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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é o de analisar o movimento do narrador de Iaiá 

Garcia (1878), de Machado de Assis, no limiar entre a confiabilidade e a não 

confiabilidade, investindo na ambivalência e na ironia. Tido pela tradição crítica 

como um romance de passagem entre a fase romântica e a realista do escritor, 

a questão motivadora desta pesquisa foi a de investigar em que medida seria 

possível detectar na estrutura da narrativa, especialmente no ponto de vista do 

narrador, esse lugar cambiante entre esses dois paradigmas estético-literários 

na relação com as personagens Iaiá Garcia, Estela e Jorge, que configuram o 

triângulo amoroso da trama. Partimos da hipótese de que o narrador assume um 

papel preponderante na construção da narrativa posicionando-se a meio 

caminho entre a onisciência e a perda desse controle sobre as personagens por 

meio de um discurso dialógico no qual a ironia se destaca. Além disso, é este 

um narrador enxadrista, que compactua com as personagens femininas – Estela 

e Iaiá – os lances de um jogo de xadrez, que se desloca da enunciação para o 

enunciado – o capítulo XII –, e cujo foco é o triângulo amoroso Estela-Jorge-Iaiá. 

Este é um núcleo importante para o narrador ironista posicionar-se criticamente 

sobre o amor romântico, com seus excessos e idealizações fantasiosas, para 

projetar um outro tipo de amor, fruto da razão e do cálculo. Como embasamento 

teórico, utilizamos Wayne C. Booth (1964) sobre o par contar-mostrar e as 



 
 

 

estratégias do narrador, Mikhail Bakhtin (2011) com os conceitos sobre 

plurilinguismo, alteridade e dialogia, e também Linda Hutcheon (2000), no seu 

estudo sobre a ironia. A análise do discurso narrativo demonstrou que o 

deslocamento do narrador se faz entre estratégias de contar e mostrar, 

investindo em tons intervalares seja do discurso indireto livre, seja da ironia. A 

partir daí, é possível perceber a presença de um projeto literário de Machado de 

Assis, que lança novos parâmetros para o posicionamento do narrador, 

questionado em seu modelo de onisciência; para a construção das personagens, 

mais autônomas e responsáveis por sua visão de mundo e para o leitor (a) do 

qual se exige mais do que identificação com aventuras romanescas, próprias dos 

romances folhetins.  

Palavras-chave: Machado de Assis; Iaiá Garcia; narrador; ironia; jogo de 

xadrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

The present research aims at analyzing the role of the narrator in Iaiá 

Garcia (1878), by Machado de Assis, on the threshold between reliability and 

unreliability, aspiring to ambivalence and irony. Pointed by the critical tradition as 

an in-between novel from the author’s romantic and realist phases, the question 

that guides this research is that of investigating whether, and to which extent, it 

would be possible to detect in the narrative structure, especially in the narrator’s 

point of view, this transitional place between the two aesthetic-literary paradigms 

by observing the characters Iaiá Garcia, Estela and Jorge – which form the 

amorous triangle in the plot. We assumed the hypothesis that the narrator has a 

preponderant role in the construction of the narrative by positioning itself halfway 

between omniscience and loss of control over the characters, by conveying a 

dialogic discourse that highlights irony. Furthermore, this is what we could call a 

chess-player narrator, one who condones the female characters’ – Estela and 

Iaiá – moves in the chess game; one who detaches itself from the enunciation to 

the enunciated – chapter XII –, and one whose focus is on the amorous triangle 

Estela-Jorge-Iaiá – the chess piece used by the ironist narrator to criticize 

romantic love, with its excesses and fanciful idealizations, and to project another 

sort of love, driven by reason and logic. As theoretical underpinning, we used 

Wayne C. Booth (1964) on the telling-showing distinction and on the types of 

narration; Mikhail Bakhtin (2011) on polyphony, alterity and dialogism, as well as 

Linda Hutcheon (2000) and her studies on irony. The analysis of the narrative 

discourse showed that the narrator’s detachment lies upon strategies of telling 

and showing, applied to interval tones whether of free indirect discourse or irony. 



 
 

 

Thus, it is possible to observe the existence of a literary project thought by 

Machado de Assis, which sets new paradigms regarding the narrator’s position, 

often distrusted in the omniscient mode; the creation of characters, made more 

autonomous and responsible for their viewpoints; and finally, the reader, from 

whom the reading will require more than fondness for Romanesque adventures, 

typical of feuilleton novels. 

Keywords: Machado de Assis; Iaiá Garcia; narrator; irony; chess game. 
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Introdução 

 

Iaiá Garcia, quarto romance de Machado de Assis, foi publicado em 

folhetins em O Cruzeiro em 1878, mesmo ano de lançamento deste jornal. 

Originado na França e também chamado de le feuilleton por Marlyse Meyer, em 

As mil faces de um herói canalha e outros ensaios (1998), o folhetim é um 

lugar preciso do jornal, situado no rodapé, geralmente da primeira página, cuja 

finalidade é entreter o leitor com anedotas, histórias de crimes e de monstros, 

charadas, receitas de cozinha ou de beleza, crítica teatral, etc. Os romances 

foram os principais atrativos dos periódicos do século XIX, que faziam o público 

leitor consumir os jornais e se envolver nas histórias folhetinescas e dramáticas, 

com assuntos que envolviam, na maioria das vezes, histórias de amores 

impossíveis, traições, assassinatos, incestos e desencontros que maravilhavam 

as leitoras daquela época.  

Como forma de prender a atenção dos leitores, era o autor quem 

determinava os tipos de corte e suspense que ele colocaria ao final de cada 

publicação, sempre com a intenção de cativar seu público, para que este 

continuasse assinando o jornal e lendo os romances-folhetins. O sucesso da 

narrativa “aos pedaços” foi tão grande que alterou o modo de produção de ficção, 

e a maioria dos romances passou a ter sua primeira edição em folhetim para só 

depois ter a publicação em livro, como foi o caso de Iaiá Garcia, de Machado de 

Assis, cuja popularidade fez com que a primeira impressão em livro fosse 

publicada apenas alguns meses depois do lançamento no rodapé do jornal, ao 

contrário de outros que demoravam alguns anos para ter sua próxima edição. 

 Machado de Assis também se pronunciou sobre o sentido do folhetim num 

texto sobre o folhetinista, em “Aquarellas”, publicadas em O Espelho, entre 11 

de setembro e 30 de outubro de 1859, em que caracteriza o folhetinista: 

 

Tem a sociedade deante de sua penna, o publico para lel-o, os ociosos 
para admiral-o, e a bas-bleus para applaudil-o. Todos o amam, todos 
o admiram, por que todos têm interesse de estar de bem com esse 
arauto amável que levanta nas lojas do jornal, a sua acclamação de 
hebdomadaria (ASSIS, 1859, p. 1). 
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 As desvantagens do folhetinista, para Machado, seriam a rápida produção 

dos romances, visto que eram publicados diariamente, e, além disso, havia a 

dificuldade de se desvencilhar dos padrões franceses. A esse respeito, o escritor 

afirma que não escreveu romance-folhetim e Marlyse Meyer concorda com o 

autor. O que aconteceu foi que ele se adaptou à forma literária da época para 

publicar seus textos, escrevendo-os em formato de romance-folhetim; no 

entanto, não utilizou o gênero verdadeiramente, pois, segundo Meyer: 

 

[...] Não é lícita a associação com o famigerado gênero, uma vez que 
Machado e a maior parte dos (bons) romancistas de seu tempo foram 
praticamente obrigados, depois da invenção de Girardin, a publicar a 
primeira versão de suas obras na forma-folhetim (MEYER, 1998, p. 
19). 

 

A primeira obra de Machado de Assis lançada em periódico foi A mão e 

a luva (1874), no jornal O Globo. A partir desse momento, o escritor intensificou 

sua colaboração em jornais e revistas, como O Cruzeiro, A Estação, Revista 

Brasileira, nos quais publicou crônicas, contos, poesia e romances. Iaiá Garcia 

foi publicado do dia primeiro de janeiro de 1878 até o dia dois de março do 

mesmo ano, em O Cruzeiro. O romance era lançado diariamente, a saber: 

 

 Capítulo I e II: 1 a 3 de janeiro de 1878 

 Capítulo III e IV: 4 a 9 de janeiro de 1878  

 Capítulo V: 11 de janeiro de 1878 

 Capítulo VI: 12 a 15 de janeiro de 1878 

 Capítulo VII: 15 a 17 de janeiro de 1878 

 Capítulo VIII: 18 a 21 de janeiro de 1878 

 Capítulo IX: 22 e 23 de janeiro de 1878 

 Capítulo X: 25 e 26 de janeiro de 1878 

 Capítulo XI: 28 e 29 de janeiro de 1878 

 Capítulo XII: 4 e 5 de fevereiro de 1878 

 Capítulo XIII: 6 a 13 de fevereiro de 1878 

 Capítulo XIV: 15 a 19 de fevereiro de 1878 
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 Capítulo XV: 20 a 25 de fevereiro de 1878 

 Capítulo XVI: 26 de fevereiro a 1º de março de 1878 

 Capítulo XVII: 2 de março de 1878 

 

Para ilustrar, reproduzimos um trecho do capítulo VIII de Iaiá Garcia em O 

Cruzeiro1: 

 

         Na época, Iaiá Garcia recebeu pouca atenção da crítica literária, sendo 

resenhado superficialmente por dois conhecidos de Machado de Assis. O 

primeiro deles, Rigoleto (apud GUIMARÃES, 2004, p. 171), escreveu um texto 

elogiando o romance, seu talento fino e linguagem elegante, pondo fim aos 

excessos do modelo romântico. Ele também afirma que a obra encantou o 

público, apesar de apenas supor essa adesão. O segundo, Urbano Duarte (apud 

GUIMARÃES, 2004, p. 171), não demonstrou entusiasmo pela obra de 

Machado, dizendo apenas que “Iaiá Garcia se foi ‘tão desenxabida como no dia 

em que nasceu.’” (apud GUIMARÃES, 2004, p. 171). Ele também aconselha 

                                                           
1 O romance-folhetim Iaiá Garcia está disponível no site da Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro. 
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Machado de Assis a apimentar um pouco mais sua trama, para que ela não seja 

esquecida. 

Esses são alguns dos estudos do século XIX que nos demonstram a 

posição da crítica frente à recepção do romance Iaiá Garcia, de Machado de 

Assis. Com o passar dos anos, a obra alcançou maior notoriedade, recebendo  

críticas e análises de estudiosos como Lúcia Miguel Pereira (1946), Massaud 

Moisés (1964), Hélio de Seixas Guimarães (2004), John Gledson (2004), Daniel 

Piza (2008), Roberto Schwarz (2012) e também pesquisadores da atualidade, 

que publicaram artigos, dissertações e teses, como: Lúcia Granja (2003), Andrea 

Czarnobay Perrot (2006), Cláudia de Andrade Souto e Osmar Pereira Oliva 

(2006),  Maurício Lemos Izolan (2006), Moisés Raimundo Souza (2007), Rogéria 

Machado Lage Magrone (2008), Áriston Moraes Rodrigues (2011), Edilson dos 

Santos (2011), Marina Leite Gonçalves (2011), Jaison Luís Crestani (2013) e 

Luciane da Rocha Franzoni Reinke (2013).  

 Tais são alguns estudos críticos no bojo dos quais inserimos o nosso que 

pretende estudar o procedimento do narrador em Iaiá Garcia, porém, numa 

perspectiva ainda pouco explorada nos trabalhos que arrolamos acima, ou seja, 

aquela que tem por alvo o discurso ambivalente do narrador, posicionado entre 

estratégias narrativas que oscilam entre graus de maior e menor controle da 

ação. Questionamos, então, em que medida esse movimento pode ser percebido 

na própria estrutura do romance no sentido de pôr em cheque não apenas o 

modo e o posicionamento do narrador, mas também a construção das 

personagens e a do próprio leitor.   

 Como consequência, esse questionamento levará a um outro, que vem 

se perpetuando ao longo da fortuna crítica de Iaiá Garcia: em que medida é 

possível referendar a interpretação de que o romance se posiciona a meio 

caminho entre a fase romântica e a realista do autor, quando consideramos o 

ponto de vista do posicionamento do narrador e do próprio Machado de Assis 

frente a esses modelos, legados pela tradição, levando em consideração 

também o fato de o romance ter sido lançado em folhetins no ano de 1878. Aliás, 

em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, é possível ouvirmos, 

obliquamente, a voz de Machado na de seu duplo Brás Cubas ao se posicionar, 
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ironicamente, sobre a polêmica romantismo/realismo, que estava em questão no 

século XIX:  

  

[...] ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida 
de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando 
um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que 
o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas 
ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto, que foi 
preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de 
lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para seus livros 
(2015, p. 618). 

 

 A partir da leitura e análise prévia do romance, lançamos a hipótese de 

que há ambivalência no posicionamento do narrador no processo enunciativo 

referente às personagens do romance, quando tomamos por base Estela, Iaiá 

Garcia e Jorge, por exemplo. Essa duplicidade tonal colocará o narrador entre 

graus de posicionamento, ora mais de onisciência e controle da narração, ora 

mais de cumplicidade com as personagens e com o próprio leitor, investindo em 

“meios tons” por meio do jogo irônico entre o revelado e o não revelado. 

Pretendemos demonstrar, com essa hipótese, a intenção de Machado de Assis 

de construção de um projeto literário que se projeta em três dimensões: 

 

a) a da construção do narrador e de suas estratégias discursivas, em que o 

discurso ambivalente e com graus diferentes de dialogia, proporcionados 

pela ironia e pelo discurso indireto livre, põe em cheque o narrador 

modelar e confiável pela tutela que a onisciência promove; 

 

b) da construção das personagens, muitas vezes rebaixadas pela 

ridicularização, como é o caso de Jorge, ou desafiadas nas suas certezas, 

como o caso de Iaiá e Estela, por exemplo. A construção das personagens 

também coloca em questão o casamento com base no amor romântico e 

outro tipo de união, na qual o interesse, as estratégias de conquista e 

sedução e a razão dominam;  

 

c) a da construção do leitor/leitora, na formação de um novo público capaz 

de se desvencilhar da tutela de um narrador “confiável”, que assume o 
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controle da narração, para se posicionar na cena ambivalente de um 

narrador “não confiável”, cuja estratégia chave está no estabelecimento 

do jogo irônico com o seu outro: o leitor.  

 

 Como fundamentos teóricos para o estudo do narrador e de suas 

estratégias narrativas, selecionamos alguns trabalhos: o primeiro, Retórica da 

Ficção (1960), do pesquisador estadunidense Wayne Clayson Booth, no que se 

refere aos procedimentos discursivos de “contar” e “mostrar” e suas relações 

com as categorias de autor implícito, narrador representado e não representado; 

o segundo, Questões de literatura e de estética – Teoria do romance (2004), 

é uma coletânea de vários estudos de Bakhtin, e o nosso foco estará em dois 

ensaios: “O plurilinguismo no romance” e “A pessoa que fala no romance”; 

buscaremos, ainda, subsídios teóricos sobre o vínculo entre o gênero romance 

e o conceito de dialogia em  O romance e a voz – a prosaica dialógica de 

Mikhail Bakhtin (1993), de Irene Machado, especialmente nas suas partes I – 

O dialogismo e II – A prosaica, além da concepção da ironia como um construto 

sintonizado com o discurso bivocal, na concepção bakhtiniana, e com a 

montagem de uma cena tríplice entre o ironista – “ aquele que pretende 

estabelecer uma relação irônica entre o dito e o não dito” (HUTCHEON, 2000, p. 

28) –, o pacto estabelecido com o leitor-interpretador e o contexto no qual ambos 

se inserem, conforme define Hutcheon em Teoria e política da ironia (2000). 

 Será essencial, ainda, para a nossa investigação, a obra organizada por 

Sílvia Maria Azevedo, Daniela Mantarro e Adriana Dusilek, Machado de Assis: 

crítica literária e textos diversos (2013), na qual focalizaremos os textos 

críticos nos quais Machado se dedica à análise de O primo Basílio (1878), de 

Eça de Queirós, coincidentemente no mesmo ano de publicação de Iaiá Garcia, 

em 1878, bem como um outro conjunto de um tipo singular de “crítica às 

avessas”, no qual a ironia se manifesta de forma contundente. 

 O desenvolvimento da dissertação far-se-á em três capítulos. O primeiro 

abordará a fortuna crítica de Iaiá Garcia, privilegiando os estudos sobre o 

narrador à luz de perspectivas variadas. Dedicaremos, também, parte desse 

capítulo para a reflexão sobre os textos críticos machadianos e a sua 

contribuição para a polêmica sobre o sentido de realismo, na célebre crítica a O 
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Primo Basílio, de Eça de Queirós, para que possamos projetar tais reflexões, 

posteriormente, para as estratégias discursivas do narrador de Iaiá Garcia e as 

tensões estabelecidas por meio do discurso ambivalente e irônico que põe em 

cheque os excessos, seja dos clichês românticos, seja daqueles da doutrina 

realista, como dirá Machado: 

 

[...] Não peço, decerto, os estafados retratos do romantismo 
decadente; pelo contrário, alguma coisa há no realismo que pode ser 
colhido em proveito da imaginação e da arte. Mas sair de um excesso 
para cair em outro não é regenerar nada; é trocar o agente da 
corrupção (2013, p. 480). 

 

 Já o segundo capítulo focalizará o substrato teórico para a análise crítica 

dos deslocamentos do discurso do narrador, no romance Iaiá Garcia, a partir 

dos estudos de Booth, Bakhtin e Hutcheon. Esses três caminhos teóricos nos 

darão chaves importantes para a reflexão crítica sobre a mobilidade da figura 

narrativa, que oscila entre a confiabilidade e a não confiabilidade do pacto 

estabelecido com o leitor, deslizando de uma atitude mais autoritária e 

“monológica”, para outra mais dialogal e ambivalente, na qual as interferências 

críticas se fazem, especialmente, pela ironia velada. 

 Por fim, o terceiro capítulo analisará o processo de enunciação do 

narrador em relação às personagens Iaiá, Estela e Jorge, visando avaliar a 

hipótese de que o romance inscreve no seu processo enunciativo um campo de 

ambivalência e tensão dialógica em relação à construção de novos parâmetros 

para o posicionamento do narrador, para o perfil das personagens e para o de 

leitor (a). Como consequência, acreditamos que o argumento de ser esse um 

romance de passagem da fase romântica para a realista poderá ser revisto a 

partir de uma outra perspectiva crítica.  

 Esperamos contribuir, com esta dissertação, para a fortuna crítica de Iaiá 

Garcia, carente de estudos mais atuais, apontando outros caminhos para a 

percepção de um romance desafiador.  
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1. Iaiá Garcia e a crítica  

 

 Iaiá Garcia foi alvo de muitos estudos críticos ao longo dos anos. Em 

1946, Lúcia Miguel Pereira escreveu a primeira biografia crítica sobre Machado 

de Assis e, no capítulo XI, “Confissões”, a autora trata de três romances: A mão 

e a luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878) e neste, em especial, 

enfatiza a questão de mudança de classe da personagem Estela, que luta contra 

a hierarquia social, vinculando este fato à própria biografia do escritor. Pereira 

afirma, ainda, que as personagens que se deixaram levar pelo romantismo e 

sentimentalismo fracassaram e se tornaram infelizes, como Estela, por exemplo. 

Já aquelas espertas e ousadas, à maneira de Capitu, atingem seus objetivos, 

como é o caso da personagem Iaiá Garcia.  

 Em relação à análise do romance, Pereira comenta que Luís Garcia é a 

personagem que mais se aproxima do estilo do narrador machadiano, afastando-

se dos exageros do discurso romântico. No entanto, a crítica observa que apesar 

da tentativa do narrador de libertação do romantismo e da adequação da 

linguagem à história, ainda não há análise dos homens e dos fatos com a 

curiosidade e a frieza que Machado demonstra em seus romances póstumos. O 

que ainda resta como herança do modelo romântico são as oposições entre bem 

e mal, assim como personagens estereotipadas:  a ingênua (Iaiá), a orgulhosa 

(Estela), o cético (Luís Garcia), o volúvel (Jorge) e o libertino (Procópio Dias). 

 Augusto Meyer, em 1858, publicou “De Machadinho a Brás Cubas” na 

Revista do Livro, demonstrando a transformação do “Machadinho” a 

“Machadão” (MEYER2, 2015, p. 77), conforme palavras do próprio crítico. Para 

ele, Iaiá Garcia já apresenta características e forma narrativa que serão 

aprofundadas em Memórias Póstumas de Brás Cubas. No entanto, o crítico 

não analisa especificamente o romance, mas tem como objetivo, em seu artigo, 

demonstrar as transformações pelas quais o escritor passou no final da década 

de 1870: 

 

                                                           
2 Texto disponível na Obra Completa de Machado de Assis, publicada pela editora Nova 
Aguillar em 2015. 
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[...] por enquanto, meu filho, não passas de um Machadinho, 
simpático, sem dúvida alguma, com bastante lábia e leitura, mas 
enfim, um simples Machadinho [...] quem és tu afinal, senão o pobre 
Joaquim Maria, que baixou o Morro do Livramento para as letras e 
jamais será, como esperava, o mimoso das damas, o festejado autor 
de Helena e Iaiá Garcia, obras-primas do estilo não-me-toques? Trata 
de cavoucar no duro chão da caverna, que o som cavo das pancadas 
é prometedor e decerto ainda vens a desenterrar um tesouro, do fundo 
de ti mesmo. Chega-te bem para o espelho e verás Outro, da nua 
máscara, vertiginoso e malicioso, ora sim e ora não, sorrindo com os 
olhos, fisgando num relance coisas finas e agudas, ágeis e indiscretas 
(MEYER3, 1870, p. 76). 

 

 Meyer já aponta para duas questões importantes no romance Iaiá Garcia 

quando diz que apesar de ser “obra de não-me-toque”, com estilo aparentemente 

romântico, já apresenta a dupla tonalidade dos romances machadianos, graças 

à ironia e à ambivalência do narrador.   

 Massaud Moisés, em 1964, escreve uma nota preliminar sobre Iaiá 

Garcia. O crítico reconhece que, dentre os quatro romances da primeira fase do 

escritor, este seria o melhor, ao lado de Helena, por conter alguns elementos 

que já prenunciam Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um exemplo disso é 

a partida de Jorge para a Guerra do Paraguai, drama aparentemente romanesco, 

mas que abre lugar para a análise dos caracteres marcados por uma existência 

de conveniências e sentimentos mesquinhos. Outro resquício das Memórias 

Póstumas ocorre ao final feliz do casamento de Jorge e Iaiá, que não termina 

pudicamente, mas com comentários do narrador sobre o matrimônio, a 

sociedade e o trabalho assalariado de Estela. Ainda sobre o caráter de Iaiá, 

Moisés compara-o com o de Capitu de Dom Casmurro (1899) pelo cálculo e 

dissimulação, o que a leva a atingir seus objetivos. Para o crítico, Estela é a 

personagem mais verossímil do romance, enquanto as demais se aproximam de 

estereótipos.  

 Roberto Schwarz, em 2012, em Ao vencedor as batatas, analisa a obra 

dando ênfase à diferença de classes sociais entre Jorge e Estela, o que leva a 

personagem feminina a agir de acordo com a hierarquia econômica, ignorando 

seus sentimentos. Também afirma que as heroínas da primeira fase são 

                                                           
3 Idem. 
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humildes e que, para subirem na escala social, dependem de famílias abastadas 

que lhes deem condições, na maioria das vezes, por meio de um casamento que 

não se completa. Schwarz reconhece que Iaiá Garcia já apresenta elementos 

composicionais que serão aprofundados na fase da maturidade. O crítico nos 

mostra, ainda, que, nesse romance, o contexto social do Rio de Janeiro do 

século XIX está presente, como a Guerra do Paraguai e os remanescentes da 

escravidão, como no caso de Raimundo, escravo alforriado, que trabalha de 

graça mesmo após a abolição da escravatura. 

 Em Um mestre na periferia do capitalismo, também publicado em 2012, 

Schwarz comenta que a primeira fase de Machado de Assis culmina em Iaiá 

Garcia, romance no qual as personagens criam uma “dramaturgia inventada sob 

medida” (2012b, p. 224), além de “uma acumulação realista muito respeitável – 

neutralizada, apesar de tudo, pelo enquadramento conformista”. (2012b, p. 224). 

Por outro lado, Schwarz demonstra a limitação artística desse romance no que 

se refere ao conflito inscrito na intriga, decorrente da posição de inferioridade 

das personagens, sem a independência necessária para o enfrentamento. 

Quanto ao narrador, segundo o crítico, “sai de cena o narrador constrangido dos 

primeiros romances, cujo decoro obedecia às precauções da posição subalterna, 

e entra a desenvoltura da segunda fase” (2012b, p. 227).  

 Já Hélio de Seixas Guimarães, em Os leitores de Machado de Assis – 

o romance machadiano e o público de literatura no século XIX, de 2004, no 

capítulo dedicado a Iaiá Garcia, focaliza o romance a partir da recepção do 

público-leitor da época. Ele comenta que a expectativa do leitor é frustrada pela 

redução das cenas românticas e do discurso emotivo frente a acontecimentos 

de realidade, além de afirmar que o próprio narrador caracteriza o romanesco 

como pérfido e pueril. Um exemplo disso é a partida de Jorge para a Guerra do 

Paraguai, ato supostamente heroico e romântico, mas que se torna patético ao 

se descobrir a razão de querer deixar a mãe e a amada com remorso, caso ele 

morresse. 

 A respeito das personagens, Guimarães também comenta que os 

casamentos são realizados por interesse, os desencontros vão se multiplicando 

ao longo da narrativa sem atingir um clímax e a possibilidade de o amor 

verdadeiro acontecer se distancia cada vez mais à medida que a história avança, 
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devido ao abismo social que separa os amantes. Para o crítico, o que escapa ao 

naufrágio das ilusões são os sentimentos objetivos e baseados na realidade, 

como os de Estela que tem um grau elevado de autoconsciência.  

 Sobre o narrador, Guimarães afirma que ele tem o comando da narração 

desde o início do livro. É ele quem controla a quantidade de extravasamento 

emocional que as personagens devem ter e em quais momentos demonstrarão 

seus sentimentos. É essa contenção de desejos que impede a expansão 

romanesca em Iaiá Garcia, segundo o crítico, ocorrendo o oposto do que 

acontecia nos folhetins do século XIX. Guimarães também comenta que o 

narrador desse romance quer demonstrar ao leitor a falsidade do clichê amoroso, 

em uma “agressividade muda, contida e recalcada”. (2004, p. 169), o que já 

aponta para o tom ambivalente de seu discurso, conforme a hipótese que 

traçamos. 

 Recortes Machadianos (2008), livro organizado por Ana Salles Mariano 

e Maria Rosa Duarte de Oliveira, apresenta análises sobre algumas obras do 

escritor. Maria Aparecida Junqueira, no capítulo “Projeto Estético-Literário 

Machadiano: uma visão preliminar”, menciona Iaiá Garcia como um exemplo da 

transformação da narrativa romântica, sugerindo que o escritor alcançou nele 

esse “sentimento íntimo” do qual falava em seu Instinto de Nacionalidade 

(1873), sem estabelecer uma oposição entre a chamada fase romântica e 

realista de sua produção. 

 Alfredo Bosi (2013), em História concisa da literatura brasileira, afirma 

que o narrador de Iaiá Garcia se utiliza do determinismo para carregar nos tons 

sombrios nos destinos de suas personagens, como no caso de Raimundo. Bosi 

ainda relembra que, apesar de Iaiá Garcia ser considerado romance inicial, foi 

no mesmo ano de 1878 que Machado de Assis publicou a crítica sobre O Primo 

Basílio, de Eça de Queirós, demonstrando a consciência que ele tinha da 

qualidade literária que exigia dos escritores.  

 Em relação a trabalhos acadêmicos, como artigos, dissertações e teses, 

selecionamos um recorte que aborda Iaiá Garcia sob a perspectiva do processo 

enunciativo do narrador. Em “Crônicas de Machado de Assis: leituras possíveis 

para uma leitura possível” (2003), Lúcia Granja apresenta um diálogo entre as 
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publicações de 1870 no jornal O Cruzeiro, por meio das crônicas de Machado 

de Assis, que muitas vezes interagiam com outros jornais da época, como A 

Gazeta de Notícias e O Jornal do Comércio. Granja inicia seu texto com 

informações importantes sobre o jornal em que o folhetim Iaiá Garcia foi 

publicado. O Cruzeiro foi criado também em 1878, onde Machado publicou “[...] 

um conto, um diálogo em verso, um artigo, a famosa crítica ao romance O primo 

Basílio e as crônicas da série ‘Notas semanais’, entre 2 de junho e 1º de 

setembro de 1878” (2003, p. 1).  

Granja comenta que o narrador, nessas crônicas, já utiliza o tom agressivo 

de Memórias Póstumas de Brás Cubas ao conversar com o leitor, fazendo-o 

tomar posição sobre o que lê. Ao mesmo tempo em que Iaiá Garcia era 

publicado de janeiro a março de 1878, A Gazeta lançou Mota Coqueiro ou a 

Pena de Morte, de José do Patrocínio, personagem utilizada na charge feita por 

O Besouro, conforme veremos a seguir. Segundo Granja, isso demonstrou a 

boa repercussão de Iaiá no jornal, tendo em vista a popularidade que A Gazeta 

mantinha entre os leitores.  

 Granja demonstra, ainda, que o narrador constrói a imagem do leitor 

implícito em seu texto, e este seria o início da mudança de atitude do narrador 

em relação ao leitor real do século XIX, conforme projetamos na hipótese de 

pesquisa, preparando-o para o jogo da duplicidade entre o dito e o calado. 

 Tal se dá também na charge de O Besouro4, conforme o trabalho de 

Jaison Luís Crestani (2013), que publicou o artigo “A materialidade da literatura: 

                                                           
4 O Besouro, conhecido por ser um periódico humorístico e satírico, começou a ser 
publicado no dia 4 de abril de 1878, no Rio de Janeiro. Era lançado aos domingos, com 
notícias, charges, contos e crônicas sobre a Corte. De acordo com Lucia Maria 
Guimarães (2006), “o pequeno formato era composto por oito páginas (quatro de texto 
e quatro de ilustrações), sendo que na página 1 apresentava desenho, 2 e 3 
apresentavam texto, 4 e 5, formavam a dupla central com ilustrações, as páginas 6 e 7 
continham apenas texto e a contracapa apresentava sempre imagens” (SANCHOTENE 
apud GUIMARÃES, 2006, p. 23). É interessante observar como o próprio objeto 
jornalístico é marcado pela carnavalização, uma vez que se apropria de acontecimentos 
da corte no Rio de Janeiro em 1878 para satirizá-la, por meio de imagens, poemas ou 
crônicas que subvertem o sentido da notícia, conforme será exposto, neste trabalho, 
sobre a charge que revela a união entre Mota Coqueiro e Iaiá Garcia, observados por 
Basílio. Este periódico está disponível em <http://bndigital.bn.br/acervo-
digital/besouro/749915 >. Acesso em 04 dez 2016. 



24 
 

 

a inscrição do romance Iaiá Garcia no folhetim do Cruzeiro”. O crítico acrescenta 

a informação de que o romance de Machado de Assis foi planejado para ser 

publicado no folhetim de O Cruzeiro, além da sua republicação um mês depois, 

o que confirma a credibilidade que o escritor já tinha em 1878, no momento em 

que os editores acreditaram no sucesso de Iaiá Garcia, antes mesmo de saber 

sobre a aceitação do público leitor.  

Outra informação interessante que o pesquisador nos oferece é a de que 

Rigoleto, pseudônimo de um dos redatores do jornal, escreveu uma advertência 

a Iaiá Garcia – “O autor faz o que quer. O público e o crítico aceitam a obra como 

ela se apresenta; é o seu dever. Critica-a conforme o seu mérito: é o seu direito” 

(2013, p. 50) –, num gesto que antevê a possível crítica dos leitores ao esclarecer 

que a moralidade do romance de Machado não imita “basílios” e que o leitor não 

se arrependerá da leitura. 

Crestani também nos conta que Rigoletto questiona o título do livro, 

afirmando que Machado quis fazer com que os leitores se posicionassem sobre 

quem era a personagem Iaiá Garcia e se ela poderia ser considerada a heroína 

do romance, apesar da duplicidade de suas ações. O Besouro explora esse 

caráter dúbio da personagem numa charge que mostra a união entre Iaiá Garcia 

e Mota Coqueiro5 e a troca de olhares insinuantes com Basílio, que assiste ao 

matrimônio: 

 

                                                           
5 Homem condenado à morte injustamente, conhecido como o responsável por acabar 
com a pena de morte no Brasil, já que foi vítima de erro judiciário. Foi enforcado na 
Praça da Luz, em Macaé, no dia 4 de março de 1855. Seu caso teve grande repercussão 
no século XIX. Coqueiro, dono de cinco propriedades localizadas ao norte do Rio de 
Janeiro, foi acusado de assassinar uma família de oito colonos que estavam em uma de 
suas terras, sendo apelidado de “A Fera de Macabu”. Foi vítima de um golpe organizado 
por seus inimigos, dentre eles pessoas da polícia, da justiça, da igreja, do governo e da 
imprensa, que se uniram para acusá-lo de um crime que não cometeu, sendo o primeiro 
homem de classe social elevada a ser enforcado. Um dia antes do crime, confessou ao 
padre ser inocente e lhe disse o nome do verdadeiro assassino, jurando que jamais 
revelaria o nome do criminoso.  
A história de Coqueiro torna-se ficção, cujo autor é José do Patrocínio, que narra sobre 
a história do assassinado. Herculano, personagem fictícia criada pelo autor, assume a 
autoria dos crimes ocorridos em Macabu, no seu leito de morte, depois de confundir 
durante toda a vida os juristas que tentavam esclarecer o crime. 
Informações disponíveis em <http://www.macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/a-
historia-de-motta-coqueiro>. Acesso em 04 dez 2016. 
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Reproduzimos a legenda da charge acima: 

 

No momento em que Iaiá Garcia e o Sr. Motta Coqueiro recebem a 
voz, dada pelo bojudo medianeiro dos idealismos, cai, como um raio 
junto aos cônjuges o Primo Basílio que, tendo esgotado em sensações 
novas toda a borracha do Paraguai, volta a explorar a borracha do 
Pará esperando igual êxito. Ao ver, porém, Iaiá Garcia casando por 
conveniência com Motta Coqueiro, homem que apenas se prende às 
sensações do seu negócio, embeve-se [sic] no tranquilo olhar cor de 
rosa onde se refletem os azulados raios da argêntea lua; e suspenso 
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em êxtases das áureas e vastas madeixas cor de cenoura da poética 
Iaiá, atira para trás das costas a borracha do Pará e diz: 
Estava transviado! Estou confundido. – Esta Iaiá é quem me vai dar 
sensações novas! Olaré! (2013, p. 62). 

 

 A ambivalência do comportamento do narrador de Iaiá Garcia, anunciada 

na hipótese desta investigação, é enfatizada pela linguagem critico-irônica desta 

charge ao intensificar a polêmica de Machado com a estética realista, 

particularmente em evidência com a crítica que faz a O Primo Basílio, de Eça 

de Queirós, a qual analisaremos no próximo subitem deste trabalho. Essa 

publicação do escritor carioca foi lançada no jornal O Cruzeiro no mês de abril 

em 1878, intitulada “Literatura realista, O primo Basílio, romance do Sr. Eça de 

Queirós, Porto – 1878”. 

É pelo contraste entre metáforas e clichês caricaturescos da estética 

romântica – “tranquilo olhar cor de rosa; azulados raios da argêntea lua; êxtases 

das áureas e vastas madeixas cor de cenoura da poética Iaiá” (2013, p. 62) – e 

o seu oposto – o casamento por interesse de uma heroína nada romanesca de 

cabelos “cor de cenoura” (2013, p. 62), as insinuações eróticas e com dois 

parceiros bem distantes da figura modelar do herói romântico – que se evidencia 

a ironia nesse discurso. 

Cláudia de Andrade Souto e Osmar Pereira Oliva (2006) publicaram o 

artigo “Iaiá Garcia: o xeque-mate de Machado de Assis”, em que analisam os 

movimentos das personagens que agem como peças de um jogo de xadrez, cujo 

movimento é demonstrado pelas tríades formadas durante a narrativa entre 

Estela, Iaiá e Jorge e Estela, Iaiá e Luís Garcia, sem, no entanto, focalizar o lugar 

do narrador no jogo enxadrístico, como faremos neste estudo, especialmente no 

capítulo 3. 

 Moisés Raimundo Souza, por sua vez, na dissertação A personagem 

feminina na primeira fase machadiana: Helena e Iaiá Garcia (2007), ao se 

referir sobre o narrador de Iaiá Garcia, comenta que: 

 

[...] O narrador de Iaiá Garcia é um crítico severo das diferenças 
sociais e dos casamentos por conveniência, e atento a esses 
pormenores, não deixa escapar as oportunidades para ir desvendando 
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o caráter de suas personagens, por meio de uma análise psicológica 
que abre caminho para o Machado da segunda fase. (2007, p. 55) 

 

Ele destaca, ainda, dentre os procedimentos do narrador, o fato de sua 

onisciência em relação às ações e sentimentos das personagens, oferecendo ao 

leitor pistas sobre quem é Iaiá Garcia, por exemplo, conduzindo a análise da 

personagem, desde quando era criança.  

Edilson dos Santos, no artigo “Entre a gravidade e o riso: romantismo e 

ironia na crítica literária de Machado de Assis” (2011), afirma que é por meio do 

riso que o escritor carioca faz sua crítica e, consequentemente, pode corrigir os 

excessos, bem como a ignorância dos leitores, divididos em frívolos e 

perspicazes (que eram poucos). Desse modo, a atitude do narrador machadiano, 

para o pesquisador, está em construir uma narrativa para desconstruir os clichês 

amorosos, por meio da ambiguidade, do duplo sugerido pela ironia, caminho que 

nossa hipótese de pesquisa percorre e procura demonstrar por meio da análise 

do movimento do narrador.  

Marina Leite Gonçalves, na dissertação Masculinidade e elite imperial 

brasileira: uma reinterpretação das obras Ressurreição, A mão e a luva, 

Helena e Iaiá Garcia” (2011), analisa a construção dos narradores e 

personagens masculinas, mostrando as mudanças da elite agrária para o espaço 

urbano que ocorreram no Brasil no século XIX. Gonçalves entende que Machado 

de Assis se baseou nos fenômenos sociais para que os narradores 

representassem nas personagens masculinas uma nova proposta de sociedade. 

Em Iaiá Garcia, Gonçalves defende que o narrador empresta as experiências da 

escola romântica para demonstrar como elas são limitadas na narrativa, por meio 

das atitudes anedóticas de Jorge quando está apaixonado por Estela. Ao mesmo 

tempo que a personagem afirma o amor, o narrador nega esse sentimento, como 

nos “‘conselhos e reflexões, dadas em linguagem sóbria e medida’ de Luís 

Garcia” (2011, p. 103).  

 Já Andrea Czarnobay Perrot, na tese de doutorado Machado de Assis e 

a ironia: estilo e visão de mundo (2006), demonstra como a ironia é o elemento  

que faz o elo da obra do escritor com os princípios estéticos do Romantismo, 

pois é vista como “princípio estilístico, representando sua [de Machado de Assis] 
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visão de mundo e sua filosofia perante as questões de seu tempo.” (2006, p. 11). 

Ao retomar os vários conceitos que a ironia adquiriu ao longo dos anos, 

concordamos com Andrea Czarnobay Perrot quando diz que “a duplicidade 

parece ser o elemento que unifica a noção romântica de ironia e as outras 

abordagens, sendo a base das teorias pós-modernas sobre a ironia” (2006, p. 

70). 

 Finalmente, a tese de doutorado, de 2006, de Maurício Lemos Izolan, 

intitulada A letra e os vermes – o jogo irônico de ficção e realidade em 

Machado de Assis analisa a ironia como uma constante nas obras do escritor 

por meio do narrador de humor refinado, cujo discurso deve ser observado a 

partir daquilo que é calado, do que fica por dizer nos interstícios da superfície da 

narrativa.  

No capítulo dedicado a Iaiá Garcia, Izolan defende que a ironia, entendida 

como o questionamento da verdade, aparece no entredito, nos intervalos nos 

quais a voz autoral se revela mais por aquilo que silencia do que pelo que diz, 

demonstrando uma crítica ao jogo de aparências no contexto social do Rio de 

Janeiro, do século XIX.  

Em relação à construção narrativa desse romance, o pesquisador destaca 

que o narrador é meticulosamente trabalhado pelo autor implícito, sendo toda 

cena narrada e comentada ou narrada reflexivamente pela voz narrativa, que 

alterna os tons jocoso e sério, demonstrando a ambiguidade da narração em Iaiá 

Garcia, motivo pelo qual já prenuncia o narrador dos demais romances que 

virão. 

 

1.1. Machado de Assis, a crítica às avessas e a polêmica com o realismo 

 

 Adriana Dusilek, Daniela Mantarro Callipo e Sílvia Maria Azevedo 

organizaram o livro Machado de Assis: crítica literária e textos diversos 

(2013) em que reuniram as críticas do escritor publicadas em periódicos do 

século XIX, sendo que algumas nunca foram publicadas em livro. Concentrar-

nos-emos em dois aspectos: a “crítica às avessas”, na qual a ironia é a chave do 
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discurso ambivalente do escritor, e a crítica ao realismo de Eça de Queirós em 

O primo Basílio. 

 Em 1869, Machado de Assis fez uma crítica ao escritor Martins 

Guimarães6, publicada na Semana Ilustrada, por meio de um discurso crítico 

ambivalente cujos elogios ocultam o seu inverso. Expressões como “talento 

superior, paciente, estudioso” (2013, p. 359), “rico talento” (2013, p. 359), 

“poucos poetas têm sido tão fecundos como este” (2013, p. 359), “não sei, é o 

primeiro segredo do poeta; vejamos o resto” (2013, p. 364), “(...), mas a coisa 

não para por aqui: o poeta tem fôlego para mais” (2013, o, 365), “(...) faz chorar 

as pedras. Que tristeza nesses versos” (2013, p. 367), chegam ao ápice quando 

Machado de Assis deixa claro seu desgosto pela literatura de Guimarães, 

comparando artes grandiosas, como um diamante de 410 quilates e as pirâmides 

do Egito, com a pouca (praticamente nenhuma, em sua opinião) qualidade do 

poeta criticado: “Uma pérola vale mais que um seixo: eu prefiro o diamante 

Regente às pirâmides do Egito. O tamanho não vem ao caso; cavalo grande 

besta de pau” (2013, p. 359). 

 Todo o discurso crítico é permeado pela ambiguidade, no qual Machado 

de Assis, por meio de elogios aparentes, destaca a incompetência literária de 

Guimarães, como ocorre ainda ao analisar uma estrofe do poema “Os 

cadafalsos”, em que comenta sobre o jogo entre o claro e o escuro, chegando 

ao máximo da zombaria quando afirma que a penumbra que está dentro do 

pensamento do poeta, “por maneira que sublime, livre das quatro partes da 

oração, sobe mais alto que um balão. Falei em verso, vejam o que é tratar de 

um poeta” (2013, p. 364). 

 Ainda a respeito da poesia de Guimarães, Machado de Assis cita um 

comentário dele, ridicularizando-o por meio do misticismo, visto que a dedicatória 

de seu livro de poesias versava sobre um eclipse de luzes. O crítico não perdoa, 

                                                           
6 Martins Guimarães, poeta no século XIX, foi responsável pela produção dos volumes: 
Capela poética, Ramalhete poético, Bouquet poético e Nuvens da América. 
Segundo Dusilek, era um dos poetas mais analisados da época, por meio da “crítica às 
avessas” que os cronistas da Semana Ilustrada produziam. Machado de Assis, 
Quintino Bocaiúva, Joaquim Manuel de Macedo, Joaquim Nabuco, Bernardo Guimarães 
e Pedro Luís foram os maiores colaboradores do periódico. 
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comentando que Guimarães “pertence à escola dos videntes” (2013, p. 361), e 

o número de poemas contidos dentro de seu livro é treze, “número fatídico” 

(2013, p. 361). Outro momento em que o crítico recorre ao sobrenatural é na 

crítica da poesia “Ao príncipe das trevas”, com excesso de qualificadores: “O 

diabo nunca ouviu coisas mais feias nem mais francas. Aquilo que nós dizemos 

baixinho e em prosa, disse-o Martins Guimarães alto e em verso” (2013, p. 371).  

Irônico a todo momento, o discurso ambivalente prima pela reversão do dito: 

“Nem Píndaro subiu tão alto. Vejam por exemplo esta estrofe, se há nada que a 

iguale em toda a antiguidade... que digo? em todos os tempos.” (2013, p. 363). 

Percebemos a sintonia existente entre a ironia dessa crítica machadiana, 

produzida em 1869, em consonância com aquela revelada pelos redatores de O 

Besouro, especialmente na charge, como vimos no subitem anterior.  

 Quanto à polêmica com o modelo de realismo da época, também 

apontada pela charge de O Besouro, traz à tona a crítica de 16 de abril de 1878 

– “Literatura realista, O primo Basílio, romance do Sr. Eça de Queirós, Porto – 

1878” – que Machado publica no jornal O Cruzeiro. Nela argumenta contra 

aquilo que considera os excessos dessa escola: 

 

O Sr. Eça de Queirós não quer ser realista mitigado, mas intenso e 
completo; e daí vem que o tom carregado nas tintas, que nos assusta, 
para ele é simplesmente o tom próprio. Dado, porém, que 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. Digo isto no interesse do talento do Sr. Eça de 
Queirós, não no da doutrina que lhe é adversa; porque a esta o que 
mais importante é que o Sr. Eça de Queirós escreva outros livros como 
O primo Basílio. Se tal suceder, o realismo da nossa língua será 
estrangulado no berço; e a arte pura, apropriando-se do que ele 
contiver aproveitável, porque o há, quando se não desempenha no 
excessivo, no tedioso, no obsceno e até no ridículo, a arte pura, digo 
eu, voltará a beber aquelas águas sadias do Monge de Cister, do 
Arco de Sant’Ana e do Guarani7 (2013, p. 474). 

                                                           
7 Monge de Cister e Arco de Sant’Ana, publicados em meados do século XIX por 
Alexandre Herculano e Almeida Garret, respectivamente, são romances históricos que 
se vinculam ao romantismo. O primeiro conta sobre as intrigas ocorridas no governo de 
Dom João I, em 1383. Já o outro, em estilo anedótico, conta sobre como Dom Pedro I 
teria açoitado um bispo corrupto do Porto, sendo transformado em ópera em 1867. Já 
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A crítica de Machado vai na direção dos desvios de uma concepção de 

realismo presa a uma doutrina avessa aos princípios do que chama de “arte 

pura”, isto é, a verdade interna da própria obra, alicerçada na construção de suas 

personagens e nas estratégias narrativas de seus narradores, independente da 

doutrinação de escolas, sejam elas a romântica ou a realista, tal qual destaca 

em “O ideal do crítico”, de 1865.  

É nessa direção que Machado critica, em O Primo Basílio, a construção 

da personagem Luísa, pois segundo ele, é “(...) um títere; não quero dizer que 

não tenha nervos nem músculos; não tem mesmo outra coisa; não lhe peçam 

paixões nem remorsos; menos ainda consciência. ” (2013, p. 470); além disso, 

segundo Machado, há outro problema sério quanto à verossimilhança da 

concepção dessa personagem, pois afirma que não existem razões psicológicas 

e concretas para a traição da personagem feminina.  

 Ainda sobre a escola realista, Machado de Assis se posiciona num 

comentário crítico sobre O crime do Padre Amaro (1875), que corrobora o que 

foi exposto acima, criticando a cópia fiel da realidade, numa “reprodução 

fotográfica e servil” (2013, p. 468): 

 

[...] Era realismo implacável, consequente, lógico, levado à puerilidade 
e à obscenidade. Víamos aparecer na nossa língua um realista sem 
rebuço, sem atenuações, sem melindres, resoluto a vibrar o camartelo 
no mármore da outra escola, que aos olhos do Sr. Eça de Queirós 
parecia uma simples ruína, uma tradição acabada. Não se conhecia 
no nosso idioma aquela reprodução fotográfica e servil das coisas 
mínimas e ignóbeis. Pela primeira vez, aparecia um livro em que o 
escuso e o – digamos o próprio termo, pois 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 (2013, p. 468-469). 

 

No que se refere a essa polêmica entre Eça e Machado, Alberto Machado 

da Rosa, em Eça, discípulo de Machado? (1963), diz que o próprio escritor 

                                                           
O Guarani (1857), de José de Alencar, mostra seu lado romântico por meio do heroísmo 
representado pelos índios e da nacionalidade brasileira pela cor local. 
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português menosprezou a qualidade de O Primo Basílio, considerando-o como 

um trabalho atribulado feito às pressas no afã para sobreviver e mostra-se 

arrependido de o ter publicado. Confessa que conhece os erros graves do 

romance e pede aos amigos, diversas vezes, que lhe revelem os pequenos 

erros, para assim poder aprimorar seu trabalho.  

Rosa reconhece que Eça de Queirós considerou a crítica realizada pelo 

escritor brasileiro como verdadeira e necessária. Para fazer tal afirmação, 

baseia-se na segunda e terceira edições de O Crime do Padre Amaro, 

publicadas em 1878 e 1879, respectivamente, após Eça ter lido a crítica de 

Machado de Assis. De acordo com o pesquisador, o escritor português seguiu à 

risca todos os conselhos dados pelo brasileiro, no entanto, não conseguiu atingir 

a “dramatização de uma dor moral” (1963, p. 149), aquela sugerida por Machado 

em não produzir “títeres” como Luísa, mas personagens bem construídas 

psicologicamente.   

Machado de Assis recebeu críticas severas por ter escrito esse texto 

sobre O primo Basílio e, em 30 de abril do mesmo ano, publicou em O Cruzeiro 

uma resposta para seus leitores, pedindo que releiam o que ele escreveu e 

explica a razão de tão dura crítica a Eça de Queirós. Nesse texto, posiciona-se 

sobre as escolas romântica e realista, mostrando-se ponderado ao entender que 

nenhum extremo é necessário e útil para a literatura: 

 

[...] que não se deixem [escritores do século XIX] seduzir por uma 
doutrina caduca, embora no verdor dos anos. Este messianismo 
literário não tem a força da universalidade nem da vitalidade; traz 
consigo a decrepitude. Influi, decerto, em bom sentido e até certo 
ponto, não para substituir as doutrinas aceitas, mas para corrigir o 
excesso de sua aplicação. Nada mais. Voltemos os olhos para a 
realidade, mas excluamos o realismo; assim não sacrificaremos a 
verdade estética (2013, p. 480; destaques nossos). 

  

 Ao ler esse texto crítico, impossível não lembrar da citação que fizemos 

na introdução desta dissertação, sobre o cavaleiro que cavalgava em um lindo 

corcel, que foi encontrado comido por vermes e lazeira pelo realismo, sendo 
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transportado aos romances, num dos devaneios de Brás Cubas, produzido três 

anos depois, por um autor que já tinha consciência de sua produção literária. 

A verdade estética, em detrimento da verdade como sinônimo de cópia 

fiel de uma realidade externa à própria composição literária, demonstra o 

destaque que Machado de Assis dá às qualidades da forma realista que podem 

contribuir para a imaginação e para a arte pura, segundo ele, e não mais 

doutrinária. 

É nesse sentido que Machado de Assis acredita no realismo, o qual guiará 

seus romances, mesmo em Iaiá Garcia, no qual a dominante é a análise do perfil 

das personagens em detrimento da ação, um dos traços apontados pela crítica 

ao romance e ao seu ritmo lento e que poderia enfastiar o leitor e, especialmente 

a leitora, ávida pelo entrecho amoroso, que não se realiza convencionalmente. 

Nas palavras de Machado de Assis: 

 

[...] adoto o realismo, porque é a verdadeira forma da arte e a única 
própria do nosso tempo e adiantamento mental; mas não me proponho 
a lecionar ou curar; exerço a patologia, não a terapêutica. A isso 
responderia eu com vantagem: - 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 (2013, p. 472; 
destaques nossos). 

 

 A linguagem utilizada pelo crítico Machado de Assis obedece aos seus 

ensinamentos em “O ideal do crítico”, em que crítica é análise que, segundo ele, 

deve ser fecunda, pensadora, sincera, perseverante, elevada e justa, sem dar 

lugar para a indiferença ou à camaradagem (2013, p.237). Sobre isso, Arnaldo 

Faro, em Eça e o Brasil (1977), comenta: 

 

[...] O que em Machado, analista de Eça, tem sido exaltado, não é a 
isenção, ou mesmo a serenidade, condições em geral indispensáveis 
ao crítico, por ofício, e habituais em Machado, por temperamento. O 
que se destaca é a engenhosidade da argumentação, a vivacidade 
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com que foi sustentada, o polemista aparecendo sobre o crítico, mas 
traindo-se até no tom, muito diverso do que habitualmente usava. Daí 
Grieco ter esclarecido que fazia o elogio como “estilização” (1977, p. 
174). 
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2. O narrador e as estratégias narrativas: Booth, Bakhtin e Hutcheon 

 

 O romance Iaiá Garcia assume, segundo nossa hipótese, uma 

ambivalência de posicionamento do narrador, que revela graus de maior e menor 

controle da ação narrativa, determinando diferentes estratégias discursivas. Ao 

mesclar o “narrar” ao “mostrar”, a interferência avaliativa ao distanciamento, o 

narrador confere à personagem, cada vez mais, a oportunidade de ser sujeito de 

seu discurso, num processo enunciativo no qual a construção dialógica se 

intensifica. É nesse campo de forças que a ironia cumpre uma função chave. 

 Para fundamentar teoricamente esses aspectos, selecionamos três 

estudos que se constituirão como bases conceituais para a análise do plano 

enunciativo do romance Iaiá Garcia: Retórica da ficção (1964) de Wayne 

Booth, Questões de literatura e de estética (2011) de Bakhtin e Teoria e 

política da ironia (2000) de Linda Hutcheon. 

 

2.1. As estratégias narrativas de Booth 

 

 Wayne Clayson Booth (1921-2005), norte-americano nascido em 

American Fork (Utah) foi crítico literário e professor de Língua Inglesa e Literatura 

na Universidade de Chicago. Em Retórica da Ficção (1980), Booth8 reúne as 

estratégias retóricas determinantes do narrar na modernidade, levando em 

conta, especialmente, o posicionamento de Henry James sobre essa questão. 

 Booth questiona as simplificações sobre os dois procedimentos básicos 

do narrador – o ato de “mostrar” e o de “contar” –, vistos ora como categorias 

excludentes, ora como modelos de aplicação direta e sem mediação sobre a 

narrativa, afirmando que são intercambiáveis no processo enunciativo, pois  

 

A arte [...] não está na sua aderência a um modo supremo de narração, 
mas sim na sua habilidade de ordenar várias formas de contar ao 
serviço de várias formas de mostrar (1980, p. 33).  

 

                                                           
8 Booth tem outros estudos teóricos importantes, como A Rhetoric of Irony (1974). 
Priorizamos Retórica da ficção, por fornecer conceitos chaves sobre estratégias 
narrativas fundamentais para a análise do discurso do narrador. 
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 Desta forma, o mais conveniente é utilizar ambas as estratégias narrativas 

na composição ficcional a fim de criar o efeito desejado no leitor, defendendo 

que são técnicas da ficção que se complementam e não devem existir sozinhas 

na narração: “[...] tudo quanto mostra (o autor) serve para contar; a linha entre 

mostrar e contar é sempre, em certa medida, arbitrária” (1980, p. 38). 

 De acordo com Booth, o “contar” ocorre quando o narrador relata ao leitor 

o encadeamento dos acontecimentos, comenta-os, bem como revela as 

intenções e qualidades íntimas de cada personagem. Desta maneira, o narrador 

que apenas conta detém toda a informação do relato e acaba relegando o leitor 

a uma situação de passividade e dependência.  

 Para explicar a estratégia narrativa do contar, Booth retorna às narrações 

primitivas, demonstrando que nelas, mesmo por inconsciência do narrador, a 

técnica contar-mostrar já era utilizada, com predominância da primeira. Contar 

é, de acordo com ele, o narrador ir além da superfície da ação e ter uma visão 

confiável, verdadeira e autêntica do que a personagem pensa e sente, 

caracterizando o processo como artificial. Em Iaiá Garcia, por exemplo, isso 

ocorre em muitas situações e, numa delas, o narrador avalia os sentimentos da 

personagem Jorge, sem que ela própria partilhe desse julgamento:  

 

[...] Intolerável é a dor que não deixa sequer o direito de arguir a 
fortuna. O mais duro dos sacrifícios é o que não tem as consolações 
da consciência. Essa dor padecia-a Jorge; esse sacrifício ia consumá-
lo (IG9, 2015, p. 511).  

 

 De acordo com Booth, quando o leitor experimenta, por meio do contar, 

os pensamentos e as virtudes da personagem, é obrigado a concordar com a 

avaliação feita pelo narrador, fortalecendo o pacto de confiabilidade que faz com 

ele. Nessa retórica “direta e autoritária” (BOOTH, 1980, p. 24), o narrador não 

deixa ambiguidade em relação à simpatia pelos heróis e pelo desprezo aos 

vilões, guiando o ponto de vista do leitor para a história que pretende narrar. 

Dessa maneira, para convencê-lo da bondade de uma personagem, passa a 

                                                           
9 Utilizaremos a sigla IG para indicar Iaiá Garcia na edição das Obras completas da 
Editora Nova Aguilar, de 2015.  
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contar sobre suas virtudes, que aparecem em episódios cuidadosamente 

selecionados e que revelam o que se passa na mente do herói/heroína:  

 

O romancista que escolhe contar esta história não pode, ao mesmo 
tempo, contar a outra história; ao centrar o nosso interesse, simpatia 
ou afeição num personagem, exclui, necessariamente, do nosso 
interesse, simpatia ou afeição a um outro personagem (BOOTH, 1980, 
p. 96). 

 

 Toda narrativa é alternada pela utilização do par contar-mostrar. Booth 

explica o último a partir da citação de A Ilíada, de Homero, em que ações e 

pensamentos das personagens são apresentadas diretamente ao leitor, por meio 

de diálogos, fundamentando o fato de que o par contar-mostrar deve ser 

entendido de forma correlacional e não dicotômica. 

 Em romances modernos, a incidência do mostrar é muito maior, de acordo 

com o pesquisador americano. No entanto, isso não significa que nos romances 

do século XIX essa estratégia narrativa não estivesse presente. No mostrar, 

autor e narrador saem da cena narrativa, renunciando à intervenção direta e 

deixando que as personagens resolvam seus próprios destinos. Mostrar, 

segundo o pesquisador, é o momento em que a história não apresenta 

comentários do narrador, nem orientação explícita ao leitor sobre suas 

avaliações. Nessa situação, o narrador não faz sumários ou narra sobre os 

acontecimentos, mas são eles próprios que se apresentam “diretamente” ao 

leitor, sem a mediação do narrador, como ocorre na abertura do romance Iaiá 

Garcia, por exemplo, na qual a personagem Luís Garcia tem em suas mãos um 

bilhete, que lê juntamente com o leitor. 

 Ao contrário do que parece, o mostrar não é totalmente independente do 

narrador e do autor. Booth cita Mark Harris, que diz que essa técnica narrativa é 

selecionada pelo autor, o qual escolhe quais partes da história o leitor terá 

conhecimento. Dessa maneira, por mais que o mostrar torne as personagens 

independentes, a figura autoral continua presente, pois é possível narrar com um 

narrador momentaneamente ausente, mas não com a ausência do autor, que 

estará sempre implicado (o autor implícito) no relato. 

Outra chave teórica trazida pelo pesquisador estadunidense é a de 

narrador não dramatizado e dramatizado, o primeiro implicando uma estratégia 
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narrativa que faz o narrador se ausentar deixando que a cena ou a personagem 

se mostrem diretamente ao leitor, como no exemplo acima sobre a presença do 

próprio bilhete que a personagem Luís Garcia lê; já o narrador dramatizado, 

esteja em 1ª. ou 3ª. pessoa, situa-se  dentro da história, ou como uma das 

personagens, ou com intervenções avaliativas sobre os acontecimentos 

narrados, ou ainda sob a forma de questionamentos e convites ao leitor de forma 

a denunciar a sua presença no enunciado: “Antes de lá entrar, vejamos quem 

eram os moradores.” (IG, 2015, p. 502). Ultrapassa-se, assim, o modelo simplista 

de narração em 3ª. ou 1ª. pessoa: 

 

[...] Dizer que uma história é contada na primeira ou terceira pessoa 

nada nos diz de importante, a menos que sejamos mais precisos e 

descrevamos o modo como qualidades particulares de cada narrador 

se relacionam com efeitos específicos [...]. As diferenças talvez mais 

importantes do efeito narrativo dependem do fato de o narrador ser, 

ou não, dramatizado individualmente e de as suas crenças e 

características serem, ou não, partilhadas pelo autor (BOOTH, 1980, 

p. 166-167). 

 

Por sua vez, o narrador onisciente é outra estratégia narrativa que, na 

ficção moderna, praticamente desapareceu, assim como o “contar”, pois os 

autores acreditam que o fato de o narrador ser conhecedor de todos os 

pensamentos das personagens torna a história menos verossímil e autêntica. A 

respeito disso, Booth comenta: 

 

Então, se a literatura trata da vida de modo realista, não terá que existir 

em tons neutros, de preferência a escarlates e azuis ultra marinos? 

Sim, se verossimilhança e naturalidade forem mais importantes que 

tudo o resto. Mas os efeitos altamente dramáticos dependem de 

intensificação. Semideuses, heróis, vilões, Iagos e Otelos poéticos não 

são realistas no sentido de serem como a nossa realidade de todos os 

dias (1980, p. 151). 

 

 Outro conceito significativo em Retórica da ficção é o de autor implícito 

que, por mais neutro que tente ser na narrativa, não consegue desaparecer por 

completo sem assumir um posicionamento em relação ao que fala. Enquanto 
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escreve, ele não apenas cria uma personagem, “mas sim uma versão implícita 

de si próprio, que é diferente de outros autores implícitos que encontramos nas 

obras de outros homens” (1980, p. 88). Desta maneira, mesmo que tente 

permanecer imparcial, o autor faz uma escolha de personagens, narrador e 

estratégias retóricas, etc., que fazem o leitor criar a imagem do “escriba oficial”, 

nas palavras de Booth, distante do autor biográfico. Por isso, não há somente 

um autor implícito para cada escritor, mas ele se constrói segundo o princípio da 

necessidade e verossimilhança de cada narrativa.  

Ainda sobre esse conceito, é importante destacar que autor implícito não 

é o mesmo que narrador: “Narrador é geralmente aceite como o ‘eu’ da obra, 

mas o seu ‘eu’ raramente, ou mesmo nunca, é idêntico à imagem implícita do 

artista” (BOOTH, 1980, p. 90). É como se o narrador fosse um ser criado pelo 

autor implícito para contar a história ao leitor, enquanto que a figura autoral 

implícita selecionasse os movimentos dados pelo narrador, bem como enredo e 

personagens. Booth nos traz a caracterização de narrativa insincera, que é 

aquela na qual atua um “ narrador não confiável”, ou seja, “o narrador, que nos 

é apresentado por todos os sinais fidedignos como porta-voz do autor, afirma 

acreditar em valores que nunca se concretizam na estrutura como um todo” 

(1980, p. 92); por outro lado, a narrativa sincera, ou o “narrador confiável” é 

aquele cujas atitudes condizem com as do autor implícito.  

Mas há, ainda, o leitor implícito, que, segundo Booth, é uma figura inerente 

ao discurso e suas estratégias retóricas e deve, assim como o autor implícito, 

ser inferido a partir do relato. O autor implícito, implica ainda, segundo Booth, 

estilo, tom e técnica, além das escolhas sobre a caracterização das personagens 

e dos pontos de vista do narrador no relato: “o autor implícito escolhe, consciente 

ou inconscientemente, aquilo que lemos; inferimo-lo como versão criada, 

literária, ideal dum homem real – ele é a soma das opções deste homem.” 

(BOOTH, 1980, p.92)  
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2.2. O narrador: Alteridade, dialogia, plurilinguismo e ironia 

 

 As contribuições de Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) para o 

estudo do romance são de valor inestimável. A ele devemos o conceito 

fundamental de dialogia, isto é, a consciência de que a alteridade faz parte de 

qualquer palavra pronunciada porque já traz dentro de si raízes de outras e 

dirige-se, também, a alguma outra criando um circuito de respondibilidade. 

 Para Bakhtin, diálogo implica a construção de um campo de forças entre 

visões de mundos diferentes que, ao se colocarem em situação de comunicação, 

criam um confronto entre diferentes perspectivas interpretativas, que refratam o 

“estar no mundo social”. No caso do romance, tal se verifica no fenômeno do 

plurilinguismo, isto é, em estratégias de estilização, paródia, ironia, discurso do 

autor, do narrador e das personagens, e mesmo de outros gêneros intercalados 

que migram para o romance, trazendo o “discurso de outrem” para dentro da 

cena narrativa caracterizada pela hibridização, como Bakhtin define: 

 

Denominamos construção híbrida o enunciado que, segundo índices 
gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence a um único falante, 
mas onde, na realidade, estão confundidos dois enunciados, dois 
modos de falar, dois estilos, duas “linguagens”, duas perspectivas 
semânticas e axiológicas. Repetimos que entre esses enunciados, 
estilos, linguagens, perspectivas, não há nenhuma fronteira formal, 
composicional e sintática: a divisão das vozes e das linguagens ocorre 
nos limites de um único conjunto sintático, frequentemente nos limites 
de uma proposição simples, frequentemente também, um mesmo 
discurso pertence simultaneamente às duas línguas, às duas 
perspectivas que se cruzam numa construção híbrida, e, por 
conseguinte, tem dois sentidos divergentes, dois tons [...]. As 
construções híbridas têm uma importância capital para o estilo 
romanesco (2011, p. 110-111). 
 

 O romance, portanto, é o palco ambivalente do discurso, que permite a 

construção híbrida agir nos limites de sua composição, no âmbito da palavra, da 

sintaxe, da semântica, da língua, da proposição. No que se refere aos 

cruzamentos dialógicos no campo do discurso romanesco, Bakhtin aponta para 

a existência de pelo menos três planos: o do autor, o do narrador e o da 

personagem, cada um deles manifestando uma perspectiva diferente de onde 

as visões de mundo são geradas e enunciadas: 
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O autor se realiza e realiza o seu ponto de vista não só no narrador, no 
seu discurso e na sua linguagem [...] mas também no objeto da narração, 
e também realiza o ponto de vista do narrador. Por trás do relato do 
narrador nós lemos um segundo, o relato do autor sobre o que narra o 
narrador, e, além disso, sobre o próprio narrador. Percebemos 
nitidamente cada momento da narração em dois planos: no plano do 
narrador, na sua perspectiva expressiva e semântico-objetal, e no plano 
do autor que fala refratado nessa narração e através dela [...]. 
A mesma hibridização, a mesma mistura dos acentos, o mesmo 
apagamento das fronteiras entre o discurso do autor e o de outrem são 
alcançados graças a outras formas de transmissão dos discursos dos 
personagens [...] (BAKTHIN, 2011, p. 118, 119, 123). 

 

 A esse respeito, Irene Machado, em O romance e a voz – a prosaica 

dialógica de Mikhail Bakhtin (1993), diz que há diferentes focalizações para o 

mesmo ser ou fenômeno, de modo que o olhar sobre ele não se mantém 

homogêneo. Desta forma, na narrativa se inscreve o plurilinguismo por diferentes 

estratégias, a depender da cena narrada, podendo ser analisada por diversas 

perspectivas.  

 Assim como o romance é híbrido, as estratégias também se mesclam no 

momento de análise, como no caso da cena que transcrevemos a seguir, com a  

inclusão de um gênero intercalado – o da epistolografia – que se insere em vários 

momentos do romance Iaiá Garcia e, ao mesmo tempo, cria um deslocamento 

de perspectivas entre o discurso do autor e do narrador, que estão “atrás” do da 

personagem em cena que lê a carta, simultaneamente em suas mãos e nas do 

leitor, como ocorre logo à entrada do romance:  

  

Luís Garcia transpunha a soleira da porta, para sair, quando apareceu 
um criado e lhe entregou esta carta: 
 
5 de Outubro de 1866. 
 
Sr. Luís Garcia – Peço-lhe o favor de vir falar-me hoje, de uma a duas 
horas da tarde. Preciso de seus conselhos, e talvez de seus 
obséquios. – Valéria. 
 
- Diga que irei. A senhora está cá no morro? 
- Não, senhor, está na Rua dos Inválidos. 
Luís Garcia era funcionário público. Desde 1860 elegera no lugar 
menos povoado de Santa Teresa uma habitação modesta, onde se 
meteu a si e a sua viuvez [...] (IG, 2015, p. 490). 
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 A estratégia narrativa de “mostrar” a própria carta recebida pela 

personagem aproxima o leitor da cena narrada, demonstrando o deslocamento 

estratégico do narrador para firmar um pacto com ele. Rapidamente a figura 

narrativa toma as rédeas da narração e, no parágrafo seguinte, assume o contar 

de fatos que informam ao leitor sobre o passado da personagem, numa espécie 

de sumário de sua vida. Essa passagem do discurso dialogal para outro, mais 

autoritário, além da incorporação de um gênero intercalado como a carta, aponta 

para o plurilinguismo no romance, implicando acentos e tons que se alternam.  

 A construção dialógica pode ser arquitetada, também, por meio de 

estratégia discursivas centradas em algumas figuras como a estilização, a 

paródia e a ironia, esta última com uma função expressiva em Iaiá Garcia.  

Importante é, ainda, destacar o quanto a figura da ironia cria um discurso 

ambivalente e dialógico, no sentido bakhtiniano, fazendo da alteridade a marca 

discursiva que a sustenta. Há nela um diálogo interior entre visível e invisível, 

entre o revelado e o oculto, num jogo de duplicidades que está no cerne do 

projeto machadiano, seja nas crônicas, nos contos, nos romances, e, até mesmo, 

na “crítica às avessas” detectada em seus textos críticos, como vimos no capítulo 

anterior. 

 Tal é verificado no excerto a seguir, de Iaiá Garcia: 

 

- Embarco amanhã para o Sul. Não é o patriotismo que me leva, é o 
amor que lhe tenho, amor grande e sincero, que ninguém poderá 
arrancar-me do coração. Se morrer, a senhora será meu último 
pensamento; se viver, não quero outra glória que não seja a de me 
sentir amado. Uma e outra coisa dependem só da senhora. Diga-me; 
devo morrer ou viver? 
Estela tinha erguido a cabeça; quando ele acabou achava-se de pé. 
Fitou-o por alguns instantes com uma expressão muda e fria. A 
vaidade da mulher podia contentar-se daquela solene reparação, e 
perdoar; mas o orgulho de Estela triunfou, e não deu lugar a nenhum 
outro sentimento de justiça ou de humanidade. Um jeito irônico torceu-
lhe o lábio, donde saiu esta palavra má e desdenhosa: 
- O senhor é um tonto.  
Quando o pai voltou à sala, instantes depois, Jorge estava com uma 
das mãos no encosto de uma cadeira, pálido como um defunto. Estela 
fora até a porta da alcova da sala, resolvida a fechar-se por dentro (IG, 
2015, p. 511; destaques nossos). 

 

 No discurso de Jorge, o clichê do herói romântico prevalece: há a guerra 

e a possibilidade da morte do amante caso não tenha seu amor correspondido, 
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a exemplo de seu modelo, evocado, mas rebaixado aqui: Os sofrimentos do 

jovem Werther (1774), de Goethe: 

 

[...] Ontem, quando consegui me afastar de você, sentindo-me 
convulsionado por minhas emoções, quando percebia como a vida 
sem esperanças de tê-la a meu lado me empurrava para uma 
existência sombria... mal consegui chegar até meu quarto. Fora de 
mim, caí de joelhos, e Deus me concedeu, pela última vez, o supremo 
alívio das lágrimas mais amargas! Mil planos, mil perspectivas se 
entrechocavam em minha alma e, afinal, ali ficou, imutável, inteiro, 
único, o derradeiro pensamento: “Quero morrer!...” (GOETHE, 2010, 
p. 137). 

 

 A primeira diferença, ao compararmos as duas cenas, está, de um lado, 

na decisão da personagem Werther, que opta pela morte como única solução 

para um amor renegado e, de outro, na passividade da personagem Jorge, que 

coloca a decisão de sua morte sob a responsabilidade da mulher amada. O 

rebaixamento do tom é, no entanto, o que mais se destaca nesta passagem de 

Iaiá Garcia: há uma acentuação em falsete, que insinua, pelo não dito, uma 

ausência de convicção da personagem Jorge, o que é denunciado pelo diálogo 

de Estela: “- O senhor é um tonto” (IG, 2015, p. 511). 

 Diríamos que o discurso da personagem sofre uma estilização de efeito 

irônico, no sentido de “imitação” de um outro, o de Werther – do “alto” 

romantismo, que é, aqui, reduzido e ridicularizado, provocando um efeito de riso.   

O narrador, ironista, “mostra” a cena de um romantismo às avessas, a qual 

somente pode ser percebida em sua dimensão dialógica e ambivalente pelo 

intérprete se ele souber do contexto da literatura romântica do século XIX, o que 

lhe possibilita o entendimento da ironia. 

 Essa tonalidade irônica do discurso é corroborada pelo retorno do 

narrador onisciente e que conta a história, não deixando de revelar sua opinião 

e comentar o acontecimento, ao dizer que, se Estela fosse mulher comum 

(deixando implícito que sua personagem não o é), sentiria alguma vaidade sobre 

a “solene reparação” (observe como o próprio narrador julga a atitude de Jorge 

com pouco caso), porém o leitor astuto deve ficar atento a essa personagem 

machadiana, que refrata a opinião do próprio autor, ao qualificar Jorge (e 

consequentemente o clichê romântico) como tonto.  
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 No narrador do trecho selecionado de Iaiá Garcia percebemos, portanto, 

a presença de duas vozes e dois sujeitos enunciativos, que entram em conflito, 

sob a base do jogo irônico entre revelar/ocultar, no qual a opinião do autor, 

mesmo que obliquamente, revela-se. Essa separação invisível entre o discurso 

híbrido, de acordo com Bakhtin, “nunca está nitidamente separada do discurso 

do autor: as fronteiras são intencionalmente frágeis e ambíguas” (2011, p. 13). 

 Assim como Booth afirma que as estratégias narrativas não são fixas, nem 

sempre a estilização, segundo Bakhtin, vai agir da mesma maneira. Ela oscila 

conforme o movimento do narrador, que pode modificar parodicamente alguns 

momentos da linguagem comum e rompê-la de forma abrupta, como se saísse 

de cena e observasse o que está acontecendo na narrativa, ou pode se 

solidarizar à linguagem e colocar nela sua opinião, chamada de “verdade” por 

Bakhtin, mesclando sua voz (do autor) à das palavras utilizadas. Essa alteração 

rítmica é necessária para dar vida à narrativa: “Se não fosse assim, esse estilo 

seria monótono ou exigiria uma individualização do narrador, ou seja, uma outra 

maneira de introduzir e organizar o plurilinguismo” (BAKHTIN, 2011, p. 108). 

Assim, a estilização ocorre quando o narrador “imita” o discurso de outrem, 

porém, com a intenção de subverter o seu significado, o que implica outro grau 

dialógico do discurso. 

 Já o conceito de autor, para Bakhtin, dialoga com o de autor implícito de 

Booth, na medida em que essa figura é responsável pela criação e seleção de 

personagens, tipo de narrador e enredo, estando implicado em todos os lugares 

narrativos por meio de suas marcas, apesar de não aparecer explicitamente. A 

ideologia autoral está construída na linguagem, refratada o tempo todo no 

romance por meio de marcas potenciais do autor seja no discurso do narrador, 

seja no das personagens, de modo que narrador e autor constituem uma 

 

[...] conjugação dialógica de duas linguagens e de duas perspectivas 
[que] permite que a intenção do autor se realize de tal forma que nós 
a percebemos em cada momento da obra. O autor não está na 
linguagem literária normal [...], mas ele se utiliza de ambas para não 
entregar inteiramente as suas intenções a nenhuma delas [...]; ele 
utiliza essa comunicação [...] para permanecer como que neutro no 
plano linguístico, como “terceiro” na disputa entre as duas (BAKHTIN, 
2011, p. 119). 
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 A visão do autor pode se refratar, assim, na própria enunciação da 

personagem, oscilando entre tons conforme a distância entre o discurso do autor 

e o da personagem: 

 

Nesse tipo de transmissão, ou a palavra de outrem se choca 
frontalmente com o contexto narrativo para se impor enquanto tal, ou 
o tom do discurso direto segue a mesma orientação da tonalidade 
dominante no discurso narrativo. Quanto maior for o contraste entre 
as duas formas, mais nítida será a feição do discurso citado [discurso 
direto do autor] e de seu potencial dialógico (MACHADO, 1993, p. 
111). 

 

 Por outro lado, o discurso indireto tem feição analítica, segundo Irene 

Machado, ele perde a fluidez e a diversidade da fala para se tornar linear, 

encadeado numa sequência de relações lógicas, dialogando com o conceito de 

contar, de Booth. Como não reproduz a vivacidade do discurso direto, é no 

indireto que o discurso de outrem passa a ter lugar, não somente como 

reprodução do que foi dito, mas modificado conforme o narrador pretende 

enunciar.  

 Outra estratégia narrativa analisada por Bakhtin, também chamada de 

outro plano no plurilinguismo do romance, é o discurso da personagem, que pode 

refratar as intenções ou a segunda linguagem do autor, atuando como porta voz 

dele, como na citação anterior de Iaiá Garcia, em que a figura autoral se 

posiciona obliquamente sobre a questão romântica, utilizando-se dos planos das 

personagens Jorge e Estela e do próprio narrador. 

 Desta forma, por meio da seleção de palavras, ações, gestos e atitudes 

das personagens, que se alteram de acordo com o passar da narrativa e 

situações que elas enfrentam, identifica-se o plurilinguismo do romance e a 

intenção refratada do autor, que pode aparecer sob a forma da ironia. Há 

romances que apresentam acentos e tons mais discretos, por isso têm a 

aparência de mais autoritários e monológicos, no entanto, segundo Bakhtin: 

 

O plurilinguismo também está disseminado no discurso do autor [...] 
semidiscursos dos personagens, das diversas formas de transmissão 
dissimuladas do discurso de outrem, a partir de palavras e pequenos 
termos espalhados no discurso de outrem, a partir da intrusão no 
discurso do autor de momentos expressivos alheios [...]. Essa zona é 
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o raio de ação da voz do personagem, que de uma maneira ou de 
outra se mistura com a do narrador (2011, p. 120). 

 

2.3. A ironia e o discurso ambivalente 

 

 A respeito da cena irônica, Linda Hutcheon, nascida em 1947, professora 

emérita de Inglês e Literatura Comparada na Universidade de Toronto (Canadá) 

e especialista em cultura pós-moderna e em teoria e crítica literária, investiga a 

ironia como estratégia discursiva, as consequências ou malogros de sua 

utilização no texto e por que os autores decidem utilizar um recurso que pode 

ser tão contraditório ou mal-entendido pelo público leitor, em Teoria e Política 

da ironia (2000). Interessa-nos as estratégias discursivas da ironia no discurso 

literário, suas causas, efeitos e pacto estabelecido entre emissor e receptor, para 

que possamos analisar o não dito e a dualidade tonal no romance de Machado 

de Assis, Iaiá Garcia. 

 Hutcheon aborda a ironia tendo o discurso como foco bem como as 

dimensões sociais da comunicação, tanto numa conversa quanto num romance. 

A ironia não deve ser entendida, de acordo com a pesquisadora, simplesmente 

como o contrário do que se pretendeu dizer, ou aquilo que não está escrito mas 

subentendido: “ela acontece no espaço entre o dito e o não dito (e que os inclui)” 

(2000, p. 30). Para Hutcheon, a ironia não é somente uma estratégia discursiva 

do autor para criticar ou parodiar determinada situação e, além disso, nem 

sempre produz o humor. O que ocorre é a constituição de um processo 

comunicativo que implica uma relação complexa entre no mínimo três sujeitos: 

o ironista, o interpretador e as circunstâncias que os envolvem. 

  Na cena irônica, o contexto é determinante para que tanto o ironista 

quanto o interpretador alcancem o sentido desejado: o primeiro pensando no 

efeito da construção irônica e o segundo nas informações paralelas que estão 

implicadas no não dito, como na charge da introdução deste trabalho, em que é 

necessário saber informações sobre quem é Mota Coqueiro, pessoa que existiu 

no século XIX, aliado às personagens fictícias Iaiá Garcia, Basílio e Coqueiro do 

autor José do Patrocínio, para entender a crítica desejada pelo chargista. 

 O componente do contexto social e cultural em que se encontra a ironia 

é, portanto, essencial para o seu entendimento e, quanto ao ironista e ao 
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intérprete, é preciso considerar que ambos se posicionam diferentemente em 

relação à construção da cena irônica: 

 

Do ponto de vista do interpretador, a ironia é uma jogada interpretativa 
e intencional: é a criação ou inferência do significado em acréscimo ao 
que se afirma – com uma atitude para com o dito e o não dito. [...] Do 
ponto de vista do que eu [...] chamarei de ironista, a ironia é a 
transmissão intencional tanto da informação quanto da atitude 
avaliadora além do que é apresentado explicitamente (HUTCHEON, 
2000, p. 28). 
 

  Dessa forma, é necessário que haja um pacto entre ironista, intérprete e 

contexto para que o efeito crítico-irônico se efetive e é graças às inferências 

semânticas e avaliativas, segundo Hutcheon, que se poderá perceber se a crítica 

foi feita de modo sutil, rude, humorística, ou em termos de uma “crítica corrosiva” 

(2000, p. 29). As fronteiras entre as diferentes interpretações são tênues, 

podendo provocar mais de um significado, a depender da maneira como os três 

pilares responsáveis pela sustentação da ironia se comportam. 

 Ainda a respeito do ironista, não podemos deixar de mencionar que ele é 

responsável por deixar, obliquamente, as marcas autorais no texto, equivalente 

ao autor implícito de Booth, por meio do jogo que estabelece com a voz do 

narrador. 

 Nesse sentido, a ironia pode ser interpretada de maneiras diversas, como 

Bakhtin também afirma ao dizer que é a “linguagem equívoca dos tempos 

modernos” (apud HUTCHEON, 2000, p. 72), já que a percebe interiorizada em 

quase todos os discursos, em variações que vão desde a ironia sutil e 

praticamente inexistente, até aquela que beira o riso. Hutcheon, ao referendar a 

afirmação do teórico russo, assume que existem diferentes tons, intenções e 

efeitos irônicos presentes no discurso, cabendo ao interpretador avaliá-los, de 

modo que, em linhas gerais, a ironia sirva para “reforçar, para ridicularizar e 

refutar” (2000, p. 73) uma ideia ou atitude. 

 Wayne Clayson Booth, em A Rhetoric of Irony (1974), também afirma 

que o pacto firmado entre intérprete e ironista é essencial para que haja a 

compreensão do duplo sentido provocado pela ironia, em que é necessário, para 

analisá-la, querer reconstruir os possíveis significados de sua interpretação. O 

contexto é essencial para que isso ocorra, como exemplifica a seguir:  
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Se todo discurso humano é, por assim dizer, permeado por nuances 
que supostamente serão entendidas pelo falante e pelo ouvinte 
(embora às vezes o não-dito não esteja claro), seria ainda mais óbvio 
pensar na necessidade de se construir inferências quando lemos o 
que denominamos literatura. Se, numa peça teatral, uma personagem 
entra no palco toda molhada e diz, “Está chovendo”, o autor 
provavelmente espera que pensemos sobre o real significado de se 
dizer algo tão óbvio. Essa afirmação pode sugerir um tipo de 
mentalidade literal, ou até mesmo certa imbecilidade. Ou talvez a 
personagem esteja usando um tom irônico, após ter sido vista ali 
parada, de pé, pingando, por cerca de trinta segundos. Na literatura, 
como na vida, “Está chovendo” pode significar um número ilimitado de 
coisas, isso dependerá do contexto (BOOTH, 1974, p. 9; tradução 
nossa)10. 

 

 A ambivalência do discurso, embora não abordada por Booth com esta 

nomenclatura, está presente nas suas análises sobre o discurso irônico, em que 

há a mudança de tom da personagem para dar uma nova significação à cena: o 

duplo sentindo, nas palavras do pesquisador estadunidense, pode estar 

presente no título da obra, na epígrafe e em outras pistas diretas, a partir das 

escolhas feitas pelo autor implícito para produzir o discurso.  

 É por esta perspectiva que adentraremos no capítulo a seguir, 

considerando a cena tríplice entre ironista, interpretador e contexto para 

entendermos a bivocalidade do discurso irônico, produto da interpretação 

ambivalente entre dito e não dito. A ironia, portanto, responde à matriz dialogal 

de um discurso avesso à autoridade de uma única fonte e é por meio dela que 

se revela “a atitude do ironista perante o mundo.” (WINNER apud HUTCHEON, 

2000, p. 176-177). 

 

 

 

                                                           
10 If every human statement is thus surrounded with nuances that are assumed to be 
understood by speaker and listener (though often the assumption is unjustified), it is 
more obviously clear that elaborate inferences are always required when reading what 
we call literature. If, in a play, a character comes in dripping and says, “It’s raining”, the 
author may well want us to think about what it means to say something so obvious as all 
that. It may suggest literal-mindness, or even stupidity. Or perhaps the character speaks 
it in an ironic tone, after the other character looks at this person standing there, dripping, 
for about thirty seconds. In literature, as in life, “It’s raining” can mean an unlimited 
number of things, depending on the context. (BOOTH, 1974, p. 9) 
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3. O narrador enxadrista: jogo de ambivalência e ironia 

 

 Machado de Assis era jogador de xadrez. Herculano Gomes Mathias 

escreveu, em 1964, “Machado de Assis e o jôgo de xadrez”, publicado nos Anais 

do Museu Histórico Nacional, informando-nos que o escritor apreciava o jogo, 

tendo participado, inclusive, do primeiro torneio de xadrez do Brasil, em 1880. 

Elaborava problemas e enigmas que eram publicados nos periódicos da época. 

Frequentou o Club Beethoven, em que homens da sociedade se reuniam em 

saraus e jogavam xadrez e era notado por sua capacidade de solucionar 

problemas enxadrísticos e por ganhar partidas contra fortes adversários, como 

Arthur Napoleão11 e João Caldas Vianna12. Nessa pesquisa de Mathias, há um 

levantamento de todas as vezes que o xadrez é mencionado na obra completa 

de Machado de Assis e Iaiá Garcia é a que mais apresenta referências ao jogo. 

   Observamos que, na trama deste romance, quem articula o jogo é a 

própria personagem Iaiá, no triângulo amoroso que estabelece com Jorge e 

Estela, porém, sob a condução de um narrador enxadrista, que move as outras 

personagens como peças de um tabuleiro no qual o entrecho amoroso é mais 

uma oportunidade para a análise dos movimentos interiores das personagens. 

 Só a entrada da personagem que dá título ao livro demonstra o modo de 

atuação oblíqua do narrador: Iaiá é apresentada indiretamente. Não é isso 

mesmo o que o estrategista deve fazer? Sendo a narração uma estratégia da 

ficção que o autor utiliza para captar o leitor, o narrador machadiano nesse 

romance age como um jogador, bem como sua personagem Iaiá o fará também 

com as demais.  

 Ao mesmo tempo em que é autoritário e cria um pacto de confiabilidade 

em relação ao leitor, esse narrador revela-se ambivalente, em graus que oscilam 

do maior ao menor controle das ações das personagens, penetrando no caráter 

delas a fim de revelar-lhes a duplicidade entre o que revelam e o que ocultam, 

                                                           
11 Nasceu em 1843 e morreu em 1925. Foi compositor, pianista, editor, professor e 
comerciante, em Portugal e no Brasil. Além da música, o xadrez era a atividade que 
mais lhe interessava, participando do primeiro torneio de xadrez à distância no Brasil, 
que culminou na vitória da Argentina. 
12 Em 1843 e 1844 foi presidente da província do Rio de Janeiro, muito conhecido por 
suas habilidades no jogo de xadrez.  
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no jogo das aparências sociais, ao modo realista, porém, distante dos excessos 

do modelo, conforme a crítica que faz a O Primo Basílio de Eça de Queirós:  

 

Pois que havia de fazer a maioria senão admirar a fidelidade de um 
autor, que não esquece nada, e não oculta nada? Porque a nova 
poética é isso, e só chegará à perfeição no dia em que nos disser o 
número exato dos fios de que compõe um lenço de cambraia ou um 
esfregão de cozinha (ASSIS, 2013, p. 469). 

 

 O nosso objetivo, neste capítulo, será, portanto, a análise do processo de 

enunciação do narrador, principalmente em relação às personagens Estela, Iaiá 

e Jorge, para avaliar a hipótese de que o romance inscreve, no discurso, um 

campo de tensão, por meio de um posicionamento crítico sustentado pela ironia, 

de raiz dialógica e ambivalente, que instaura outro pacto com o leitor: o de um 

narrador não-confiável, que vai exigir um leitor atento e arguto, capaz de ler 

aquilo que se oculta nas sombras do dito. 

 Para tal, analisaremos o início do jogo pela apresentação das 

personagens Estela e Iaiá Garcia, peões responsáveis pela articulação de toda 

a trama e nós da intriga. 

 

3.1. Os movimentos iniciais da personagem Estela  

 

 É por meio dos discursos das outras personagens – Valéria, Jorge e Luís 

Garcia –, que Estela vai surgindo para o leitor por meio de alguns traços que o 

narrador compõe, como um retrato feito por indícios ainda imprecisos. Assim, 

Estela é mencionada de forma indireta pelo narrador, ao dizer que o desejo de 

Valéria em enviar Jorge à Guerra do Paraguai tinha “um pouco de interesse 

pessoal” (IG, 2015, p. 496). O verdadeiro motivo, que era Estela, é demonstrado 

quando Luís Garcia deseja “saber qual era a mola secreta da ação daquela 

senhora [mãe de Jorge em enviá-lo à guerra]” (IG, 2015, p. 497), perguntando-

se “se ela quereria colher da ação que ia praticar alguma vantagem 

especialmente sua” (IG, 2015, p. 497). 

   Do mesmo modo, Estela surge, mais à frente, pelo discurso de Jorge: 

“Uma paixão” (IG, 2015, p. 499). As características morais da moça são 

desqualificadas a princípio: “(...) Jorge compreendeu, por só aquela palavra 
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[estima], a que classe de mulheres ele [Luís Garcia] supunha pertencer a eleita 

de seu coração” (IG, 2015, p. 500); e também o diálogo entre Luís Garcia e 

Valéria: “Trata-se de mulher de certa espécie? (...) Trata-se de alguma moça, 

cuja aliança lhe não pareça aceitável?” (IG, 2015, p. 500-501).  

 Há, ainda, novos traços da personagem Estela apresentados, 

indiretamente, por meio de um discurso duplo e irônico:  

 

[...] menina interessante; a criança, que era bonita e boa, entrou manso 
e manso no coração de Valéria, que a recebeu em casa, no dia em 
que a pequena concluiu os estudos. 
Estela – era o seu nome – tinha então dezesseis anos. Pouco antes 
falecera o desembargador. O sr. Antunes recebeu dois golpes em vez 
de um: o de o ver morrer, e o de não o ver testar. Os aneurismas têm 
dessas perfídias inopináveis. A fim de emendar a mão à fortuna, o pai 
de Estela concentrou na viúva a atenção que até então repartira entre 
ela e o marido, fato que aliás decorria da própria obrigação moral em 
que se achava para com a família do desembargador. Estela devia a 
essa família educação e carinho; podia talvez vir a dever-lhe um dote, 
um marido e consideração. Quem sabe? Esta ambição afagava-a o sr. 
Antunes no mais profundo de sua alma (IG, 2015, p. 503; destaques 

nossos). 
 

 O tom sério e confiável dado pelo narrador, que apresenta a personagem 

por meio do contar, é quebrado pelo trecho em destaque, em que a opinião do 

autor é refratada no contar da figura narrativa, irônica ao comentar sobre o 

caráter interesseiro da personagem Antunes, que se condói não pela perda do 

amigo e patrão, mas por não fazer parte do testamento deste. Em vez de contar 

que o sr. Antunes é mesquinho, o narrador, por meio do não-dito, brinca que “os 

aneurismas têm dessas perfídias inopináveis” (IG, 2015, p. 503). Já aqui 

percebemos, também, uma grande crítica à atitude dos agregados do século 

XIX, que atingirá seu ápice na criação da personagem José Dias, em Dom 

Casmurro (1899). 

 Esse movimento do narrador, em não apresentar Estela diretamente, mas 

por meio do ponto de vista das outras personagens, acaba criando uma 

expectativa em torno dela, o que talvez tenha como motivador o fato de a edição 

primeira ser em folhetim e, daí, a necessidade de instigar, especialmente na 

leitora, o mistério para a continuidade da leitura, no dia seguinte.  

 Estela só entra em cena no capítulo III: 
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Pálida era, da palidez das monjas, mas sem nenhum tom de 
melancolia ascética. Tinha os olhos grandes, escuros, talhados à 
feição de amêndoa, por baixo de duas sobrancelhas lisas, cheias e 
corretas. Os olhos eram a parte mais saliente do rosto, a que dominava 
tudo, não obstante a harmonia das restantes feições; é que havia 
neles uma expressão de virilidade moral, que dava à beleza de Estela 
o principal característico. Uma por uma, as feições da moça eram 
graciosas e delicadas; mas a impressão que deixava o todo estava 
longe da meiguice natural do sexo. Estela, posta entre as musas, seria 
Melpomene. Tinha as formas; restava só que o destino fizesse correr 
sobre elas o gemido das paixões trágicas. Usualmente, trazia roupas 
pretas, cor que preferia a todas as outras. A mulher pálida, que não 
usa de preferência cor preta, carece de um instinto. Estela possuía 
esse instinto do contraste. Nu de enfeites, o vestido punha-lhe em 
relevo o talhe esbelto, elevado e flexível. Nem ousava trazê-lo de outro 
modo, sem embargo de algum dixe ou renda com que a viúva 
presenteava de quando em quando; rejeitava de si toda a sorte de 
ornatos; nem folhos, nem brincos, nem anéis. Ao primeiro aspecto 
dissera-se um Diógenes feminino, cuja capa, através das roturas, 
deixava entrever a vaidade da beleza que quer afirmar-se tal qual é, 
sem nenhum outro artifício. Mas, conhecido o caráter da moça, eram 

dois os motivos, – um sentimento natural de simplicidade, e, mais 

ainda, a consideração de que os meios do pai não davam para 
custosos atavios, e assim não lhe convinha afeiçoar-se ao luxo. Esta 
reflexão na cabeça de uma mulher de dezoito anos, era já sintoma de 
organização pouco vulgar (IG, 2015, p. 504).  

 

  Duas visões se contrapõem: a de uma típica mulher romântica e 

idealizada, praticamente sem carne: “Pálida era, da palidez das monjas, mas 

sem nenhum tom de melancolia ascética” (IG, 2015, p. 504); e, de outro lado, a 

comparação com uma deusa – Melpomene13 – que tem na máscara a sua marca 

de dupla face, que não deixa de ser, também, extensiva ao próprio narrador no 

seu movimento ambivalente entre revelar e ocultar. 

Acrescente-se a isso outro atributo por meio da comparação com 

Diógenes14, que leva o narrador a arrematar sua avaliação sobre o caráter da 

personagem Estela: “esta reflexão [saber que o pai não tinha meios para a 

sustentar] na cabeça de uma mulher de dezoito anos, era já sintoma de 

organização pouco vulgar” (IG, 2015, p. 504), o que demonstra a avaliação 

pessoal do narrador, que revela sua presença mesmo estando em 3ª. pessoa, 

conforme afirma Booth. Sendo assim, nesta cena, o narrador atua com 

                                                           
13 Filha de Zeus e musa da tragédia, que costuma usar um facão em uma das mãos, e 
uma máscara na outra.  
14 Filósofo, conhecido por ser cínico, achava na pobreza a virtude, procurando, por meio 
da ação e não da reflexão, uma maneira de ser autossuficiente. 
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onisciência sobre a personagem e o seu discurso oscila entre um tom avaliativo, 

autoritário e unidirecional e um outro assentado sobre imagens de duplicidade 

graças às comparações alusivas que faz a duas figuras simbólicas – Melpomene 

e Diógenes. 

 A construção do processo enunciativo faz de Estela, desse modo, uma 

personagem dupla, que está entre a mulher idealizada “com a palidez das 

monjas” (IG, 2015, p. 504); e uma outra com a estatura moral de um Diógenes – 

capaz de enfrentar com altivez sua posição social inferior como “agregada” – e 

a máscara trágica de Melpomene, que esconde na aparente placidez uma 

violência de sentimentos. Tal duplicidade pode ser observada numa cena 

bastante significativa como esta, que ocorre logo após a descrição que citamos 

acima: 

 

[...] Esta reflexão na cabeça de uma mulher de dezoito anos, era já 
sintoma de uma organização pouco vulgar. 
- Por que não põe os brincos que mamãe lhe deu a semana passada? 
perguntou Jorge a Estela, um dia, em que havia gente de fora a jantar. 
- Os presentes mais queridos guardam-se, respondeu ela olhando 
para a viúva. 
Valéria apertou-lhe a ponta do queixo entre o polegar e o indicador. – 
Poeta! exclamou sorrindo. Você não precisa de brincos para ser 
bonita, mas vá pô-los, que lhe ficam bem. 
Foi a primeira e última vez que Estela os pôs. A intenção era patente 
demais para ser notada, e Jorge não esqueceu nem a resposta da 
moça nem o constrangimento com que obedeceu [...] (IG, 2015, p. 
504). 

 

 Na cena, o narrador oscila entre as estratégias de “contar” a situação que 

antecedeu ao diálogo, e o “mostrar”, afastando-se a fim de que as personagens 

manifestem, por meio dos diálogos diretos, a sua própria voz e visão dos fatos. 

É possível, então, comprovar a avaliação feita anteriormente pelo narrador sobre 

o caráter de Estela e o jogo ambivalente da máscara irônica que se revela seja 

no falsete de sua fala – “os presentes mais queridos guardam-se” (IG, 2015, p. 

504); –, seja na resposta de sua oponente: “Poeta!” (IG, 2015, p. 504). Como 

Melpomene, Estela apunhala Valéria ao se opor a ela, ação que está no silêncio 

da narrativa. 

 Entre o dito e o não dito se erige a cena irônica na qual o narrador é o 

ironista que, aparentemente ausente, acaba refratando nas personagens a sua 
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própria avaliação sobre o caráter delas. Apesar de nada estar dito, é justamente 

nesse lugar do que ficou subentendido que as personagens confirmam o que o 

narrador ocultou na cena. O narrador, ironista, dá lugar para Estela exercer a 

ironia num novo jogo no qual a personagem Valéria figura como intérprete no 

contexto de um significativo gesto de recusa velada de um presente dado. Estela 

é uma “Diógenes de saia”, forte e convicta, e não mais uma heroína indefesa.  

   

3.2. Os movimentos iniciais da personagem Iaiá Garcia  

 

 O narrador apresenta Iaiá Garcia no primeiro capítulo, após a descrição 

dos costumes de seu pai, Luís Garcia, e do escravo alforriado que presta 

serviços à família, Raimundo, até chegar ao motivo da maior alegria de Luís: a 

filha Iaiá, que assim penetra sorrateiramente na narrativa: 

  

[...] Entretanto, das duas afeições de Luís Garcia, Raimundo era 
apenas a segunda; a primeira era uma filha. Se o jardim era a parte 
mais alegre da casa, o domingo era o dia mais festivo da semana. No 
sábado, à tarde acabando o jantar, descia Raimundo até a Rua dos 
Arcos, a buscar a sinhá-moça, que estava sendo educada em um 
colégio. Luís Garcia esperava por eles, sentado à porta ou encostado 
à janela, quando não era escondido em algum recanto da casa para 
fazer rir a pequena.  Se a menina não o via à janela ou à porta, 
percebia que se escondera e corria a casa, onde não era difícil dar 
com ele, porque os recantos eram poucos. Então caíam nos braços 
um do outro. Luís Garcia pegava dela e sentava-a nos joelhos. Depois, 
beijava-a, tirava-lhe o chapelinho, que cobria os cabelos acastanhados 
e lhe tapava a testa rosada e fina; beijava-a outra vez, mas então nos 

cabelos e nos olhos, – os olhos, que eram claros e filtravam uma luz 

insinuante e curiosa (IG, 2015, p. 492; destaque nosso).  

 

 Ao contrário da apresentação da figura marmórea de Estela, rígida e séria, 

e da alusão comparativa com a deusa Melpomene e Diógenes, Iaiá já é nomeada 

por um apelido ambivalente que, por um lado, remete à relação senhor-escravo 

e, por outro, ao tratamento carinhoso15 que Raimundo e o pai lhe dão: 

 

                                                           
15 “Iaiá” é um tipo de tratamento usado para as jovens na época da escravidão e, no 
entanto, no contexto deste romance, tem um sentido duplo: por um lado, não designa 
mais a relação senhor-escravo, basta ver o modo como Iaiá se relaciona com Raimundo; 
por outro, é uma marca que ainda não desaparece de todo. 
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Contava onze anos e chamava-se Lina. O nome doméstico era Iaiá. 
No colégio, como as outras meninas lhe chamassem assim, e 
houvesse mais de uma com igual nome, acrescentavam-lhe o apelido 
de família. Esta era Iaiá Garcia. Era alta, delgada, travessa; possuía 
os movimentos súbitos e incoerentes da andorinha. A boca 

desabrochava facilmente em riso, – um riso que ainda não toldavam 

as dissimulações da vida, nem ensurdeciam as ironias de outra idade 
[...] (IG, 2015, p. 492). 

 

 Além disso, há o fato de ser comparada às andorinhas: pássaros que se 

caracterizam pela agilidade, pequenez e hábito migratório, implicando, portanto, 

o contínuo deslocamento. Mas há que se observar, ainda, a adjetivação que 

modula o movimento dessa Iaiá – andorinha – “súbito e incoerente” – o que 

sugere um outro tipo de caráter: espontâneo, sem o controle da razão, disponível 

para as surpresas de caminhos desconhecidos que o curso da vida pode 

oferecer.  

 Esses traços iniciais da caracterização da personagem podem projetar um 

determinado modo de sua ação, tal qual a estratégia narrativa do contar pontua: 

 

Quando no seguinte sábado, Iaiá viu o piano, que o pai lhe foi mostrar, 
sua alegria foi intensa, mas curta. O pai abrira-o, ela acordou as notas 
adormecidas no vasto móvel, com suas mãozinhas ainda incertas e 
débeis. A um dos lados do instrumento, com os olhos nela, Luís Garcia 
pagava-se do sacrifício, contemplando a satisfação da filha. Curta foi 
ela. Entre duas notas, Iaiá parou, olhou para o pai, para o piano, para 
os outros móveis; depois descaiu-lhe o rosto, disse que tinha uma 
vertigem. Luís Garcia ficou assustado, pegou dela, chamou Raimundo; 
mas a criança afirmou que estava melhor, e finalmente que a vertigem 
passara de todo. Luís Garcia respirou; os olhos de Iaiá não ficaram 
mais alegres, nem ela foi tão travessa como costumava ser. 
A causa da mudança, desconhecida para Luís Garcia, era a 
penetração que madrugava no espírito da menina. Lembrara-se ela, 
repentinamente, das palavras que proferira e do gesto que fizera, no 
domingo anterior; por elas explicou a existência do piano. [...] A 
penetração madrugava, mas a dor moral fazia também irrupção 
naquela alma até agora isenta da jurisdição da fortuna (IG, 2015, p. 
493-494; destaques nossos). 

 

 As ações e diálogos de Iaiá e de Luís Garcia são narrados como meio 

para atingir um traço interior da personagem – “a penetração que madrugava no 

espirito da menina” (IG, 2015, p. 494) –, conforme afirma o narrador onisciente, 

único a perceber aquilo que nem o pai nem a própria Iaiá são capazes. 
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 O narrador tece todo o percurso que culmina na frase reveladora dessa 

penetração e, ao mesmo tempo, de sua dissimulação: “disse que tinha uma 

vertigem” (IG, 2015, p. 493). O dito esconde o não revelado e, nesse duplo tom, 

percebemos que Iaiá, desde criança, tem a capacidade de simular situações e 

participar do jogo entre ser X parecer, armas preciosas para viver em sociedade. 

Essas qualidades irão se expandir na idade adulta, como a curiosidade e a 

penetração, o que lhe dará condições para ver o que está oculto nas pessoas. 

 Interessante é perceber, também, nessa passagem do livro, como o 

narrador segue passo a passo o raciocínio da personagem, traçando o percurso 

de suas inferências que a levam a pressentir o que ainda não estava revelado. 

Essa proximidade entre narrador e personagem, no entanto, acaba por se alterar 

quando ele se posiciona diretamente, ao modo do “narrador dramatizado” de 

Booth, manifestando o seu ponto de vista avaliativo sobre Iaiá: “a penetração 

madrugava, mas a dor moral fazia também irrupção naquela alma até agora 

isenta da jurisdição da fortuna” (IG, 2015, p. 494). Aí é do narrador o controle e 

a “palavra final” sobre a personagem, como diria Bakhtin, impedida de se 

manifestar, mesmo que indiretamente, como havia feito no parágrafo anterior: 

“Lembrara-se ela, repentinamente, das palavras que proferira e do gesto que 

fizera, no domingo anterior; por elas explicou a existência do piano ” (IG, 2015, 

p. 493). 

 Essa alternância tonal do discurso do narrador estabelece a singularidade 

de seu ato enunciativo e confere relevância à construção dos narradores 

machadianos, no embate entre a confiabilidade e a não confiabilidade, o que vai 

se acirrar nos romances posteriores. 

  A duplicidade une o narrador às personagens femininas Estela e Iaiá, 

ambas exímias na arte de afirmar e negar ao mesmo tempo. O deslocamento do 

narrador em momentos de extrema sintonia com as personagens, a ponto de 

quase desaparecer no jogo ambivalente do mesmo enunciado com dois sujeitos 

diferentes – o do narrador e o da personagem – é o que podemos observar na 

continuidade da cena na qual Iaiá sofre uma transformação significativa, tal qual 

um ritual de passagem da ingenuidade infantil para a perspicácia da mulher que 

se prenuncia: 
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Passou! Bem depressa os sons do piano vieram casar-se ao gorjeio 
de Iaiá e ao riso do escravo e do senhor. Era mais uma festa aos 
domingos. [...] Oxalá não viesse a ter outras [ambições] de mais alto 
voo! Demais, que lhe poderia ele desejar, senão aquilo que a tornasse 
independente e lhe desse os meios de viver sem favor? Iaiá tinha por 
si a beleza e a instrução; podia não ser bastante para lhe dar 
casamento e família. Uma profissão honesta aparava os golpes 
possíveis da adversidade. Não se podia dizer que Iaiá tivesse talento 
musical: que importa? Para ensinar a gramática da arte, era suficiente 
conhecê-la (IG, 2015, p. 494; destaques nossos). 

 

 O contar é quebrado pelo mostrar, em discurso indireto livre, da expressão 

inicial – “Passou!” (IG, 2015, p. 494) –, marca de uma palavra bivocal que pode 

pertencer tanto a Iaiá como ao narrador. Amplifica-se o grau de dialogia, logo a 

seguir, por meio de outro discurso indireto livre, agora em parceria com o da 

personagem Luís Garcia: “Oxalá não viesse a ter outras [ambições] de mais alto 

voo! Demais, que lhe poderia ele desejar, senão aquilo que a tornasse 

independente e lhe desse os meios de viver sem favor?” (IG, 2015, p. 494). 

Nesse enunciado, é possível ouvir, refratada, no diálogo interior da personagem 

Luís Garcia, a voz do narrador e do próprio autor projetando o perfil de uma nova 

mulher, no limiar dos séculos XIX e XX, ancorado numa visão realista e voltada 

para o contexto urbano, distante do padrão provinciano e paternalista de mãe e 

dona de casa. Nesse momento, a narrativa deixa de ser o lugar de um narrador 

onisciente, que tudo controla, para um breve afastamento dando lugar à voz das 

personagens em cena, mesmo que ainda num jogo de duplicidade com elas.   

 É possível, ainda, observarmos esta etapa preparatória da personagem 

Iaiá, em outra cena que aqui destacamos: 

 

Já então Iaiá entrara na intimidade da casa, menos ainda pelo que 

podia haver e – havia, – simpático e atraente em sua pessoa, do que 

pelo esforço próprio. A sagacidade da menina era a sua qualidade 
mestra, e graças aos dois olhos que Deus lhe deu, foi que ela viu 
depressa o que era menos agradável, para evitá-lo, e o que era mais, 
para cumpri-lo. Essa qualidade ensinava-lhe a sintaxe da vida, quando 
outras ainda não passavam do abecedário, onde morrem muita vez. 
Obtida a chave do caráter de Valéria, Iaiá abriu a porta sem grande 
esforço (IG, 2015, p. 520; destaques nossos). 

 

 Aqui é o discurso monovalente do narrador que ganha destaque, 

construindo uma espécie de síntese das habilidades da personagem Iaiá que 
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serão determinantes para sua conduta futura: a sagacidade e a penetração 

concentradas nos olhos, tal qual uma Capitu em botão, que vê o que está oculto 

nas camadas mais íntimas e secretas da mente daqueles que a cercam, assim 

como o faz o narrador. Não é à toa que a metáfora “sintaxe da vida” (IG, 2015, 

p. 520) une a ambos: Iaiá no modo de elaborar os arranjos de sua ação para a 

convivência social regida pela regra de ouro da dissimulação; o narrador nos 

arranjos e deslocamentos que empreende ao longo de seu discurso, afeito a 

alterações tonais frequentes, que vão do contar e do manejo da onisciência ao 

mostrar, estratégia própria de um dramaturgo que se afasta, momentaneamente, 

para que a personagem brilhe na cena.  

  

3.3. Os lances do triângulo amoroso 

  

 É no triângulo amoroso da trama – Estela X Jorge X Iaiá – que se 

concentram os lances do narrador enxadrista, até culminar na cena do jogo de 

xadrez entre Iaiá e Jorge, no capítulo doze, que migra da enunciação para o 

enunciado. 

 

3.3.1.  Estela X Jorge 

 

 Podemos discernir dois momentos da relação amorosa do par Estela X 

Jorge: um sob a chave do amor romântico, descaracterizado pela ironia e outro, 

no qual a ponderação e a conveniência da racionalidade se sobrepõem às 

ilusões do amor romântico.  

 No primeiro movimento, o discurso do narrador se apropria de clichês 

românticos, como já vimos anteriormente, para caracterizar, com extrema ironia, 

a fragilidade do amor da personagem Jorge por Estela:  

 

[...] sentia-se uma ressurreição de cavaleiro medievo, saindo a 
combater por amor de sua dama, castelã opulenta e formosa que o 
esperaria na varanda gótica, com a alma nos olhos e os olhos na ponte 
levadiça. A ideia da morte ou da mutilação não vinha agitar-lhe ao 
rosto suas asas pálidas e sangrentas. O que ele tinha diante de si eram 
os campos infinitos da esperança (IG, 2015, p. 502).  
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 Como não perceber a ambivalência desse discurso no qual a ironia é uma 

peça chave? Há aí, como nos afirma Bakhtin, uma estratégia do plurilinguismo 

do romance, por meio de duas visões em confronto: a do discurso romanesco, 

permeada pela glória de ser amado, e a do não-dito irônico, que mostra o ridículo 

de tal exagero, confirmado pelo narrador mais à frente, dizendo que a Jorge 

faltava um “grão romanesco” (IG, 2015, p. 504), pitada de tempero a mais que a 

personagem inventa para dar graça à sua vida, errando na dose e tornando-se 

patético.  

 O diálogo entre Jorge e Estela é mais uma peça para mostrar esse 

primeiro movimento amoroso:  

 

[...] - Não se vá embora - disse ele. 
- Que é? - perguntou Estela erguendo tranquilamente os grandes 
olhos límpidos. 
- Disfarçada! 
[...] 
- Não há de sair daqui sem me dizer se gosta de mim. Vamos; 
responda! Não sabe o que lhe pode causar este silêncio? 
Não obtendo resposta, continuou depois de alguma pausa: 
- É animosa! Saiba que posso vir a odiá-la e que talvez já a odeio; 
saiba também que posso vir tirar vingança de seus desprezos e 
chegarei a ser cruel, se for necessário. 
Estela suspirou apenas, e foi encostar-se ao parapeito, a olhar para a 
chácara. Era a sua intenção não irritá-lo, com a resposta seca e má 
que lhe ditava o coração, e esperar que Valéria descesse. Entretanto, 
na posição em que ficara tinha as costas voltadas para Jorge, 
circunstância que não era intencional, mas que pareceu a este um 
simples meio de lhe significar o seu desdém. [...] e se Estela olhasse 
para ele veria que a expressão dos olhos era de respeitosa ternura e 
nada mais. 
Esse instante, porém, voou depressa, e com ele a consideração. 
Inclinando-se para a moça, Jorge falou de um modo que nem a 
educação nem a índole, mas só o despeito explicava: 
- Por que há de gastar com esses animais uns beijos que podem ter 
melhor emprego? (IG, 2015, p. 507; destaques nossos). 

 

 O contraste entre as duas cenas dá a dimensão do amor romântico para 

ambas as personagens: o centramento no próprio sujeito que projeta no outro as 

suas próprias expectativas, num espelhamento narcísico. Passa-se do amor, ao 

ódio e ao desprezo, em pouco tempo, desde que não haja a correspondência 

esperada. Prevalece o engano dos sentidos e os desvios da interpretação 

fantasiosa.  
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 O autor refratado condena a cena anterior, que culminou num beijo 

forçado de Jorge e no comentário irônico do narrador:  

 

Soltos com o movimento, os pombos esvoaçaram sobre a cabeça de 
ambos e foram pousar outra vez na casinha de pau, onde nenhuma 
fatalidade moral os condenava àquele amor sem esperança, àquela 
cólera sem dignidade (IG, 2015, p. 508; destaques nossos). 

 

 Com Estela não é diferente, se entrarmos no seu interior, guiados pelo 

narrador: 

 

[...] No dia em que lhes deu a notícia [de que Jorge combateria na 
Guerra do Paraguai], a impressão no pai e na filha foi profunda, mas 
diversa, porque o pai ficou totalmente consternado e morto, ao passo 
que a filha sentiu a alma respeitar livremente, e se uma voz secreta e 
medrosa lhe disse: não o deixes ir; outra mais dominadora e forte lhe 
bradou que a partida era a liberdade e a paz. A viagem, a distância, o 
tempo, a natureza das ocupações militares deviam arrancar ao moço 
um sentimento que Estela temia fosse origem de dissensões 
domésticas, e que em todo o caso a abatia a seus próprios olhos (IG, 
2015, p. 510). 

  

 A negação do sentimento por Jorge tem outra face, demonstrando que 

preservar a sua moralidade era a causa do desprezo e do desdém que 

demonstrava ter ao moço. 

 No segundo movimento, a personagem Estela vai em direção a um outro 

tipo de amor, com base na razão e desprovido da idealização do amor romântico: 

 

- Creio que nenhuma paixão nos cega, e se nos casamos é por nos 
julgarmos friamente dignos um do outro. 
- Uma paixão de sua parte, em relação à minha pessoa, seria 
inverossímil, confessou Luís Garcia; não lha atribuo. Pelo que me toca, 
era igualmente inverossímil um sentimento dessa natureza, não 
porque a senhora o não pudesse inspirar, mas porque eu já não o 
poderia ter. 
- Tanto melhor, concluiu Estela; estamos na mesma situação e vamos 
começar uma viagem com os olhos abertos e o coração tranquilo. 
Parece que em geral os casamentos começam pelo amor e acabam 
pela estima; nós começamos pela estima; é muito mais seguro (IG, 

2015, p. 524-525; destaques nossos). 
 

 É deste modo que, por meio do diálogo direto, o narrador, como um 

dramaturgo, emprega a estratégia do mostrar, afastando-se momentaneamente 
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da cena para que a própria personagem defina essa outra espécie de amor, fruto 

da razão, do equilíbrio e alicerçado sobre a realidade, ou como diz Estela: “uma 

viagem com os olhos abertos e o coração tranquilo” (IG, 2015, p. 525). 

  Temos, portanto, Estela tomando as rédeas da narração e colocando para 

a leitora, especialmente, uma outra possibilidade de amor, maduro e liberto da 

cegueira e da idealização do amor romântico. Talvez possamos ler aí, também, 

a voz autoral refratada na da personagem Estela, unidas ambas para alertar a 

mulher-leitora sobre o engodo dos idílios amorosos dos romances folhetinescos. 

  

3.3.2. Iaiá X Jorge  

  

 A primeira impressão que Iaiá tem sobre Jorge é revelada em discurso 

direto, “eu acho-o insuportável” (IG, 2015, p. 536), e é explicitada na cena a 

seguir: 

 

Iaiá não tirava os olhos de um e de outro; despediu-se de Jorge dando-
lhe as pontas dos dedos. Foi no dia seguinte que Estela lhe disse que 
talvez fossem obrigadas a sair por algum tempo. Ouvindo a notícia, 
Iaiá compreendeu a confidência da véspera, e ficou consternada. Ela 
era a última que a recebia, e o primeiro fora um estranho, um intruso 
– esteve quase a dizer um inimigo. Nenhuma palavra do pai; nenhuma 
comunicação direta. 
- A última! 
Esse ressentimento exagerado era o próprio da organização da moça, 
e, outrossim, de sua educação quase solitária. Para afastá-la de Jorge 
não foi preciso mais; o despeito apoderou-se imediatamente dela. Se 
até ali pouco lhe havia falado, esse pouco diminuiu ainda com o tempo; 
fez-se quase nada. 
E essas duas forças, uma de impulsão, outra de repulsão, tendiam a 
esbarrar-se, no caminho de seus destinos (IG, 2015, p. 541). 

 

 Impossível ler a fala de Iaiá – “A última” (IG, 2015, p. 541) – e não perceber 

a mudança de tom na voz da própria personagem, indignada em não ser 

prioridade do pai. O exagero é explicado pelo narrador logo depois, numa atitude 

de contar ao leitor o motivo da repulsa, deixando um mistério ao final do capítulo 

IX, já anunciando que os destinos das personagens tendiam a esbarrar-se. 

 No entanto, a menina também possuía a arma da dissimulação e logo 

alterou seu modo de agir em relação a Jorge, estratégia para conquistá-lo e se 
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opor à madrasta e que foi posta em ação no mesmo dia em que descobriu o 

passado de Estela e Jorge: 

 

[...] Estava um pouco pálida, mas a viva luz dos olhos parecia 
comunicar ao rosto uma porção do colorido ausente. Mostrou-se 
expansiva e não galhofeira. [...] 
Mais do que ninguém, Jorge estimou essa alteração, porque em 
relação a ele a moça também havia mudado alguma coisa. Iaiá sentira 
nesse dia mais repugnância do que nunca ao ver o filho de Valéria, e 
chegou a recuar instintivamente a mão. Cedeu, porém, e o sorriso com 
que corrigiu a recusa foi o primeiro que Jorge recebeu diretamente 
dela. Nesse dia a moça respondeu-lhe sem custo, e talvez lhe dirigiu 
a palavra alguma vez; o que tudo viu Luís Garcia e atribuiu a efeito de 
suas admoestações (IG, 2015, p. 547). 

 

 É a partir desse momento que Iaiá começa a tramar o jogo de xadrez na 

narrativa, mostrando-se interessada pelo jovem para atingir seu objetivo: separá-

lo de Estela.  

 

3.3.3. O triângulo amoroso em formação 

 

 É na cena do encontro de uma carta do passado que Luís Garcia traz à 

tona, sem saber, os primeiros indícios de um triângulo amoroso a se formar entre 

Estela, Jorge e Iaiá, que será o ponto de maior tensão e relevância da trama: 

 

Na secretária, ao pé deste [Luís Garcia], havia um maço de coisas que 
serviam, um maço pequeno; a grande maioria era dos destroços 
inúteis. Não é isso mesmo a imagem do passado? De tantos sucessos 
que nos aturdiram, comoveram, atulharam a vida, de tantas cóleras, 
alegrias, desânimos, de tudo isso que pareceu duradouro, o resíduo 
único é um punhado de recordações, ou saborosas ou amargas (IG, 
2015, p. 542; destaque nosso). 

 

 O narrador dramatizado dá o tom de abertura da cena. Apesar de estar 

em 3ª. pessoa, o modo de se colocar é como se fosse em 1ª. pessoa, logo, 

quando analisamos seu discurso, observamos que ele opina e se representa, 

principalmente quando questiona, numa atitude ambivalente quanto ao 

destinatário: ele mesmo ou o leitor? 
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 O clímax da cena, no entanto, está logo após, na reação de Estela ao ler, 

na carta endereçada por Jorge a Luís Garcia, a declaração que ele lhe faz sobre 

a mulher amada: 

 

Estela, sem levantar a cabeça, olhou ainda de esguelha para ele [Luís 
Garcia], como a procurar-lhe na fronte a intenção escondida, se 
porventura havia alguma; e esse gesto era tão travado de receio e 
hesitação, era sobretudo tão dissimulado, que ela própria o sentiu e 
arrependeu-se. Cravou depois os olhos no papel, sem ler, sem fitar 
nenhuma linha, uma palavra única. Não via as letras; via, ao longe, 
dois pombos que voavam e a candura de seus lábios embaciada por 
uns lábios de homem; nada mais [...] (IG, 2015, p. 543; destaques 
nossos). 

 

 Semelhante à reação de Iaiá quando lê na expressão do pai os motivos 

que o levaram a dar-lhe o piano de presente, aqui também Estela atua com a 

arma da dissimulação, ao modo da máscara de Melpomene, a confirmar sua 

característica dúbia. Além disso, observamos o tempo cronológico abrir espaço 

para que a memória da personagem retorne ao passado romântico que envolveu 

sua história de amor com Jorge.  

 O gênero epistolar percorre o romance, desde a abertura, conforme já 

apontamos, e isto é sinal do plurilinguismo que o caracteriza, conforme Bakhtin. 

Aqui não é diferente por meio do recorte que o narrador seleciona da carta de 

Jorge, mostrando-a ao leitor: 

 

[...] Não reparava que havia decorrido tempo suficiente para haver lido 
a carta duas vezes. Fez um esforço; voltou a página; duas ou três 
frases lhe feriram os olhos: “Meu amor não sabe o que seja 
impaciência ou ciúme ou exclusivismo; é uma fé religiosa que pode 
viver inteira em muitos corações” – “O essencial é saber que amo a 
mais nobre criatura do mundo” – “A paixão veio comigo, e se não 
cresceu é porque não podia crescer; mas transformou-se. De criança 
que era, fez-se homem de juízo.” Chegou ao fim da carta ou pareceu 
ter chegado; dobrou-a, e não se atreveu a dizer nada; depois tornou a 
abri-la.  
- Que poesia, hein? disse Luís Garcia sorrindo (IG, 2015, p. 543). 

 

 As imagens e expressões que acabam estilizando o modelo de amor 

romântico no discurso do narrador, mostram o que separa o tom do passado 

daquele do presente e a distância entre o desejo e a nova realidade confirmada 

pela frase de Luís Garcia, na qual é possível ler-ouvir o eco da voz do narrador: 
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“- Que poesia, hein?” (IG, 2015, p. 543). Há, nesta cena, a comparação entre 

duas situações amorosas: a do presente, na qual o narrador nos mostra uma 

Estela consciente de uma decisão com base na razão e na conveniência, e a 

lembrança de um amor romântico e idealizado.  

 No que se refere ao modo de o narrador enunciar a luta interna da 

personagem consigo mesma, após a leitura dessa carta, a continuidade da cena 

revela:  

 

[...] Talvez lutavam nela forças contrárias; ou era o seu passado que 
emergia da sombra do tempo, com todas as cores vivas ou escuras, 
com as delícias ocultas e nunca reveladas, e ao mesmo tempo com 
as amarguras e resistências. Era isso; era o coração que mordia 
impacientemente o freio da necessidade e do orgulho, e vinha pedir 
ainda uma vez o seu quinhão de vida, e pedia-o em nome daquela 
carta, expressão remota de um amor desenganado e impossível. 
Estela sufocava esses ímpetos, mas eles vinham [...] (IG, 2015, p. 544; 
destaques nossos). 

 

 Percebemos, no trecho acima, o modo como, por meio do discurso 

indireto mesclado ao indireto livre, o narrador elenca as etapas do conflito interior 

da personagem Estela, por meio de uma palavra bivocal que é dele, mas também 

é da personagem feminina, que vê seu conflito interior expresso nesse discurso 

que aqui atinge um grau maior de dialogia. Mas a cena brindará o leitor com 

outro interlocutor, que assistia a toda a situação: 

 

[...] Iaiá tinha os olhos cravados na madrasta. [...] Iaiá ergueu a cabeça, 
inclinou-a depois, ouviu a confidência do pai, não obstante ser feita em 
voz baixa, e enfim não retirou mais os olhos de Estela. Viu-a receber 
a carta, com a mão trêmula; viu-a empalidecer ainda mais; viu-lhe a 
confusão e o enleio. Por que o enleio e a confusão? Um amor extinto 
de Jorge, uma paixão que o levara à guerra, que tinha ela, que tinham 
eles três com isso? (IG, 2015, p. 544; destaques nossos). 

 

 O modo como o narrador aproxima-se da personagem Iaiá e vai 

acumulando os sinais; “olhos cravados na madrasta” (IG, 2015, p. 544), “mão 

trêmula” (IG, 2015, p. 544), “empalidecer” (IG, 2015, p. 544), “confusão” (IG, 

2015, p. 544), “enleio” (IG, 2015, p. 544), leva-a ao questionamento das causas 

e à hipótese explicativa, numa sequência na qual o raciocínio indutivo-dedutivo 
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é seu método investigativo. O narrador permanece num lugar intermediário, 

entre a ausência e a presença na cena narrada e “mostrada”, simultaneamente.  

Assim como as duas personagens femininas – Estela e Iaiá – tentam 

analisar a alma uma da outra, o narrador também, como um “anatomista”, entra 

em lugares recônditos da mente das personagens, que, por vezes, nem elas 

mesmas conhecem:  

  

Iaiá olhou a princípio com curiosidade, depois com espanto, até que 
os olhos luziram de sagacidade e penetração. O estilete que eles 
escondiam desdobrou a ponta aguda e fina, e estendeu-a até ir ao 
fundo da consciência de Estela. Era um olhar intenso, aquilino, 
profundo, que palpava o coração da outra, ouvia o sangue correr-lhe 
nas veias e penetrava no cérebro salteado de pensamentos vagos, 
turvos, sem ligação (IG. 2015, p. 544 – destaques nossos). 

 

 São notáveis as imagens que o discurso do narrador cria para traduzir a 

intensidade e penetração dos olhos da personagem: “estilete” (IG, 2015, p. 544) 

cuja “ponta aguda e fina” (IG, 2015, p. 544) analisa e “fatia”, tal qual o narrador-

anatomista, as camadas mais profundas da consciência de sua oponente, a 

ponto de “ouvir o sangue correr-lhe nas veias” (IG, 2015, p. 544). Mais uma vez, 

o narrador muda o tom de seu discurso, agora numa grande intimidade com os 

movimentos dos olhos e do pensamento da personagem Iaiá, quase apalpando-

os, de modo que sua presença, embora em 3ª. pessoa, é percebida como um 

outro eu em cena, um interlocutor em diálogo com a observação exterior e 

interior da personagem. Outro deslocamento ocorre a seguir:  

 

[...] Tudo isso viu uma simples inocência de dezessete anos. Seu 
pensamento cristalino e virginal, nunca embaciado pela experiência, 
ignorava até as primeiras cismas da donzela. Não tinha ideia do mal; 
não conhecia as vicissitudes do coração. Jardim fechado, como a 
esposa do Cântico, viu subitamente rasgar-se-lhe uma porta, e esses 
dez minutos foram a sua puberdade moral. A criança acabara: 
principiava a mulher (IG, 2015, p. 544; destaques nossos). 

 

 O estilete da perscrutação racional é substituído por uma seleção de 

qualificadores impregnados de clichês românticos: “inocência” (IG, 2015, p. 544), 

“virginal” (IG, 2015, p. 544), “donzela” (IG, 2015, p. 544), “jardim fechado como 

a esposa do Cântico” (IG, 2015, p. 544), “puberdade moral” (IG, 2015, p. 544), 
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destoante do tom anterior, e que prima pelo excessivo e dramático, como tudo 

aquilo que Machado de Assis criticava. Há a estilização, carregada nas tintas, 

para criticar a visão idealizada do romanesco. 

 É intercalando esse modo de narrar, em que ora o narrador apresenta o 

raciocínio de Iaiá para chegar à conclusão de que deveria separar Estela de 

Jorge, ora é soturno e irônico para caracterizar a mudança pela qual passava 

nesse momento, que a destreza, a curiosidade e a dissimulação da personagem 

Iaiá se intensificam: 

 

[...] Tirou-o [retrato de Luís Garcia] dali, contemplou longamente a 
fronte austera e pura. Quê! Haveria na terra quem o amasse uma vez 
e não sentisse que o amor lhe dominaria a vida inteira? Tão afetuoso! 
Tão bom! 
[...] Deslindar o vínculo espúrio era essencial e urgente, não cogitou 
no modo. Sua inocência, assim como lhe dissimulava toda extensão 
possível do mal, assim também lhe encobriria as asperezas e os 
óbices da execução. Era o coração que lhe designava esse papel de 
anjo guardador. Natureza simples e intacta, ia direto ao fim sem o 
temor que dá a experiência e a contemplação da vida. Quem sabe? 
Não conhecia a hipocrisia, mas acabava de suspeitá-la; começava 
talvez a aprendê-la (IG, 2015, p. 545; destaques nossos). 

 

 A afirmação final do narrador, no trecho acima, é confirmada pelo diálogo 

da personagem com Estela, quando Iaiá expressa em discurso direto a 

simulação que faz, aliada ao falsete irônico no tratamento “mamãezinha” à 

madrasta: “[...] – Sim, mamãezinha; estava a sacudir a poeira do retrato de papai, 

e comecei a pensar... foi uma loucura... se ele... morresse?” (IG, 2015, p. 546) e 

“[...] – Não é verdade que ele é o melhor dos homens? [...]” (IG, 2015, p. 546).  

 É possível detectar nessa fala ambivalente da personagem outra intenção 

oculta: a de provocar uma reação em Estela a fim de testar a conjectura que 

lançara anteriormente:  “Um amor extinto de Jorge, uma paixão que o levara à 

guerra” (IG, 2015, p. 546). Mas o plano de Iaiá se explicita no diálogo que segue: 

“[...] Mas é este o ponto de minha confidência; é uma ideia que me persegue há 

dias. Devo eu casar com um homem amando a outro? posso fazê-lo? devo fazê-

lo?” (IG, 2015, p. 547; destaque nosso).  

 O lance de Iaiá está feito sobre o tabuleiro do jogo de xadrez no qual as 

duas rivais vão se confrontar e o efeito se faz sentir logo após quando o 

pensamento de Estela é trazido pelo discurso indireto livre do narrador: “como 
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supor nela [Iaiá] o conhecimento de um fato remoto e não divulgado?” (IG, 2015, 

p. 547), e acaba confirmando as suspeitas de Iaiá, por meio das próprias 

palavras da personagem Estela, enquanto o narrador permanece na “coxia” do 

palco: “– Não deves casar, se o amor pode ser satisfeito sem obstáculo. No caso 

contrário, o casamento é uma simples escolha da razão: sacrifica-te” (IG, 2015, 

p. 547).   

 Abre-se espaço para a transformação de Iaiá, que assume as raízes de 

sua natureza sagaz de hábil estrategista, já expressa desde a infância, e que o 

narrador traduz numa metáfora sugestiva: “Não vinha alegre, decerto; serena, 

sim, daquela serenidade com o que caçador do sertão se dispõe a encarar a 

onça” (IG, 2015, p. 547):  

 

[...] Estava um pouco pálida, mas a viva luz dos olhos parecia 
comunicar ao rosto uma porção do colorido ausente. Mostrou-se 
expansiva, e não galhofeira. Suas frases eram longas, deduzidas, iam 
até o fim do pensamento, sem as interrupções do costume. De 
costume, parecia que a moça pensava aos fragmentos, porque era 
quase impossível ter com ela uma conversa inteiriça e ordenada com 
a sua variedade própria. Naquele dia era o contrário. Como que a alma 
despira a roupa de bailarina, para enfiar um roupão caseiro, simples, 
apertado, subido até o pescoço. Era melhor assim? era pior? Nem uma 
nem outra coisa; era uma aparência nova (IG, 2015, p. 547; destaques 
nossos). 

 

 O olhar e o discurso se alteram assim como a transfiguração da alma de 

bailarina, etérea nos seus passos voláteis, ao cotidiano “pé no chão” nada 

idealizado de um “roupão caseiro e simples” (IG, 2015, p. 547). O 

questionamento, que encerra o parágrafo – “Era melhor assim? era pior? Nem 

uma nem outra coisa; era uma aparência nova” (IG. 2015, p. 547) – altera 

também a figura do narrador, cujo discurso, sem as mesmas certezas de 

momentos anteriores, abre-se para destinatários outros, dentre eles o leitor. 

Talvez essa seja, também, a resposta para um dos questionamentos, que 

fizemos logo ao início deste trabalho, sobre uma afirmação tão repetida pela 

fortuna crítica do romance: o fato de estar na passagem entre a fase romântica 

e a realista do escritor. Poderíamos dizer então que nem uma coisa nem outra, 

o romance Iaiá Garcia propõe uma aparência nova. 
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3.3.4. Iaiá, Estela e Jorge no jogo de xadrez 

 

 É ao final do capítulo XI que Iaiá Garcia começa a estabelecer as 

estratégias de seu jogo: 

 

[...] Foi a própria Iaiá quem veio abrir-lhe a porta do jardim dizendo, 
alegremente: – Entre, Sr. doutor, que já se fazia esperado. Jorge não 
pôde esconder o assombro que lhe produzira aquela recepção; nem o 
assombro nem a alegria. Entrou e estendeu-lhe a mão.  
- Não posso, tornou a moça mostrando a sua, fechada; só se adivinhar 
o que está aqui dentro. 
- Não é uma estrela. 
- Não, senhor; é um cavalo16. 
No fundo do jardim estava Luís Garcia, com o tabuleiro do xadrez: 
acabava de dar uma lição à filha, que lha pedira antes do jantar. Iaiá 
levou até lá o filho de Valéria. Pela primeira vez sentou-se ao pé dos 
dois para vê-los jogar; fincou os cotovelos na mesa e encostou o 
queixo nas mãos; queria aprender, dizia ela, em três semanas. 
- Três semanas! repetiu o pai a sorrir e a olhar para Jorge. 
Das qualidades necessárias ao xadrez, Iaiá possuía as duas 
essenciais: vista pronta e paciência beneditina; qualidades preciosas 
na vida, que também é um xadrez, com seus problemas e partidas, 
umas ganhas, outras perdidas, outras nulas (IG, 2015, p. 554; 
destaques nossos).   

 

 É de se notar a mudança de atitude de Iaiá, que passa da repugnância ao 

interesse pela personagem Jorge, pondo em ação o plano de afastá-lo de Estela. 

A estratégia do narrador está em trazer o jogo de xadrez, que vem executando 

até agora, para o plano da intriga e traduzi-lo pela parceria que estabelece com 

a personagem Iaiá, ambos munidos das qualidades necessárias para o 

enfrentamento da vida real, inclusive a do amor, desvestido de idealizações e 

enfrentado com as habilidades de um estrategista: “[...] vista pronta e paciência 

beneditina; qualidades preciosas na vida, que  também é um xadrez, com seus 

problemas e partidas, umas ganhas, outras perdidas, outras nulas” (IG, 2015, p. 

554). 

                                                           
16 É interessante observar que enquanto Jorge afirma que não há uma estrela na mão 
de Iaiá, objeto pertencente ao céu, inspiração para o amor romântico, Iaiá afirma que 
tem um cavalo, item terrestre, peça do jogo de xadrez com uma das maiores habilidades, 
visto que pode pular por cima de peças, característica atribuída à Iaiá pelo narrador, que 
“saltava” para onde fosse necessário para atingir seu objetivo. 
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  Olhar de anatomista, enviesado e com a profundidade do “estilete”, que 

atravessa as camadas visíveis para atingir as mais recônditas e invisíveis, além 

da paciência para os lances e a espera dos resultados no tempo necessário. 

Nisso, Iaiá e o narrador se irmanam, como podemos ver no decorrer da partida 

do jogo: 

 

[...] Ande jogar comigo, disse ela. 
- Em boa paz? 
- Em boa paz. 
Iaiá preparou o xadrez, no gabinete contíguo à sala; Jorge sentou-se 
pacientemente diante da adversária, retificou a posição de duas 
peças, excluiu as que lhe dava de partido e adiantou o primeiro peão. 
- Vá, disse; é a sua vez. 
Iaiá não obedeceu ao convite. Olhava para ele, com ar inquieto. 
- Dá-me a sua palavra de honra de que não me negará o que lhe vou 
perguntar? disse ela ao cabo de alguns instantes de silêncio. 
[...] 
Iaiá baixou os olhos ao tabuleiro, cavalgou a torre com o bispo, como 
distraída, e em voz ainda mais baixa do que lhe falara, perguntou: 
- O senhor é homem de segredo? 
- Sou, redarguiu afoitamente Jorge. 
- Pois bem, continuou Iaiá, eu gosto dele, gosto muito, mas não desejo 
que ele saiba (IG, 2015, p. 557; destaques nossos).  

 

 Os disfarces e dissimulação de Iaiá vão se delineando no decorrer do jogo 

de sedução com Jorge, de modo a usar de um ardil – o falso envolvimento com 

Procópio Dias – para encobrir o seu interesse amoroso pelo jovem militar. Este, 

sem a perspicácia da adversária, não consegue ler o que se encobre sob as 

atitudes “enigmáticas” de Iaiá, pois não vai além dos “fiapos castanhos de 

cabelo” (IG, 2015, p. 559), conforme afirma o narrador, ao avaliar, ironicamente, 

a sua fragilidade frente à oponente:     

 

[...] Que espécie de mulher fosse, imperiosa como uma matrona, 
travessa como uma criança, incoerente e enigmática, era coisa que 
ele não podia em tão pouco tempo descobrir; mas o enigma aguçava-
lhe a atenção. Enquanto ela tinha os olhos no tabuleiro, Jorge buscava 
ler-lhe a alma na fronte lisa e cândida; mas não via a alma, via só uns 
fiapos castanhos de cabelo, que lhe caíam sobre a testa e 
esvoaçavam levemente ao sopro da aragem que entrava pela janela, 
e lhe davam um ar de puerícia. A boca fina e pensativa corrigia aquela 
expressão da cabeça; era a primeira vez que ele lhe descobria um 
forte indício de energia e tenacidade (IG, 2015, p. 559; destaques 
nossos). 
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 Essa é a situação até o lance mais ousado do jogo desferido pela própria 

personagem Iaiá, sem que o narrador interfira, retirando-se estrategicamente da 

cena que é mostrada diretamente ao leitor:  

  

- Preciso de alguns esclarecimentos. O senhor amou decerto alguma 
vez... 
- Nunca. 
- Nunca? Nunca teve um amor, um só que fosse? Não creio. Um 
coronel! Nada; não creio; só se me jurasse; era capaz de jurar? 
- Juro. 
- Em nome de sua mãe? – concluiu ela fitando-lhe uns olhos cuja 
expressão imperativa contrastava com o tom submisso da palavra (IG, 
2015, p. 562, destaques nossos). 

  

 Embora com uma pequena intromissão do narrador, seu discurso não 

vem para explicar, mas para intensificar o jogo de duplicidade e dissimulação 

dos diálogos diretos de Iaiá por meio de uma sutil observação sobre o contraste 

entre o olhar e o tom de sua fala. É notável o modo como, sorrateiramente, Iaiá 

confirma a estratégia do narrador e chega ao ponto chave que deseja: o 

questionamento de Jorge sobre algum amor do passado a fim de confirmar as 

suas suspeitas contra Estela. 

 Podemos observar o outro lado desse “jogo de xadrez”, se nos 

deslocarmos, agora, junto com o narrador, para o ponto de vista de Estela e de 

Jorge, completando assim a tríade desse triângulo amoroso: 

  

[...] Estela assistia algumas vezes às lições do idioma e do jogo – duas 

coisas que lhe pareciam incompatíveis com o espírito da enteada. 
Verdade é que Iaiá mudara tanto naquelas últimas semanas!  
[...] 
Estela assistiu à lição toda, com a paciência da curiosidade. Tinha a 
fronte nublada, mas altiva, como um repto. Não olhava nunca para o 
mestre, dividia a atenção entre a discípula e o livro. A lição foi longa, 
mais longa do que era necessário, porque o próprio mestre não 
acompanhava pontualmente o texto e a leitura. Iaiá tinha diante de si 
dois juízes, cada um dos quais buscava decifrar-lhe na fronte a 
inscrição que lhe teria posto o seu destino. Percebia-o e não se 
enfadava. Ia de um tempo a outro, e do indicativo ao imperativo, 
voltando ao começo logo que chegava ao fim, fitando os dois 
inquisidores com um olhar em que pareciam dormir todas as 
ignorâncias da terra (IG, 2015, p. 560, 562, 563; destaques nossos).  
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 Observa-se a dualidade da personagem Estela nos contrastes atribuídos 

a ela nessa cena, ela tinha a fronte nublada, porém altiva, num conflito constante 

entre o que deseja aparentar e o que realmente sente. Para tal, usa da 

dissimulação ao não olhar nunca para o mestre Jorge, mas para a discípula Iaiá 

e o livro, tentando enxergar qual era o jogo armado pela adversária nesse 

triângulo amoroso. O narrador aponta entre o que mostra exteriormente e o que 

esconde internamente, que são justamente os mesmos dotes de um jogador de 

xadrez: deve ter paciência, curiosidade e a profundidade do olhar que perscruta 

a verdade do ser que se oculta sob as aparências: “buscava decifrar-lhe na fronte 

a inscrição que lhe teria posto o seu destino” (IG, 2015, p. 563). 

 As duas personagens percebem o jogo amoroso por diferentes ângulos: 

Estela observa, com seu olhar inquisidor, que o tempo da leitura é mais longo 

que o necessário, enquanto que Iaiá percebe a duplicidade do comportamento 

da madrasta, espelhando os mesmos olhos inquisidores travestidos de 

ingenuidade que o narrador traduz habilmente pelo jogo de inversões da 

expressão: “olhar em que pareciam dormir todas as ignorâncias da terra” (IG, 

2015, p. 563), isto é: parecer X ser; dormir X acordar; ignorar X perceber. 

 No que se refere a Jorge, a sua percepção do jogo de sedução de Iaiá 

também ocorre, embora não com a mesma clareza de Estela:  

 
[...] - Repare que a noite vem caindo; não posso ficar nem mais um 
minuto. Um confidente tem limites. Olhe; não lhe peço muita coisa, 
mas desejo alguma coisa mais. Confidente é pouco; mestre é ainda 
menos. Dê-me outro título ou cargo; deixe-me ser seu... seu quê? 
seu... seu irmão. Sim? 
- Não! disse ela energicamente. 
Jorge empalideceu, como se acabasse de ver o fundo da alma da 
moça. A negativa era alguma coisa mais do que um capricho. Não 
retorquiu; estendeu-lhe a mão. 
- Até quando? disse ela. 
- Até amanhã. 
Três minutos depois, Jorge estava na rua. A noite descia rapidamente. 
Ele não olhou para trás; se olhasse veria a figura envolta já na meia 
sombra do crepúsculo. Veria mais; vê-la-ia refletir um pouco e 
espalmar a mão no ar, como uma ameaça, na direção que ele ia. 
Iaiá entrou na casa da doente. 
- Seu noivo? disse esta. 
- Já foi. 
- Quando é o casamento? 
- O dia não sei. E depois de uma pausa. – Mas que se há de fazer é 
certo. Ou eu não sou quem sou.  
[...] 



72 
 

 

Mas era impossível combinar o cálculo com as lágrimas daquela tarde, 
e ele as sentira quentes, silenciosas, e não podia crer que uma vida 
quase adolescente possuísse já a arte suprema da suprema 
hipocrisia. 
[...]  
- Se é um estratagema, pensou ele, ela terá nisto o seu castigo; se 
verdadeiramente ama a outro, que vou lá fazer agora? Pensou isto; 
pensou mais; só não pensou em Estela” (IG, 2015, p. 570, 571, 574; 
destaques nossos). 

 

 Já com suas estratégias definidas e avançando os peões para atingir seu 

objetivo, o próximo passo de Iaiá foi recuar e esperar. Ela já havia lançado sua 

próxima peça, e provavelmente aguardava o movimento de Jorge, que virá, 

inevitavelmente, capturado pelo jogo de sedução de Iaiá e revelado pelo narrador 

por meio do discurso indireto livre, no jogo ambivalente entre a sua palavra e a 

da própria personagem Jorge: 

 

Jorge saiu. “Que tenho eu que ela ame, que se case ou não se case?” 
[...] Quando assim falava, sentia dentro de si uma resposta; a 
consciência desvendava-lhe a realidade. “Sim, tu amas”, dizia-lhe ela 
“[...] deixaste-te envolver nos fios invisíveis; não sentiste que esta 
intimidade de todos os dias era a gota d’água que te cavava o coração 
[...] não se brinca com um inimigo; ela o era, e continuará a sê-lo, 
porque tu estás definitivamente atado” (IG, 2015, p. 574). 

 

 Daí à declaração de amor é um passo que se fará por meio de uma carta 

que, novamente, é uma peça significativa deste jogo de xadrez, e que é mostrada 

diretamente ao leitor pelo narrador, de forma a envolvê-lo ainda mais neste 

momento revelador: 

 

[...] A senhora deu-me o título que eu esperei viesse a ser verdadeiro. 
Diga se me enganei, se o céu lhe destinou outro noivo, ou se meu 
coração pode ter ainda uma esperança. Não lhe custará muito; não 
custa muito uma simples palavra. 
Enquanto ela lia rapidamente estas linhas, e tornava-as a ler, Jorge 
afastou-se até à sala da frente. A carta era das que não permitem a 
presença do autor; precisam do prestígio da ausência; são, para assim 
dizer, expressões truncadas que a imaginação perfaz e amplia (IG, 
2015, p. 575; destaques nossos). 

 

    O narrador, ausente na maior parte da cena, retorna ao final para uma 

breve avaliação sobre a relação entre o emissor e o destinatário num gênero 

como o epistolar, que conta com a ausência e o preenchimento dos fantasmas 
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da imaginação para produzir seus efeitos. Assim foi com a carta reveladora do 

passado de Estela, assim é com esta, que, mesmo com o emissor presente, só 

cumpre sua função na medida do seu afastamento. 

 A resposta de Iaiá é chamar Jorge de cego e o abraçar. Um tom 

romanesco retorna à narrativa nesse momento e Iaiá não se dá conta de que 

acabou se transformando em peão do próprio jogo que construiu. Essa reflexão 

é confirmada pelo narrador, que faz uma comparação entre Iaiá e Vênus17, 

quando a deusa mitológica interferiu na guerra entre gregos e troianos, aqui 

representados por Estela e Jorge, respectivamente:  

 

Homero conta que Vênus, descendo ao campo da batalha entre 
gregos e troianos, saiu dali ferida e ensanguentada. Iaiá teve a sorte 
da diva homérica; interpondo-se entre Jorge e Estela trouxe dali ferido 
o coração. Naquele espaço de alguns meses, obra de paciência e luta, 
de violência e simulação, para o qual fizera convergir todas as forças 
morais, não suspeitou que, vencendo ao outro, podia vencer-se a si 
mesma. Queria ser uma barreira entre o passado e o presente, sem 
cogitar na dificuldade do plano, nem nas consequências possíveis 
dele. Sobretudo, não pensou na moralidade da ação. Que podia ela 
saber disso? Sua suspeita ia até admitir a persistência do amor no 
coração da madrasta, mas não lhe atribuía mais do que uma aspiração 
ou saudade silenciosa; não sabia mais. Para combater esse inimigo 
inerte, é que pôs em campo a porção de astúcia que a natureza lhe 
dera, as graças do rosto e a rara penetração do espírito (IG, 2015, p. 
575-576; destaques nossos).  

 

 É como se Iaiá representasse um peão do jogo que saiu com o objetivo 

de atingir a rainha, numa atitude essencialmente realista, porém, acaba vítima 

de seus próprios sentimentos. Assim como Jorge se transformou de moço 

mimado e romântico em homem ponderado, que agora investe num “amor de 

olhos abertos” (IG, 2015, p. 525), Iaiá abre mão do cálculo para expressar o 

modelo de amor romântico que acaba revelando:  

 

[...] - Penso que amor verdadeiro, ou ao menos o melhor, é o que não 
vê nada em volta de si, e caminha direito, resoluto e feliz aonde o leva 

                                                           
17 Equivalente a Afrodite da Mitologia Grega, Vênus, representante da Mitologia 
Romana, é a deusa do amor e da beleza, considerada o ideal feminino. Sua comparação 
com Iaiá Garcia contrasta com a apresentação que analisamos da personagem, numa 
atitude de zombaria do narrador em relação a pessoas que se deixam levar pela 
emoção. 
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o coração. Para que servem os olhos abertos? (IG, 2015, p. 569; 
destaques nossos). 

 

 O narrador machadiano não poderia deixar de ironizar a transformação de 

Iaiá, ao estilizar a fala da menina quando finalmente se sentiu amada: “Iaiá, cujos 

olhos pareciam dizer a tudo o que a rodeava, desde o Sol poente até o último 

grelo do capim: - olhai, vede as bodas do meu coração; este é o meu amado” 

(IG, 2015, p. 576; destaque nosso). 

 

3.3.5.   Xeque-mate e reversão de expectativas  
 

 
 A partir daqui, ao invés do “final feliz”, tão esperado, novos obstáculos 

surgem e abalam essa expectativa, que é adiada pelo confronto entre Estela e 

Iaiá, no momento em que o jogo chega ao seu clímax: 

   

[...] - Não posso casar com o Dr. Jorge. 

- Por quê? – repetiu Estela com autoridade [...]  

- Não posso casar, porque a senhora gosta dele 
[...]  
A face pálida, que o traje da viúva ainda mais empalidecia, tingiu-se 
de uns longes de vermelho. [...] Iaiá não tirou os olhos da madrasta. 
Essas duas lâmpadas buscavam examinar-lhe no momento supremo, 
todos os recantos da consciência e todos os atalhos do passado [...]. 
Estela ficou atordoada, confusa e até medrosa; reboavam-lhe aos 
ouvidos as palavras de Iaiá, não como um som exterior, mas como o 
brado da própria consciência.  
[...] Escuta, disse finalmente Estela; se alguma razão tens para crer 
que amo esse homem, é necessário mostrar-te a realidade das coisas 
(IG, 2015, p. 588, 590). 
   

 Esse é o estopim para a revelação de Estela, que assume a narração de 

cada lance do seu amor fracassado por Jorge e dos motivos de sua renúncia a 

ele, motivador de seu drama pessoal: 

 

[...] Foi para a guerra, lutou, padeceu, fiel ao sentimento que o tinha 
levado, até o ponto de o crer eterno. Eterno! [...] É duro de ouvir, minha 
filha, mas não há nada eterno neste mundo; nada, nada. As mais 
profundas paixões morrem com o tempo. Um homem sacrifica o 
repouso, arrisca a vida, afronta a vontade de sua mãe, rebela-se, e 
pede a morte; e essa paixão violenta e extraordinária acaba às portas 
de um simples namoro, entre duas xícaras de chá... (IG, 2015, p. 591 
– destaques nossos).  
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  A exclamação, as repetições, as reticências, sua visão irônica e 

despeitada do amor e o desprezo com que trata a nova paixão de Jorge mostram 

o grau de sua decepção amorosa; finalmente, os pensamentos ocultos, que ela 

guardou durante toda a vida e o narrador durante o romance, vem à luz por 

pressão de Iaiá Garcia, revelando ao leitor tudo o que foi deixado implícito por 

meio do não-dito no jogo de xadrez. 

     Daí em diante, o narrador desloca o foco narrativo para Estela, que 

assume as rédeas dos destinos das personagens e, não sem conflito interior, 

decide-se pela função de mediadora do casamento entre Iaiá e Jorge, para o 

que a morte do marido, Luís Garcia, pai de Iaiá, também corrobora. Novamente 

é por meio de um bilhete que Estela desfaz os mal-entendidos e aproxima os 

dois com um discurso em tom grandiloquente e piegas: “Iaiá adora-o, conclui 

Estela, e não se sente adorada. Venha prostrar-se ao pé do altar, e terá em mim 

a mais piedosa sacristã” (IG, 2015, p. 593). 

 No final da narrativa, percebemos que a vencedora do jogo de xadrez 

deste romance é Estela e não Iaiá, pois é ela quem tem, segundo palavras do 

próprio narrador já citadas “vista pronta e paciência beneditina; qualidades 

preciosas na vida, que também é um xadrez, com seus problemas e partidas, 

umas ganhas, outras perdidas, outras nulas” (IG, 2015, p. 554). 

   Acreditamos, portanto, que foi um estratagema do narrador o fato de nos 

fazer prestar atenção nos movimentos de Iaiá, que realmente é o peão 

responsável pela armação da narrativa, mas só o faz porque Estela o permite e 

já tinha consciência do que estava para acontecer. 

 Outra vez, é por uma carta providencial, que surge o convite de trabalho 

para Estela numa outra cidade e, desse modo, ela pode deixar o jogo sendo 

sujeito de sua decisão; vencedora e não vencida. É pelo discurso de outrem, o 

sr. Antunes, que é refratado o caráter de Estela: “- Tu chegaste a amá-lo! – 

exclamou ele. – Não o aborrecias? Amaram-se? E só agora o sei... Bem digo eu; 

tu és uma fera” (IG, 2015, p. 595). 

 “Fera” e dona de si, finalmente, depois de sofrer a humilhação moral de 

ser considerada agregada da família de Valéria, Estela consegue a 

independência almejada, apesar da solidão: “Compreendeu que devia contar só 

consigo, e encarou serenamente o futuro” (IG, 2015, p. 595). Iaiá, por outro lado: 
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[...] achou no casamento a felicidade sem contraste. A sociedade não 
lhe negou carinhos e respeitos. Se antes de casar Iaiá possuía o 
abecedário da elegância, depressa aprendeu a prosódia e a sintaxe; 
afez-se a todos os requintes da urbanidade, com a presteza de um 
espírito sagaz e penetrante (IG, 2015, p. 595). 

 

 Há a reversão de papéis entre as personagens femininas: Estela assume 

o comportamento da mulher no limiar dos séculos XIX e XX, emancipa-se 

assumindo novos padrões de independência, com um trabalho próprio, fugindo 

aos papéis da tradição provinciana e paternalista de dona de casa e mãe dentro 

da instituição “casamento”, modelo ao qual Iaiá se adapta ao final. 

 O tom narrativo, no epílogo do romance – “Alguma coisa escapa ao 

naufrágio das ilusões” (IG, 2015, p. 595), mais uma vez, não destaca o “final 

feliz” simplesmente, mas sim o resgate de um resto efêmero de felicidade. 
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Considerações finais 

 

Conforme já previsto em nossa hipótese, o narrador de Iaiá Garcia  

assumiu diferentes visões no decorrer da narrativa, deslocando-se entre a 

confiabilidade e a não confiabilidade, desde um ponto de vista mais autoritário, 

no qual possui onisciência sobre passado e presente das personagens, até a 

ambivalência de um posicionamento que investe em meios tons discursivos, seja 

por meio do discurso indireto livre, seja por meio da ironia, até conferir à 

personagem , por seu próprio discurso direto, a defesa de suas opiniões. Esses 

graus da menor à maior dialogia, além do modo de configuração das 

personagens, do tratamento dado ao idílio amoroso e dos efeitos determinados, 

especialmente, sobre a leitora e a leitura de identificação com os modelos de 

amor romântico dos romances folhetins, é que conferem ao romance Iaiá Garcia 

um lugar diferenciado, que vai além da interpretação tradicional da crítica de 

estar ele na passagem entre a fase romântica e a realista do autor.  

 O que verificamos, nesse romance, é a experimentação que Machado de 

Assis realiza de um novo tom narrativo sem os excessos que ele condenava, 

tanto no romantismo quanto no realismo, de modo a fazer uma análise do caráter 

contraditório das personagens em detrimento das peripécias do enredo e das 

aventuras romanescas dominantes nos romances folhetins. 

 
 Essa atitude do narrador de Iaiá Garcia pode sugerir a refração, no 

romance, da crítica que o próprio Machado de Assis fazia aos excessos 

românticos e realistas, como mostramos, por exemplo, na crítica que faz ao 

romance de Eça de Queiros, O primo Basílio.  Vale retomar, ainda, a definição 

lapidar que faz sobre o tipo de realismo que deseja imprimir em seus romances:  

 

 [...] adoto o realismo, porque é a verdadeira forma da arte e a única 
própria do nosso tempo e adiantamento mental; mas não me proponho 
a lecionar ou curar; exerço a patologia, não a terapêutica. A isso 
responderia eu com vantagem: - Se escreveis uma hipótese, dai-me a 
hipótese lógica, humana, verdadeira [...].  

Não peço, decerto, os estafados retratos do romantismo decadente; 
pelo contrário, alguma coisa há no realismo que pode ser colhido em 
proveito da imaginação e da arte [...] (2013, p. 472; 480). 
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O que pode significar esse tipo de realismo machadiano no qual se 

exercita a patologia? Provavelmente refere-se à dissecação das camadas 

interiores das personagens para captar as contradições e conflitos que se 

ocultam sob a aparência exterior, mas que se revelam nos olhos; daí a 

fascinação de Machado pelos olhos das figuras femininas, e aqui não é diferente: 

o narrador compara os olhos de Iaiá a um “estilete”, num sutil paralelismo com o 

modo que ele mesmo penetra nas camadas mais invisíveis das personagens 

Estela, Iaiá e Jorge. 

Ressaltamos também a importância que o escritor carioca dá ao valor 

estético da arte pura, capaz de fornecer ao romance a “hipótese mais 

verdadeira”, isto é, verossímil em relação à forma romanesca, em detrimento de 

um certo didatismo ideologicamente empenhado de qualquer doutrina vinculada 

a uma escola literária. 

Poderíamos falar, então, de um projeto literário que alcança em Iaiá 

Garcia um momento significativo de experimento de novos parâmetros para o 

narrador, para a construção da personagem e para novos pactos com o leitor, 

desconstruindo clichês românticos e realistas em prol de outros “lugares 

narrativos” que ofereçam a possibilidade do “jogo” enquanto exercício de 

alternância e simulação, investindo na faculdade imaginativa, nas dobras e 

contaminações de diálogos e interconexões sob a dominante  da função estética.  

Destaca-se, nesse jogo, o xadrez no qual o narrador e as personagens 

femininas são hábeis parceiros num campo cujo alvo é o triângulo amoroso 

formado por Estela, Iaiá e Jorge, objeto de desejo de ambas. O jogo de sedução 

de Iaiá em paralelo a cada lance que executa no xadrez, é uma cena notável na 

qual a habilidade do narrador está em pontuar os avanços e recuos por meio dos 

diálogos diretos entre as personagens, de modo que os seus movimentos de 

enxadrista ficam ocultos nos “bastidores”. 

Do ponto de vista do experimento realizado pelo romance Iaiá Garcia, 

conforme apontamos acima, acrescentamos que isso se faz, em termos do 

narrador, por meio da desconstrução do modelo de onisciência, posto em 

questão por outras estratégias discursivas que investem em graus de dialogia, 

cada vez mais intensos; no que se refere à construção das personagens, o foco 
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está nos contrastes que apresentam, impedindo uma qualificação linear e 

dicotômica entre elas; desta forma, a duplicidade atinge tanto Estela quanto Iaiá 

e até mesmo Jorge, que alterna entre os excessos de um desacreditado “herói” 

romântico, ironizado pelo narrador,  e um homem sensato que encara o amor de 

“olhos abertos”, conforme diz. Já Iaiá e Estela também apresentam duplicidade 

e acreditam e desacreditam no modelo de amor romântico feito de idealização e 

fantasia e, ao mesmo tempo, no seu oposto baseado em acordo de interesses, 

razão e estratégias de conquista e sedução. Curioso, também, é observar a 

inversão entre as personagens Estela e Iaiá ao final do romance: enquanto a 

primeira assume o papel de uma nova mulher, no limiar entre os séculos XIX e 

XX, que vai em busca de independência e trabalho fora das tarefas de dona de 

casa e mãe, próprias da instituição casamento, a segunda, tão questionadora e 

hábil estrategista no xadrez do triângulo amoroso, casa-se com Jorge e se 

adapta às convenções de um casamento modelar. 

Mas é ainda no plano de construção do enredo que outras significativas 

alterações ocorrem: há menos ação e mais discurso interior e focalização no 

caráter das personagens. Outra mudança significativa está no questionamento 

do final feliz do idílio romanesco: a paixão que poderia ter levado Jorge à morte 

transformou-se em “um simples namoro, entre duas xícaras de chá...” (IG, 2015, 

p. 591), em que o narrador questiona a validade de uma paixão exagerada. Já 

em relação a Estela, o idílio romanesco nunca se completa, visto que a 

personagem coloca sua convicção moral em primeiro lugar, refugiando-se na 

solidão ao final da narrativa. Por fim, Iaiá, à primeira vista modelo da mulher 

moderna e independente, rende-se ao amor e às regras da sociedade do século 

XIX no momento em que conhece o amor. 

 A mudança no plano do leitor está no investimento da formação de um 

novo público, capaz de ler o que está oculto, ser um intérprete da ironia; ou seja, 

ser aquele que sabe entender o discurso ambivalente e compreender o que não 

está dito na narrativa. Desse modo, passa-se da leitura de passatempo e 

identificação para a leitura crítica. 

O prolongamento do desfecho e das ações neste romance, bem como um 

final desacreditado no amor, mas sem excessos realistas, corroboram para a 
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conclusão de que o narrador de Iaiá Garcia, em uníssono com o projeto autoral 

de Machado de Assis, por meio das estratégias narrativas nas quais a 

ambivalência se destaca, cria um novo pacto com o leitor que o prepara para um 

outro modelo de narração, no qual a ironia e a crítica têm um lugar especial. 

É dizendo e desdizendo sobre caracteres e ações das personagens, 

construindo e desconstruindo a imagem que fazíamos de Estela, Iaiá e Jorge, 

que os deslocamentos do narrador, numa atitude dialogal constante, permite-nos 

colocar o romance num outro patamar de crítica a modelos que venham de 

determinadas escolas literárias, como a romântica ou a realista,  e dizer algo 

mais sobre ele que não seja repetir o refrão de que Iaiá Garcia se caracteriza 

por estar na passagem entre a fase romântica e a realista de Machado de Assis.   
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