Uma intenção mui fina 
 
9 – Capítulos: CXXV Epitáfio → CXXVI Desconsolação 
 
10 – Capítulos: CXLVIII O problema insolúvel → CXLIX  Teoria do Benefício 
   
11 – Capítulos: CLVI Orgulho da servilidade → CLVII Fase Brilhante 
 
 
 
Relação dos Capítulos que se iniciam com “marcadores teatrais” 
 
1 – Capítulo: XI O menino é o pai do Homem / → Inicia-se com  “...Cresci;...” 
 
2 – Capítulo: XX Bacharelo-me  / → Inicia-se com “Um grande Futuro!” 
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3 – Capítulo: XXIII Contanto que... / → Inicia-se com ” Vim.” 
 
4 – Capítulo: XXV Na Tijuca / → Inicia-se com “Ui!” 
 
5 – Capítulo: XXVII Virgília? / → Inicia-se com “ Virgília?” 
 
6 – Capítulo: XXVIII Contanto que... / → Inicia-se com “ Virgília? Interrompi eu.” 
 
7 – Capítulo : XXXVII Enfim! / → Inicia-se com “ Enfim!” 
 
8 – Capítulo: LI É minha! / → Inicia-se com “É minha!” 
 
9 – Capítulo: LXI Um projeto / → Inicia-se com “Jantei triste.” 
  
10 –Capítulo: LXIII Fujamos / → Inicia-se com “Ai!” 
 

 
Podemos concluir que a vivência que Machado de Assis teve como 

dramaturgo modificou intensamente sua obra. Sua crise de saúde no ano da 
escritura de Brás Cubas abalou suas certezas. A subida da serra de Petrópolis, 
transfigurou o escritor em um misto de vate, dramaturgo, demiurgo, profeta, 
romancista, filósofo. Cada uma dessas faces é perceptível e estão na gênese 
desta obra.     
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CONCLUSÕES  
 

As conclusões aqui apresentadas, não serão reiterativas das que foram 
inseridas ao fim dos capítulos e as abordadas no inicio deste texto de conclusões.  
 

 Uma das  questões  que esse trabalho leva a refletir é a Periodização da 
Literatura e sua vinculação à prática pedagógica no ensino da literatura. 
 

Porque este trabalho questiona a periodização da literatura brasileira?  
 

          Quando Afrânio Coutinho escreveu sua obra “Introdução à Literatura 
Brasileira” (1959), talvez não imaginasse uma durabilidade tão grande para sua 
classificação de literatura. Não podemos negar que essa durabilidade está ligada 
a qualidade que ela possibilita no entendimento cronológico da literatura.  

Desde que foi lançada, tal classificação serviu para balizar os estudos de 
literatura em todos os níveis de ensino no país. A extensão disto pode ser 
percebida nos exames vestibulares, nas salas de aula de graduação das 
universidades de letras e nos livros didáticos produzidos após a classificação até 
os dias de hoje.   

 
Outro ponto positivo que esta classificação trouxe é possibilitar um amplo 

painel histórico temático de nossa literatura. A contrapartida é o engessamento da 
abrangência que cada obra pode ter individualmente, ou mesmo agrupadas sob as 
denominações: romantismo, realismo, simbolismo etc. 
  

Esta é a função que ela tem e ainda deve ser utilizada durante um longo 
tempo: como uma referência cronológica. O uso da periodização  da literatura 
meramente como referência cronológica.    Este uso não descarta outras formas 
de utilização, porém cada vez mais ela não deve ser  utilizada por base para uma 
medida de leitura interpretativa. Parece-me óbvio que as nomenclaturas, as 
leituras, interpretações advindas desta classificação não dão conta da 
complexidade semântica de qualquer obra com suas redes de significação. Hoje o 
objeto literário reclama leituras de alto teor informacional,  essa é uma exigência 
não só do objeto literário, mas também uma necessidade que cada vez mais 
pertence ao universo dos leitores.  
 

Esses leitores a cada dia vivenciam uma gama de componentes 
informacionais, amplos e ilimitados. Hoje esses indivíduos são totalmente 
envolvidos por camadas e mais camadas discursivas, informacionais. De tal 
maneira é o acumulo e o acesso a informações de ordem política, social, cultural 
etc que, nas  sociedades modernas, algumas pessoas tem a falsa impressão que 
podem prescindir da literatura. Se quisermos continuar a ter a literatura como uma 
referência para a construção do indivíduo, algo que participa de seu universo de 
formação, é preciso lembrar que a literatura é um meio informacional com 
característica e formas de divulgação e propagação próprias ao seu objeto de 
maior  representação, o livro.  
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Cada vez mais se faz necessário que os críticos, os professores e os 
estudiosos da literatura façam a transposição de uma visão engessadora dos 
significados, das possibilidades semânticas e das formas de acesso à literatura.  
Essas limitações nos chegam através de algumas teorias classificatórias e trazem 
como conseqüência: retirar da literatura muito de sua abrangência, fazendo com 
que ela seja limitada a uma referência histórico-temporal o que reduz o objeto 
literário a componentes artísticos limitados e insuficientes para a complexidade do 
signo discursivo. 
 

Hoje é possível com um simples apertar de teclas termos acesso a formas 
inusitadas e surpreendentes  de conteúdos artísticos e informacionais, num 
volume sem precedente. Os próprios leitores das obras de Machado de Assis e 
particularmente  de Memórias Póstumas de Brás Cubas, têm características que 
assustariam o próprio personagem Brás Cubas com as suas expectativas quanto 
ao número de leitores existente.  

 
“Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, coisa é que 

admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não 
tiver os cem leitores de Stendhal, nem cinqüenta, nem vinte, e quando muito, dez.. Dez? Talvez 
cinco.” (Assis, M. idem, 2004, p.67 Ao Leitor) 

 
Para que esse assustar não seja uma mera figura de retórica, é 

interessante recolher alguns dados para fundamentar o susto. A fonte é a internet, 
essa maquina volatizadora de conteúdos.  
 

Numa simples pesquisa, em um índice de busca, o Google  com o nome de 
Machado de Assis, temos como respostas uma miríade de “links.” O vocabulário 
nem dá conta dos números de páginas associadas a este escritor:  
 
Resultados 1 - 10 de aproximadamente 2.690.000 para Machado de Assis (0,10 segundos)             
 

A quantidade e o tempo para obter essa resposta também assustam. 
Muitas pessoas podem  argumentar que nem 0,1 % disto seja de efetivos leitores.  
 

Vamos particularizar mais esse dados.  
 

O site de relacionamento “Orkut”, tem por princípio a criação de 
comunidades de pessoas com temática e interesses comuns ao agrupamento que 
os constituem. Ali é possível também ter uma referência mais concreta do 
universo atual de recepção da obra de Machado de Assis. Numa pesquisa sobre 
comunidades que têm como tema Machado de Assis, se obtém como resposta 
102 páginas de “links”, cada uma com 10 “link” em cada pagina, aproximadamente 
1.020 comunidades a ele associadas tematicamente, algumas, como a que faço 
parte tem o espantoso número de 59.967  pessoas interessadas em Machado de 
Assis  e nesse caso já posso afirmar que são seus leitores. Ninguém ama aquilo 
que não conhece.  
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Para minha surpresa fiz esta mesma pesquisa sobre a obra Memórias 
Póstumas de Brás Cubas,  mais especificamente sobre o nome de nosso defunto 
autor, nesse caso encontrei varias comunidades dependendo da palavra chave 
utilizada. Em uma dessas comunidades sobre o livro Memórias Póstumas de Brás 
Cubas com 573 membros,  nesse caso posso afirmar que  100% são leitores  da 
obra, talvez mais que leitores são todos fãs incondicionais da obra Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. Nessa comunidade num “post” (uma mensagem 
postada num fórum eletrônico para discussão pelos membros da comunidade),  
perguntava qual capitulo do livro seria o mais “legal”, aqui acepção daquele que 
mais  seduziu aos participantes desta comunidade.  Trinta e duas pessoas deram 
sua opinião até o presente momento em um balanço rápido o capítulo XXXI A 
Borboleta Preta é de longe o mais citado como o mais “legal”. Em outro “post” um 
dos fãs postou a integra da obra em sua versão digitalizada  capítulo a capítulo. 
 

É os leitores mudaram. E  a crítica? Cada um de nós com certeza terá uma 
opinião sobre isto, que, diga-se, não é tema deste trabalho porém sinceramente 
espero que ele produza um  eco  e esta reverberação  inicie uma reflexão sobre o 
instrumental crítico que dê conta dessa nova cara da realidade. 
 

Urge repensar os instrumentos que dão suporte à crítica e ao ensino da 
literatura. É necessário que se construa uma visão crítica que privilegie relações e 
não painéis históricos, analogias e não subordinações, que olhe o objeto  literário 
como uma fonte de descobertas e não como registros meramente ficcionais ou 
poéticos reféns das datas em que foram criados. É preciso escrever uma nova 
história da literatura brasileira onde as relações intertextuais, intra-textuais, extra-
textuais sejam o olhar preponderante ao olhar de painel histórico cronológico. São 
tarefas imensas, que o século atual cobra tanto à academia como aos que operam 
fora dela nos “orkuts” da vida.     
 

Este trabalho  foi realizado aqui com um movimento digressivo em relação à 
data de criação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, este movimento 
poderia ser inverso apontando para as obras futuras, por exemplo estudar como 
Fernando Sabino recupera o discurso machadiano em sua obra Encontro 
Marcado. Sendo mais ousado um pouco, como se dá a apropriação do livro 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, na obra de um escritor norte americano de 
Ficção Científica,  de nome Orson Scott Card, no livro Orador dos Mortos. Meus 
alunos do ensino Médio, alguns quando se deparam com Brás Cubas têm até 
pesadelos enquanto lêem. Talvez os seduzisse mais um Machado de Assis 
transposto em sua presença textual  numa das histórias típicas dos tempos atuais 
pertencente ao cabedal da ficção científica. Temos um mundo de  possibilidades, 
é preciso abrir  portas e janelas para arejar a crítica e o ensino da literatura. Algo 
parecido com a teoria   das equivalências das janelas  tão ao gosto de Brás 
Cubas.  
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OUTRAS CONCLUSÕES  
 
Com certeza sobraram lacunas e conceitos a serem discutidos, porém 

entendo por bem que estas palavras  também devam fazer menção à  questão do 
gênero romance.  
  

Sobre a natureza do romance, as questões de gêneros e suas implicações. 
 

A definição do  romance tem  muitos teóricos  todos em geral são unânimes 
em localizar seu nascimento em torno do século XVI na Europa. Essa data 
referência pode variar em séculos ou mesmos em anos. O critério para essa 
variação envolve a que elemento do romance se está dando ênfase, se é humor a 
data com certeza se manterá inalterada,  porém se a ênfase recair sobre a voz 
que narra a obra, a idéia de uma data de origem vai variar muito. Com esse ponto 
de vista Bakhtin vai fundamentar suas teses na obra “Questões de Literatura e de 
Estética – A Teoria do Romance”. Nesta obra, vamos encontrar a seguinte 
afirmação no capítulo IV A Pessoa que Fala no Romance : 
 

“A pessoa que fala e sua palavra como objeto de reflexão e do discurso são tratados na 
esfera da ética e do direito, unicamente em razão do interesse especial destas esferas. A estes 
interesses especiais e a essas opções estão submetidos todos os processos de transmissão de 
elaboração e de enquadramento da palavra de outrem. No entanto, mesmo aqui, os elementos da 
representação literária da palavra alheia são possíveis, particularmente na esfera da ética: por 
exemplo, a representação do conflito entre a voz da consciência e as outras vozes do homem ou o 
diálogo interior do arrependimento, etc. do romance literário em prosa. Os tratados de ética e 
sobretudo as confissões podem encerrar elementos muito significativos: por exemplo, Epicteto, em 
Marco Aurélio, em Santo Agostinho, em Petrarca, estão presentes os embriões do “romance de 
peripécias” e do “romance de aprendizagem”.” (Bakhtin, Mikhail. Questões de Literatura e de 
Estética, 2002, p.149, c. IV) 

 
A citação de Santo Agostinho por Mikhail Bakthin, colocando a questão da 

representação do conflito entre a voz da consciência e as outras vozes do homem, 
de Deus, ou o diálogo interior do arrependimento são índices para se afirmar que 
na obra de autores como Santo Agostinho está um embrião de um romance de 
peripécias e do romance de aprendizado. Isto é, corroborados pela leitura levada a 
cabo, pois o que se depreende das observações deste trabalho é que o romance 
de peripécias Memórias Póstumas de Brás Cubas tem semelhanças com a obra 
Confissões de Santo Agostinho, algo que foi constatado por esse trabalho. Isto 
coloca em evidência que a construção do Romance brasileiro do século XIX  é 
credora desta fonte o que comprova a afirmação de Bakthin.  
 

Outra afirmação  que Bakhtin faz nessa obra no mesmo capítulo é: 
 

“Ainda mais significativo é o peso do nosso tema na esfera do pensamento e da palavra 
religiosa (mitológica, mística, mágica). Seu principal objeto é o ser que fala: uma divindade, um 
demônio, um anunciador, um profeta. O pensamento mitológico em geral não ignora as coisas 
inanimadas, mudas. A adivinhação da vontade da divindade, do demônio (bom ou mau), a 
interpretação dos signos da cólera ou da boa vontade, os presságios, as instruções e, finalmente, a 
transmissão e a exegese das palavras diretas de Deus (a revelação) de seus profetas, santos, 
anunciadores – e de modo geral a repercussão e a interpretação da palavra inspirada por Deus 
(diferente da palavra profana) – eis os atos muito importantes do pensamento e da palavra religiosos. 
Todos os sistemas religiosos, mesmos os primitivos, possuem à sua disposição um imenso aparato 
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especial e metodológico que transmite e interpreta os diferentes aspectos da palavra divina 
(hermenêutica). (Bakhtin, M., 2002, p.149, c.IV) 

 
Essa afirmação, colocando a questão da voz discursiva na esfera do 

pensamento e da palavra religiosa (mitológica, mística, mágica), e declarando que 
seu principal objeto é o ser que fala, pode também ser corroborada por este 
trabalho. Toda a argumentação  apresentada dos discursos: morte em vida ( a 
narrativa do pó); morte e vida (o enredo machadiano); vida na morte ( a narrativa 
da culpa); morte na vida (a narrativa da contrição); vida e vida ( a narrativa da 
salvação), todas são similares às vozes dos livros sagrados do catolicismo e estão 
presentes na narrativa de Memórias Póstumas de Brás Cubas, nas Confissões de 
Santo Agostinho. Esta similaridade permite que essas obras possam ser 
analisadas com instrumentos da hermenêutica Bíblica católica o que em parte foi 
realizado por esse trabalho.  

 
Sobre a questão da hermenêutica Bíblica, como ferramenta para uma 

apreciação critica do texto literário, é necessário constatar que a crítica literária 
moderna já deveria ter melhor aproveitado desse instrumental. O que vemos , 
muitas vezes é um certo ranço acadêmico quanto à utilização deste suporte 
teórico. Essa aparente depreciação também se faz presente quando se trata de 
estudos Bíblicos em que considere a Bíblia enquanto gênero literário, ou também 
para a visão da Bíblia como matriz de códigos e mitos para toda literatura 
ocidental. 

 
A título de exemplo, podemos dar duas linhas da hermenêutica Bíblica que 

enriqueceria muito a moderna crítica literária, quero dizer: a abordagem histórica-
social-relacional que prioriza a localização das fontes dos textos, fazendo um 
estudo comparativo de versões, especificamente no caso dos Evangelhos. Esses 
estudos consideram tanto os fatores intrínsecos à obra, a linguagem, as pequenas 
modificações em versões diferentes, o uso de determinadas expressões 
associado a uma característica  cultural da sociedade da época. Quanto a fatores 
externos são consideradas as releituras, as interpretações, a formação cultural de 
quem escreve e para quem escreve. Outra abordagem está ligada à própria 
constituição do texto enquanto processo de assimilação à dinâmica da língua, isto 
é, um aprofundamento etimológico, comparando significados, buscando uma 
proximidade ao valor semântico original da palavra desde sua primeira utilização.  
Esse  processo é similar à busca ou descoberta do nome de Deus: Iahweh. O  ser, 
o objeto, a coisa quando nomeado ganha concretude ontológica, revela e vela o 
ser que é, foi, e será. “Eu sou o que é!- Diz Iahweh.” 

 
Uma aproximação da hermenêutica  Bíblica ao fazer crítica moderna pode 

ser vista nos estudos do canadense Northrop Frye, em sua obra “ O Código dos 
Códigos, (1982), ou aqui no Brasil na figura do saudoso Haroldo de Campos em 
suas transcriações “A Cena da Origem” (1993), e o livro de Eclesiastes, (1990). A 
todas essas obras este trabalho tem graus variados de afiliação. 
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Por fim a colocação lado a lado do discurso de Machado de Assis às 
narrativas  do Antigo Testamento, às narrativas do Novo Testamento e às 
Confissões de Santo Agostinho, permite-nos afirmar como já o foi, que a 
fragmentação do enredo tem como força ativa os deslocamentos intertextuais do 
Antigo Testamento e da filosofia Estóica, e o humor dos moralistas franceses. Os 
fatores unificadores que também se relacionam com a verossimilhança, são os 
deslocamentos intertextuais do Novo Testamento ou Evangelhos, dos moralistas 
franceses com sua critica religiosa e por fim a obra de Santo Agostinho 
Confissões. Esses deslocamentos não são os únicos, entretanto eles garantem a 
estrutura básica estilística do romance assim como definido por Bakhtin no livro 
Questões de Literatura e Estética em seu capítulo I “ A Estilística Contemporânea 
e o Romance”: 
 

“O romance, tomado como um conjunto, caracteriza-se como um fenômeno pluriestilístico, 
plurilíngüe e plurivocal. O pesquisador depara-se nele com certas unidades estilísticas heterogêneas 
que repousam às vezes em planos lingüísticos diferentes e que estão submetidos a leis estilísticas 
distintas. 
 

Eis os principais tipos de unidades estilísticas de composição nas quais o conjunto 
romanesco se decompõe habitualmente:  
  1. A narrativa direta e literária do autor (em todas as suas variedades multiformes); 
  2. A estilização de diversas formas da narrativa tradicional oral (skaz); 
  3. Estilizações de diversas formas da narrativa (escrita) semi-literária tradicional (cartas, diários, 
etc.); 
  4. Diversas formas literárias, mas que estão fora do discurso literário do autor: escritos morais, 
filosóficos, científicos, declamação retórica, descrições etnográficas, informações protocolares, etc.; 
  5. Os discursos dos personagens estilisticamente individualizados. 
Estas unidades estilísticas heterogêneas, ao penetrarem no romance, unem-se a ele num sistema 
literário harmonioso, submetendo-se à unidade estilística superior do conjunto, conjunto este que não 
pode ser identificado com nenhuma das unidades subordinadas a ele.” (Bakhtin, M. 2002, p. 73, c.I) 

   
O conceito de romance como definido por Bakhtin e comprovado através 

deste trabalho força-nos a rever a questão do gênero e as referências estilísticas e 
cronológicas que lhe fazemos a partir de sua definição. Este trabalho é fruto de  
uma permanente pesquisa nos cursos de Teoria e Crítica da Literatura e nesta 
dissertação apenas o tangenciamos. 
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Por fim uma observação: 
 
 

Para os biógrafos de Machado de Assis, e também para aqueles que acham 
que o fato de Machado de Assis ser ateu invalida muito do que foi aqui 
apresentado, peço que não se liguem às classificações como ateus, pagãos, 
cristãos, judeus mulçumanos e etc. Estas classificações são rótulos que muitas 
vezes nos ofuscam a vista. Sob esses rótulos aconteceram tragédias. Lembrem-
se que entre nós  habitantes deste planeta existem pessoas, poucas infelizmente, 
que tem uma sensibilidade tão apurada para o Criador que prescindindo desses 
rótulos, decidem transformar suas vidas e / ou trabalho numa prova de sua 
existência e dessas pessoas eu não preciso dar exemplos. Isto é uma citação.      

 
 
 
 
 

   FIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121

 
Mapeamento de algumas citações existentes na obra Memórias 

Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis: 
 

- 20 citações de autores franceses sendo quatro ligados à filosofia e a 
teologia (Blaise Pascal, Voltaire, Claude A. Helvetius, Jacques Benigne 
Bossuet);  

- 9 citações de autores gregos;  
- 16 citações de autores romanos. Totalizando vinte e cinco  citações  greco-

romanas. Destas a maioria são de filósofos, podemos perceber um 
predomínio dos estóicos (3) (Sêneca, Suetônio, Zenão, Diógenes, Épicuro, 
Sócrates, Aristóteles);    

- 19 citações Bíblicas Literais estando assim distribuídas: 
11 citações do Antigo Testamento; 
5 citações do Novo Testamento (Evangelhos); 
2 citações do Ato dos Apóstolos;  
1 citação do Apocalipse; 

- 7 citações de teólogos católicos e eventos ligados à religião católica. (Sto 
Tomás de Aquino, Tertuliano, Padre Bernardes, Antônio José da Silva, 
Concílio de Nicéia, Conversão de Constantino, Lucrécia Bórgia, filha do 
Papa Alexandre VI e a Ordem Terceira); 

- 3 citações de outras religiões (Bramanismo, Buda, Maomé); 
- 10 citações de vários autores (de várias nacionalidades, Erasmo Roterdã, 

Cervantes etc);  
- 6 citações de autores ingleses; 
- 4 citações de autores italianos; 
- 2 citações de autores portugueses;  
- 2 epígrafes. 

 
Nas páginas a seguir estão listadas todas citações por ordem de origem. A 
referência para localização na obra é por ordem de capítulos, já que em cada 
edição os números das páginas variam. A edição de referência para as listagens 
foi a edição integral, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis 
da  editora Ateliê, comentada por Antonio Medina Rodrigues. Nesta edição está 
colocada a maioria das notas listadas. 
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Citações Bíblicas 
 

• Pentateuco: Os Cinco livros de Moisés. Capítulo  I  Óbito do autor 
• Ezequias: Rei de Judá (Isaías, XXXVIII, 1-8). Capítulo VI Chimène, qui l’ eût 

dit? Rodrigue, qui l'eût cru? 
• Asna de Balãao: O Profeta Balaão enviado pelo rei de Moab para 

amaldiçoar Israel (Números 22, 22-27). Capítulo VII  O Delírio 
• Jardim do Éden (Gênesis  2). Capítulo VII  O Delírio 
• Abraão (Gênesis  12). Capítulo VII  O Delírio 
• Hebreus do cativeiros (Gênesis  12). Capítulo VII  O Delírio 
• Livro de Jó (Livro de Jó 3, 1). Capítulo VII  O Delírio 
• Compelle Intrare (Lc14,23). Capítulo XIII Um Salto 
• Compelle Intrare (Lc14,23). Capítulo CXX Compelle Intrare 
• Levanta-te, e entra na cidade (Atos 9, 7). Capítulo XXXV O Caminho de 

Damasco 
• O Caminho de Damasco (Conversão de Saulo - Atos 9). Capítulo XXXV O 

Caminho de Damasco 
• Precursor (João Batista – Lc. 1, Jo 1). Capítulo CXLII O Pedido Secreto 
• Ezequiel  (Ezequiel – Ez 2, 8-10). Capítulo CXLII O Pedido Secreto 
• Livro dos Sete Selos (Apocalipse – Ap 5, 1-3). Capítulo LXXXIV O Conflito 
• Bem aventurados... (Mt. 5, 1-12). Capítulo XXXIII Bem aventurados os que 

não descem.  
• Adão e Eva (Gênesis 2 e 3). Capítulo LV O Velho Diálogo de Adão e Eva  
• Adão e Caim (Gênesis 4, 1-16). Capítulo XC O Velho Colóquio de Adão e 

Caim 
• E Deus  viu que isto era bom. (Gênesis 1). Capítulo CIII Distração 
• Veja São João comedor de Gafanhotos (Mc 1,6-8  ). Capítulo CIX O 

Filósofo  

Citações Ligadas ao Cristianismo 
 

• São Tomás de Aquino Autor da Suma Teológica. Capítulo VII  O Delírio 
• Tertuliano, um dos Doutores da Igreja. Capítulo XI O Menino É o Pai do 

Homem 
• Padre Bernardes escritor, moralista, português. Capítulo LIX Um Encontro 
• Antonio José da Silva, teatrólogo, português Morreu queimado pela 

inquisição. Capítulo XII Um Episódio de 1814 
• Concílio de Nicéia, Símbolo de Nicéia. Capítulo XI O Menino É o Pai do 

Homem 
• In hoc signo vinces! Palavras luminosas que o imperador Constantino, teria 

visto encimando uma cruz (conversão de Constantino). Capítulo LIX Um 
Encontro. 

• Lucrécia Bórgia (1480 –1519), Filha do Papa Alexandre VI. Capítulo IV A 
Idéia Fixa. 

•  Ordem Terceira  (Associação Piedosa). Capítulo CLVII Fase Brilhante 
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Citações Francesas 
 

• Stendhal: Pseudônimo do Escritor Francês Henri Beyle (1783 – 1842). 
“Prólogo” Ao Leitor  e no Capítulo CXXXI De Uma Calúnia 

• Xavier de Maistre: Escritor Francês (1763 - 1852). “Prólogo” Ao Leitor  
• um ilustre viajante... é referência ao escritor francês  Auguste –François de 

Chateaubriand (1768 –1848). Capítulo I Óbito do Autor 
• Chimène, qui l’ eût dit? Rodrigue, qui l'eût cru? Passagem extraída da 

tragédia Cid, do teatrólogo francês Corneille (1606 – 1684). Capítulo VI 
Chimène, qui l’ eût dit? Rodrigue,qui l'eût cru? 

• Buffon: Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707 – 1788), naturalista e 
escritor Francês. Capítulo VI Chimène, qui l’ eût dit? Rodrigue, qui l'eût cru? 

• La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir. Fala de Tartufo na peça de 
Moliére. Capítulo VIII Razão Contra Sandice 

• Pascal: Blaise Pascal (1623 – 1662), matemático, físico e moralista francês. 
Capítulo XXVII Virgília? 

• Doutor Pangloss: Personagem de Cândido, novela de Voltaire (escritor e 
filósofo francês). Capítulo XLIX A Ponta do Nariz  

• Doutor Pangloss: Personagem de Cândido, novela de Voltaire (escritor e 
filósofo francês). Capítulo CXVII O humanitismo 

• Doutor Pangloss: Personagem de Cândido, novela de Voltaire (escritor e 
filósofo francês). Capítulo CLIX A Semidemência  

•  Voltaire (escritor e filósofo francês). Capítulo CXL Que explica o anterior. 
• Plancher: Pierre Plancher, impressor, editor e livreiro francês. Capítulo L 

Virgólia Casada 
• Bossuet: Jacques Bénigne Bossuet (1627 - 1704) Orador sacro francês. 

Capítulo LIX Um Encontro 
• Que voulez-vous, monseigneur — como dizia Fígaro, — c'est la misère. 

Trecho da peça O Barbeiro de Sevilha, do teatrólogo francês Beaumarchais 
(1732 - 1799). Capítulo XCI Uma Carta Extraordinária 

• Laplace: Pierre Laplace (1749 – 1827) matemático e astrônomo francês. 
Capítulo XCV Flores de Antanho 

• “a dualidade de Pascal, l'ange et la bête” - Blaise Pascal (1623 – 1662), 
matemático, físico e moralista francês. Capítulo XCVIII Suprimido 

•  Blaise Pascal (1623 –1662), matemático, físico e moralista francês. 
Capítulo XCVIII O pedido secreto  

• Heveltius: Claude Adrian Heveltius (1715 - 1771), literato e filósofo francês. 
Capítulo CXXXIII O Princípio de Helvetius 

• Guizot: François Guizot (1787 - 1874), político e historiador francês. 
Capítulo CXLVI O Programa  

• Ledru-Rollin: Político e advogado francês (1807 - 1874). Capítulo CXLVI O 
Programa 
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Citações  Latinas - Romanas 
 

• Suetônio: Caio Suetônio Tranqüilo (século I-II d.C.), historiador latino. 
Capítulo IV A Idéia Fixa 

• Sêneca: (século I d.C.) filósofo estóico, foi preceptor de Nero. Capítulo IV A 
Idéia Fixa 

• Cláudio: Imperador Romano (41 a 54 d.C).  Capítulo IV A Idéia Fixa 
• Tito: Imperador Romano (79 a 81 d.C.).  Capítulo IV A Idéia Fixa 
• Constantino: Imperador Romano  (306 a 337 d.C.). Capítulo LIX Um 

Encontro 
• Cômodo: Imperador romano (século II d.C.), filho de Marco Aurélio. 

Capítulo VII O Delírio 
•  “Arma virunque cano”: Canto as armas e o varão. Verso inicial da Eneida, 

epopéia de Virgílio. Capítulo XXVI O Autor Hesita 
• Sacrifício de Pelópidas: Refere-se ao episódio narrado por Plutarco no Vida 

dos homens Ilustres da Grécia e de Roma. Capítulo LXXXIV O Conflito 
• Domiciano: O último dos Doze Césares (51-96 d.C.). Capítulo CXVI 

Filosofia das Folhas Velhas 
• Moeda de Vespasiano: Vespasiano (7-79 d.C.), Imperador romano. 

Capítulo CLII A Moeda de Vespasiano 

 
Citações Gregas 
 

•  Juventa: Ninfa que Júpiter Transformara em fonte. Capítulo VI Chimène, 
qui l’   eût dit? Rodrigue, qui l'eût cru?  

• Cavalo de Aquiles: Janto, o cavalo do herói homérico. Capítulo VII O Delírio 
• Pandora: Deusa da mitologia helênica.  Capítulo VII O Delírio 
• Três inventos do padre Zeus: Touro, cisne e chuva são formas que Zeus 

(ou Júpiter) assume para seduzir. Capítulo XV Marcela 
• César, Sócrates e Catão: Personagens históricos que tiveram morte trágica. 

Capítulo XXIII Triste, Mas Curto 
• Épicuro: Filósofo grego (341-270 a.C.) Capítulo XXXVI A Propósito de 

Botas 
• Aristóteles: Filósofo grego (384-322 a.C.). Capítulo XLII Que Escapou a 

Aristóteles 
• Alexandre: Alexandre Magno (356-323 a.C) Rei da Macedônia. Capítulo 

LXX Dona Plácida 
• Zenão : Zenão de Enléia (cerca de 490 a 428 a.C.), filósofo estóico grego. 

Capítulo XCI Uma Carta Extraordinária 
• Prometeu de Ésquilo: Trata-se da Tragédia Prometeu acorrentado do 

teatrólogo grego Ésquilo. Capítulo XCIX Na Platéia 
• “Aquiles passeia à roda de Tróia o cadáver do adversário (Heitor).” Capítulo 

CXXIX Sem Remorsos 
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• Filopêmen: General grego (253-183 a.C.), morreu prisioneiro dos romanos. 
Capítulo CXXXVII A Barretina 

• Hipócrates: médico, filósofo grego, considerado o pai da medicina. Capítulo 
CXXXVII A Barretina 

• Maníaco ateniense: Esse episódio é relatado por Eliano, escritor grego. 
Capítulo CLIV Os Navios de Pireu 

• Diógenes: Filósofo grego (413-323 a.C.) que desprezava os bens materiais. 
Capítulo CLIV Os Navios de Pireu 

 

Citações de Autores Italianos 
 
• Francesca: Francesca da Rimini personagem de Dante Alighieri, na Divina 

Comédia, colocada no inferno juntamente com seu amante. Capítulo L 
Virgília Casada 

• Di pari, come buoi, Che vanno a giogo: “Aos pares, como bois que vão na 
cangalha.” Verso da Divina Comédia de Dante Alighieri. Capítulo LVII 
Destino 

• Candiani: Cantora Lírica Italiana que esteve no Rio de Janeiro na década 
de 1840. Capitulo LXIII Fujamos ! 

• Norma: Ópera de Bellini, em dois atos. Capítulo CIII Distração 
 

Citações de autores Ingleses 
 
• Sterne: Lawrence Sterne (1713-1768), escritor inglês autor de Tristram 

Shandy. “Prólogo” ao Leitor 
• Undiscovered country: Palavras ditas por Hamlet, na peça de mesmo nome 

de Shakespeare. Capítulo I Óbito do Autor 
• Lord Byron: Célebre romântico inglês (1788-1824). Capítulo XXII Volta ao 

Rio 
• Otelo : Peça de Shakespeare.  Capítulo XCVIII Suprimido 
• Gulliver: As Viagens de Gulliver, de J. Swift (1667-1745). Capítulo C O 

Caso Provável 
• Lady Macbeth: Personagem da tragédia Macbeth, de William Shakespeare. 

Capítulo CXXIX Sem Remorsos 
 
Citações de Autores Portugueses 
 

• Viera: Padre Antônio Vieira (1608 – 1697), célebre, pregador, orador sacro. 
Capítulo  LIX Um Encontro 

• Lusíadas: Poema épico de Luiz Vaz de Camões (1524? – 1580). Capítulo 
CIII Distração 
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Citações de Outras Religiões 
 

• Bramanismo: Religião dos antigos hindus. Capítulo CXVII O humanitismo 
• Muhammed: Maomé, fundador do Islamismo. Capítulo CXXVII Formalidade 
• Buda: Nome mais comum com que se designa Sidharta Gautama ou 

Sakiamuni, o fundador do Budismo. Capítulo CLVII Fase Brilhante 
 

Citações de outros autores 
 
• Asno de Sancho: refere-se ao animal cavalgado por Sancho Pança, no livro 

D. Quixote de Miguel Cervantes (1547 - 1616). Capítulo XV Marcela 
• Klopstock: Frederico de Klopstock (1724 - 1803), poeta alemão do Pré-

romantismo autor da epopéia Bíblica Messiada. Capítulo XV Marcela 
• Bakbarah: Um dos inúmeros personagens da obra Mil e uma noites, de 

origem persa. Capítulo XVIII Visão do Corredor  
• Gessler: Espécie de ministro austríaco no século XIV. Capítulo LIX Um 

Encontro 
• Tamerlão: Célebre general tártaro, fundador do segundo Império Mongol 

(1336 –1405). Capítulo LXIX Um Grão de Sandice 
• Pega de Sintra: Referência à Lenda portuguesa de ave que rouba uma rosa 

de amante de rei português o que o denuncia. Capítulo LXXXII Questão 
Botânica  

• Sultana Scheherazade: Personagem principal do livro As Mil e uma noites. 
Capítulo LXXXV O Cimo da Montanha   

• Estela: Estela Sezefreda (1819 - 1874), conhecida atriz da época, esposa 
do ator João Caetano. Capítulo XCVIII Suprimido 

• Rainha Navarra : Margarida de Navarra (1492 - 1549) Autora de 72 contos 
que formam Heptamêron. Capítulo CXXXI De Uma Calúnia. 

• Ministério Paraná: Ministério organizado em 1853 por Honório Hermeto 
Carneiro Leão (1801 –1856), Marquês de Paraná. Capítulo CXXXV Oblivion 

• Erasmo: Desidério Erasmo, ou Erasmo de Roterdã (1467 – 1536), 
humanistas da Renascença, autor do Elogio à Loucura. Capítulo CXLIX 
Teoria do Benefício 
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