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RESUMO 

 

 

A proposta deste estudo é investigar como a divisão autoral é processada no romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas e qual sua representação para o cientificismo-realista 

literário do século XIX. Apresenta como foco central o questionamento sobre a paternidade 

autora. A análise crítica se concentrou nas estratégias dessa disseminação autoral por meio de 

três princípios básicos: a duplicidade dos prólogos de abertura entre Brás Cubas – autor 

suposto - e Machado de Assis - a assinatura autoral inscrita no livro; a ficção do autor morto e 

a concepção de autobiografia como retrato do autor real, colocando em questão as fronteiras 

entre autor ficcional e empírico; as citações truncadas e os contínuos deslocamentos do autor 

suposto – Brás Cubas - para a função de leitor do próprio livro que escreve, o que faz do leitor 

autor, promovendo a corrosão da unicidade autoral. Como conclusão, o estudo demonstrou 

que o questionamento da paternidade autoral em Memórias Póstumas foi um elemento 

desestabilizador do modelo de romance do realismo-naturalismo do século XIX, bem como 

abalou os pressupostos da crítica de fontes por meio da ficção de leitura autoral responsável 

por citações roídas de um autor-leitor “que nos fala do outro lado do mistério”.  

 

 

Palavras-chave: Machado de Assis; Memórias Póstumas de Brás Cubas; paternidade autoral; 

disseminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this study is to investigate how the authoral division is processed in the 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas and what it represents to the realistic-cienficist 

literary patterns of the XIX century. Having as a central focus the questioning about the 

authorial signature, the critical analysis concentrated itself  in the strategies of this authorial 

dissemination through three basic principles: the duplicity of the opening prologues between 

Brás Cubas – supposed author – and Machado de Assis – the authorial signature inscribed in 

the book; the fiction of the dead author and the conception of autobiography as a portrait of 

the real author, questioning the frontiers between the fictional and empirical author; the 

truncated citations and the continuous dislocations of the supposed author – Brás Cubas – to 

the function of reader of his own book, which turns the reader into an author, promoting a 

corrosion of the authorial unity. As a conclusion, the study demonstrated that the questioning 

of the authorial signature in Memórias Póstumas was an instabilizing element of the romance 

standard in the realism-naturalism of the XIX century, also affecting the criticism of the 

sources  by means of the authorial reading fiction responsible for the gnawing citations of an 

author-reader “that speaks to us from the other side of the mistery”. 

 

Key-words: Machado de Assis; Memórias Póstumas de Brás Cubas; authorial signature; 

dissemination. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicado 

pela primeira vez em folhetim, na Revista Brasileira, em 1880, tem sido objeto de inúmeros 

estudos críticos. Apesar disso, acreditamos que tais estudos sobre a obra estão longe de serem 

esgotados. Isso porque a consideramos uma narrativa singular dentro da literatura brasileira, 

pois, a partir dela, o autor firma um estilo próprio de linguagem. Como diria Afrânio 

Coutinho, Machado constrói “um mundo à parte, um estilo composto de técnicas precisas e 

eficazes, e uma galeria de tipos absolutamente realizados e convincentes.” (2004, p. 152). 

Longe de seguir o padrão de romance dentro da concepção realista-cientificista do 

século XIX, Machado nos apresenta um narrador - Brás Cubas – que, além da posição 

singular de morto que escreve, atua também como leitor da própria escritura por meio de 

freqüentes desvios e comentários metadiscursivos. Mantém uma relação de amor e ódio com 

seu interlocutor - o leitor existente do outro lado do mistério –, colocando-o inúmeras vezes 

numa posição desconfortável ao referir-se a ele ora de maneira desprezível, ora tornando-o 

seu cúmplice.  

Memórias Póstumas de Brás Cubas é mais do que um romance em primeira 

pessoa. Trata-se da autobiografia de um autor morto, fato que coloca em questionamento a 

fronteira entre a concepção realista de autobiografia centrada na presença de um autor vivo e 

real e aquela centrada na ficção de autor, isto é, um autor cuja vida está no que escreve e lê. É 

nesse universo verossímil e potencial, “tecido a ponto precário com a agulha da imaginação”, 

que Brás Cubas existe como figura, enfrentando a concepção imitativo-cientificista do 

Realismo do século XIX. Afinal, a razão recebe um ultimatum ao ser confrontada com um 

autor fantasmático, isto é, um defunto que é autor, contrariando a lógica racional de um autor 

que vem a ser defunto a posteriori. 

Diante disso, nossa pesquisa objetiva estudar a divisão autoral em Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. Afinal, quem é o autor do romance, já que em seu enredo faz-se 

presente um autor que assume ficcionalmente múltiplos papéis, provocando uma divisão 

latente de autoria, a qual se desvincula da concepção realista-cientificista do século XIX? 

 A partir desse deslocamento no discurso de Memórias Póstumas, nossas hipóteses 

girarão em torno de três eixos.  

O primeiro centra-se sobre o deslocamento autoral para dentro e para fora do livro, 

isto é, o deslocamento do autor efetivo, Machado de Assis, para dentro do livro, seja por meio 
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de sua assinatura no prólogo de Memórias Póstumas, seja por meio do autor ficcional ou 

suposto, que é Brás Cubas. Tal deslocamento põe em questão as fronteiras entre realidade e 

ficção e, dessa forma: 

  
“não há autor sem assinatura que imponha a presença do autor, 

mas o texto assinado separa o nome próprio do portador, 

perturba-lhe a referência, de modo que a marca de presença do 

autor é, ao mesmo tempo, a força que o torna ausente.” 

(BAPTISTA, 2003, p. 147).  

 

O segundo se constrói a partir das referências a outros autores como Sterne, Xavier 

de Maistre, Stendhal, com os quais o autor ficcional partilha a composição do livro, de modo 

que os torne tão autores quanto ele. Por isso, ele não só deturpa os textos desses autores, como 

também instaura um defunto-autor, Brás Cubas, o qual adotará a forma livre de composição. 

Esse processo de composição compartilhada destroniza a figura de um único autor, pondo em 

questão os conceitos de originalidade e autenticidade da autoria, tão defendidos pela crítica 

realista-naturalista do século XIX. 

E, enfim, o terceiro refere-se às citações truncadas, que colocam em crise a 

veracidade das fontes em favor da ficção de leitura, priorizando o deslocamento autoral para a 

função de leitor-escritor. Assim, o próprio autor é leitor dos outros e de si, ou seja, é leitor da 

própria escritura, porque lê e reflete sobre ela.  

A metodologia de investigação das hipóteses far-se-á por meio da análise de 

capítulos de Memórias Póstumas, previamente selecionados, à luz de fundamentos teóricos 

que discutam a perda da paternidade autoral e o conseqüente confronto que esse deslocamento 

trará para o cânone realista-naturalista do século XIX. 

O desenvolvimento do trabalho é composto por três capítulos. No primeiro capítulo, 

O realismo machadiano e o deslocamento do modelo realista-naturalista do século XIX: 

proposições gerais - focaremos a constituição dos modelos realista e naturalista do século 

XIX, procurando diferenciá-los quanto aos métodos de trabalho, seja a partir da História 

Literária, seja a partir da concepção de realismo machadiano por meio de seus textos de 

crítica literária como: Instinto de Nacionalidade (1873) e Eça de Queirós: O Primo Basílio 

(1878).  

No segundo capítulo - A paternidade autoral em Memórias Póstumas: confronto 

com o modelo realista-naturalista do século XIX -, analisaremos as diversas estratégias que 
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promovem a dissipação da autoria, desde a duplicidade dos prólogos de abertura, entre Brás 

Cubas (a ficção de autor) e Machado de Assis (a assinatura autoral inscrita no livro), até a 

partilha da autoria com outros autores como: Sterne, Garret, Stendhal e Xavier de Maistre. As 

derivações desta postura nos levarão para o âmbito de uma reflexão mais ampla sobre 

originalidade e autenticidade da criação autoral, bem como sobre os limites entre realidade e 

ficção, cuja cisão cria um confronto direto com o pilar central do modelo de Realismo do 

século XIX. 

Como instrumentais teóricos e críticos para essa análise, apoiar-nos-emos em 

Bakhtin (1993), tendo em vista a sua concepção dialógica sobre os deslocamentos entre 

eu/outro e os reflexos dessa atitude sobre a paternidade autoral de Memórias Póstumas, e em 

Baptista (2003), crítico literário, especialmente em seu estudo sobre os limites entre o autor 

Machado (assinatura ficcional) e o autor suposto Brás Cubas. Deriva-se daí a questão da 

autobiografia de um autor morto, mas vivo considerado ficção, criando um ponto de vista 

fantástico - o de um defunto autor -, confrontando-se com a questão documental ou de cópia 

da realidade.  

Já no terceiro capítulo - As citações truncadas e a ficção de leitura autoral: a crise na 

veracidade das fontes -, pretendemos correlacionar as fontes do escritor real com as 

inventadas, deslocadas e deturpadas pela ficção da leitura autoral. Dessa forma, torna-se 

necessário investigar alguns autores que influenciaram o universo literário de Machado de 

Assis ao compor Memórias Póstumas de Brás Cubas, para que possamos refletir sobre as 

mutações que tais obras sofreram ao se deslocarem para o mundo ficcional do romance. 

Machado de Assis questiona, pela ficção de leitura, a visão determinista da influência, que se 

transforma numa citação truncada, uma nova forma de leitura-escritura, na concepção 

barthesiana. 

Para essa reflexão crítica, recorreremos aos estudos de Coutinho (1990) e de Gomes 

(2000), que investigam a questão da influência, bem como de Massa (2001), que nos oferece 

informações importantes sobre Machado-leitor à luz dos livros de sua biblioteca. Serão fontes 

fundamentais para nós, também, os trabalhos de Oliveira (2003) e Guimarães (2004), ambos 

dedicados à reflexão sobre as diversas ficções de leitor presentes em Memórias Póstumas. 

Portanto, cremos que a dissipação da paternidade autoral, presente no discurso do 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, já é uma forma de Machado romper com os 

padrões realistas e naturalistas vigentes na História da Literatura Brasileira do século XIX. 
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CAPÍTULO I – O realismo machadiano e o deslocamento do modelo realista-naturalista 

do século XIX: proposições gerais 

 

        

1.1. O Realismo no Brasil 

 

Enquanto a Europa, em pleno vigor Romântico, (final do século XVIII e início do 

século XIX), vivia as transformações ocasionadas pela Revolução Industrial, o Brasil era 

essencialmente um país agrário, monárquico e escravocrata. Ainda, no início do século XIX, o 

território brasileiro era pouco povoado e a vida cultural, com exceção das grandes cidades, 

como Rio de Janeiro, por exemplo, era praticamente inexistente. 

Mas os escritores românticos, importando os ideais europeus e imbuídos pelo 

nacionalismo gerado pela proclamação da Independência em 1822, engajaram-se também no 

projeto de criação de uma literatura autenticamente nacional. Esse valor dado à brasilidade 

revelou-se na escolha de temas literários ligados à nossa realidade social e histórica e na 

própria linguagem usada pelos escritores, que abandonaram aos poucos o tom clássico em 

favor de um estilo mais próximo da fala brasileira. 

Já nesse período, os folhetins eram publicados nos poucos jornais existentes, como 

na Gazeta do Rio de Janeiro, e atraíam a atenção do pequeno público leitor da época. Como 

muitas pessoas gostavam de acompanhar as histórias, embora não soubessem ler, tornou-se 

habitual a realização de reuniões periódicas em casas de família, onde alguém lia em voz alta 

os capítulos do folhetim. 

Apesar dos movimentos liberais que se formavam, em oposição às correntes 

dominantes, só nos últimos anos dessa década, ocorreriam o fim da escravidão e a 

proclamação da República. Assim, de Brasil-Império passaríamos, mais tarde, ao regime 

Republicano. 

Com a abolição da escravatura em 1888 e o crescimento da lavoura cafeeira, 

aumenta a procura por mão-de-obra. Assim, os senhores de café passam a estimular a vinda 

de imigrantes para o trabalho nas grandes fazendas. Paulatinamente, os imigrantes se integram 

à vida brasileira e, com isso, começam a trabalhar também nas casas de família, nas indústrias 

ou, ainda, no comércio. Assim, devido à integração numerosa de imigrantes, principalmente 

italianos, nas plantações de café, houve possibilidade de progresso na economia rural, 

tornando-os assalariados. 
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Contudo voltados exclusivamente para o lucro imediato, os capitalistas não se 

preocuparam com a condição de vida e de trabalho dos proletariados imigrantes, que se 

amontoavam em casebres miseráveis e cortiços sem saneamento básico, contraindo as mais 

variadas doenças como cólera, tifo, pneumonia, tuberculose. Em síntese, essa é a realidade 

histórico-social, cheia de contradições e miséria.  

Ainda, o fim da escravidão fomentou, de forma negativa, a reação da classe 

oligárquico-senhorial:  

 
“No crepúsculo do Segundo Reinado, o partido liberal tentará 

completar a abolição pela federalização do país; mas a 

superposição do descontentamento da classe senhorial, não 

indenizada pela perda dos escravos, à agitação dos oficiais do 

Exército, pouco prestigiados socialmente, e bastante infiltrados 

pelo republicanismo positivista, resultou na proclamação da 

República (1889)”. (MERQUIOR, 1996, p. 147).  

 

A princípio, o novo regime se apoiaria nos anseios das classes médias urbanas, que 

se encontravam em contínuo desenvolvimento. No entanto, o governo dos primeiros 

presidentes civis, “representantes do patriciado paulista, a República se tornou federalista e 

conservadora.” (MERQUIOR, p. 148). 

Insatisfeita, a classe média constituída por funcionários do Estado, militares e 

profissionais liberais continuaria reivindicando seus direitos, mesmo diante da hegemonia dos 

coronéis e dos altos impostos cobrados pelo Governo Republicano para suprir os prejuízos 

com a exportação do café. 

Mais consciente e numerosa, a classe média se esforçava por subir social e 

politicamente.  
 

“Em sua luta pela aquisição de status, vários segmentos da 

classe média timbraram em prestigiar valores tipicamente 

burgueses, como o saber e a agilidade intelectual. Na 

civilização ocidental, desde a Renascença, a valorização das 

virtudes intelectuais fora um traço burguês, uma estratégia pela 

qual a burguesia contrapunha uma aristocracia do espírito, 

conquistada pelo estudo e pelo trabalho, à nobreza hereditária 

das camadas senhoriais”. (MERQUIOR, p. 148).  
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Em meados do século XIX, a influência que os estilos pós-românticos, vindos da 

Europa, exerceram sobre os escritores de classe média propicia ainda mais produções 

literárias. Porém, devido ao fato de o Brasil estar “atrasado literariamente”, já que,  

 
“na estréia de Flaubert, a ficção nacional estava hipnotizada 

pelo triunfo da prosa indianista: O Guarani, um ano mais novo 

que Madame Bovary (1856). Foi o romance naturalista, à 

Zola, que trocou a objetividade esteticista de Flaubert pela 

análise de pretensões científicas, que constituiu, entre nós, a 

primeira  manifestação de peso de um estilo pós-romântico.” 

(MERQUIOR, p. 150). 

 

Mesmo diante dessa “divergência literária”, se compararmos o número de escritores 

dessa época com os da fase romântica, concluiremos que houve um aumento considerável, 

posto que, para eles, essa posição era sinônimo de promoção social. Tais escritores eram 

prestigiados pela sociedade quando demonstravam habilidade literária, principalmente se o 

estilo fosse considerado difícil por ela. É como se o escritor precisasse enfrentar vários 

exames para ser consagrado como um exímio literato. Dessa forma: 

 
“a estética pós-romântica, quer pela sofisticação da linguagem 

(parnasianismo, impressionismo, simbolismo), quer pela 

intelectualização do conteúdo (romance naturalista, cheio de 

pretensões ‘científicas’), exercia uma função heráldica, 

hieraquizante, conferindo status aos talentos de estirpe média e 

pequeno-burguesa.” (MERQUIOR, p. 149).  

 

Escritores renomados como Machado de Assis, “munidos de informação filosófica e 

científica bem mais vasta [...], deram um sentido universalista à nossa ótica literária, 

desprovincianizando o nacionalismo romântico” (MERQUIOR, p. 149) e enfatizando a 

consciência profissional do escritor. Enfim, o escritor adquire seu verdadeiro papel na 

sociedade, não se limitando, apenas, a expressar sua individualidade, mas também em 

desempenhar 
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“um papel social, ocupando uma posição relativa ao seu grupo 

profissional e correspondendo a certas expectativas dos leitores 

ou auditores. A matéria e a forma da sua obra dependerão em 

parte da tensão entre as veleidades profundas e a consonância 

ao meio, caracterizando um diálogo mais ou menos vivo entre 

criador e público.” (CÂNDIDO, 2000, p. 67-68). 

 

Esse processo faz com que a literatura “torne-se um sistema vivo de obras, agindo 

umas sobre as outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, 

decifrando-a, aceitando-a, deformando-a.” (CÂNDIDO, p. 68).  

Esse movimento literário contínuo do qual fazem parte autor-obra-leitor faz com que 

a obra literária sirva como um espelho da realidade e atue no tempo. 

Devido ao desenvolvimento social do Segundo Reinado e, principalmente, à 

consciência do escritor adquirida gradativamente desde o Romantismo, também os autores de 

folhetim, atentos ao público feminino que se formava, buscam responder e corresponder a esta 

expectativa de mercado em formação.  

Tais romances caracterizavam-se pelas suas aventuras numerosas e descabeladas, 

pelo tom melodramático e pela freqüência de cenas emocionantes, particularmente adequadas 

a manter bem vivo o interesse do público de folhetim para folhetim. (SILVA, 2002, p. 682).  

A partir daí, a figura do leitor, e especialmente da leitora, vai ganhando realce, 

embora a função de entretenimento e de identificação fosse ainda a chave para esse diálogo 

entre o romance-folhetim e o seu público. A busca pelo leitor arguto e perspicaz, porém, já era 

uma questão defendida por Machado, mesmo naqueles contos primeiros publicados no Jornal 

das Famílias. Diante da proposta de uma nova representação literária, Machado não 

compreendia o motivo da permanência “do gosto romântico entre a nova geração e o 

desenvolvimento do romance literário”. (GUIMARÃES, 2004, p. 117).  

Ora, se existia esse “descompasso” era porque o escritor teria de rever o conceito de 

nacionalismo literário legado pelos românticos. É nesse confronto entre idealismo-realismo 

que Machado elabora um outro método de compor, o qual será motivo de descontentamento 

para alguns críticos contemporâneos seus, como é o caso de Silvio Romero, por exemplo. 

 

1.2. O método realista de composição 

 

Esse é o contexto histórico-social que dá nascimento, no Brasil, à escola Realista na 

Literatura. Os escritores realistas propõem uma representação literária da sociedade a partir da 
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observação e da análise minuciosa. Negam-se a encarar a literatura apenas como uma forma 

de entretenimento e fazem dela um instrumento de denúncia dos vícios e da corrupção da 

sociedade burguesa, por meio do método documental que, atrelado à seleção e à síntese, opera 

na direção de um novo sentido para o romance. 

A construção das personagens realistas advém da observação de tipos humanos 

concretos, passíveis de serem encontrados no cotidiano do leitor. Isso cria uma aproximação 

entre a obra e o público, além da focalização sobre o presente. Os incidentes do enredo 

derivam do caráter das personagens, ou seja, os motivos humanos são confrontados com os da 

sociedade, cujos valores são questionados. São seres vivos, humanos, repletos de qualidades e 

de defeitos; emotivos e racionais ao mesmo tempo, os quais o romance realista procura 

interpretar literariamente. 

A narrativa realista se processa lentamente e isso ocorre, segundo Coutinho (2004), 

devido à técnica analítica e às constantes digressões, já que o interesse maior está na 

representação das personagens e no movimento de sua consciência, em vez de se centrar no 

desenrolar da própria ação.  

O cotidiano da vida contemporânea é, também, um dos elementos relevantes do 

método de composição realista, focalização essa que contradiz a ideologia dos românticos 

voltada para o passado ou para o futuro. O escritor realista, porém, “encara o presente, nas 

minas, nos cortiços, nas cidades, nas fábricas, na política, nos negócios, nas relações 

conjugais, etc.” (COUTINHO, p. 10).  

Dentro dessa concepção de literatura realista, o romance expandia sua temática ao se 

interessar pela “psicologia, pelos conflitos sociais e políticos, ensaiando constantemente 

novas técnicas narrativas e estilísticas.” (SILVA, 2002, p. 671).   

Dessa forma, no século XIX, o romance realista já podia ser considerado a expressão 

literária mais importante. No lugar dos romances de entretenimento e de aventuras, com 

enredos fabulosos e complicados, repletos de felicidades inexistentes, surge a preocupação em 

representar literariamente o homem contemporâneo, nas suas mais diversas facetas. 

Em suma, os pós-românticos, realistas e naturalistas, fogem das confissões do eu. 

Buscam depurar a subjetividade romântica, embora isso não signifique neutralidade e 

ausência de marca ideológica presente nas proposições de ambas as escolas. Ocorre, porém, 

uma mudança de direção: ao invés do misticismo romântico, o desejo é, agora, o de traduzir 

os sentimentos coletivos. 
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1.3. O Naturalismo e o método de construção do romance 

 

Segundo Coutinho (2004), o positivismo de Augusto Comte, concentrado sobre o 

fatalismo científico, proclamou a ciência social como a rainha das ciências. “Os estudos 

sociológicos, dirigidos pelo positivismo, orientaram-se para a coleta de fatos, sintetizando-os 

e formulando leis e tendências para explicar a conduta e evolução da sociedade humana”. (p. 

7). 

Com a elevação do saber empírico e da mentalidade experimental, a ciência e o 

espírito de observação e de rigor comandam os padrões de pensamento, além dos estilos de 

vida, porquanto todos os fenômenos eram explicáveis por meio da ciência e governados por 

leis matemáticas e mecânicas. 

Diante da concepção realista que se notabilizava em nosso país, também o 

Naturalismo, importado de Zola e adequado ao cenário brasileiro, conquistava seu espaço 

dentro da literatura. Tida, por alguns críticos, como vertente radical do Realismo, a escola 

naturalista procurava explicar a obra a partir de estudos científicos. “Foi o romance 

naturalista, à Zola, que trocou a objetividade esteticista de Flaubert pela análise de pretensões 

científicas [...]”. (MERQUIOR, 1996, p. 108). 

Zola, na sua teoria do romance (1880) defende a idéia de que é ele o gênero ideal 

para documentar a realidade social, inclusive os fenômenos patológicos, com absoluta 

fidelidade. Assim, o estilo naturalista de Zola “é antes de tudo uma extensão literária da 

mentalidade cientificista, que empolgará o espírito europeu no refluxo do idealismo”. 

(MERQUIOR, p. 151). 

Em sua teoria do romance, Zola defende o senso de real, que consiste em “sentir a 

natureza e representá-la tal como ela é”. (1995, p. 26). Para ele, cabe ao romance naturalista 

“colocar em pé criaturas vivas, representando diante dos leitores a comédia humana com a 

maior naturalidade possível. Todos os esforços do escritor tendem a ocultar o imaginário sob 

o real”. (ZOLA, p. 24). 

A concepção de romance naturalista para Zola, então, concentra-se em três elementos 

que consideramos peculiares quando comparados à escola realista. Primeiramente, cabe ao 

romancista saber ver; em seguida, saber reproduzir; e, posteriormente, saber utilizar a 

descrição “a favor da humanidade”. 

Para que o romancista “veja”, deve iniciar sua produção literária após estudar 

minuciosamente as notas e os múltiplos documentos adquiridos ao longo de sua análise, após 

percorrer o meio que será reproduzido em sua obra e, ainda, após conviver com pessoas do 
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local a ser retratado, a fim de saber um pouco mais sobre a “matéria investigada”. Assim, o 

plano da sua produção é conduzido por tais documentações, a partir das quais se erige a 

história, isto é,  

 
“estabelece-se uma simetria, a história se compõe de todas as 

observações  recolhidas, de todas as notas tomadas, uma 

puxando a outra, pelo próprio encadeamento da vida das 

personagens, e a conclusão  nada mais é que uma conseqüência 

natural e inevitável. Vê-se, nesse trabalho, o quanto o 

imaginário tem pouca importância.” (ZOLA, p. 25). 

 

No entanto, para Zola, ver não se resume a uma tarefa simples, uma vez que cada 

olho tem uma visão particular do objeto. Portanto, “o senso real só se torna necessário quando 

nos prendemos às pinturas da vida”. (ZOLA, p. 27). É preciso vê-las como elas são para que 

se possa extrair delas sua exata impressão.  

O romancista deve possuir, também, a expressão pessoal, que advém do senso de 

real, que lhe permite conservar a imagem para que, com o desenrolar do tempo, possa 

descrever o que viu e fixou. 

 
“Desde esse momento, ele representa as personagens, habita os 

locais, entusiasma-se ao confundir sua própria personalidade 

com a personalidade dos seres e mesmo das coisas que quer 

retratar. Acaba por se tornar apenas um com a obra, pois 

absorve-se nela e ao mesmo tempo a revive por sua conta. 

Nessa íntima união, a realidade da cena e a personalidade do 

romancista já não são distintas.” (ZOLA, p. 32). 

 

Desta forma, o romancista não pode narrar um fato sem se colocar por inteiro nele. 

Por isso, autor e obra fundem-se, no Naturalismo, em nome da expressão pessoal que o faz 

ouvir “pulsar o cérebro e o coração a cada palavra. Entregam-se a ele, porque ele se torna o 

senhor das emoções do leitor, porque tem a força da realidade e a onipotência da expressão 

pessoal.” (ZOLA, p. 33).   

O terceiro elemento do método naturalista de Zola corresponde à descrição, utilizada 

a favor da humanidade. Para ele, descrever é um estado do meio que determina e completa o 

homem, isto é, a descrição faz parte da análise científica de um objeto investigado, ao 

contrário da descrição pitoresca, como tão bem diferencia: “Deixamos de estar nas 
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amenidades literárias de uma descrição em belo estilo; estamos no estudo exato do meio, na 

constatação dos estados do mundo exterior que correspondem aos estados interiores das 

personagens.” (ZOLA, p. 44). Desse modo, nos romances naturalistas são abordados os 

reflexos de  

 
“condições sociais e naturais e estabelece, como critério de 

valor, a correspondência entre ambos. As obras literárias são 

tomadas como ´documentos´ que revelam a psicologia de um 

século ou raça, ao representar a sociedade e a natureza que as 

produziram.” (VENTURA, 2000, p. 88) 

 

Ver, reproduzir e descrever. Eis os elementos que correspondem ao cerne do método 

naturalista de Zola. Método que se constitui por um cientificismo exacerbado e que 

impregnou o cenário literário brasileiro do século XIX, período em que os escritores 

buscavam encontrar na literatura uma identidade nacional. 

Para isso, procuraram reproduzir um Brasil tal qual a concepção que tinham, mesmo 

conscientes de que teriam de sacrificar a linguagem ficcional, a fim de “ressaltar o seu caráter 

de documento, de espelho ou fotografias do Brasil.” (SÜSSEKIND, 1984, p. 37). 

Diante dessa posição naturalista, perguntamo-nos: Como era possível retratar, de 

forma unívoca, um cenário como o do Brasil, constituído por divisões e contradições sociais? 

Eis um outro equívoco que a corrente naturalista nos apresenta, isto é, representar a imagem 

una de um país como o Brasil, especialmente o do século XIX. Forma-se, assim, um segundo 

paradoxo na estética naturalista brasileira.  

 
“De um lado, há a exigência de uma fidelidade documental ao 

país; de outro, a obrigação de não se copiar nada que tenha 

vindo de outro lugar. Pede-se a repetição ficcional do que se 

crê ser o país; repudia-se a repetição quando nela o que se 

repete é alienígena. Estranho jogo onde não se vê que o ´tal 

Brasil´, cuja repetição é exigida, fundamenta-se ele mesmo 

num mimetismo do que lhe vem de fora.” (SÜSSEKIND, 1984, 

p. 39).  

 

Essa questão causou polêmica entre os críticos literários do século XIX, dentre os 

quais destacamos Sílvio Romero, que negava a imitação, a falta de autenticidade de alguns 

escritores brasileiros, mas, em contrapartida, era um adepto fervoroso da aplicação do método 
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determinista, que considerava “o escritor um fruto da cultura, e esta um produto da raça, do 

meio, das tradições e das influências estrangeiras, submetido, como todos os fenômenos do 

mundo, à lei geral e básica da evolução transformista”. (CÂNDIDO, 1963, p. 108). 

Por outras palavras, “o método crítico por ele adotado na análise literária, em 

conseqüência de seu conceito, é a subordinação do estudo literário à verificação dos 

elementos extrínsecos”. (COUTINHO, 2004, p. 47). Quando falamos do método utilizado por 

Romero, não nos referimos às obras literárias, mas sim a documentos, por meio dos quais “ele 

estudava e interpretava a sociedade e o homem brasileiro, colocando-os em obediência às 

doutrinas positivistas e evolucionistas”. (COUTINHO, p. 43). 

A preocupação de Romero em estudar o homem brasileiro contribuiu para que ele, 

também, “importasse e adequasse”, os estudos realizados sobre temperamentos. Essa teoria 

repercutiu sobre Machado de Assis, que preferiu não se atrelar ao “modismo literário” a ter de 

seguir a doutrina naturalista. Por isso, seu estilo literário, em meio a essa corrente, foi 

incompreendido; restou a ele ser explicado, como o faria toda boa crítica literária naturalista, 

a partir da sua personalidade. 

 

1.4. A crítica realista-naturalista e Machado de Assis 

 

O marco inicial do Realismo literário no Brasil, conforme os historiadores, surge 

com a publicação, em 1881, do romance naturalista, assim classificado pelos críticos, O 

mulato, de Aluísio Azevedo, “cuja adoração foi facilitada pelas correntes doutrinárias que se 

vinham afirmando no Brasil ao longo dos anos 70.” (MERQUIOR, 1996, p.152). Ao seu lado, 

porém, na mesma data, surge um oponente: o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

de Machado de Assis, fruto do trabalho de um escritor que assume o método de observação e 

análise não só do contexto histórico-social, mas também do cenário do que se entendia por 

realismo, confundido, muitas vezes, com o naturalismo literário. 

Diversos estudos sobre Machado de Assis resumem-se na tentativa de explicar a 

causa de seus tormentos sociais a partir dos obstáculos sofridos pelo autor desde o seu 

nascimento até a doença nervosa que tanto o abalou. Entretanto, tais sofrimentos não 

correspondem exclusivamente à vida de Machado de Assis, mas sim a todos aqueles que 

sofriam preconceitos. Então, justificar a genialidade do autor apropriando-se do seu destino é 

o mesmo que reduzir sua capacidade intelectual a uma questão biográfica. 

Dessa forma, “sua vida é sem relevo comparada à grandeza da obra, e que interessa 

pouco, enquanto esta interessa muito” (CÂNDIDO, 1995, p. 20), posto que, apesar de uma 
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vida modesta, penosa, o menino, filho de uma lavadeira e de um pintor de paredes, torna-se 

jornalista, poeta, dramaturgo, romancista e presidente da Academia Brasileira de Letras. 

Exercendo cargo público a partir de 1874, Machado de Assis ingressa no Ministério 

da Agricultura, onde a partir dos trinta e cinco anos vai ser constantemente promovido. Lá, 

trabalha em uma seção em que era encarregado de assuntos sociais, como a escravidão. Ele 

foi incumbido de acompanhar a aplicação da lei de 28 de setembro de 1871, a chamada Lei do 

Ventre Livre. 

Esse contato vivo com a sociedade brasileira de seu tempo teve grande influência na 

forma como o autor a representou literariamente. Estes fatos contribuíram para que Machado 

se mantivesse sempre cético em relação ao progresso, pois sabia que, mesmo ocorrendo 

algumas modificações na sociedade, como a abolição da escravatura, por exemplo, sua 

estrutura básica permaneceria a mesma. 

Como se vê, ao contrário do que dizem alguns críticos sobre o fato de Machado 

permanecer alheio aos aspectos sociais de seu tempo, temos em nossa literatura um 

observador agudo da realidade brasileira e da formação dessa sociedade. Ele soube 

representar artisticamente e por vários ângulos essa forma de sociedade que criava 

mecanismos para manter, ao longo do tempo, estratégias de exceções e privilégios. 

Em sua primeira fase, a crítica afirma que Machado de Assis não se contrapunha nem 

ao estilo de vida da sociedade brasileira. Tal posição reverbera no tratamento que o narrador 

em terceira pessoa dá às suas personagens, resultando num pacto de bom senso que irá 

mostrar a maneira adequada de agir numa sociedade conformista, princípios, até então, 

respeitados pelo autor.  

Por trás dessa visão edificante, de quem quer colaborar para elucidar a sociedade e 

torná-la mais civilizada, está, também, a busca de prestígio pessoal de Machado, aderindo à 

convencionalidade da vida, o que, segundo Cândido (1995) significava: 

 
“um escritor poderoso e atormentado, que recobria os seus 

livros com a cutícula do respeito humano e das boas maneiras 

para poder, debaixo dela, desmascarar, investigar, 

experimentar, descobrir o mundo da alma, rir da sociedade, 

expor algumas das componentes mais esquisitas da 

personalidade.”  (p. 21)  

 

Essa posição torna-se evidente, para nós, em 1873, época em que o escritor faz uma 

avaliação da literatura brasileira com o texto crítico: Notícia da atual literatura brasileira – 
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Instinto de nacionalidade. Nesse ensaio, Machado questiona a noção de nacionalismo 

literário por se tratar de uma visão mimética, de cópia do exótico. É a essa lógica de pretensa 

reprodução fiel da realidade que Machado se opõe; sua busca consiste, pois, em expressar 

literariamente: 

 
“um sentimento nacional profundo e íntimo. No que concerne 

ao romance, ele sugeria a necessidade de se procurar a análise 

de paixões e o contraste de caracteres [...] em detrimento da 

descrição da natureza e costumes do país, procedimento até 

então predominante no romance brasileiro.” (GUIMARÃES, 

2004, p. 117).  

 

Dessa forma, temos, neste período, um Machado que é contrário à posição defendida 

pela crítica naturalista brasileira: a produção de uma literatura que deveria receber influência 

do meio, da raça e dos costumes da sociedade em voga, utilizando como critérios de 

identificação nacional o método documental, onde a reprodução e a descrição são empregadas 

em nome da ciência. 

Para Machado, a idéia dos escritores de sua época, de uma literatura de fundação da 

nacionalidade literária no país, limitaria a literatura brasileira e a colocaria em uma camisa-

de-força. É essa posição, de observador arguto da sociedade de seu tempo, que ele assumirá 

durante sua vida de literato.  

Seu método de compor consiste em transformar a matéria-prima “proveniente de 

fontes as mais díspares – dos escritores lidos, do patrimônio comum, do acervo popular, dos 

tesouros de frases feitas, da sabedoria anônima, dos fatos da vida cotidiana” (COUTINHO, 

1990, p. 48) - em temas e formas novas nacionais e universais à sua maneira e que, portanto, 

não fogem da sua realidade social. 

Ao contrário dos naturalistas que vêem a obra como uma ideologia determinista,  
 

“[...] sua obra reflete os problemas de seu povo, seus costumes, 

preocupações, ideais, dificuldades, tendo vivido dentro dele, 

recolhendo a sua experiência vital acumulando-a na alma. O 

nacional não se opõe ao universal e nele está implícito o 

popular.” (COUTINHO, p. 49).  

 

Talvez fosse por isso que o crítico literário Sílvio Romero o acusava de estar alheio 

ao contexto histórico-social do século XIX. Para ele, os seres representados literariamente 
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pelo escritor mestiço não chegam “a ser verdadeiras figuras que se gravem na mente do 

público leitor.” (ROMERO, 1992, p. 308). Nem Machado almejava que elas se gravassem, já 

que essa postura era típica da corrente naturalista a que ele tanto se opunha: ver, gravar, 

reproduzir para se adquirir autenticidade a fim de que também o leitor tivesse convicção de 

que a obra era verdadeira.  

Desse modo, Romero somente valoriza no estilo machadiano aquilo que, segundo 

sua perspectiva, responde ao método naturalista, presente em alguns excertos de Memórias 

Póstumas: “os melhores trechos de seus livros são aqueles em que revela as qualidades de 

observador de costumes e de psicologista, aqueles em que dá entrada a cenas de nosso viver 

pátrio, de nossos usos e sestros sociais.” (p. 308). 

Todavia, essa reflexão romeriana logo se esvai, quando, em Instinto de 

Nacionalidade, Machado nos apresenta um modo de sentir “a alma brasileira” em vez de, 

simplesmente, observá-la: “Há um modo de ver e sentir, que dá a nota íntima da 

nacionalidade, independente da face externa das coisas” (ASSIS, 2004, p. 35); ou seja, o 

escritor propõe a representação da nacionalidade no estilo da obra, em sua constituição 

interna, sem se limitar a fatores extraliterários. 

Romero, ainda, à luz do método naturalista de sua crítica, explica a composição 

literária de Machado como fruto de seu temperamento, o qual descontenta o crítico, 

justamente, pela falta da expressão pessoal: “Suas comédias são contos dialogados sem vida 

autônoma, sem as vantagens da novelística e com os defeitos que resultam de certa frieza 

própria de seu temperamento.” (p. 308). 

Por outro lado, o que faz o crítico se sentir realizado é quando interpreta, tal qual 

Zola, que Machado se coloca por inteiro na obra: “Quando, pois, o escritor dá largas ao seu 

próprio temperamento produz as melhores e mais espontâneas páginas de seus livros.” (p. 

320). 

Do mesmo modo age Romero, quando crê que Machado reproduz, no capítulo X de 

Memórias Póstumas, “a cor local e veracidade de observação” (p. 309) e ainda, no XI, 

quando afirma que Machado retratou, sem cortes, os costumes da sociedade escravocrata de 

seu tempo. No entanto, sabemos que o estilo literário machadiano em nada corresponde ao 

modelo naturalista, uma vez que abomina o método documental como cerne de uma obra 

literária, como expôs, em 1878, no texto crítico O Primo Basílio, de Eça de Queirós, que 

veremos adiante. 

O fato de Romero explicar o temperamento de Machado como fator determinante de 

sua composição literária - “A própria quietude de seu temperamento levou-o ao uso da 
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introspecção, da meditação solitária e absorvente dos espetáculos do mundo subjetivo, que é 

sempre misterioso” (p. 319) - comprova a postura determinista do crítico ao enfatizar questões 

sociais, bem como as de raça e meio, como aspectos que recaem diretamente sobre a obra 

machadiana. 

Há, portanto, dois elementos que correspondem à posição de Romero diante do estilo 

de compor machadiano. Por um lado, reconheceu a contribuição de Machado para a literatura 

nacional, mas, por outro, se contrapôs àqueles elementos dos quais Machado se apropria para 

compor seus romances como: a mania filosofária, o humor e o pessimismo. Julga tais fatores 

como extrínsecos ao caráter nacionalista de uma verdadeira literatura e, por isso, para ele, 

Machado “Não tem, por certo, tido influência quase nenhuma no espírito nacional [...] pela 

falta de calor, de comunicabilidade, de entusiasmo, de vida, essa centelha de proselitismo 

própria das almas combatentes.” (ROMERO, 1992, p. 316). 

Em síntese, no ensaio Instinto de Nacionalidade, Machado afirma que, para ser um 

poeta nacional, não é preciso citar, em seus versos, nomes de aves ou flores nativas, o que, 

segundo ele, conferiria o caráter de nacional somente ao vocabulário. Cabe ao escritor, então, 

inscrever na obra a força imaginativa e ficcional, que resultará em uma linguagem literária 

autônoma, na qual o que menos importa é a reprodução de fatores externos a ela. 

É à luz de seu próprio método realista de compor que Machado faz uma crítica 

severa ao romance O primo Basílio, de Eça de Queirós (1878), por apresentar uma forma de 

realismo exacerbado, ou de naturalismo, diríamos nós, pelas minuciosas e exatas descrições 

dos costumes sociais: “O Sr. Eça de Queirós é um fiel e aspérrimo discípulo do realismo.” 

(ASSIS, 2004, p. 903), além daquilo que julga ser imitação de Zola:  

 
“O próprio O Crime do Padre Amaro é imitação de Zola, La 

Faute de l,Abbé Mouret. Situação análoga, iguais tendências; 

diferença do meio; diferença do desenlace; idêntico estilo; 

algumas reminiscências, como no capítulo da missa, e outras; 

enfim, o mesmo título.” (ASSIS, 2004, p. 903-904) 

 

É sabido que Machado não critica o talento de Eça, mas sim a doutrina, da qual ele se 

tornara adepto: “tratamos de repelir a doutrina, não o talento, e menos o homem - em que o 

escuso e o torpe eram tratados com um carinho minucioso e relacionados com uma exação de 

inventário.” (ASSIS, p. 904). 
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Outro ponto de questionamento no romance de Eça é, segundo Machado, a 

construção da personagem Luísa, vista como “um caráter negativo, e, no meio da ação ideada 

pelo autor, é antes um títere do que uma pessoa moral.” (ASSIS, p. 905). O fato de seu caráter 

repercutir de forma negativa no romance é porque falta a ela consciência da situação em que 

se encontra e, não fosse pela perícia de construção de outra personagem - Juliana, “o caráter 

mais completo e verdadeiro do livro” (ASSIS, p. 906), o romance não teria fôlego de seguir 

até o final.  

Mas, apesar de o romance não ter seu gran finale súbito, devido às cartas, que o salva 

dessa catásfrofe, essa questão não o tornou mais interessante aos leitores finos, como por 

exemplo, o próprio Machado de Assis:  

 
“Se escreveis uma hipótese dai-me a hipótese lógica, humana, 

verdadeira. Sabemos todos que é aflitivo o espetáculo de uma 

grande dor física; e, não obstante, é máxima corrente em arte, 

que semelhante espetáculo, no teatro não comove a ninguém; 

ali vale somente a dor moral. Ora bem; aplicai esta máxima ao 

vosso realismo, e, sobretudo proporcionai o efeito à causa, e 

não exijais a minha comoção a troco de um equívoco.” (2004, 

p. 907) 

 

 A evidente luta entre criada e patroa, a morte da primeira e a doença da segunda, 

constituem cenas peculiares, excessivamente descritivas, “onde a pena do autor chega ao 

extremo de correr o reposteiro conjugal” (ASSIS, p. 907), e acabam ocultando, segundo o 

crítico, o ponto principal da trama. 

Todavia, a postura crítica de Machado diante de O primo Basílio causou polêmica 

entre aqueles que defendiam a composição do romance queirosiano, tanto que foram 

publicados dois artigos em defesa da obra, aos quais Machado respondeu:  

 
“Parece que a certas porções de leitores desagradou a 

severidade da crítica. Não admira; nem a severidade está muito 

nos hábitos da terra, nem a doutrina realista é tão nova que não 

conte já, entre nós, mais de um férvido religionário. Criticar o 

livro era muito; refutar a doutrina, era demais.” (ASSIS, p. 

909). 
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Ao dar essa resposta, Machado firmava sua oposição ao método realista-naturalista, 

posto que, para ele, não passava de um modismo literário. O crítico contesta, pois, o fato de 

Eça de Queirós resolver seguir fielmente essa “cartilha” o que o levou a cometer excessos em 

seu romance: 

 
“tom carregado de tintas, que nos assusta e acrescenta [...] que 

se a doutrina do Sr. Eça de Queirós fosse verdadeira, ainda 

assim cumpria não acumular tanto as cores, nem acentuar tanto 

as linhas; e quem o diz é o próprio chefe da escola, de quem li 

há pouco, e não sem pasmo, que o perigo do movimento 

realista é haver quem suponha que o traço grosso é o traço 

exato.” (ASSIS, p. 908).  

 

Assim, norteando-nos pelas palavras de Machado de Assis, vemos que o romance de 

Eça de Queirós apresentava, em linhas gerais, um exagero de realismo que enveredou para o 

seu grau máximo: o naturalismo. Por isso, a preocupação de Machado consiste em destoar 

desse “messianismo literário que não tem a força da universalidade nem da vitalidade” e que 

pode ser útil apenas “[...] para corrigir o excesso da sua aplicação.” (ASSIS, p. 913). 

A concepção machadiana de arte e de literatura leva em consideração o caráter 

imaginativo inscrito na obra, bem como as questões histórico-sociais de sua época. Todavia, 

deve-se evitar o excesso de elementos como a “descrição minuciosa, quase técnica, das 

relações adúlteras” (ASSIS, p. 913), como os encontrados em O Primo Basílio. 

Memórias Póstumas de Brás Cubas segue, portanto, na direção oposta ao que 

Machado considera os perigos do excesso realista do modelo de Zola: o “traço grosso” da 

técnica de inventário no afã da exatidão ao real representado. Prova disso é que o romance em 

questão não somente representa, literariamente, o homem de seu tempo, como também nele 

inscreve a cultura universal por meio da apropriação de clássicos contemporâneos seus, no 

âmbito da filosofia, da ciência, da história, da arte e da literatura. 

 

 

 

 

 

 



 19

CAPÍTULO II – A paternidade autoral em Memórias Póstumas: confronto com o 

modelo realista-naturalista do século XIX 

 

 

2.1. Estratégias de deslocamento e dissipação dentro-fora do livro 

 

Após a Dedicatória e um irônico prólogo Ao leitor, o defunto-autor Brás Cubas, livre 

de qualquer compromisso com a sociedade, uma vez que se encontra “do outro lado do 

mistério”, começa a narrar sua autobiografia. 

Na condição de defunto-autor pode, impunemente, difamar amigos e inimigos e 

declarar, sem nenhuma culpa, suas intenções mais repugnantes e suas ações mais ordinárias. 

Schwarz (2000) afirma que, devido à impossibilidade de Machado escrever romances que 

justificassem, mesmo com restrições, o sistema social brasileiro, “encontrou uma solução 

brilhante: num romance em primeira pessoa faria com que as classes dominantes se 

condenassem a si mesmas, por meio de um representante seu.” (p. 116). 

É nessa sociedade escravista e patriarcal, mas já em processo de modernização que 

se forma, ficcionalmente, o protagonista Brás Cubas, posto que o defunto-autor nasce a partir 

de uma ousada composição estilística, o que evidencia a objeção de Machado pelo estilo 

naturalista, uma vez que nada corresponde ao caráter puramente mimético, defendido por essa 

vertente literária. 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, desde o prólogo Ao Leitor, da 4a. edição 

(1899), já questiona o mito autoral, fazendo com que reflitamos sobre ele: quem é o autor do 

livro afinal? Machado de Assis, autor empírico, ou a sua assinatura ficcional no prólogo de 

abertura, ou ainda Brás Cubas, o autor suposto, a quem concede todo o mérito da autoria? 

 
“A primeira edição destas Memórias Póstumas de Brás Cubas 

foi feita aos pedaços na Revista Brasileira, pelos anos de 1880. 

Postas mais tarde em livro, corrigi o texto em vários lugares. 

Agora que tive de o rever para a terceira edição, emendei ainda 

alguma coisa e suprimi duas ou três dúzias de linhas. 

Assim composta, sai novamente à luz esta obra que alguma 

benevolência parece ter encontrado no público. 

Capistrano de Abreu, noticiando a publicação do livro, 

perguntava: ‘As Memórias Póstumas de Brás Cubas são um 

romance?’ Macedo Soares, em carta que me escreveu por êsse 
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tempo, recordava amigamente as Viagens na minha terra. Ao 

primeiro respondia já o defunto Brás Cubas (como o leitor viu 

e verá no prólogo dêle  que vai adiante) que sim e que não, que 

era romance para uns e não o era para outros (...).” (ASSIS, 

MPBC1, 1975, p. 95) [grifos nossos]. 

  

Com efeito, essas três instâncias autorais guardam uma diferença entre si e, segundo 

Baptista (2003), enquanto o empírico é a pessoa biográfica, fora do espaço ficcional, as duas 

outras instâncias estão dentro desse espaço: a assinatura enquanto o “eu” escritural do seu 

outro, o biográfico (como diz Barthes, o eu biográfico não é igual àquele que escreve “eu”) e 

o autor suposto enquanto aquela figura ficcional que, meta-discursivamente, assume ser o 

autor do livro que lemos, como ocorre com Brás Cubas. 

Da mesma opinião é Irene Machado (1995, p. 91), ao afirmar que, quando Bakthtin 

se refere ao autor, ele não está pensando no autor-empírico, mas no autor como elemento 

estético, o autor suposto. É, portanto, por meio desse autor que podemos enxergar o 

plurilingüismo dentro da sua própria voz, pois, consoante Bakhtin, é por trás do relato do 

narrador que “nós lemos um segundo, o relato do autor sobre o que narra o narrador, e, além 

disso, sobre o próprio narrador.” (2002, p. 118).  

Assim, “a figura do autor suposto constitui um procedimento que transporta a figura 

do autor para o interior da ficção sem o retirar totalmente do exterior da ficção: torna-o visível 

numa linha de fronteira que delimita o romance e exige do leitor uma decisão interpretativa”. 

(BAPTISTA, 2003, p. 139) 

Dessa forma, além de narrador e personagem de suas Memórias, Brás Cubas é, 

também, aquele que se dramatiza na figura de uma espécie de narrador-autor, consciente do 

ato de escrever, conforme a categorização de Booth (1980) para esse tipo de estratégia 

retórica do autor “que cria uma versão superior de si próprio, um alter ego, tal como cria a sua 

obra.” (p. 167). 

Não bastasse isso, há ainda outra questão: o quanto o autor de Memórias Póstumas, 

no seu desdobramento entre empírico, assinatura ficcional e autor suposto Brás Cubas, é 

devedor de outros autores que, explicitamente, o influenciaram: 

 

 

                                                           
1 MPBC – Memórias Póstumas de Brás Cubas. A partir de então, para referenciar a obra nas citações, só 
utilizaremos a sigla. 
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“(...) Quanto ao segundo, assim se explicou o finado: ‘Trata-se 

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. Tôda essa gente viajou: 

Xavier de Maistre à roda do quarto, Garrett na terra dêle, 

Sterne na terra dos outros. De Brás Cubas se pode talvez dizer 

que viajou à roda da vida’.” (MPBC, p. 95) [grifos nossos].  

 

Comecemos, então, pelo prólogo da 4ª edição, o qual corresponde à assinatura 

ficcional de Machado de Assis, que faz parte do paratexto, e que, segundo Genette (2001), são 

aquelas informações que circundam o próprio texto, como: epígrafes, dedicatória, prefácio, 

títulos, nome do autor, etc. Os elementos do paratexto, como o nome já diz, não fazem parte 

do universo ficcional do texto, mas são paralelos a ele, demarcando o espaço extratextual e 

empírico da própria produção editorial do livro. No entanto, essa fronteira é ambígua, pois a 

estratégia autoral pode fazer dele peça de ficção: 

 
“O paratexto é, para nós, aquilo pelo qual um texto se faz livro 

e se propõe como tal a seus leitores, e, mais geralmente, ao 

público. Mais do que um limite ou de uma fronteira fechada, 

trata-se aqui de um umbral, ou - segundo Borges a propósito de 

um prefácio -, de um ‘vestíbulo’, que oferece a quem quer que 

seja a possibilidade de entrar ou retroceder. ‘Zona indecisa’ 

entre o dentro e o fora, sem um limite rigoroso entre o interior 

(o texto) e o exterior (o discurso do mundo sobre o texto). (...)” 

(GENETTE, 2001, p. 7-8). 

 

Na entrada do Prólogo da 4ª edição evidencia-se um paratexto do autor real, com 

informes sobre a edição do livro, antes em formato “folhetim”, depois em livro, onde o texto é 

corrigido e emendado pelo autor empírico Machado de Assis. À medida que se entra no texto, 

porém, há uma mudança de tom e o paratexto se desloca do exterior para o interior do livro, 

para o seu espaço ficcional - “Ao primeiro respondia já o defunto Brás Cubas (como o leitor 

viu e verá no prólogo dele que vai adiante)”-, fato que, para a crítica realista-naturalista da 

época devia ser, no mínimo, estranho. 

Capistrano de Abreu (1881), por exemplo, manifesta seu espanto frente à obra em 

seu artigo: As Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance?, onde revela “a 
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desorientação e a dificuldade em compreender e identificar o que há de novo e diferente no 

livro.” (GUIMARÃES, 2004, p. 185)  

A própria resposta dada à crítica e aos leitores comuns, no Prólogo da 4ª edição - 

“era um romance para uns e não o era para outros”-, já demonstra a consciência do autor 

sobre a cisão provocada por Memórias Póstumas no padrão  comunicativo com o público, 

mesmo aquele mais especializado como o crítico literário.  

Essa resposta ambivalente, entre o sim e o não, revela que a assinatura ficcional 

Machado de Assis transfere para o autor suposto, Brás Cubas, a incumbência de responder às 

questões, incorporando-as ao tecido ficcional. Essa transição implica contaminação de 

fronteiras entre o autor ficcional e suposto, o que contribui para a descentralização da 

paternidade autoral.  

Em conexão com essa questão, o final do Prólogo: 

 
“O que faz de meu Brás Cubas um autor particular é o que ele 

chama “rabugens de pessimismo”. Há na alma deste livro, por 

mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que 

está longe de vir dos seus modelos. É taça que pode ter lavores 

de igual escola, mas leva outro vinho. Não digo mais para não 

entrar na crítica de um defunto, que se pintou a si e a outros, 

conforme lhe pareceu melhor e mais certo.” (MPBC, p. 96). 

[grifos nossos] 

 

Além de confirmar a assinatura ficcional de Machado (“meu Brás Cubas”), 

estabelece um limite entre a assinatura, inscrita ficcionalmente, e o autor-suposto, ainda 

prenuncia o confronto com o modelo da escola realista-naturalista ao admitir que o livro, 

embora seja “taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho”.  (MPBC, p. 

96). 

Dessa forma, temos diante de nós um autor que não faz nenhuma questão de 

esconder a crítica ao modelo de romance que se fixava em sua época e do qual ele procurava, 

conscientemente, destoar, fazendo parceria, agora de dentro do espaço ficcional, com a crítica 

feita ao Primo Basílio de Eça, tempos antes: fuga do modismo cientificista do século XIX e 

da criação da “ilusão de realidade” por meio da exposição dos bastidores da composição, seus 

métodos e fontes. 

Outra questão a ser analisada no Prólogo da 4ª edição diz respeito ao tema da 

“viagem”, fato que pode ser visto como forma de deslocamento já que Machado, como 
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assinatura ficcional afirma: “Toda essa gente viajou Xavier de Maistre à roda do quarto, 

Garrett na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brás Cubas se pode dizer que viajou à 

roda da vida.” (MPBC, p. 95). Esse deslocamento corresponde a um trânsito livre entre os 

autores que se intercomunicam e se contaminam mutuamente, questionando a idéia de 

influência, conforme a crítica naturalista. 

Assim, Machado utiliza-se do próprio espaço que o paratexto oferece para investir 

nesse caráter ambivalente entre ser não ser ficcional, colocando em crise, mais uma vez, a 

concepção realista-naturalista do século XIX, fundada sobre a separação, ao invés da 

contaminação, entre a realidade e a ficção. 

No momento em que a assinatura autoral “Machado de Assis” se desloca, dá lugar ao 

autor suposto Brás Cubas, um defunto-autor, que nasce, justamente, à medida que escreve 

“estas Memórias Póstumas”, resgatando-se da morte biográfica. A vida dele, agora, faz-se no 

âmbito da escritura. Ele é o que está em Memórias Póstumas. Essa vida, que é escrita 

ficcionalmente, se contrapõe aos moldes realista-naturalista, pois se torna impossível assumir, 

nesse romance, a autobiografia de um autor real. Temos, portanto, outra investida explícita de 

Machado contra o método determinista e documental do padrão literário do século XIX. 

Quanto à duplicidade criada no Prólogo da 4a. edição entre assinatura ficcional - 

autor suposto, é importante considerar aquilo que diz Baptista (2003): 

 
“o motivo do autor suposto consiste na exposição ficcional do 

próprio processo de assinatura do autor. Reproduz a fronteira 

que separa o interior do exterior do texto, e nessa medida 

legisla inapelavelmente sobre o texto atribuído; mas reproduzi-

la no interior da ficção, e nessa medida sofre, por sua vez, a 

ação legisladora de uma outra assinatura que necessariamente 

se apresentou antes da assinatura ficcional. Assim, não haverá 

autor suposto sem essa peculiar ficção em que alguém se 

apresenta assinando um texto e dizendo que o assina depois de 

uma outra assinatura se ter proposto à leitura.” (p. 151). 

 

Sob essa perspectiva, o autor suposto Brás Cubas se firma na diferença e na 

contaminação entre duas assinaturas inscritas num texto único: a sua e a da ficção autoral 

“Machado de Assis”, ambas remetendo para outro diálogo, agora com a do autor efetivo, que 

não deixa de estar cruzando obliquamente, com um riso irônico, esses desdobramentos da 

figura autoral, no limite entre realidade e ficção, isto é, 
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“um efeito de reversão, afetando a condição do próprio autor 

efetivo: o motivo do autor suposto tem a possibilidade de, pela 

ficção, revelar o processo de constituição de um autor, o 

estatuto da sua presença no texto que assina e a natureza da 

relação que mantém com o seu próprio, porque coloca em cena 

a posição do próprio autor efetivo.” (BAPTISTA, 2003, p. 

151). 

  

Essa é mais uma das inúmeras estratégias do autor (ou assinatura ficcional). É ele o 

responsável pelas escolhas literárias: a inscrição de um autor suposto, de um narrador 

consciente da própria escritura, da autobiografia de um defunto-autor, da forma de se 

correlacionar com outros autores, enfim, poderíamos, talvez, aproximá-lo da categoria de 

“autor implícito” de Booth2 (1980) ou de autor-sujeito para Bakhtin3 (1993), uma vez que sua 

presença se faz sentir no todo da composição e, no caso de Memórias Póstumas, no seu 

desenho multifacetado e polifônico, que faz do deslocamento e da contaminação das 

fronteiras entre categorias a sua grande estratégia dialógica de inconclusibilidade.  

Esta postura põe em questão os limites entre realidade e ficção do modelo realista-

naturalista do século XIX, abrindo-se para a “grande temporalidade”4 da linhagem realista, 

que, na concepção de Bakhtin, tem em Menipo e Luciano de Samosata, na antiguidade 

clássica, suas fontes.  

 

 

 

 
                                                           
2 O conceito de autor implícito justifica-se pela impossibilidade de se negar a existência da voz do autor no 
romance: “Enquanto escreve, o autor não cria, simplesmente, um ‘homem geral’, impessoal, ideal, mas sim uma 
versão implícita de ‘si próprio’, que é diferente dos autores implícitos que encontramos nas obras dos outros 
homens.” (BOOTH, 1980, p. 88). 
3 Conforme Irene Machado (1995), para Bakhtin, “autor é um elemento estético, que pode ser o narrador, mas 
não deve ser confundido com o autor da realidade empírica, o ser ético e social da vida. Este, Bakhtin 
desconsidera por princípio: se o autor empírico fosse considerado, a fonte primorosa da polifonia - o discurso 
bivocalizado - deixaria de existir. Assim, o autor ocupa um campo de visão que define o tom de seu discurso; a 
partir dele, outros discursos se definem estabelecendo contrastes e superposições, montando a rede dos 
excedentes de sua visão.” (p.91-92) 
4 A citação é a seguinte: “Uma obra literária, como já dissemos, revela-se principalmente através de uma 
diferenciação efetuada dentro da totalidade cultural da época que a vê nascer, mas nada permite encerrá-la nessa 
época: a plenitude de seu sentido se revela tão somente na grande temporalidade”. (BAKHTIN, 1992, p. 366). 
Melhor ainda é quando diz: “As obras rompem a fronteira de seu tempo, vivem nos séculos, ou seja, na grande 
temporalidade, e, assim, não é raro que essa vida (...) seja mais intensa e mais plena do que nos tempos de sua 
contemporaneidade (...) Uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se nutriu dos séculos passados. Se 
ela nascesse por inteiro hoje (em sua contemporaneidade), se não mergulhasse no passado e não fosse 
consubstancialmente ligada a ele, não poderia viver no futuro. Tudo quanto pertence somente ao presente morre 
junto com ele” (BAKHTIN, p. 364). 
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2.2. Prólogo de Brás Cubas “Ao Leitor” 

 

Distinto do Prólogo da 4ª edição, que adquire o tom ficcional à medida que se entra 

no texto, o Prólogo de Brás Cubas endereçado “Ao Leitor” já se assume como ficção, ademais 

“ele vem expresso em termos da exigüidade numérica dos potenciais leitores (...).” 

(GUIMARÃES, 2004, p. 178). 

 
“Que Stenhal 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. 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. Pode ser. Obra de 

finado (...).Acresce que a gente grave achará no livro umas 

aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não 

achará nele o seu romance usual; ei-lo aí fica privado da estima 

dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas 

máximas da opinião (...).” (MPBC, p. 97). [grifos nossos] 

 

Ao assumir-se como ficção, a interlocução ganha, agora, outra dimensão, como num 

processo de sucessivos deslocamentos da assinatura ficcional para Brás Cubas (autor suposto) 

e deste para o leitor, que se faz presente nesse prólogo por diferentes formas: seja na direção 

do público como “supostas expectativas das colunas máximas da opinião (...), formada por 

leitores graves e frívolos, o que lembra a polaridade entre a crítica e o grosso público”. 

(GUIMARÃES, 2004, p. 178), seja na direção do texto de outros autores, como Stendhal no 

caso, lido, recortado e trazido para dentro do discurso do autor suposto Brás Cubas, fino leitor 

do alheio do qual se apropria, como todo autor o faz.  

Trata-se do discurso citado, isto é, o discurso de outrem dentro do discurso autoral, 

agora campo de forças de concentração-dispersão que reescreve e configura o alheio a partir 

de outra perspectiva e significação. A palavra desse discurso torna-se, portanto, bivocalizada, 

pois ela “serve simultaneamente a dois locutores e exprime ao mesmo tempo duas intenções 

diferentes: a intenção direta do personagem que fala e a intenção refrangida do autor.” 

(BAKHITIN, 1993, p. 127) 
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O Prólogo da obra Do Amor (1822), de Stendhal, diz num de seus prefácios, escrito 

em 1826, o seguinte: 

 
“Este livro não alcançou nenhum sucesso; acharam-no 

ininteligível, não sem razão. Assim, nesta nova edição, o autor 

procurou, sobretudo expor as suas idéias com clareza. Contou 

como elas ocorreram, fez um prefácio, uma introdução, tudo 

para ser claro e, apesar de tantos cuidados, em cada cem 

leitores que leram Corinne, não há quatro que irão 

compreender este livro.” 5 (1993, p. XLVII). 

 

Brás Cubas, leitor de Stendhal, também projeta uma recepção mínima para seu livro 

frente à ruptura que instaura, seja no parâmetro realista-naturalista da crítica - os leitores 

“graves”-, que, assim como Capistrano de Abreu, não sabem dizer se estão ou não frente a um 

romance; seja nos leitores medianos  - os “frívolos”-, acostumados às aventuras de folhetim, 

que também não encontrarão no livro aquilo que buscam. 

Em síntese, é esse deslocamento autoral que faz de Memórias Póstumas um 

romance dialógico e realista no sentido bakhtiniano, posto que as entidades ficcionais, sempre 

em processo de mutação, discutem a dinâmica da vida escritural sem que haja, 

necessariamente, o domínio de um único autor, de uma única voz. Esse é o método dialógico 

que implica a comunicação entre diferenças simultâneas, em mutação e em devir constante; 

daí o inevitável inacabamento ou a “forma difusa” para a qual os prólogos apontam. 

Outro fator relevante, que se prenuncia no prólogo, é o confronto entre o cômico e o 

sério - “Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que 

poderá sair desse conúbio” [grifos nossos] (MPBC, p. 97) -, o que nos remete para o discurso 

ambivalente de Memórias Póstumas, signatário da mesma linhagem da sátira menipéia de 

Menipo a Luciano de Samosata, pois assim como Machado, um dos aspectos marcantes na 

obra de Luciano diz respeito ao “estatuto ambíguo e caráter não-moralizante da maior parte de 

sua sátira, na qual nem o elemento sério nem o elemento cômico tem preponderância, mas 

apenas coexistem (...).” (REGO, 1989, p. 43).  

A marca dialógica da ambivalência se dissemina por todo o tecido do Prólogo “Ao 

Leitor” e está presente, também, nas constantes afirmações e negações do defunto-autor:  
 

 

                                                           
5 Trata-se de um dos três prefácios da obra Do Amor (1822, 1ª. edição) de Sthendal, publicado em 1826. 
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“Mas eu ainda espero angariar-se simpatias da opinião, e o 

primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O 

melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz 

de um jeito obscuro e truncado. 

Conseqüentemente, evito contar o processo extraordinário que 

empreguei na composição destas Memórias, (...). Seria curioso, 

mas nimiamente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento 

da obra (...).” (MPBC, p. 97). [grifos nossos]  
 

Ao mesmo tempo em que se trata de um “prólogo obscuro e truncado”, onde o 

defunto-autor evita contar o “processo extraordinário” empregado na composição das 

Memórias, ele cria a expectativa para o desejo incontido de contar o método de composição. 

Esse processo de negar-afirmar nos fornece o traçado de um método que faz da convivência 

não contraditória dos contrários sua lógica e do campo de forças dialógicas o lugar ficcional 

de um processo em devir constante entre afirmar, desmentir, relativizar. 

Dessa forma, os Prólogos, nos diálogos que estabelecem dentro do espaço ficcional 

do livro, contaminam-se do mesmo tom ambivalente de Memórias Póstumas. São fronteiras 

movediças que, ao mesmo tempo, são e não são paratextos, mas capítulos do livro; são e não 

são do autor empírico Machado de Assis, mas desdobramentos de assinaturas ficcionais suas. 

Desde Machado de Assis do Prólogo da 4a. edição até suas reduplicações em outras autorias, 

tão autênticas quanto a sua: Brás Cubas, Sterne, Stendhal, Garret, Xavier de Maistre e o 

Pentateuco, como ocorrerá no cap. 1 de abertura do livro pelo fim: “Óbito do autor”. 

 

2.3. O óbito do Defunto-Autor 

 

O capítulo I de Memórias Póstumas retoma a questão de Brás Cubas apresentar-se 

como defunto autor e não como autor defunto:  

 
“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.” (MPBC, 1975, p.99). [grifos nossos] 
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Essa diferença entre ser um defunto-autor e não um autor-defunto é essencial, pois 

enquanto o autor-defunto é aquele que, depois de morto, teve sua vida recolhida pelo 

biógrafo; o defunto-autor, ao contrário, é aquele cuja vida brota da morte do biografado. A 

morte para o mundo empírico é condição para sua vida escritural, dentro do universo da 

ficção. Sobre essa questão, Baptista (1998) adverte que: 

 
“(...) a assinatura de Machado é, ao mesmo tempo, uma entre 

outras numa rede de assinaturas ficcionais, e aquela que se 

inscreve a partir das outras como assinatura central, mas 

ocupando um centro que se desloca e exige permanente 

redefinição.(...). Em suma, o autor suposto, nem máscara, nem 

testa-de–ferro, nem alter-ego, não é um recurso para encobrir, 

dissimular, mascarar, mistificar ou confundir. O autor suposto 

(...) é a crise da suposição de autor. Talvez mais que crise: 

ruína. Ou seja, é antes do mais, ruína da suposição de que o 

autor efetivo se comparecesse quando chamado a responder, 

poderia esclarecer o sentido dos seus livros e desvendar-nos o 

segredo com que neles nos defrontamos.” (p. 365) 

 

Essa autenticidade permite a singularização da narrativa, porque as experiências 

foram vividas por Brás e contadas por ele. Ora, “se a narrativa gera, por si própria, uma 

imagem de narrador, que não é uma imagem individual, mas um conjunto de traços por ela 

fornecidos” (BAPTISTA, 2003, p. 137), Brás Cubas é o condutor de tais traços e tal processo 

de reivindicação de paternidade, “de apresentação de si mesmo como causa primeira, como 

origem e garante6 da narrativa (...)” (BAPTISTA, 2003, p. 137), é que faz de Brás Cubas um 

autor verdadeiro. 

Como fortalecimento do processo de dispersão da autoria, vários são os discursos 

citados inscritos no presente capítulo: desde Moisés até Shakespeare e Chateaubriand: 
 

“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no 

intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o 

Pentateuco. (...) E foi assim que me encaminhei para o 

undiscovered country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas 

do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira 

tarde do espetáculo. 

                                                           
6 O vocábulo “garante” foi utilizado por Baptista como sinônimo de responsável, aqui Brás Cubas sendo o 
responsável pela narrativa. 
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(...) E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre 

viajante viu desferirem o vôo desde O Ilisso às ribas africanas, 

sem embargo das ruínas e dos tempos, - a imaginação dessa 

senhora também voou por sobre os destroços presentes até às 

ribas de uma África juvenil...(...)” (MPBC, cap. I, p. 99-100). 

[grifos nossos] 
 

Esses discursos citados, quando deslocados para o universo de Memórias Póstumas, 

adquirem um novo sentido, de oposição e desvio do contexto original, no caso do Pentateuco 

e de Shakespeare, mas de desdobramento e paralelismo, no caso de Chateaubriand: a partir do 

vôo das cegonhas do Ilisso em Itinéraire de Paris à Jerusalém (1811), Brás Cubas cria a 

correlação com outros vôos: uns mais explícitos como o da imaginação de Virgília, que se 

desloca do presente, quando assiste à morte de Brás, ao passado; outros, mais implícitos como 

o “vôo” do próprio capítulo que se trunca - “e... tenham paciência, daqui a pouco lhes direi 

quem era a terceira senhora (...). Deixá-la ir; lá iremos mais tarde quando eu me restituir aos 

primeiros anos” - e dá um salto para a personagem Virgília só reaparecer na história, mais à 

frente, no capítulo V – Em que aparece a orelha de uma senhora: 

 
“Com essa reflexão me despedi eu da mulher, não direi mais 

discreta, mas com certeza mais formosa entre as 

contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal, 

cuja imaginação à semelhança das cegonhas do Ilisso... Tinha 

então 54 anos, era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o 

leitor que nos amávamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um 

dia, já enfermo, vejo-a assomar à porta da alcova...” (MPBC, p. 

104). 

 

Mas há ainda um outro grau de deslocamento autoral ao trazer para dentro de sua 

escritura esse constante exercício de contaminação entre o que é e o que não é seu 

apropriando-se do discurso alheio para deformá-lo e dar-lhe outro tom e valor.  

Eis um outro caso de discurso citado, que reverte as expectativas e cria uma sutil 

inversão paródica: 
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“Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices 

que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus 

dias; foi assim que me encaminhei para o undiscovered country 

de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, 

mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do 

espetáculo.” (MPBC, cap. I, p. 100). [grifos nossos]   

 

Diante da análise dos Prólogos e do capítulo I - Óbito do Autor, pudemos perceber 

que o método de dissipação da autoridade autoral, assumido por Machado em Memórias 

Póstumas, implica a composição de um romance que foge aos padrões do gênero, nos moldes 

do realismo-naturalismo do século XIX, para dar continuidade a uma linhagem do cômico-

sério cuja origem, como nos aponta Bakhtin, está na sátira menipéia, especialmente no 

Diálogo dos Mortos, de Luciano de Samosata, onde também se dá a dissipação da autoria por 

meio da inscrição do discurso do outro dentro do discurso do autor, posto que, “uma das 

características essenciais dessa linhagem literária é a utilização de menções veladas a 

escritores precedentes de mesma tradição.” (REGO, 1989, p. 92). 

 

2.4. A ficção do autor morto e a concepção de autobiografia como retrato do autor real 

 

Habituados com a autobiografia de um autor real, os críticos literários dos períodos 

pós-romântico, realista e naturalista, ficaram perplexos ao tentarem classificar Memórias 

Póstumas de Brás Cubas conforme os cânones literários do século XIX. Ao publicar, na 

abertura da seção “Livros e Letras”, da Gazeta de Notícias, um artigo intitulado “As 

Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance?”, Capistrano de Abreu (1881) 

revelou seu espanto diante do novo romance, narrado por um defunto autor. 

A crítica naturalista da época buscou encontrar na obra de Machado de Assis o 

reflexo de sua vida; tal foi o caso de Sílvio Romero, que enfatizou em Memórias Póstumas 

as marcas de um estilo gago e tartamudeante, reduzindo a obra à “psicologia, e esta à 

biografia do autor (...) afirmação que revela claramente o reducionismo biopsicológico 

resultante do cientificismo positivista ou evolucionista de Romero.” (REGO, 1989, p. 12). 

Campos expõe essa questão em seu ensaio “Arte pobre, tempo de pobreza, poesia 

menos (1983): 
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“O ‘procedimento menos’ na literatura brasileira terá talvez 

uma data privilegiada para o registro histórico de sua 

discussão: o ano de 1897, em que Silvio Romero, com 

truculenta retórica fisiológica, denunciou o estilo de ‘gago’ de 

Machado de Assis: ‘ O estilo de Machado de Assis, sem ter 

grande originalidade, sem ser notado por um forte cunho 

pessoal, é a fotografia exata do seu espírito, de sua índole 

psicológica indecisa. (...) Ele gagueja no estilo, na palavra 

escrita, como fazem outros na palavra falada (...) Realmente, 

Machado de Assis repisa, repete, torce, retorce tanto suas idéias 

e as palavras que as vestem, que deixa-nos a impressão dum 

perpétuo tartamudear.” (ROMERO, apud CAMPOS, 1983, p. 

181). [grifos nossos] 

 

No entanto, essa visão determinista não corresponde ao ritmo narrativo de Memórias 

Póstumas, já que o autor o conduz de modo a subverter a sucessividade dos acontecimentos 

no mundo real, como demonstra no capítulo IX - Transição: 

 
“E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior 

transição deste livro. (...) Virgília foi o meu grão-pecado da 

juventude; não há juventude sem meninice; meninice supõe 

nascimento; e eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 

20 de outubro de 1805, em que nasci (...). De modo que o livro 

fica assim com todas as vantagens do método, sem a rigidez do 

método. Na verdade, era tempo. Que isto de método, sendo, 

como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem 

gravata nem suspensórios (...).” (MPBC, p.115). [grifos nossos] 

 

É na escritura de Memórias Póstumas que se forja o tempo-espaço por meio da 

desaceleração-aceleração do ritmo narrativo, que segue direções múltiplas: para trás, para 

frente, desvios digressivos, saltos e  súbitas interrupções. Não é outro o motivo da inversão do 

tempo real: a morte é o nascimento, no capítulo I; o nascimento, que deveria estar ao início, 

só se realiza no capítulo X; depois dessa aceleração do tempo para trás, ao sabor das 

associações da memória. 

Trata-se, portanto, do método “sem gravata nem suspensório”, que traz a forma livre 

de um defunto-autor com acesso e trânsito livre entre o alto e o baixo, a morte e a vida. 

Assim, a escritura das Memórias cria um tempo-espaço próprio, de concentração-dispersão 
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entre diferentes pontos de visão, sincronizando, em seu tecido poroso e fluido, múltiplas 

dimensões de espaço-tempo. 

Assim, Machado, por meio de seu duplo Brás Cubas, consciente da escritura, 

demonstra o estilo híbrido que compõe a obra: se por um lado é inovadora, por outro assume a 

presença de uma longa tradição literária que permite deturpar os modelos e investir, 

veementemente, contra o padrão naturalista “com a franqueza e a liberdade de opinião, que 

segundo ele, são as grandes virtudes do defunto.” (REGO, 1989, p.171). 

É esse um outro método de autobiografia, que foge ao modelo realista-naturalista e 

se vincula à linhagem de outro tipo de realismo, fundado sobre a tradição luciânica, conforme 

os estudos de Rego (1989), à luz de Bakhtin. Não é à toa que Luciano de Samosata está 

inscrito, como “citação truncada”, no capítulo CLIV das Memórias Póstumas, intitulado Os 

navios de Pireu: 

 
“Há de lembrar-se (...), daquele famoso maníaco ateniense, que 

supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua 

propriedade. Não passava de um pobretão, que talvez não 

tivesse, para dormir, a cuba de Diógenes; mas a posse 

imaginária dos navios valia por todas as dracmas da Hélade. 

Ora bem, há em todos nós um maníaco de Atenas. (...)” 

(MPBC, p. 296). 

 

Ao ser inscrito em Memórias Póstumas, o texto de Luciano, em seu diálogo “O 

navio ou os votos” (apud REGO, 1989, p. 93), evidencia a apropriação de toda uma tradição 

de alusão ao texto luciânico à qual Machado e seu duplo, Brás Cubas, não se furtaram, 

também, de remeter. Tal qual em Memórias Póstumas, o Diálogo “Menipo ou a descida 

aos infernos” inscreve a presença de uma personagem que vê o mundo a partir da perspectiva 

da morte: “o filósofo Menipo, que gargalha no reino do além-túmulo - em situação idêntica à 

de Brás Cubas”. (MERQUIOR, 1977, p. 168). A semelhança com a cena do Delírio de 

Memórias Póstumas é marcada visivelmente: 
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“Enquanto observava este espetáculo, pareceu-me que a vida 

dos homens é uma longa procissão na qual a Fortuna ordena e 

organiza as fileiras, atribuindo a cada um dos que a compõem 

diferentes roupagens. Ao acaso, toma um e veste-o de rei... e o 

outro é revestido com as roupas do escravo... Mas, quando 

termina a procissão, cada um, devolvendo sua fantasia e 

despojando-se das roupagens emprestadas, torna-se o que era 

antes, sem em nada diferenciar-se de seu vizinho... Tal é a 

condição dos mortais, e a idéia que me dava o espetáculo que 

tinha sob meus olhos.” (LUCIANO apud REGO, 1989, p. 124). 

 

Em ambos, concentra-se, num mesmo “eu”, o posicionamento extraordinário de um 

ponto de vista narrativo contrário à convenção realista-naturalista: a de um narrador que está 

no limiar entre a vida e a morte; entre o mundo empírico e o universo fantástico do ficcional. 

É esse espaço privilegiado que garante a Menipo e a Brás Cubas um ponto de vista 

distanciado para a observação e análise, levando o primeiro a “observar o desfile dos homens 

na planície do Aqueronte”, e o segundo a “ser levado ao alto da montanha para presenciar o 

desfilar dos séculos”. (REGO, 1989, p. 123). 
 

“Isto dizendo, arrebatou-me ao alto da uma montanha. Inclinei 

os olhos a uma das vertentes, e contemplei, durante um tempo 

largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. 

Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos, e um desfilar de 

todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos 

impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição 

recíproca dos seres e das coisas. [...] Os séculos desfilavam 

num turbilhão, e, não obstante, porque os olhos do delírio são 

outros, eu via tudo o que passava diante de mim.” (MPBC, cap. 

VII., p. 112) [grifos nossos]. 

 

Sobre esse posicionamento “distanciado” Bakhtin (1982) exemplifica esse princípio 

por meio da seguinte analogia: 
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“Quando nos defrontamos com uma pessoa, nossos horizontes 

concretos não coincidem. Eu sempre vou ver e saber algo que o 

outro, graças a sua posição em relação a mim, nunca poderá 

ver, como, por exemplo, as partes de seu corpo inacessíveis a 

seu olhar (cabeça, rosto, costas). Quando nos olhamos, dois 

mundos diferentes se refletem em nossas pupilas.” (p. 28) 

 

Observamos que o narrador ocupa planos diferentes dentro do texto, porque assume 

posições diferentes em relação aos acontecimentos da narrativa. Dois princípios transcorrem 

certamente deste conceito: alteridade e respondibilidade. A alteridade diz respeito ao fato de 

que, como não posso ter uma visão completa de mim mesmo, sempre precisarei do outro para 

atingir tal completude; “o ato mais pessoal, como a tomada de consciência de si, implica 

sempre a existência de um (...) olhar que o outro deposita sobre nós.” (IRENE MACHADO, 

1995, p. 309).  

Agora, a respondibilidade consiste no fato de que, como o narrador assume posições 

distintas dentro da obra, ele responderá aos acontecimentos de forma diversa, à medida que 

estes forem sucedendo. Ainda, por ocupar espaços diferentes, cada vez que o narrador se 

deslocar para o ponto de vista do outro, como decorre em Memórias Póstumas, responderá 

de forma condicionada a esse espaço limitado.  

Em Memórias, o narrador se mantém distante para, paradoxalmente, ter mais 

condições para afinar o olhar e a percepção e “ver-se como outro”, de dentro, sem, 

necessariamente, assumir ou identificar-se com uma visão de mundo. Assim, esse narrador-

autor observa e analisa “não só o mundo a que se refere, como também a sua própria obra 

literária, a sua própria visão de mundo.” (REGO, 1989, p. 46).  

Essa posição paradoxal assumida pelo narrador-autor dá um outro tom a essa 

autobiografia que segue ao “sabor das circunstâncias”, já que vai sendo tecida desde o 

nascimento das Memórias que ocorrem a partir da morte do autor suposto, Brás Cubas. 

O fato de essa autobiografia implicar a dissecação da sua própria escritura demarca 

outro aspecto diferencial em relação ao padrão autobiográfico realista-naturalista, posto que o 

objeto a ser analisado não se encontra na vida do autor real, mas nas diferentes fases pelas 

quais passa a escritura do livro, berço e morada do defunto-autor: 
 

 



 35

“Não lhes disse ainda, - mas digo-o agora, - que quando 

Virgília descia a escada, e o oficial de marinha me tocava no 

ombro, tinha eu cinqüenta anos. Era, portanto, a minha vida 

que descia pela escada abaixo, (...) Cinqüenta anos! Não era 

preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é 

tão lesto como nos primeiros dias. (...) remocei. Mas, meia hora 

depois, quando me retirei do baile, às quatro da manhã, o que é 

que fui achar no fundo do carro? Os meus cinqüenta anos. (...) 

– então pareceu-me ouvir de um morcego encarapitado no 

tejadilho: Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, 

nos cristais, nas luzes, nas sedas, - enfim, nos outros.” (MPBC, 

cap. CXXXIV, p. 277). [grifos nossos] 

 

O interessante aí é perceber que o autor suposto Brás Cubas dirige nosso olhar não 

para as marcas do envelhecimento na sua vida real, mas para o ritmo, agora mais lento, de sua 

própria escrita. O que interessa, então, é o tempo construído de forma dissipativa por meio de 

constantes digressões que permeiam todo o discurso, criando movimentos sucessivos que vão 

“à direita e à esquerda, para frente e para trás”,  

Ainda, esse processo digressivo presente em Memórias Póstumas promove a 

subversão das datas, a desobediência ao calendário, para dar lugar à duração romanesca, 

aspectos que nem a ciência, preocupada em reproduzir de modo fidedigno o tempo 

cronológico, nem o escritor brasileiro do século XIX, munido dessa reprodução fotográfica, 

são capazes de compreender. 

Não é por acaso que Machado de Assis, inscrito ficcionalmente, afirma que Brás 

Cubas “viajou à roda da vida”; a vida que se constrói  ficcionalmente a partir das memórias de 

um defunto-autor, aspecto que nos “sugere um movimento circular, de voltar ao ponto de 

partida” (ROUANET, 2007, p. 200), da morte para o nascimento:  

 
“Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater a pêndula fazia-

me muito mal; esse tique-taque soturno, vagaroso e seco 

parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de 

vida. 

Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da 

vida e da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e 

a contá-las assim: ‘Outra de menos...’ ‘Outra de menos...” 

(MPBC, cap. LIV, p.185). 
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A narrativa, assim, apresenta um ritmo irregular, de modo que o tempo, tecido 

ficcionalmente, também apresenta dias desiguais e, portanto, não segue a cronologia dos 

romances convencionais do século XIX. Diferença essencial para a qual chama a atenção da 

crítica naturalista, cega para a própria materialidade do livro como espaço-tempo de outra 

dimensão autobiográfica: 

 
“Meu caro crítico: 

Algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha cinqüenta anos, 

acrescentei: “Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto 

como os primeiros dias”. Talvez aches esta frase 

incompreensível, sabendo-se o meu atual estado; mas eu chamo 

a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu 

quero dizer não é que esteja agora mais velho do quando que 

comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que 

em cada fase da narração da minha vida experimento a 

sensação correspondente. Valha-me Deus! é preciso explicar 

tudo.” (MPBC, cap. CXXXVIII, p. 280-281). [grifos nossos] 

 

Tal mudança de direção converge para a base de uma equivalência mais sutil entre a 

vida real e aquela que se corporifica nas edições de um livro: “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.” (MPBC, cap. XXVII, p. 152). 

Trata-se de uma das muitas teorias elaboradas pelo defunto-autor, certamente aquela 

que dá os fundamentos do próprio livro que escreve – “estas Memórias Póstumas”, lugar 

onde sua vida se desenvolve, em suas diferentes fases e tonalidades discursivas. Vai nessa 

direção o que diz no capítulo XXXVIII, não por acaso nomeado de A quarta edição: 

 
“(...) 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. 

(...) O rosto dizia-me que não; ao mesmo tempo os olhos me 

contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama 

cobiça. Os meus é que não souberam ver-lha; eram olhos da 

primeira edição.” (MPBC, p. 165-166). [grifos nossos] 
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A própria afirmação do defunto-autor, de que elaborou uma teoria das edições 

humanas, revela que se trata de uma edição ficcional, a qual foi revisada e emendada por ele, 

o que lhe permitiu enxergar elementos que os “olhos da primeira edição” não souberam ver. 

Além disso, vemos aqui uma crítica às edições convencionais, quando o narrador se refere a 

um livro de “encadernação luxuosa e elegante” como a única compensação para uma obra 

povoada de “descuidos e barbarismos”.    

Trata-se, portanto, da autobiografia de um autor deliberadamente ficcional e das 

fases da vida de um livro, que se faz pela mutação de tons e ritmos do fluxo escritural, bem 

como pelas edições do livro Memórias Póstumas, dentro do tempo-espaço da narrativa, onde 

se realiza a vida de um defunto-autor que reflete sobre a própria escritura. 

A narração traça então, em Memórias Póstumas, não apenas o percurso da 

autobiografia de um defunto-autor por meio de um ponto de vista fantástico, mas também a 

autobiografia da própria escritura no seu nascedouro, a partir “da campa de um defunto”. 
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CAPÍTULO III – As citações truncadas e a ficção de leitura autoral: a crise na 

veracidade das fontes 

 

 

3.1. A crítica de fontes e Machado de Assis 

 

O crítico literário Eugênio Gomes buscava situar uma obra ou um autor por meio de 

sua rede de filiações, por meio da análise de suas fontes, a partir de seu contexto de produção. 

É seguindo tal método que a crítica de fontes encontrará argumentos para comprovar as 

constantes citações de uma obra para outra. 

Gomes (2000) desenvolve seu método comparativista, no qual valoriza a 

aproximação entre duas literaturas que tão bem conhecia: a brasileira e a inglesa. 

Essa comparação com a literatura inglesa permite que Gomes analise, primeiramente, 

a influência dos escritores ingleses em Machado de Assis.  No entanto, ao publicar sua obra 

Espelho contra Espelho (1949), o crítico causa polêmica porque  

 
“procurar influências, dentro de um modelo que hierarquizava 

o primeiro texto sobre o segundo, regido ainda pelos conceitos 

de originalidade e imitação, criava um impasse não só dentro 

do âmbito da literatura, mas também evidenciava a 

dependência cultural do país, em uma hora na qual a 

intelectualidade construíra um programa de modernização para 

sair da negativa designação política e econômica de ‘país 

subdesenvolvido’.” (ALVES, 2000, p. 25). 

  

Temos aí duas preocupações da crítica contemporânea em relação a Gomes: não era 

mais possível explicar a questão da influência para autores como Machado de Assis, posto 

que a concepção de originalidade e autenticidade encontravam-se em posição de risco ao 

serem confrontadas com seu estilo de compor.  

Essa singularidade de estilo que, aliás, já vem da própria tradição luciânica, 

corresponde às citações truncadas e corrosivas das “fontes”. Trata-se, portanto, de apropriar-

se de tais citações a fim de renovar-lhes o sentido para, em seguida, inseri-las em um novo 

contexto. Desse modo, seguir a crítica de fontes para tentar compreender Machado de Assis 

significa omitir a (re) significância que tais citações, corroídas pela leitura machadiana, 

adquirem ao serem deslocadas para o contexto de Memórias Póstumas.  
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O próprio Gomes admite, posteriormente, sobre o sentido das influências na crítica 

de fontes, ao se referir às citações apropriadas por autores como Machado de Assis: 

 
“as formas renovadoras da ideação literária não tinha limite, e 

por isso mesmo, não admira a confluência em sua obra de 

reflexos os mais díspares. (...) Em compensação se buscava a 

especiaria alheia mais ou menos em toda parte, pôde sempre 

temperá-la bem ‘com o molho de sua fábrica’, imprimindo às 

coisas que lhe caíam da pena incontestável originalidade’.” 

(GOMES, 1958, p. 116).  

 

Sendo assim, é indiscutível que existam influências literárias em suas composições, 

como é o caso de Memórias Póstumas. Todavia, cremos que elas “surgem em cadeia, uns 

dos outros, uns de sugestões colhidas em outros, esse de adaptações de velhos mitos, aquele 

de recordações de leituras, sem falar nas influências de estilo”. (COUTINHO, 1990, p. 67).  

Desse modo, as influências aqui são recordações de leitura de um leitor-escritor 

ruminante, o qual se dispõe a passar e a repassar atos e fatos e que, por esse motivo, não se 

importa com a veracidade de possíveis fontes perdidas no tempo, às vezes impossíveis de se 

alcançar. 

Era esse estilo de compor que, muitas vezes, confundia a crítica que não 

compreendia essas deturpações das fontes, muitas vezes explicadas como lapsos de memória. 

Alguns, como Sílvio Romero (1992), por exemplo, acreditavam que a personagem Brás 

Cubas apenas “maquiava” escritores ingleses, como era o caso de Sterne. 

 As citações chegam a ser tão deturpadas que se tornam, muitas vezes, quase 

irreconhecíveis quando colocadas no novo contexto das obras machadianas. Um exemplo 

dessa deturpação intensa encontra-se no estudo de Gomes (2000) quando afirma que Machado 

leu Lamb, “antes ou no correr da elaboração das Memórias Póstumas (...), sem o que não o 

teria mencionado entre os autores cuja forma livre adotara nessa narrativa. Mas por que 

suprimiu depois o nome do ensaísta no prólogo definitivo do romance?” (GOMES, 2000, p. 

271). 

 

Ora, o que Machado fez: 
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“por um lado, acenar para os críticos, sugerindo-lhes 

tacitamente que seu livro fosse interpretado à luz das categorias 

que ele tinha formulado. Por outro lado, deixou entrever a 

possibilidade de que, num movimento de retorno, essas 

mesmas categorias servissem para iluminar também a obra de 

seus modelos. É algo de inédito na história das influências 

literárias, que em boa lógica se limita a estudar o impacto das 

obras mais antigas nas mais recentes. Aqui tudo se passa como 

se além desse movimento retroativo, remontando a correnteza 

em direção à origem, com vistas a um melhor entendimento de 

Sterne, Xavier de Maistre e Almeida Garrett. É o caso pouco 

banal de um influenciado que influencia a compreensão crítica 

de quem o influenciou.” (ROUANET, 2007, p. 32). 

 

Ao deturpar citações alheias, Machado possuía “o mérito de transformar a prata 

alheia em metal nobre” (MAGALHÃES, 1955, p. 226) por meio de um duplo movimento de 

leitura e escritura. É a partir desse “método mastigativo e ruminante” de quem tem quatro 

estômagos no cérebro, que faremos a análise de algumas citações, as quais não se limitam a 

citar autores estrangeiros, mas sim a lê-los e a reescrevê-los no novo contexto. 

Assim, a corrosão da autoria pode ser mostrada, a partir de dois movimentos: o 

primeiro aponta para as citações truncadas e o segundo para o movimento de leitura-escritura 

no discurso das Memórias Póstumas.  

 

3.2. As citações como atos de leitura em Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 

Durante nosso percurso pela narrativa das Memórias Póstumas, apreendemos uma 

multiplicidade de citações de escritores, tais como: Cervantes, Pascal, Garrett, Shakespeare, 

Stendhal, Sterne, Xavier de Maistre, Schopenhauer, Molière, a Bíblia, etc. 

Sabemos que a biblioteca de Machado de Assis era constituída por um grande acervo 

de autores estrangeiros e brasileiros, os quais se encontravam em grande circulação em sua 

época. Além disso, conforme Vianna (2001), Machado de Assis era leitor assíduo de jornais, 

bem como das contradições pulsantes no contexto sócio-cultural do seu próprio tempo, “tendo 

ela significado, para o jovem iniciante do mundo das letras, um grande exercício de leitura da 

sociedade de seu tempo e das produções artísticas que circulavam no ambiente intelectual de 

então”. (p. 111). 
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Diante desse vasto repertório literário com o qual Machado conviveu, certamente, o 

autor apropriou-se dessas leituras, transportando-as para o contexto ficcional de Memórias 

Póstumas, onde as citações apresentam-se ora de forma direta, ora de forma indireta: 
 

“Denominamos citações diretas aquelas nas quais o narrador 

faz uma referência textual ao nome de uma pessoa (autor [a]) 

ou personalidade), ou ao nome de um livro ou texto, 

atribuindo-lhe ou não uma autoria. 

Por outro lado, denominamos citações indiretas aquelas nas 

quais o escritor não faz uma referência explícita – textual – mas 

faz uma alusão, espécie de citação ‘digerida’, incorporada ao 

texto.” (VIANNA, 2001, p. 129). 

 

A citação não deixa de ser, então, um ato de leitura e de reescritura e truncamento, e 

deve ser entendida como verdadeiro ato de roedura, que somente um leitor ruminante, como o 

próprio Machado de Assis, seria capaz de compreender. 

Trata-se, portanto, de uma nova escritura que surge a partir das ficções de leituras 

feitas por Machado de Assis e assumidas por seu duplo – o autor suposto Brás Cubas. O que 

seria interpretado por “influências” assume, aqui, um caráter diferente - o de leitura 

mastigativa daquilo que será deslocado e inserido em outro contexto. 

Começaremos, então, pelas influências de autores não citados diretamente na obra, 

como acontece com Schopenhauer que, segundo Gomes (2000), “não é lembrado nem mesmo 

naqueles pontos em que suas idéias transparecem de maneira inconfundível” (p. 282), porque, 

conforme o crítico, Machado cita os conceitos glosados pelo pensador em sua obra Aforismos 

para a Sabedoria na Vida (1851) sem, no entanto, mencionar-lhe o nome. 

Nesse sentido, conforme Gomes (2000), em seu discurso, Schopenhauer apropria-se 

do pensamento “aristotélico ‘a vida está no movimento’, aproveitando-o no desenvolvimento 

de seus raciocínios” (p. 283). Esse mesmo pensamento, utilizado na obra do filósofo, aparece 

no capítulo XLII, de Memórias Póstumas, nomeadamente Que Escapou a Aristóteles: 
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“Outra coisa que também me parece metafísica é isto: - Dá-se 

movimento a uma bola, por exemplo; rola esta, encontra outra 

bola, transmite-lhe o impulso, e eis a segunda bola a rolar como 

a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama.... 

Marcela, - é uma simples suposição; a segunda, Brás Cubas; - a 

terceira Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote 

do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, - o qual, cedendo à 

força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em 

Virgília, que não tinha nada com a primeira bola; e eis aí como, 

pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos 

sociais, e se estabelece uma coisa que poderemos chamar 

solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este 

capítulo escapou a Aristóteles?” (MPBC, p. 170). [grifos 

nossos]. 

 

Temos no romance machadiano uma modificação da citação aristotélica utilizada por 

Schopenhauer. A “vida está em movimento” é substituída por “dá-se movimento a uma bola”. 

Ainda, enquanto o pensamento de Aristóteles propõe que toda a natureza realize o esforço da 

matéria bruta para elevar-se ao pensamento e à inteligência; no discurso machadiano, a força 

da natureza humana promove a “solidariedade do aborrecimento humano” e não o da sua 

elevação intelectual.  

Essas substituições são feitas de forma irônica pelo romancista “como se aí houvesse 

alguma contribuição original de sua parte àquele multissecular conceito” (GOMES, 2000, p. 

283). O original, portanto, está na forma como tais citações são reapresentadas e 

ressignificadas no romance. 

Outra apropriação do pensamento de Schopenhauer, agora referente às metáforas 

reflexivas sobre a jovialidade da vida, encontra-se no capítulo CXXI - Morro Abaixo. 
 

“Não falo dos anos. Não os sentia; a 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 Nhá-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.” (MPBC, p. 265).  
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Comparemos esse capítulo com o seguinte excerto da obra de Schopenhauer:  
 

“A jovialidade e a alegria de viver, próprias da mocidade, 

explicam-se em parte porque, subindo o morro, não vemos a 

morte no sopé, do outro lado. Transposto, porém, o cume, 

avistamos aquela que só conhecemos por assim dizer; assim, 

como a esse tempo as forças vitais começam a baixar, a 

coragem diminui, de modo que os sombrios cuidados expelem 

o arrojo juvenil, marcando o nosso rosto.” 

(SCHOPENHAUER apud GOMES, 2000, p. 287) 

 

Vemos que o capítulo Morro Abaixo apresenta a reflexão de Schopenhauer, embora 

em posição inversa àquela apresentada pelo pensador. Temos, então, a inversão e a 

substituição da citação de outrem, no momento em que a reflexão de Schopenhaeur sobre a 

juventude é correlacionada com escalada de uma montanha, enquanto Machado-Brás Cubas a 

vê chegar à medida que desce os degraus da escada da igreja e deixa os anos para trás. 

Portanto, o processo de inversão concentra-se em descer e não em subir, além da substituição 

de “degraus da escada” por “cume da montanha”. 

A negação seguida por substituição é, também, o que pode ocorrer na apropriação do 

discurso de outrem, como ocorre com o de Pascal, que é representado e transformado no 

discurso das Memórias: “Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não; é 

uma errata pensante, isso sim (...)” (MPBC, cap. XXVII, p. 152). [grifos nossos] 

Essa citação truncada encontra-se na obra Pensamentos (1955), de Blaise Pascal e 

diz o seguinte: 
 

“O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, 

mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro 

se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota d’água, é o 

bastante para matá-lo. Mas, quando o universo o esmagasse, o 

homem seria ainda mais nobre do que o que o mata, porque 

sabe que morre; e a vantagem que o universo tem sobre ele, o 

universo a ignora. 

Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. É daí 

que é preciso nos elevarmos, não do espaço e da duração que 

não saberíamos encher. Trabalhemos, pois, para bem pensar: 

eis o princípio da moral.” (PASCAL, 1955, artigo XVII, nota 

XI). [grifos nossos] 
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A afirmação de Pascal, “caniço pensante” é substituída por “errata pensante”. Assim, 

não só as palavras são modificadas como também o próprio conceito de Pascal, que adquiriu 

um outro significado por meio do duplo movimento de negação/substituição homem - livro. 

Conforme o crítico Eugênio Gomes bem observa, trata-se, no caso machadiano, de 

“uma característica peculiaríssima de sua mentalidade, só precisava da sugestão, enquanto 

sugestão, passando a dar quase sempre um desenvolvimento imprevisto às idéias que ia beber 

em suas fontes”. (2000, p. 287). 

Esse desenvolvimento imprevisto utilizado por Machado e Brás Cubas, no desenrolar 

das Memórias Póstumas, resulta em diferentes estratégias de citações truncadas, as quais 

adquirem novos significados, como no capítulo XV - Marcela:  

 
“Gastei trinta dias para ir do Rossio Grande ao coração de 

Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o 

asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Quem em 

verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres: o 

violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o 

cisne de Leda e a chuva de ouro de Dânae, três inventos do 

padre Zeus, que, por estarem fora da moda, aí ficam trocados 

no cavalo e no asno. Não direi às traças que urdi, nem as peitas, 

nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas 

baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. 

Afirmo-lhes que o asno foi digno de corcel -um asno de 

Sancho,  deveras filósofo, que me levou à casa dela, no fim do 

citado período; apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar” 

(MPBC, p. 128). [grifos nossos] 

 

Vemos, nesse excerto, a condensação de dois discursos alheios. Eles são emprestados 

e inseridos em Memórias Póstumas, e adquirem um novo significado por meio de 

substituição: “Não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência” e por 

afirmação seguida de substituição: “(...) três inventos do padre Zeus que, por estarem fora de 

moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno”. 

Percebe-se aí uma apropriação do capítulo XIII – Onde prossegue a aventura do 

cavaleiro da selva, com o discreto, novo e suave colóquio que houve entre os dois escudeiros 

-, o qual se refere à segunda parte de Dom Quixote (1547-1616), de Miguel de Cervantes: 
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“- A mim nada disso me falta – respondeu Sancho -; é verdade 

que não tenho rocim, mas tenho um burro que vale o dobro do 

cavalo de meu amo; maus raios me partam se eu o troco pelo 

cavalo, nem que me dêem de tornar quatro fânegas de cevada; 

talvez Vossa Mercê não acredite no valor do meu ruço, que 

ruça é a cor do meu jumento; galgos não me haviam de faltar, 

que os há de sobra na minha terra, e a caça é mais saborosa 

quanto é à custa alheia.” (CERVANTES, 2002, p. 403). [grifos 

nossos] 

 

A fala de Sancho Pança “tenho um burro que vale o dobro do cavalo” é invertida no 

contexto das Memórias para “Afirmo-lhes que o asno foi digno de corcel - um asno de 

Sancho”. Essa citação indireta demonstra a intencionalidade da corrosão das fontes e 

compromete a própria originalidade da autoria do defunto-autor e seu outro: o autor real 

Machado de Assis. 

Mas é ainda do Quixote que nos vem uma interessante citação indireta, depois 

também retomada por Sterne em Tristram Shandy, e que nos mostra a inscrição da lápide 

visualmente, na narrativa. 

Em Memórias: 
             

       AQUI JAZ 

DONA EULÁLIA DAMASCENA DE BRITO  
       MORTA 

  AOS DEZENOVE ANOS DE IDADE 

                  ORAI POR ELA! (MBBC, CXXV, p. 270) 

 

Em D. Quixote:  

 

Aqui jaz de um amador 

O pobre corpo gelado; 

Foi ele um pastor de gado, 

Perdido por desamor. 
 
Morreu às mãos do rigor 

De uma esquiva e linda ingrata, 

Com quem seu reino dilata 

O tirano deus Amor (CERVANTES, 2002, cap. XIV, p. 91). 
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Ao comparar tais discursos, percebemos que a deturpação não só ocorre na 

substituição de vocábulos – jaz de um amador/jaz Dona Eulália -, mas também há a 

modificação quanto à disposição das palavras. Em Memórias Póstumas, o epitáfio de Eulália 

prefigura-se visualmente, tornando-se uma imagem da linguagem que representa a vivacidade 

dos fatos, enquanto o de Crisóstomo permanece sob forma de versos. 

Como se não bastasse essa relação deturpada, quando o autor se apropria do discurso 

alheio, ainda temos uma outra, a qual corresponde ao título do capítulo XIV de Dom Quixote 

– Onde se põem os versos desesperados do pastor defunto, com outros imprevistos sucessos. 

Nele aparece a personagem Crisóstomo qualificada por Cervantes como “defunto pastor”, 

criando uma aproximação estreita do defunto-autor Brás Cubas, no capítulo I - Óbito do autor 

- “(...) é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor (...)” (MPBC, 

p. 99). 

De Sterne, pode-se dizer, ainda, que muito se apropriou Machado de Assis, “pois a 

obra machadiana é toda composta de reflexões sobre a função da ficção, exatamente como 

fazia o autor inglês”. (MELLO, 2001, p. 306). Ao anunciar, desde o prólogo, que adotou a 

forma livre de um Sterne e a ela acrescentou a famosa “tinta de melancolia”, acaba por 

justificar o próprio uso do texto alheio de forma livre e sem o pudor de infidelidade às fontes, 

que deixam de ser intocáveis. 

No capítulo CXXXI - De uma calúnia –, temos também um outro discurso alheio 

inscrito e “roído” pelo discurso de Memórias Póstumas: 

 
“Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam; 

ou negavam a custo, de um modo frio, monossilábico, etc., ao 

passo que as parceiras não davam por si, e jurariam aos Santos 

Evangelhos que era tudo calúnia. A razão desta diferença é que 

a mulher (salva a hipótese do Capítulo CI e outras) entrega-se 

por amor, ou seja o amor – paixão de Stendhal.”  (MPBC,  p. 

275). [grifos nossos] 

 

Aqui há a inscrição de uma das quatro classificações sobre o amor de Sthendal, que 

se transforma, também, em um discurso citado e deturpado, pois o autor suposto dele se 

apropriou para justificar as diferentes formas de amar, “até as mais convenientes”, quando se 

trata do amor por títulos de nobreza. 

Sob a forma de “ressalva”, Brás Cubas atribui a “conveniência amorosa”, com 

exclusividade, ao sexo feminino, para logo depois afirmar que o sexo feminino entrega-se por 
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amor, negando, portanto, a própria afirmação inicial. Esse processo corresponde à seguinte 

estratégia autoral: apropriar-se do discurso alheio, deturpá-lo, assumi-lo em outro contexto 

para, em seguida, negar parte dessa deturpação.  

É importante observar ainda que, quando o autor suposto afirma que as “parceiras 

jurariam aos Santos Evangelhos que era tudo calúnia”, temos a unificação, advinda do 

processo de deturpação, de dois mandamentos: o sexto “Não pecar contra a castidade” (leia-se 

no contexto das Memórias: “aventuras amorosas”); e o segundo, “Não tomar Seu Santo Nome 

em vão” que se reescreve em “jurariam aos Santos Evangelhos”; em ambas evidencia-se a 

dessacralização das fontes bíblicas. 

Outro exemplo de citação truncada surge no capítulo L – Virgília Casada – por meio 

da relação entre Brás Cubas-Virgília, em Memórias, e Paolo Malatesta-Francesca Rimini, 

personagens da Divina Comédia de Dante Alighieri:  

 
“(...) Mas, exigindo em troca igual ternura, este amor uniu 

nossos corações de maneira tão definitiva que mesmo aqui, no 

vale das sombras, ele perdura. 
(...) 

Entretanto, dirigindo-me ao par, disse-lhes: ‘Tuas penas, 

Francesca, me angustiam, levam-me a triste e compassivo 

pranto. Revela-me como, dos doces murmúrios e do casto 

amor, chegaste a sucumbir ao desejo, pecado que agora expias’. 

Ela disse: ‘Não há tormento mais dorido que relembrar os 

tempos felizes na desgraça; teu mestre sabe bem disso. Mas 

porque queres saber como vingou a flor do nosso afeto, eu te 

satisfarei, muito embora vá chorar enquanto fale. Tudo se deu 

assim: como passatempo, eu e meu amado líamos o relato do 

amor de Lancelote. 

Estávamos sós, absortos; nossos olhos às vezes se encontravam 

durante a leitura, e nós corávamos. 

Então, chegamos ao trecho que mudaria nossos destinos. Ao 

lermos que o febril amante beijara os tão desejados lábios da 

mulher amada, este, que jamais de mim se separa, beijou-me a 

boca, arfante, trêmulo. Bem, nesse dia, por culpa do autor e de 

seu escrito, a leitura foi interrompida’.” (ALIGHIERI, 2002, 

canto V, p. 27-28). [grifos nossos] 
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O excerto que anuncia o adultério consumado de Francesca e Paolo, por se deixarem 

influenciar pela leitura da novela de cavalaria (Távola Redonda), reaparece no discurso 

machadiano a fim de evidenciar o início de um amor adúltero que assim como o dos amantes 

de A Divina Comédia perduraria até a morte do defunto-autor. Dessa forma, temos o amor 

adúltero dantesco em conexão com o amor adúltero machadiano: 

 
“Cerca de três semanas depois recebi um convite dele para uma 

reunião íntima. Fui; Virgília recebeu-me com esta graciosa 

palavra: - O senhor hoje há de valsar comigo. – Em verdade, eu 

tinha fama e era valsista emérito; não admira que ela me 

preferisse. Valsamos uma vez, e mais outra vez. Um livro 

perdeu Francesca; cá foi a valsa que nos perdeu.” (MPBC, p. 

180).  
 

No capítulo XXVI – O Autor Hesita, o verso de abertura de Eneida, de Virgílio (70-

19 a.C.), arma virunque cano “Canto as armas e o varão” é emprestado para a formação do 

nome Virgília, posto que o nome da personagem, Lavínia, noiva de Turno, (herói rútulo), em 

junção com o do poeta Virgílio resultam no nome daquela que foi amante de Brás: 

 

Venceste, e viu-me enfim a Itália toda 

As palmas levantar: Lavínia é tua. 

Os ódios não requintes... (VIRGÍLIO, cant. 12, 936-938). 

  

Outra apropriação de discursos alheios ocorre no capítulo XCVIII - Suprimido:   
 

“A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos 

cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a 

retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaceando a 

natureza, aguça e atrai as vontades, ativa-as, reprodu-las, e 

conseguintemente faz andar a civilização. Abençoado uso que 

nos deu Otelo e os paquetes transatlânticos!  

 (...) Ao pé de graciosa donzela, parecia-me tomado de uma 

sensação dupla e indefinível. Ela exprimia inteiramente a 

dualidade de Pascal, I’ange et la bêste, com a diferença que o 

jansenista não admitia a simultaneidade das duas naturezas, ao 

passo que elas aí estavam bem juntinhas, - I’ ange, que dizia 

algumas coisas do céu, - e la bête, que... [...]”. (MPBC, p. 24). 

[grifos nossos] 
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Sem negar a influência de autores estrangeiros, o autor suposto assume a paternidade 

da autoria, mostrando-nos que mesmo as concepções literárias sendo paradoxais, quando 

colocadas em diálogo dentro do discurso de outrem, adquirem uma nova significância, 

estabelecendo assim uma relação intertextual, onde os textos ora se casam, ora se confrontam.  

Outra citação direta de Shakespeare encontra-se no capítulo XXV – Na Tijuca: 

 
“Renunciei tudo; tinha o espírito atônito. Creio que por então é 

que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor 

amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil. – 

‘Que bom que é estar triste e não dizer cousa nenhuma!’ – 

Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, 

confesso que senti em mim um eco delicioso”. (MPBC, p. 147). 

[grifos nossos]   

 

A citação do defunto-autor - “Que bom que é estar triste e não dizer cousa 

nenhuma!” - corresponde a uma passagem da cena I, parte III, da peça As you like it, de 

Shakespeare. Trata-se de um diálogo entre as personagens Jacques em conversa com 

Rosalind, um rapaz que tem como referência ideológica uma melancolia própria. Inserida no 

discurso do autor suposto a citação é usada em uma passagem fúnebre, onde a melancolia se 

traduz na narrativa de Brás Cubas como duplo sentimento: hipocondria e deleite. Eis aí um 

paradoxo que resulta em um novo discurso à moda machadiana.  

Embora não tenha sido inclusa em nenhuma edição em livro, a epígrafe que fez parte 

da primeira edição de Memórias Póstumas é constituída pelos seguintes versos de 

Shakespeare: “I will chide no breather in the world  but myself; against whom know most 

faults” que foram traduzidos por Machado como “ Não é meu intento criticar nenhum fôlego 

vivo, mas a mim somente, em que descubro muitos senões”. (MACHADO apud 

GUIMARÃES, 2004, p. 185). 

Acreditamos que essa epígrafe foi deturpada, porque dela restou somente uma 

palavra que corresponde ao título do capítulo LXXI, O Senão do Livro, lembrando-nos de 

que, às vezes, as deturpações eram tão intensas que se tornava impossível reconhecê-las.  

Essa estratégia autoral comprova-nos que, desde a primeira edição do romance, 

Machado de Assis e Brás Cubas atuam como leitores-vermes por meio do método “de 

mastigação e leitura que retorna, avança, salta, recorta, cola, inverte, substitui e desloca a 

matéria lida pra outro tempo-espaço: o da releitura e o da rescritura”. (OLIVEIRA, 2003, p. 

25).  
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Em outras apropriações, as citações são falsificadas, como no capítulo VIII - Razão 

contra Sandice. “Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava à casa, e convidava a 

Sandice a sair clamando, e com melhor jus, as palavras de Tartufo: “La maison est à moi; 

c’est à vous d’em sortir”7. (MPBC, p. 114). 

Embora Machado de Assis fosse um leitor assíduo de Molière, esse fato não o 

impediu de deturpar as citações do autor, fundindo, por vezes, “dois versos num só 

alexandrino, no momento de transportá-los para o papel.” (MAGALHÃES, p. 229), como 

ocorreu com essa da personagem Tartufo, cujas palavras no original são: “C’ est à vous d’em 

sortir, vous qui parlez em maítre; Lá maison m’appartient, je lê ferai connaître”8. (MOLIÉRE 

apud MAGALHÃES, 1955, p. 229). 

Essa estratégia, que promove a dissipação autoral, não foi percebida nem mesmo 

pelo tradutor francês de Machado, o que comprova tamanha destreza com que o autor de 

Memórias Póstumas falsificou a citação: “Machado, faceciosamente, arrumara o verso 

francês à sua feição, ao jeito que lhe convinha”. (MAGALHÃES, 1955, p. 235).  

Há, ainda, as citações bíblicas que, também, transformam-se em um discurso citado, 

ao serem inscritas ficcionalmente em Memórias Póstumas, pois é possível encontrá-las, 

modificadas, em inúmeras passagens do discurso de Brás Cubas, como é o caso do capítulo 

XC - O Velho Colóquio de Adão e Caim: “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. ” (MPBC, p. 234). [grifos nossos]  

Nesse capítulo, Brás refere-se à alegria de Adão quando nasce seu primeiro filho, 

Caim. Todavia, ao procurarmos, em Gênesis essa “alegria de Adão”, verificamos que a alegria 

é de Eva e não de Adão, como menciona Brás Cubas: “O homem se uniu a Eva, sua mulher, e 

ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: ‘Adquiri um homem com a ajuda de Javé’”. (Gn, cap. 

4. v. 1, p. 17).   

Novamente, a substituição gera inversão, o que demonstra uma constante nessa 

deturpação de citações alheias: o movimento transgressor de leitura ao revés, de trás para 

frente, desestabilizando o sentido original pelo movimento de oposição e confronto. 

Estabelece-se, então, um verdadeiro campo dialógico nessa representação do discurso de 

outrem dentro do discurso do defunto-autor, colocando em tensão um duplo movimento de 

                                                           
7 A tradução de Machado de Assis é a seguinte:“A casa é minha, a vós compete dela sair”.  Essa tradução 
encontra-se na 23ª edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, à página 30. 
8 Trata-se de uma citação que corresponde ao francês do século XVII, cuja tradução é feita por Monteiro (1976): 
“É o senhor quem tem que sair, embora fale como dono: esta casa me pertence, hei de mostrar-lhe...” (p. 118).  



 51

forças contrárias, que atuam simultaneamente: as de concentração e as de dispersão, como 

define Bakhtin. 

A referência ao texto bíblico evidencia-se, ainda, no capítulo LV – O velho diálogo 

de Adão e Eva: 

.  .  .  .  ?                                                    Brás Cubas 

 

.  .  .  .                                                           Virgília 

             

         Brás Cubas 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

             Virgília 

.  .  .  .  .  .  .  . ! 

                  Brás Cubas 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .       

               Virgília 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  

.  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . . 

           Brás Cubas 

.  .  .  .  .  .  .  .  .      

.  .  .  .               Virgília (MPBC, p. 186). 

 
“Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele 

dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez 

crescer carne. 

Depois, da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus 

modelou uma mulher e apresentou-lhe para o homem (...).” 

(GN, cap. 2, v. 21-22). 

 

Brás Cubas e Virgília mantêm papéis símiles aos de Adão e Eva. Todavia, esta 

história é contada de forma diversa daquela encontrada na Bíblia. Em Memórias Póstumas, 

além de haver uma substituição de personagens, o discurso bíblico assume uma configuração 

gráfico-visual, que nos permite ler por meio do não-dito: o diálogo sedutor e erótico que se 

insinua por entre avanços e recuos das interrogações, exclamações e sussurros das reticências. 

Trata-se de uma verdadeira paródia, nesse caso, já que o discurso original é invertido 
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drasticamente, mas não apagado da memória, de modo que o discurso parodiado – o bíblico - 

é possível de ser ouvido, como subtexto, dentro daquele que o parodia – o do defunto-autor. 

Duas vozes, dois sujeitos, discurso bivocal e dialógico. 

O mesmo ocorre no capítulo XXXIII, Bem- aventurados os que não descem: 
 

“- O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. 

- Pretendo. 

- Não desça. 

Não desci, e acrescentei um versículo ao Evangelho: - Bem-

aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro 

beijo das moças.” (MPBC, p. 160-161). [grifos nossos] 

  

Aqui, por acréscimo, modifica-se o Evangelho de São Mateus:  

 
“Bem-aventuranças: anseio por um mundo novo – Jesus viu as 

multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se 

aproximaram, e Jesus começou a ensiná-los: “Felizes os pobres 

em espírito, porque deles é o Reino do Céu. Felizes os aflitos, 

porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão 

a terra. 
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão 

saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque 

encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque 

verão a Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da 

justiça, porque deles é o Reino do Céu. Felizes vocês, se forem 

insultados ou perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia 

contra vocês, por causa de mim, fiquem alegres e contentes 

porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do 

mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de 

vocês.” (Mt, cap. 5, v. 3-11). [grifos nossos] 

 

Percebemos que o enunciado bíblico das bem-aventuranças sofre uma significativa 

alteração na grafia: “de aventurança para aventurado”. Essa substituição de vocábulo diz 

respeito a mais uma estratégia autoral que promove a descentralização da autoria, uma vez 

que, ao adicionar um novo versículo ao Evangelho, Machado e Brás Cubas são tão autores 

quanto S. Mateus, o que significa, no mínimo, uma heresia. O texto bíblico, como ocorre em 

outras passagens de Memórias, adquire um caráter profano, já que os bem-aventurados são 

aqueles que conquistam o primeiro beijo. 
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Também no capítulo VII – O delírio - há inscrições de citações a discursos alheios, 

como aqueles referentes às contradições humanas: negar/afirmar; afirmar/negar: 
 

“(...) um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu 

então, fitando-me uns olhos rutilantes como 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-se Natureza ou Pandora; sou tua mãe e tua inimiga. 

   (....) 

- Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata; é 

sobretudo pela vida que se afirma. Vives: não quero outro 

flagelo. 

(...) 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.” (MPBC, 

p.110-111). [grifos nossos] 
 

É possível perceber aí uma alusão, ou citação indireta, ao mito de Pandora, a 

primeira mulher, de acordo com a mitologia: 

 
“Pandora trazia consigo um jarro contendo todos os males, 

fechado por um tampo que os impedia de sair de onde estavam; 

incapaz de conter a curiosidade, Pandora removeu o tampo e os 

males espalharam-se pelo mundo. Assustada, Pandora fechou o 

tampo, mas só ficou no jarro a esperança, que estava no fundo 

da mesma. (KURY, 2001, p. 302)”. [grifos nossos] 

 

Há uma analogia entre a fala de Pandora, de Memórias Póstumas e a figura 

mitológica. Deslocado esse mito para o contexto de Brás Cubas, a Natureza passa a ser 

representada por meio da dualidade de sentidos que coexistem: bem/mal; mãe/inimiga; vida e 

morte.  
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Tais citações funcionam como um conglomerado de memória de outros livros, que 

nele se inscrevem. Ao se apropriar dos textos de outros autores por meio da leitura, Machado 

de Assis e Brás Cubas dividem com estes escritores a responsabilidade da escritura. Com essa 

divisão de autoria, questiona-se, novamente, a concepção de originalidade presente na crítica 

de fontes “na sua busca por reconstituir os originais, inevitavelmente roídos pela invenção da 

leitura” (OLIVEIRA, 2003, p. 29), o que transforma a leitura das fontes, também, em ficção 

porque é “a leitura de Machado de Assis que os redescobre e os inventa como seus 

precursores, fazendo dessas ‘fontes’ um produto de ficção”. (OLIVEIRA, 2003, p. 30). 

As citações são, portanto, textos roídos, corrigidos e emendados na re-escritura por 

um duplo autoral, Machado-Brás Cubas, leitor-autor-editor que deglute, transforma e insere o 

que leu no discurso dialógico de Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

 

3.3. Machado-Brás Cubas como leitores-escritores da própria escritura 

 
“O nascimento do leitor deve ser pago com a morte do Autor”   

Roland Barthes 
 

Por acreditarmos que, no romance Memórias Póstumas, o processo de leitura se 

instaura em parceria com seu outro - a escritura - aqui o foco do trabalho será o de analisar 

algumas passagens do romance em que se faz presente o movimento de leitura-escritura.  

Por meio do deslocamento autoral, Machado de Assis e seu duplo, Brás Cubas, 

atuam como leitores da própria escritura e, ainda, como leitores de outros autores, criando um 

movimento duplo entre (re)ler-(re)escrever. Tal movimento corrobora para a descentralização 

da autoria, visto que, se os autores assumem várias posições no decorrer do romance, ou seja, 

lêem-se e atuam ainda como leitores de outros, a paternidade autoral é corroída e 

descentralizada por meio desse movimento, uma vez que, esses autores-leitores tecem 

comentários sobre a própria escritura, corrigindo-a, deturpando-a, negando-a ou, até mesmo, 

suprimindo-a.  

O que ocorre, então, é a estratégia autoral de fazer da “errata pensante” um método, 

que se traduz na reflexão da própria escritura, devido ao processo ruminativo de leitura, o qual 

consiste em ler como “se roem lembranças”. Desse modo, o autor não é apenas o que escreve, 

mas também é o leitor de si mesmo e de outros, o que promove a disseminação da autoria.  

Questionada a identidade autoral, o texto torna-se um espaço multidimensional, no 

qual várias escrituras, originárias de tempos e espaços diferentes, ora se casam, ora se 
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confrontam. Todavia, perante essa multiplicidade, existe um lugar onde elas se reúnem e, 

certamente, esse é o lugar que o leitor ocupa: ele é o sujeito “que mantém reunidos em um 

único campo todos os traços de que é constituído o escrito”. (BARTHES, 1988, p. 70). Essa 

discussão solidifica o processo de inversão feito por Barthes: “matar” o autor para que nasça o 

autor-leitor. Ou ainda, é “a inversão das origens, a desenvoltura que faz com que o texto 

anterior provenha do texto ulterior”. (BARTHES, 2006, p. 45). 

Comecemos, portanto, pela análise de algumas estratégias de leitura da própria 

escritura autoral de Memórias Póstumas de Brás Cubas. No capítulo XXII - Volta ao Rio, 

por exemplo, evidencia-se nossa primeira estratégia: o autor escreveu e, em seguida, voltou-se 

para o capítulo a fim de repensá-lo: “Vim... Mas não; não alonguemos este capítulo. Às vezes, 

esqueço-me a escrever, e a pena vai comendo o papel, com grave prejuízo meu, que sou 

autor”. (MPBC, p. 144) [grifos nossos] 

Esse movimento duplo propicia a dissipação autoral, uma vez que o autor assume um 

outro papel, o de leitor, que lê como quem mastiga lembranças. Tal processo, o de voltar e 

corrigir-se, já representa um confronto com o conceito arraigado de autoridade autoral, 

defendido pela crítica de fontes do século XIX: o autor como figura centralizadora de uma 

narrativa, único responsável por sua autenticidade. 

No capítulo XLV - Notas, mais precisamente em seu final, o autor volta-se para as 

anotações que acabou de fazer e assume outro ponto de vista, o de observador-leitor, 

ocasionando, novamente, a descentralização da autoria: “Isto, que parece um simples 

inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo.” 

(MPBC, p. 173). [grifos nossos]. “Triste e vulgar” eis aquilo a que o autor se contrapõe, 

quando se percebe, como leitor de suas notas, que valem por si mesmas, sem explicações 

adicionais, confrontando-se com a expectativa dos leitores (as) de romances-folhetins do 

século XIX, ávidos por detalhes que preencham seu imaginário. 

Também no capítulo CXXXVI – Inutilidade - ocorre o deslocamento autoral e, 

conseqüentemente, a leitura digressiva faz-se presente quando o autor, agora leitor, retorna e 

se relê, consciente de que acabou de escrever um capítulo inútil: “Mas, ou muito me engano, 

ou acabo de escrever um capítulo inútil”. (MPBC, p. 278). Outra implicação desta (re)leitura é 

que, no momento da correção do texto pelo leitor, este se torna autor. Então, este capítulo traz, 

por meio da (re)escritura, o movimento de contaminação contínua entre autor-leitor-autor, 

evidenciando que a escritura literária não é constituída por uma única voz – a do autor. 

Já no capítulo CXXX - Para intercalar no capítulo - a estratégia de ler-reescrever é 

acionada, agora, para corrigir “a flecha do tempo, (...) momento em que o narrador recua, 
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voltando para um capítulo já escrito” (ROUANET, 2007, p. 201): “Convém intercalar este 

capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo CXXIX”. (MPBC, p. 274).  

Esse deslocamento de leitura vai desarticulando o livro, fisicamente, já que interfere 

na sua edição ao alternar as próprias páginas, interferindo na própria edição do livro, tal qual 

foi proposta pelo autor.  

O capítulo CVII – Bilhete – por sua vez, impulsiona o movimento progressivo entre 

escritura-leitura, que virá: 

 
“Não houve nada, mas ele suspeita alguma coisa; está muito 

sério e não fala; agora saiu. Sorriu uma vez somente, para 

nhonhô, depois de o fitar muito tempo, carrancudo. Não me 

tratou mal nem bem. Não sei o que vai acontecer; Deus queira 

que isto passe. Muita cautela, por ora, muita cautela.” (MPBC, 

p. 250). 

 

O movimento contrário, por sua vez, é o que o leitor é chamado para fazer no capítulo 

CVIII - Que se não entende-, conduzido, ficcionalmente, pelo próprio autor Brás Cubas que, 

numa atuação de leitor, volta-se para o capítulo anterior, Bilhete, mastiga-o pela releitura e 

ensina o seu “leitor ideal”9 a fazer o mesmo: 

 
“Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete três ou quatro 

vezes, naquele dia, acreditai-o, que é verdade; se vos disser 

mais que o reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, 

podeis crê-lo, é a realidade pura” (...) e tudo isso dava uma 

combinação assaz complexa e vaga, uma coisa que não 

podereis entender, como eu não entendi. Suponhamos que não 

disse nada.” (MPBC, p. 251). [grifos nossos] 

 

Somente o fato de o discurso apresentar-se de forma reflexiva, pois o autor afirma 

que (re)leu por várias vezes o bilhete, comprova-nos o deslocamento do autor para o ponto de 

vista do leitor para reinterpretar aquilo que fora dito anteriormente. Além disso, para que o 

autor-leitor possa rever o discurso anterior e, conseqüentemente, refletir sobre ele, é preciso 

                                                           
9 Em sua obra Seis Passeios pelo Bosque da Ficção, Umberto Eco (2003) afirma que o leitor empírico não pode 
ser visto como leitor modelo (o leitor ideal). Enquanto o primeiro realiza uma leitura específica e pessoal de uma 
obra, o segundo é construído pelas instruções textuais, figurando como interagente e colaborador do texto.  
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“reconstruir todo um universo ficcional que, apesar de manter uma relação de envio e 

reenvio,” (VIANNA, 2001, p. 103), tem assegurada a sua autonomia.  

Utilizando-se da mesma estratégia autoral, no capítulo XCVIII – Suprimido- o autor 

como leitor da própria escritura não só reflete sobre a supressão do capítulo, como ainda avisa 

ao leitor que irá fazê-lo: “Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. 

Mas enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. (...) Não; 

decididamente suprimo este capítulo”. (MPBC, p. 241-242). [grifos nossos] 

O interessante aí é notar que, embora o autor-leitor afirme que o capítulo foi 

suprimido, ele continua a fazer parte de todas as edições do livro. Isso demonstra que essa 

função “está subvertida e, em vez de substituir o erro e excluí-lo pelo novo texto que o 

corrigiu, acaba mantendo a ambos, o excluído e o incluído”. (OLIVEIRA, 2003, p. 36). 

Mas há, ainda, os deslocamentos do autor por capítulos do livro, em saltos, atuando 

como mediador para os outros leitores, que não ele. É isso que ocorre nos capítulos que se 

seguem: XVI - Uma reflexão imoral, XXVII - Virgília? e CXXIX - Sem Remorsos. 

Em Uma reflexão imoral, essa estratégia funciona como um convite para o 

deslocamento pelo livro, retornando a um capítulo anterior e reinscrevendo-o num novo, 

conduzido pelo próprio autor suposto, Brás Cubas. Este também atua como leitor corrige-se e 

reescreve-se, ensinando a arte da leitura ideal ao seu parceiro de escritura, isto é, ler é 

deformar, alterar e deixar no lido a marca autoral do sujeito da leitura. 

 
“Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma 

correção de estilo. Cuido haver dito, no capítulo XIV, que 

Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. 

Viver não é a mesma coisa que morrer; assim o afirmam todos 

os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática.” 

(MPBC, cap. XVI, p. 132). [grifos nossos] 

 

Subvertendo a paternidade e autoridade autoral, o que Brás Cubas faz é repensar as 

fronteiras da própria escritura, uma vez que: 
 

“é um aprendiz do ato de escrever como quem rói, aprendendo 

com o ler a descolar-se, a rever-se e a corrigir-se por meio de 

‘erratas’ (pensantes) – imagem que condensa em si o sentido 

maior do livro enquanto poética de leitura (...).” (OLIVEIRA, 

2003, p. 36). 
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Procedimento similar ocorre no capítulo XXVII - Virgília? Temos aí um percurso 

ainda maior de deslocamento do ato de releitura-reescritura que se evidencia para trás e para 

frente entre os capítulos: do XXVII ao I e deste aos V e VI para desembocar no XXVII outra 

vez. Esta viagem pelo espaço do livro modifica a ambos - livro e leitor - que devem 

incorporar à sua história a memória desse percurso realizado. 

 
“Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos 

depois...?  

A mesma; era justamente a senhora que em 1869 devia assistir 

aos meus últimos dias, e que antes, teve larga parte nas minhas 

mais íntimas sensações. 

(...) Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral 

da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida; era aquilo 

com dezesseis anos. 

Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas 

vierem à luz, - tu que me lês, Virgília amada, não reparas na 

diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei 

quando te vi? (...).” (MPBC, p. 151-152). 

 

Esses “saltos”, bem como a subversão de fatos relacionados à ordem cronológica, 

evidenciam-se em Memórias Póstumas, porque:  

 
“o tempo machadiano é antes de tudo texto. E texto que avança 

ou recua por saltos, maiores ou menores, mas sempre 

desconcertantes do ponto de vista do padrão de uma escrita 

linear porque dócil à cronologia ‘natural’ dos fatos.” (ROCHA, 

2001, p. 318). 

 

Para ressaltar, mais uma vez, o duplo movimento ler-reescrever. Observemos, ainda, 

o capítulo CXXIX - Remorsos: 
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“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 de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de 

acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem lady 

Macbeth; (...) Eu não ouvia as súplicas de Príamo, mas o 

discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos.” (MPBC, p. 

273-274). 

 

Vemos aí dois discursos sobre os “feitos heróicos” de Aquiles e Macbeth. Embora 

estejam em tempos distintos, em ambos se manifesta o remorso: Aquiles quando devolve o 

cadáver de Heitor a Príamo; Macbeth ao persuadir o marido a assassinar o rei Duncan e 

usurpar o trono.  

Nas citações alheias o autor suposto de Memórias Póstumas acrescenta o seu 

discurso ao afirmar que, ao contrário de Aquiles e Macbeth, ele não tinha remorsos. Sendo 

assim, torna-se possível incorporar tais leituras na memória da escritura do defunto-autor, de 

modo a (re) significá-las em um novo contexto.  

Eis aí demonstrado, por meio desses recortes do livro Memórias Póstumas, o 

quanto a paternidade autoral está nele comprometida por estratégias de disseminação e 

multiplicação de perspectivas, que fazem dele um clássico, sempre vivo e atual, ou ainda 

segundo Calvino: “Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir 

dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos.” (CALVINO, 

1995, p. 12). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Ao analisarmos a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, procuramos abarcar a 

complexidade discursiva que compõe a narrativa. Essa complexidade é tratada em diferentes 

capítulos, os quais convergem para mostrar a divisão da autoria dentro de um romance que 

não corresponde aos modelos literários do século XIX. 

Quando confrontamos o realismo-naturalismo do século XIX e aquele de Machado 

de Assis, percebemos a singularidade literária de Memórias. A inscrição de um defunto-autor 

como sujeito que narra suas memórias, permite que Machado e seu duplo, Brás Cubas, 

subvertam a concepção de unicidade de autoria, uma vez que, aqui, ela é compartilhada com 

outros autores, aos quais, desde os dois Prólogos, Brás Cubas e Machado de Assis, assinatura 

ficcional do autor empírico, devem contribuições para essa composição de Memórias em 

“forma livre” e sem as “gravatas e suspensórios” de um método cientificista e documental, 

alicerçado sobre padrões do realismo-naturalismo do século XIX.  

Em conseqüência disso, procuramos comprovar que a concepção autobiográfica das 

Memórias Póstumas foge ao padrão vigente graças aos traços da tradição luciânica, o que 

implica liberdade em relação às doutrinas da verossimilhança, justificando a “forma livre” de 

um autor-narrador que narra a partir do limiar morte-vida. 

É esse método o responsável pela dissipação de autoria, a partir dos deslocamentos 

de posições discursivas, quer pelo movimento de leitura-escritura, quer pela inscrição de 

citações truncadas, as quais, incorporadas ao tecido das Memórias, transformam-no numa 

rede dialógica alicerçada sobre um campo de forças centrípetas e centrífugas, que fazem do 

livro um tecido poroso e multifacetado.  

Nesse cenário, o eu autoral, em contínuo desdobramento para os outros, só pode 

encontrar unidade na multiplicidade, derivando, por conseqüência, três princípios dissipativos 

da paternidade autoral: 

1. o deslocamento autoral para dentro e para fora do livro (autor empírico; assinatura 

autoral; autor suposto Brás Cubas; narrador-personagem; leitor-autor) põe em questão  as 

fronteiras entre realidade e ficção, em contaminação e trânsito permanentes; 

2. As referências a outros autores (Sterne, Xavier de Maistre, Garret, Stendhal, 

Shakeaspeare, Pascal, Cervantes, Dante, Bíblia, etc), com os quais o defunto-autor partilha a 

composição do livro, colocam em crise os conceitos de originalidade, unicidade 

e autenticidade da autoria; 
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3. As citações truncadas põem em crise a veracidade das fontes em favor da ficção de 

leitura, priorizando o deslocamento autoral para a função de leitor-escritor, aquele que escreve 

como quem “rói lembranças” , lendo-se a si próprio por meio do texto que escreve. 

É a partir dessa nova forma de compor que Machado e Brás Cubas apresentam-nos o 

mundo inteiro convergidos para o seu discurso romanesco. Sua atualidade corresponde à 

singularidade de uma escritura que, antes de ser memória da psique humana, é memória do 

próprio ato de ler e escrever um livro, o qual também tem sua história imbricada com tantos 

outros inscritos em sua memória, como fontes para a criação. Ainda que incompreendido por 

críticos contemporâneos seus que, tal como Capistrano de Abreu questionam: Memórias 

Póstumas serão um romance?  

No ano do centenário da morte de Machado de Assis, podemos notar que há muito 

para ser estudado, ainda, sobre a sua obra, posto que suas composições literárias encontram-se 

vivas para aqueles leitores que, como ele, são capazes de escrever suas leituras, conforme 

Barthes adverte, por entre as lacunas e os entre-ditos que seus textos deixam como pegadas 

para todo leitor verdadeiramente ruminante, isto é, “aquele que tem quatro estômagos no 

cérebro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

A Bíblia Sagrada. Tradução de Ivo Storniolo, Euclides Martins Balancin e José Luiz 

Gonzaga do Prado. São Paulo: Paulus, ed. Pastoral, 1990. 

 

ABREU, Capistrano. As Memórias póstumas de Brás Cubas são um romance? Gazeta de 

Notícias, Rio de Janeiro, 30 jan., Livros e Letras, 1881. p. 2. 

 

ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Tradução de Fábio M. Alberti. São Paulo: Nova 

Cultural, 2002. 

 

ALVES, IVIA. Apresentação: Uma notícia sobre o percurso crítico de Eugênio Gomes. In: 

GOMES, Eugênio. Leituras Inglesas: Visões Comparatistas. Belo Horizonte: Editora da 

UFMG; Salvador: EDUFBA, 2000. p.14-35.   

 

______. A invenção de Brás Cubas. In: GOMES, Eugênio. Leituras Inglesas: Visões 

Comparatistas. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Salvador: EDUFBA, 2000.    

 

______. Machado de Assis e o humorismo anglo-saxônico. In: GOMES, Eugênio. Leituras 

Inglesas: Visões Comparatistas. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Salvador: EDUFBA, 

2000. p. 265-268. 

 

______. Schopenhauer e Machado de Assis. In: GOMES, Eugênio. Leituras Inglesas: Visões 

Comparatistas. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Salvador: EDUFBA, 2000. p. 281-288. 

 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira; Brasília, INL, v. 13, 1975. 

 

______. Instinto de Nacionalidade. In: COUTINHO, Afrânio (Org.). Obra Completa. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, v. 3, 10. ed., 2004. p. 33-39. 

 

______. Eça de Queirós: O primo Basílio. In: COUTINHO, Afrânio (Org.). Obra Completa. 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, v. 3, 10. ed., 2004. p. 903-913. 



 63

______. Esaú e Jacó. In: COUTINHO, Afrânio (Org.). Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, v. 3, 10. ed., 2004. 

 

BAKHTIN, Mikhail. O Plurilingüismo no Romance, A Pessoa que Fala no Romance. In: 

________. Questões de Literatura e de Estética. São Paulo: Unesp, 3. ed., 1993. p. 107-

133. 

 

______. Os Estudos Literários Hoje. In: _______. Estética da Criação Verbal. Trad. de 

Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 135-163. 

 

BAPTISTA, Abel Barros. A Formação do Nome, Duas Interrogações sobre Machado de 

Assis. Campinas: Unicamp, 2003. 

 

______ . Autobibliografias. Lisboa: Relógio D’Água, 1998. 

 

BARTHES, Roland. A morte do autor. In: ______. Rumor da Língua. São Paulo: 

Brasiliense, 1988. p. 65-70. 

 

______ . O Prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 4. ed., 2006. 

 

BOOTH, Wayne C. Todos os autores serão objectivos. In: ________. A retórica da ficção. 

Tradução de Maria Teresa H. Guerreiro. 1. ed., Lisboa: Arcádia, 1980. p. 86-103.  

 

CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: 

Schwarcz Ltda, 1995. 

 

CAMPOS, Haroldo de. Arte pobre, tempo de pobreza, poesia menos. In: ______. 

SCHWARZ, Roberto. (Org.). Os Pobres na Literatura Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 

1983. p. 181-189. 

 

CÂNDIDO, Antonio. O problema crítico em Sílvio Romero. O Método Crítico de Silvio 

Romero. São Paulo: Brasil, 2. ed., 1963. p. 103-121. 

 



 64

______. O Escritor e o Público. In: ______. Literatura e Sociedade. São Paulo: Publifolha, 

2000. p. 67-81. 

 

______. Esquema de Machado de Assis. In: ______. Vários Escritos. São Paulo: Duas 

Cidades, 1995. p. 17-39. 

 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Dom Quixote de la Mancha.  Tradução de 

Viscondes de Castilho e Azevedo. São Paulo: Nova Cultural, 2002. 

 

COUTINHO, Afrânio. Machado de Assis na Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: 

Academia Brasileira de Letras, 1990. 

______. A Literatura no Brasil. São Paulo: Global, 2004. 

 

ECO, Umberto. Entrando no bosque. In: Seis Passeios Pelos Bosques da Ficção. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003. p. 7-31. 

 

GENETTE, Gerard. Umbrales. Trad. Susana Lage. Buenos Aires; México: Siglo Veintiuno 

editores, 2001. 

 

 

GUIMARÃES, Hélio de Seixas. Os Leitores de Machado de Assis. O romance e o público 

de literatura no século 19.São Paulo: Edusp, 2004. 

 

KURY, Mário da Gama. Dicionário de Mitologia Grega e Romana. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 2001. p. 17. 

 

MACHADO, Irene. A Prosaica. In: ______. O Romance e a Voz. Rio de Janeiro: Imago, 

1995. p. 79-108. 

 

______. O Romance como Gênero Oral. In: ______. O Romance e a Voz. Rio de Janeiro: 

Imago, 1995. p.155-207 

 

MAGALHÃES JR., Raimundo. O deturpador de citações. In: ______. Machado de Assis 

desconhecido. Rio de Janeiro – São Paulo: Civilização Brasileira S/A, 1955. p. 226-238.  



 65

 

MASSA, Jean Michel. A biblioteca de Machado de Assis. In: JOBIM, José Luis (Org.). A 

Biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Topbooks, Academia Brasileira de Letras, 

2001.   

 

______. Revendo a biblioteca de Machado de Assis. In: JOBIM, José Luis (Org.). A 

Biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Topbooks; Academia Brasileira de Letras, 

2001.   

 

______. Machado de Assis, leitor de Lawrence Sterne. In: JOBIM, José Luis (Org.). A 

Biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Topbooks; Academia Brasileira de Letras, 

2001.   

 

______ . Machado de Assis, leitor (autor) da Revista do IHGB. In: JOBIM, José Luis (Org.). 

A Biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Topbooks; Academia Brasileira de 

Letras, 2001.   

 

MERQUIOR, José Guilherme. O Segundo Oitocentismo. In: ______. De Anchieta a 

Euclides: Breve História da Literatura Brasileira – I. Rio de Janeiro: Topbooks, 3. ed., 

1996. p. 141-203. 

 

______. Machado de Assis e a Prosa Impressionista. In: ______. De Anchieta a Euclides: 

Breve História da Literatura Brasileira – I. Rio de Janeiro: Topbooks, 3. ed., 1996.  

 

OLIVEIRA, Maria Rosa Duarte de. Memórias Póstumas Entre o Ver e o Verme: uma poética 

da leitura. In._____________. Recortes Machadianos. São Paulo: Educ, 2003. p. 21-62. 

 

PASCAL, Blaise. Pensamentos. 1. ed. Tradução de Paulo M. Oliveira. São Paulo: Athena, 

1955. 

 

REGO, Enylton José de Sá. O Calundu e a Panacéia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1. ed., 1989. 

 



 66

ROMERO, Sílvio. Machado de Assis e o nacionalismo. Desenho geral de sua personalidade. 

In: ______. Machado de Assis, Estudo Comparativo de Literatura Brasileira. Campinas: 

Unicamp, 1992. p. 307-320. 

 

PORTELLA, Eduardo. Prefácio: Entre a melancolia e o riso. In: ROUANET, Sérgio Paulo. 

Riso e melancolia – A forma shandiana em Sterne, Diderot, Xavier de Maistre, Almeida 

Garrett e Machado de Assis. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.   p. 11-16. 

 

ROUANET, Sérgio Paulo. A forma shandiana. In: ______. Riso e melancolia – A forma 

shandiana em Sterne, Diderot, Xavier de Maistre, Almeida Garrett e Machado de Assis. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 17-33. 

 

 ______. Riso e Melancolia. In:______. Riso e melancolia – A forma shandiana em Sterne, 

Diderot, Xavier de Maistre, Almeida Garrett e Machado de Assis. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. p. 203-223 

 

______. A taça e o vinho. In: ______. Riso e melancolia – A forma shandiana em Sterne, 

Diderot, Xavier de Maistre, Almeida Garrett e Machado de Assis. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. p. 225-242. 

 

SCHWARZ, Roberto. Um Mestre na Periferia do Capitalismo. São Paulo: Duas Cidades, 

2000. 

 

SILVA, Vítor Manuel de Aguiar. Teoria da Literatura. Coimbra: Almedina, vol I, 8. ed., 

2002. 

 

SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil, Qual Romance? Rio de Janeiro:  Achiamé, 1984. 

 
VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: história cultural e polêmicas literárias no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
 
VIRGÍLIO. A Eneida. 1. ed. Tradução de Manuel Odorico Mendes. São Paulo: Brasileira, 
1970. 
 
ZOLA, Émile. A Utopia Naturalista, O Senso do Real. In________. Do Romance. Trad. 
Plínio Augusto Coelho. São Paulo: Edusp: 1995. p. 23-48. 




