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RESUMO 

 
O que se pretende aqui, essencialmente, é mapear o itinerário da melancolia 

criativa no discurso de Dom Casmurro; ou seja, aquela da qual o narrador vale-se de 

um sentimento de angústia para alçá-lo aos modos de representação no discurso de 

Dom Casmurro. O eixo fundamental sobre o qual incorre esse pressuposto baseia-

se no entendimento de que a melancolia presente no texto machadiano pode ser 

analisada pelos estratagemas da linguagem criativa no intuito de revelar-se nela 

uma espécie de espaço virtual – condutora de metáforas, ironias e exacerbamento 

de imagens – pelo qual o narrador pretende construir sua “salvação”. A finalidade é 

analisar o uso do esquema alegórico e do irônico pretendidos pelo autor no intuito de 

descobrir como tais procedimentos contribuem para criar um texto que desestabiliza 

o caráter “doentio” da melancolia. Ela pode veicular linguagem criativa tanto quanto 

outros modos de representação de que a arte dispõe. Além desse mapeamento 

poético, a contribuição deste trabalho constitui também: compor um cenário no qual 

a teatralidade da linguagem de Dom Casmurro constitui drama e não tragédia. 

Seguindo o rastro das concepções benjaminianas da melancolia, alegoria, 

metalinguagem a ironia, vimos que estas desalinharão os estatutos “estabilizados” 

das figuras da retórica a fim de se constituírem enquanto estratégias discursivas. 

Subjacente a esse processo é possível perceber o clarão da redenção da escrita 

melancólica, vista sob a luz saturnina de um olhar que se quer alegórico, na mesma 

incandescência do riso fáustico. 

 
Palavras-chave: Linguagem pós-moderna. Melancolia. Criatividade. Machado de 

Assis. Alegoria. Ironia. Literatura comparada. 
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RESUMEN 

 

Qué se piensa aquí, esencialmente, está a mapear el itinerario de la 

melancolía creativa en el discurso de Dom Casmurro; es decir, aquél de el cual el 

valle narrativo de una sensación de la angustia a alçar él él las maneras de la 

representación en el discurso de Dom Casmurro. El árbol básico en el cual éste 

estimaba incurre en se basa en el acuerdo de eso que la actual melancolía en el 

texto del machadiano se puede analizar por las estratagemas de la lengua creativa 

en la intención de demostrar en él una especie del espacio virtual - el conducir de 

metáforas, de ironies y del exacerbamento de imágenes - por cuál se prepone el 

narrador construir su “salvación”. El  propósito es analizar el uso de el proyecto del 

alegórico y el irónico previstos por el autor en la intención de descubrir pues tales 

procedimientos contribuyen para crear un texto ese desestabiliza el carácter 

malsano de la melancolía. Puede propagar lengua creativa de tal manera cuánto 

otras maneras de la representación de eso las marcas del arte utilizan. Más allá de 

este traz poético, la contribución de este trabajo también constituye: para componer 

una escena en la cual el teatralidade de la lengua de Dom Casmurro constituye 

drama y no tragedia. Después de la pista de los conceptos de los benjaminianas de 

la melancolía, alegoria,  metalenguaje la ironía, vimos que éstos disalign de la 

voluntad que los estatutos “se estabilizaron” de las figuras del retórico para consistir 

mientras que las estrategias de los discursivas. Subyacente a este proceso es 

posible percibir el flash del rescate de la escritura melancholic, visto bajo luz del 

saturnine de una mirada que si desea alegórico, en la misma incandescencia de la 

risa del fáustico.. 

 
Palabras-clabe: Lengua Después-moderna. Melancolía. Creatividad. Alegoria. 

Ironía. Literatura comparativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Melancolia: 
“O que dizer da dor que não pode ser dita? Sem 
causa ou natureza definíveis, sem possibilidade de 
compreensão? Dor do nada, simplesmente do 
vazio de existir, indescritível, incomensurável, e 
que, por isso mesmo, chama em vão a palavra?”  

Urânia Tourinho Peres 

 

Muitos tentaram defini-la, traduzi-la, representá-la. Sob o signo de Saturno, a 

melancolia sempre esteve relacionada à idéia de sombra, tédio sem fim, morbidez 

aguda, apatia, angústia indescritível, certeza de morte, acedia, spleen... Mas 

escapando a rótulos definitivos, ela atravessou os séculos ora encenada segundo as 

concepções filosóficas e estéticas da Antiguidade: “todos os melancólicos são 

portanto seres de exceção [...]” (ARISTÓTELES, 1998, p. 105); ora cedendo lugar 

aos aspectos biológicos que constituem o corpo humano.  Neste caso, a teoria dos 

médicos hipocráticos baseava-se na visão fisiológica do indivíduo constituído por 

quatro humores básicos do corpo: sangue, linfa, bile amarela e bile negra. Humores 

correlacionados aos quatro temperamentos: o sangüíneo, o fleumático, o colérico e 

o melancólico. 

No sentido de uma abordagem histórico-cultural, melancolia tem sim uma 

história, e, como tal, está bem representada no livro de Moacyr Scliar (2003), 

Saturno nos Trópicos – a melancolia européia chega ao Brasil. A explanação de 

Scliar sobre esse assunto se reporta a três momentos distintos: a Antiguidade 

Clássica, a Renascença e o Brasil na transição para a modernidade. 

Entendendo a melancolia – seja como doença ou estado de espírito – como 

não sendo coisa nova, Scliar observa que essa antiga acompanhante da 

humanidade pode ter se manifestado em textos médicos, literários e em obras de 

arte: uma marcha histórica – e, certamente, geográfica, – que nos leva do Oriente ao 

Ocidente; num percurso de muitas crenças e idéias através dos tempos.  Exemplo 

disso é o personagem bíblico do Antigo Testamento (950 e 850 a.C.), o rei Saul que, 

dividido entre as exigências da religião – representada pela autoridade teocrática de 



Samuel – e as decisões que toma como soberano, experimenta uma indescritível 

tensão capaz de determinar o fim da sua vida em desgraça.  Que Saul pode ter sido 

melancólico, os pressupostos o apontam; embora o adjetivo – ou termo melancolia – 

só tenha surgido um século depois.   

A História da melancolia se reporta, em primeiro lugar, à época da Grécia 

clássica, um período de extraordinário avanço no pensamento e na arte para o qual 

a melancolia vai agir como espécie de freio.  Nesse período, a medicina hipocrática 

tratará a melancolia como resultante de um desequilíbrio dos humores que regulam 

o temperamento humano: um problema que pode ser entendido, diagnosticado e, 

possivelmente tratado – uma doença, então.  Um segundo momento se dá no início 

da era moderna, basicamente, coincidindo aproximadamente com o Renascimento.  

Um período caracterizado pelo contraste entre progresso científico, intelectual e 

artístico de um lado; crendices e guerras, de outro. Seguindo o mesmo compasso, a 

melancolia vai “renascer”, e se tornar em 1621, objeto de estudo do famoso livro de 

Robert Burton, A anatomia da melancolia (BURTON, 2001 apud SCLIAR, 2003, p. 

256). Este por sua vez, é matéria de análise na qual a obra de Scliar se embasará. A 

melancolia renascida será debatida, analisada, estudada, inclusive como reação 

intelectual superior à euforia do tempo. Mas essa resistência não se dará de forma 

unilateral, como bem observa Scliar. Ela tem uma contrapartida registrada na mania1 

– que não será entendida como doença, mas, antes, como um “clima emocional” 

com numerosas manifestações que vão desde os surtos de entusiasmos, 

sentimentos de poder, riqueza, luxúria, relaxamento de costumes até as danças 

frenéticas, caça às bruxas, perseguições inquisitoriais; inclusive reações como a 

criação do Carnaval e a busca por uma utopia, tanto imaginária como na geografia 

real. É uma época que também ficará assinalada pelos grandes avanços marítimos 

e surgimento de novos países, dentre eles, o Brasil.  

Aqui, a melancolia brasileira teria sua própria versão: a saudade. Aqui 

também, Scliar abordará o terceiro momento da melancolia: o Brasil na virada do 

século XIX e nos começos do século XX. Assemelhado ao clima do Renascimento, 

esse é também um período de grandes avanços na ciência e na industrialização em 

que novos horizontes são abertos, mas não sem um preço. Havia motivos para a 

                                                 
1 A noção de mania está relacionada a uma espécie de atividade febril, de movimento incessante, em 
contraposição à imobilidade da melancolia (SCLIAR, 2003, p. 61).  



euforia advinda, principalmente, do crescimento das cidades, mas também havia 

motivo para a tristeza – encerrada nas doenças que se disseminavam – aliada a um 

pressuposto social e histórico: genocídio indígena, a escravatura negra, as 

pestilências, a pobreza. Uma situação que caracterizava, e caracteriza ainda toda a 

América Latina. 

Diante disso, todo o cenário de desencontros entre o encantamento de uma 

nação em efervescência e as intempéries dos problemas sócio-culturais, 

enfrentados pelo Brasil emergente, desencadeou a “angústia estética” vivenciada 

pelos poetas e escritores do momento histórico em questão. A melancolia brasileira 

passa a ganhar vasta representatividade na literatura e responde, em grande parte, 

pela herança da concepção estético-filosófica do Romantismo. A partir desse 

momento, o universo dos diagnósticos médicos fica relegado ao segundo plano e 

passa a vigorar a dimensão dramática do spleen francês – é notável a influência de 

Madame Bovary, de Flaubert ou de Tristesse en mer, de Gautier. Não se 

convenciona mais uma melancolia no sentido clássico do termo. E os escritores 

brasileiros da transição adotam temas mais nacionalistas e de apelo ao social: a 

tristeza passa a ser a voz emblemática da poesia nacional. Casimiro de Abreu canta 

as tristezas da alma, Raimundo Correia fala do banzo dos escravos africanos, Olavo 

Bilac, as “três saudades” das raças tristes e, um pouco mais tarde, Paulo Prado, em 

Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira mapeia a gênese do sentimento 

melancólico em três raças tristes – a indígena, a lusa e a negra. Resumidamente, o 

texto de Prado documenta a constituição de uma “identidade” da tristeza no 

panorama nacional: “Numa terra triste vive um povo triste” (PRADO, 1929 apud 

SCLIAR, 2003, p. 170).  

É evidente que não dá para descrever aqui toda a genealogia da melancolia 

brasileira. Os casos citados têm como pretensão apenas exemplificar, grosso modo, 

a configuração do espectro da tristeza na literatura nacional, focalizando, 

principalmente, para sua forma poética. Porém, atentando-se para os avanços desse 

tipo de sentimento no período pós-transição, percebe-se que não faltaram 

partidários da linguagem melancólica, embora a crítica literária pareça ter-se omitido, 

até os dias atuais, a dar uma visão nobre ou pelo menos positiva aos efeitos de tal 

sentimento. O século XX foi proeminente na linguagem que traz em si a própria 

condição para “driblar” a dor ou até mesmo só para expressá-la. A escrita 



marcadamente dramática de Clarice Lispector2, as expressões enclausuradas pelo 

signo da “morte” em Augusto dos Anjos3 ou mesmo a “morte” enquanto produção 

poética na poesia de Manuel Bandeira4 são elementos que fundaram um marco de 

composição artística via linguagem melancólica. A condição da “dor” tornou-se 

diretamente proporcional à força expressiva da criação. Assim corrobora Kristeva: 

“Para aqueles a quem a melancolia devasta, escrever sobre ela só teria sentido se o 

escrito viesse da melancolia” (KRISTEVA, 1989, p. 11).  

Para tanto, encontrar os suportes estético-filosóficos da melancolia e 

assinalar a importância de sua relação com a produção criativa, dentro do contexto 

discursivo em que ela acontece, é um dos intuitos desse trabalho. Primordialmente, 

a tentativa de buscar entender por que a poesia e, sobretudo, a ficção brasileira 

fizeram dela uma de suas importantes expressões. 

A ficção, como demonstra a história da literatura, ganhou corpus no Brasil do 

século XIX, firmando consistência a partir de sua transição para o século XX. Nesse 

período, o elo entre melancolia e ficção foi notável na obra de Lima Barreto, Triste 

fim de Policarpo Quaresma (1911), e, surpreendentemente irônica nas produções de 

Machado de Assis – poucos anos anterior àquele romance – em Quincas Borba 

(1891), Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908). 

Dois autores sintomáticos, duas versões sobre a melancolia. Em Triste fim de 

Policarpo Quaresma, ainda que a sua inserção na periodicização literária tenha sido 

                                                 
2 Para Benedito Nunes, o sentimento de morte, de violência e de amor é metamorfoseado pela 
linguagem em que Clarice “narra, narrando-se”: “As palavras amortalham os sentimentos que elas 
próprias partejam. O dizer modifica o sentir” (NUNES, 1995, p. 103). 
3 Augusto dos Anjos ratifica-se como arauto da escrita melancólica validando a morte “com seu 
individualíssimo sentir” (SOARES, 2004, p. 16). Órris Soares, em seu prefácio em Elogio de Augusto 
dos Anjos, admite que a visão sofredora do poeta tenha desencadeado o processo de força criadora 
e redentora manifestada na escrita: 
 

És suprema! Os meus átomos se ufanam 
De pertencer-te, oh! Dor, ancoradouro 
Dos desgraçados, sol do cérebro, ouro 
De que as próprias desgraças se engalanam! 
(ANJOS, 2004, p. 14) 
 

4 A presença intermitente da morte em Manuel Bandeira constitui o pano de fundo para a escrita 
poética. A “morte” e o “vazio” desencadeiam em seus poemas o paradoxo da idéia de perda “cada 
vez mais cheia de canto”. “Falta-me a morte chegar [...] Ela me espia/Neste instante talvez, mal 
suspeitando/Que já morri quando o que fui morria” (BANDEIRA, 1986 apud ROSENBAUM, 2002, p. 
109). Conforme Rosenbaum, “as oscilações do poeta entre o luto e a melancolia” podem ser 
compreendidas como resolução simbólica da dimensão afetiva: “A arte é uma fada que transmuta/E 
transfigura o mau destino” (BANDEIRA, 1986 apud ROSENBAUM, 2002, p. 103).  

 



posterior a de Machado, no pré-modernismo, seu autor elabora uma narrativa de 

cunho significativamente pessimista e de inconformismo com o cenário social. Tipo 

de expressão que valida, abertamente, a adesão a uma das facetas da filosofia 

romântica de então para o qual o homem se encontrava absolutamente só frente a 

um destino inevitável: 

 
Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de 
sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por 
amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e 
prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, sua virilidade também; e, 
agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o 
premiava, como ela o condecorava? Matando-o. E o que não deixara de 
ver, de gozar, de fruir, na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, 
não amara – todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua 
tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara 
(BARRETO, 1994, p.145). 
 
 

O viés machadiano da melancolia é de abandono ao tom lúgubre e jocoso 

para aliá-la ao sarcasmo e à lucidez do humor fáustico em Memórias Póstumas de 

Brás Cubas: “O que faz do Brás Cubas um autor particular é o que ele chama de 

‘rabugens de pessimismo’. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um 

sentimento amargo e áspero, que está longe de vir de seus modelos” (ASSIS, 2003, 

p. 19). 

Mais adiante, emenda seu personagem Brás Cubas: “Essa idéia era nada 

menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-

hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade” (ASSIS, 2003, 

p. 25). 

E, por fim, Dom Casmurro, expoente da relação nada elementar entre lucidez 

sórdida e angústia irônica: “Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no 

sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o de homem calado e metido consigo 

mesmo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar 

cochilando! [...]” (ASSIS, 1994, p. 1). 

Se os modos de representação do sentimento melancólico de até então 

desembocavam para o discurso enfaticamente pessimista da tristeza lúgubre e para 

a linguagem inelutável da perda: a noção de que a “vida” não passa de um encontro 

enlutado com o lado sombrio do destino – a saber: a solidão, a decepção e a morte 

– o enredo machadiano se encaminhará sob outro revés. Permeado pelo humor 



sarcástico, ele armará um lastro em que ridicularizar a tristeza e a inépcia faz parte 

do construto da ficção, bem como se denuncia motivo mesmo para a “criação”. 

O ponto salutar da escrita machadiana é a perspectiva mais ensimesmada da 

solidão humana que a diferencia das incursões sócio-culturais e dos ditames 

patológicos da medicina sobre a melancolia. Soçobra em suas obras, especialmente 

em Dom Casmurro, o caráter estético e filosófico consonante, por exemplo, com a 

concepção dos “pensadores do presente”5 – Edgar Morin, Jean Baudrillard e Michel 

Maffesoli (1993). Segundo eles, o “mundo atual perdeu o sentido”, pois assistimos 

“em toda parte o fim da metáfora, o desmoronamento da metáfora na realidade [...]” 

(BAUDRILLARD, 1993, p. 49). Não menos que estes, outro estudioso da história 

humana, E. Durkheim (apud MAFFESOLI, 2001, p.130), também enfatiza: “a 

melancolia é mórbida apenas quando ocupa demasiado lugar na vida; mas não é 

menos mórbida se ela está totalmente excluída da vida”. 

A identificação do discurso da melancolia criativa com as perspectivas 

filosóficas e estéticas mais recentes erige a obra machadiana ao status precursor de 

elementos pós-modernos. A melancolia é criativa quando encontra seu bálsamo na 

atitude de re-elaboração da palavra, ou, como quer Lacan e Kristeva, a cura pela 

fala: “minha dor é a face escondida de minha filosofia [...]” (KRISTEVA, 1989, p. 12).  

Mais ainda, a Antiguidade Clássica já acenava para a fusão entre genialidade 

e melancolia. Na filosofia peripatética, o homem melancólico é mais propenso à 

criatividade porque ele é “essencialmente polimorfo”, isto é: “Quanto aos que 

possuem, em sua natureza, uma tal mistura constituída [a mistura da bile negra]6, 

eles apresentam espontaneamente caráteres de todos os tipos, cada individuo 

diferindo segundo a mistura” (ARISTÓTELES, 1998, p. 93, acréscimos nossos).  
                                                 
5 O pensamento de cada um dos “filósofos do presente” converge para as determinações 
benjaminianas de que a busca pela felicidade não está no futuro, mas deve ser completada e 
“reabastecida” nas experiências passadas mais particulares da vida do homem, como a família, a 
comunidade ou a religião; e só depois, integrá-las na “pátria terrestre”. A “pátria”, não como um lugar 
abstrato, mas algo que identifica o humano. Tal pensamento se encontra diluído no texto A 
decadência do futuro e a construção do presente (MORIN; BAUDRILLARD; MAFFESOLI, 1993). 
6 Na medicina da Antiguidade Clássica e na concepção aristotélica, a bile negra era considerada um 
dos humores que constituíam o corpo humano. Diferente da noção hipocrática, a mistura da bile 
negra – “isso é do fato de que na natureza, espontaneamente, existe essa mistura de um tal humor, a 
bile negra; é com efeito uma mistura do quente com o frio” (ARISTÓTELES, 1998, p. 91) – Se 
encarregava de tornar o homem mais propenso a assumir diferentes comportamentos; dependendo 
da quantidade e da qualidade com que ela se encontrava distribuída pelo corpo. O pensamento 
aristotélico entendia a melancolia não como doença, mas como comportamento determinado pela bile 
negra. Segundo Aristóteles (1998, p. 105): “Portanto, para resumir, porque a potência da bile negra é 
inconstante, inconstantes são os melancólicos”. 



Desde já, é o caráter “proteiforme” do melancólico que o faz inclinar-se à 

criação: 

 
Mas esses nos quais o calor excessivo se detém, no seu impulso, em 
estado médio são certamente melancólicos, mas são mais sensatos, e se 
são menos bizarros, em compensação, em muitos domínios, são superiores 
aos outros, uns no que concerne à cultura, outros às artes, outros ainda à 
gestão da cidade (ARISTÓTELES, 1998, p. 95). 

 

Em linhas gerais, Machado mantém em Dom Casmurro a mesma cadência 

polimorfa da melancolia criativa. Ele segue a configuração dramática do gênero sem 

esquecer que a “ficção” sabota a instância do real, ridicularizando-o. O texto, 

enquanto corte, não esquece pudicamente o referente que poderia embaraçar a sua 

mentira; ele corta, mas não suprime; ele se realiza num desafio lógico, numa 

contradição quente. Mais: através da perseguição por imagens do passado e da 

ironia do presente, o texto machadiano alavanca a melancolia enquanto 

“construtora” de subjetividades. Seguindo os fundamentos freudianos e lacanianos, 

o autor trabalha os afetos de Casmurro como estruturas de rompimento e de 

constituição da subjetividade – a decifração do sujeito substitui a sua dissolução: 

“Realmente, a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova; eu próprio não 

me conhecia” (ASSIS, 1994, p. 29).  

Em se tratando do efeito estético no romance de ficção, o suporte 

machadiano para tal escritura de caráter duplo – melancolia e criatividade – define-

se pela conivência da fusão representada pela ironia entre princípio filosófico e estilo 

literário. Portanto, o ponto de intersecção entre os dois discursos, o filosófico e o 

crítico literário acirra o procedimento metafórico e alegórico com o fim de contribuir 

para o trabalho que redimensionou o romance de ficção, posicionando-o muito além 

das discussões travadas pela tradição literária de seu tempo. Nesse percurso, a sua 

escrita promoveu-se conforme função metaenunciativa, desalinhando os “discursos 

institucionalizados” via digressão, introdução de reflexões no fluxo narrativo e 

recuperação de vozes da mitologia, religião ou de grandes mestres do passado. De 

forma velada, mas ao mesmo tempo mostrando o jogo da presença e da ausência, 

Machado reforça em Dom Casmurro a (des)pretensão de dispor a narrativa dentro 

das convenções dos gêneros da tradição – a referência aos Essais de Montaigne e 

ao Otelo de Shakespeare são exemplos disso. Dessa forma, o romance revela a 

flagrância da relação sujeito-escritura que espelha e espelha-se pela força dos 



comentários, dos incisos e das lacunas supostamente preenchidas por outros, à 

maneira de um palimpsesto – incluindo aí a presença do leitor. É justamente nessa 

subversão da escrita enquanto seqüência de ações linearmente concatenadas que o 

autor revela o procedimento lúdico da linguagem melancólica, dispondo-a 

“quebradiça”, ambígua e móvel. De posse desses artifícios, o autor invoca, antes de 

qualquer coisa, a reiteração do passado com o presente e introduz na voz do 

narrador a marca desse diálogo, submetendo-o ao cenário da rememoração: “Ora, 

há só um modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal 

faço eu, à medida que me vai lembrando e convindo à construção ou reconstrução 

de mim mesmo” (ASSIS, 1994, p. 76). 

Portanto, a eleição dada ao romance Dom Casmurro parte da prerrogativa de 

que os recursos utilizados na produção da narrativa melancólica – a rememoração 

fragmentada e o excesso de imagens encenadas pelas alegorias – (re)constrói um 

subtexto em que tristeza e humor contribuem para o modo da representação irônica. 

Aliás, o processo de tessitura de autonarração em Casmurro se dá, em primeiro 

lugar, pela ironia7 em que o narrador/personagem (des)autoriza o discurso 

melancólico: “Já sabes que minha alma, por mais lacerada que tenha sido, não ficou 

aí para um canto como uma flor lívida e solitária. Não dei essa cor ou descor” 

(ASSIS, 1994, p. 143). Depois, pela metalinguagem utilizada como recurso para 

refletir não só o espaço da própria narrativa como também delatar uma linguagem 

subterrânea capaz de pulverizar velhos arquétipos textuais, entrelaçando discurso 

crítico com discurso ficcional: “Mas a vontade aqui foi antes uma idéia, uma idéia 

sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras idéias... 

Mas essas pedem um capítulo especial” (ASSIS, 1994, p. 41). “Quantas intenções 

viciosas há assim que embarcam, a meio do caminho, numa frase inocente e pura! 

Chega a fazer suspeitar que a mentira é, muita vez, tão involuntária como a 

transpiração” (ASSIS, 1994, p. 48). 

                                                 
7 Deve ficar esclarecido, de antemão, a pertinência do conceito de ironia à noção de ironia enquanto 
discurso dentro de uma situação em que ela se dá como evento de comunicação: “É entender como e 
por que a ironia acontece (ou não), com o interesse particular nas conseqüências de se interpretar 
um texto (em qualquer meio) como ‘irônico’” (HUTCHEON, 2000, p. 16). O intento de arrolar a ironia 
como “algo” que acontece significa admitir que a ironia constitua, além do tropo retórico clássico – 
determinado a tratá-la como um conceito de vida, tal como encontramos na concepção de ironia 
socrática, ou enquanto percepção e transcendência do paradoxo entre o conhecimento do mundo 
real vs. mundo da aparência, na ironia romântica –, outra acepção que inclui a “avaliação” de um 
interpretador. Nesse sentido, a ironia acontece, também, porque admite a intervenção de um “leitor” 
para acatá-la e considerá-la enquanto tal, e não dependente apenas do ironizador. 



O processo de tessitura inicia-se marcado pela possível recuperação de 

memórias, escrito por um homem de “hábitos reclusos e calados”. Sob o pretexto de 

“atar as duas pontas da vida” – restaurar o passado no presente –, o narrador 

constrói a sua história ao modelo do adultério representado na obra de 

Shakespeare. Embora não seja exatamente em Otelo a que se deva devida 

comparação do temperamento de Casmurro – é o que vamos presenciar na medida 

em que vamos apresentando este estudo. Mas vale salientar que, a priori, assim 

como em Otelo, a trama se institui por uma suposta traição da esposa do general 

mouro, também em Dom Casmurro as desconfianças do protagonista recaem sobre 

sua mulher e a amizade que ambos dedicavam a Escobar – antigo companheiro de 

Bentinho na ocasião do seminário.  

O suspeito “triângulo amoroso” se desfaz com o falecimento do amigo do 

casal; mas as desconfianças do hipotético adultério continuam com o nascimento do 

filho de Bentinho e Capitu. As semelhanças gritantes do filho Ezequiel com o 

falecido amigo se impõem tão fantasmagoricamente na vida do casal que o 

casamento é “desfeito” nas seguintes condições: a família vai para a Europa, 

enquanto Bentinho, de volta ao Brasil, decide não mais procurá-la.  

Tempos depois, dá-se o retorno de Ezequiel – após a morte da mãe na suíça. 

Agora, já adulto e ainda mais parecido com o falecido Escobar, procura o pai a fim 

de angariar recursos para uma viagem de pesquisa científica à Grécia, Egito e 

Palestina. Atacado de febre tifóide morre Ezequiel onze meses depois e é enterrado 

nas imediações de Jerusalém. 

Entre os episódios da narrativa tão sumariamente descrita acima, o narrador 

de Dom Casmurro desfia uma seqüência de “desaparecimentos” dos personagens 

que arranjam a sua história: o falecimento da mãe, do agregado, da prima Justina e 

outros tantos amigos pertencentes ao círculo de amizade da sua família. 

Sobrevivente e único personagem do enredo, Casmurro fica marcado pela solidão e 

isolamento de seus dias. Perda e morte: assento primeiro de sua composição; 

assimilação perfeita para a presença de outro personagem shakespeariano, o 

príncipe enlutado de Hamlet. 

Dor, angústia, solidão, tédio, culpa, monotonia, perda e morte estabelecem o 

solo fértil para a disposição do discurso melancólico em Dom Casmurro. Nele, a 

linguagem enlutada se insinuará de forma digressiva, fragmentada como o próprio 



ego do narrador: “não, não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável 

a alguém que tivesse vivido por hospedaria, sem guardar delas nem caras nem 

nomes [...]” (ASSIS, 1994, p. 66). 

O que constitui o diferencial dessa narrativa é a não permanência de uma 

escritura repetitiva e tediosa que desemboca numa seqüência de lamentações e 

recriminações sem fim: o desejo jocoso de “chafurdar” no lodo existencial culposo do 

próprio remorso. Atravessado pelo humor cáustico, Machado cria uma obra capaz 

de ironizar o próprio discurso ficcional. Assim, a ligação aparentemente antitética 

entre melancolia e criatividade se resvala em sua produção numa sucessão de 

recursos estilísticos – alegorias, ironia, metalinguagem – culminando na elaboração 

de um “infra-texto” que promove o entrelaçamento contínuo/descontínuo entre ficção 

e crítica. Metaforizado, o “intento” do autor parece sugerir a aderência de sua 

escritura ao modelo palimpsesto do “phármakon” derridiano8 – indecidível, e, por 

isso mesmo, suspeita de novas críticas e novas escrituras: “Vamos à História dos 

subúrbios” (ASSIS, 1994, p. 144). 

Sem a pretensão de respostas definitivas, o objetivo desse trabalho estará 

pautado na necessidade de analisar o discurso melancólico em Dom Casmurro com 

intuito de mapear através de estratégias estético-estilísticas – o itinerário da 

melancolia criativa na obra machadiana. 

Antes de continuarmos, e a despeito de todo “rigor” científico exigido pelos 

textos proeminentemente acadêmicos, considero necessária a mudança de foco 

verbal presente neste trabalho, por duas razões especiais. A primeira considera que 

as reflexões aqui apresentadas partem de um “eu” que tece considerações acerca 

da obra Dom Casmurro, não no sentido de esgotá-la, visto que já foi elaborado um 

sem-número de estudos pertinentes e de boa qualidade. A ambição é outra: garantir 

– com a colaboração da base teórica já citada – um modo de tocar com os dedos 

alguns dos aspectos da melancolia criativa na textualidade “casmurra” de Machado, 

de maneira suave, porém atenta, para não destruí-la com preconceitos, descaso e, 

na pior das hipóteses, má fé.  

                                                 
8 O significado dessa expressão está na noção de que o sentido da escritura é também o sentido da 
leitura: “É algo sempre por ser elaborado, remanejado, deslocado etc., em função dos sujeitos 
relacionados aos atos de fala e/ou escrita” (NASCIMENTO, 2004, p. 14).  
 



A segunda diz respeito ao leimotiv deste trabalho: a relação de identidade 

entre a melancolia criativa de Machado – mais propriamente a do Casmurro – e a 

condição particular de interpretação dessa melancolia. São os modos de 

apresentação da melancolia criativa como nós os entendemos, levando em conta as 

interpretações que fazemos dos elementos estilísticos como a alegoria, a ironia e a 

metalinguagem não como recursos estáticos, mas enquanto estratégias discursivas 

dentro da política do discurso. E isso significa vislumbrar uma elaboração do 

“trabalho de luto”9 de Bentinho feito conforme o personagem avança com e na 

escritura. A linguagem elíptica, lacunar – “falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo” 

(ASSIS, 1994, p. 2) –, bem como a suposição de “restaurar na velhice a 

adolescência”, é quase imediatamente substituída pela atitude ataráxica – no sentido 

estóico do termo – de aceitar que “vida diferente não quer dizer vida pior, outra 

coisa” (ASSIS, 1994, p. 2).  Esse é um indício de que é possível suportar 

criativamente os revezes da perda, pois “um homem consola-se mais ou menos das 

pessoas que perde” (ASSIS, 1994, p. 2); e, além disso, também é possível satirizar a 

própria dor: “os amigos que me restam são de data recente; todos os antigos foram 

estudar a geologia dos campos-santos” (ASSIS, 1994, p. 2). 

De qualquer forma, é possível pincelar aqui algumas abordagens das teorias 

e estudos referidos por autores de instâncias anteriores – como colaboração para as 

ponderações a serem traçadas – tendo em vista que as interpretações da melancolia 

criativa de Casmurro têm um caráter particular. Diria melhor, a relação de analogia 

que fazemos entre o comportamento melancólico do personagem e sua tendência à 

criatividade, revela: um Dom Casmurro que é a extensão do “nosso” Casmurro 

irônico, alegórico e metalingüístico, pois tratamos de encená-lo dentro daquilo que 

interpretamos como ironia, alegoria e metalinguagem; de tal forma que em meio a 

essas apreensões, e, numa certa medida: “Dom Casmurro somos nós!”. 

O trajeto para o desenvolvimento dessas idéias perpassa por quatro etapas 

assim arranjadas: 

O primeiro momento contará com a participação de alguns estudos críticos 

referentes aos textos, ao autor ou às perspectivas de correlação entre obra e 

                                                 
9 A expressão “trabalho de luto” está relacionado a como o personagem vai usar de estratégias 
criativas a fim de “preencher” as lacunas da perda: “Se só me faltassem os outros, vá; um homem 
consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo” 
(ASSIS, 1994, p. 2).  



movimento literário. A justificativa para tal empreendimento é o de nortear os 

pressupostos desta dissertação; encaminhada no sentido de veicular a interpretação 

do texto de Machado via linguagem criativa de Casmurro. Designado Sob o signo de 

Machado, este capítulo se mostrará conciso e não dará conta da infinidade de outras 

relevantes perspectivas que circundam o planeta machadiano. A tentativa de 

seleção de alguns estudos também não desmerece textos que, certamente, 

possuam o mesmo grau de autoridade veiculado por autores aqui apresentados. O 

intento é outro: fazer crer na possibilidade de um desvio entre tantos caminhos 

anteriormente percorridos por críticos e estudiosos competentes do mundo de 

Machado. A saber, trabalhar os estratagemas da melancolia criativa via discurso do 

narrador de Dom Casmurro. Basicamente, incorrerá nesta primeira abordagem uma 

confluência de textos em que apresentará algumas das facetas de Machado político, 

social, econômico, filosófico e até psicológico – sob a assinatura de importantes 

estudiosos como Broca Brito, Miguel Reale, Roberto Schwarz, John Gledson, entre 

outros.   

A segunda etapa dará seguimento ao capítulo anterior retomando os 

aspectos da linguagem melancólica e criativa do narrador a fim de compará-los aos 

efeitos estéticos, psicanalíticos e, principalmente, filosóficos que constituem o lastro 

do discurso alegórico. A base teórica dispõe da compreensão do procedimento da 

alegoria elaborado conforme o pensamento benjaminiano – prevista no trabalho de 

Maria João Cantinho –, bem como a noção de “trabalho de luto” nas perspectivas de 

Freud, Lacan e Julia Kristeva. Um material que certamente contará com dados de 

outros autores não ainda mencionados. Marcado pela insígnia da linguagem 

melancólica criativa, o trabalho Entre Luz e fusco frisará também a idéia da 

representação da morte através da escrita alegórica, criando uma espécie de teatro 

dramático onde as imagens da narrativa promovem a “reconstrução” de um Eu. 

O terceiro capítulo terá por título Os vermes e os livros: o passatempo do 

tempo perdido, desenvolvido a partir do capítulo XVII de Dom Casmurro. Nele será 

abordado o aspecto alegórico da representação do tempo como idéia de morte: o 

discurso do narrador como metáfora do tempo que passa, do tempo perdido e do 

tempo recuperado na rememoração. Esse aspecto se incidirá na concepção de que 

tanto a alegoria quanto a metáfora trabalham através do não-dito, do não-explícito 

para se chegar realmente ao dito, por similaridade. Vale argumentar que a 



disposição de “suspender” o tropo da metáfora e sua conjunção de elementos em 

excesso – a alegoria – da noção de recurso estilístico enquanto figura de 

pensamento, serve, mais uma vez, para validar o aspecto da interpretação de um eu 

agente que “vê”: uma relação de similaridade ambígua entre vermes roedores de 

livros e aqueles que – representados pelo tempo – corroem o “conteúdo” da 

memória pelo qual se delineiam as lembranças. “Talvez esse discreto silêncio sobre 

os textos roídos, fosse ainda um modo de roer o roído” (ASSIS, 1994, p. 2). O chão 

teórico para tal discussão também reverberará os pressupostos contidos na obra de 

Maria João Cantinho (2002) sob o título de O anjo melancólico10 na qual a autora 

ancora-se com muita pertinência nos conceitos de alegoria, rememoração e 

reminiscência encenados nas obras de Walter Benjamim. É preciso ressaltar as 

determinações das concepções de Bergson (1997) em Matéria e memória, como 

ainda as considerações indeléveis de Gilles Deleuze (1987) no seu texto Proust e os 

signos. Sem dúvida, não é difícil perceber que tais elementos inerentes ao processo 

alegórico das teses descritas constituirão o pano de fundo para as questões 

referentes à alegoria postas nesse trabalho, visto pertencerem ao material estético-

filosófico norteador das premissas primeiras. Não menos importante, os trabalhos de 

Adolfo Hansen (1986), Alegoria: construção e interpretação da metáfora, Walter 

Benjamin (1984), Origem do drama barroco alemão, Joselita Lino (2004), Dialegoria 

– a alegoria em Grande sertão: veredas e em Paradiso engrossarão o caldo da 

discussão, colaborando para o desenvolvimento das idéias apresentadas.  

A última parte deste trabalho mapeará o itinerário da linguagem irônica, tendo 

por tema Cuidado, o diabo não é tão feio como se pinta, baseado no capítulo XCII. 

Aqui, as estratégias da ironia, e, conseqüentemente, suas “arestas avaliadoras”, vão 

ser pensadas não só como “astúcia” do ironizador, mas também e principalmente, 

como decodificação do interpretador, seguindo um ideário de “suprimir” o autor em 

proveito da escritura. Tal argumento parte, em princípio, da seguinte reflexão: 

                                                 
10 A autora Maria João Cantinho deixa antever em seu trabalho a perspectiva político-social das 
leituras de Benjamin sobre outros autores como Baudelaire e Proust. Aqui o mais importante será 
como se dá o desvendamento da construção da alegoria benjaminiana para que possamos compará-
la ao efeito de sentido produzido na melancolia casmurriana. Assim, enquanto Maria João assinala o 
olhar consciente do crítico (Benjamin) sobre a Modernidade e os efeitos dessa experiência no homem 
moderno, nós propomos um adentramento na “alma” casmurriana com o fito de mostrar a estratégia 
da construção da alegoria enquanto linguagem criativa de “salvação”; ou melhor, as imagens da 
rememoração de Casmurro como tentativa de preenchimento das lacunas instaladas no narrador – 
ainda que tal revelação aconteça apenas no cenário dos sonhos: “Talvez em sonho; eu sonho às 
vezes com anjos e santos” (ASSIS, 1994, p. 49). 



“Lingüisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que diz ‘eu’: a linguagem 

conhece um ‘sujeito’, não uma ‘pessoa’, e esse sujeito, vazio fora da enunciação que 

o define, basta para “sustentar” a linguagem, isto é, para exauri-la” (BARTHES, 

1988, p. 67)11.  

A especificidade desse capítulo reside no pressuposto de que é exatamente a 

ironia que desprende a narrativa machadiana do lugar comum no discurso jocoso da 

escritura melancólica. Assim, a ironia fará a diferença, estará na diferença e perfaz a 

diferença. Essa discussão se encontra argumentada no livro Teoria e Política da 

ironia de Linda Hutcheon (2000) e nos escritos de Beth Brait (1996), Ironia em 

perspectiva polifônica. Outros títulos farão parte do arsenal teórico dessa discussão. 

A partir de então, faz-se aceitável destacar a metodologia encetada no 

trabalho. Ela se conduzirá por uma estrada móvel, instável, e, por que não dizer, de 

múltiplas veredas no sentido de convergir até aqui toda uma gama de perspectivas 

teóricas. O sentido dessa conjunção de teorias reside no aspecto semiológico do 

discurso com que pretendemos encampar este trabalho: o objetivo é o de suspendê-

lo das predeterminações dos discursos institucionalizados. Essencialmente, o 

trabalho analítico, e, até certo ponto digressivo, enseja “teatralizar” a própria 

escritura melancólica, respondendo – entre curiosa e perplexa – às lacunas das 

“certezas teóricas” veiculadas pela crítica tradicional. Afinal, nada temos de certo a 

não ser ir “esgarçando reticências”, como quer a voz do próprio narrador: “Com 

certeza não dou nada” (ASSIS, 1994, p. 65). Embora, na não aceitação de uma 

verdade única, possa-se antever uma linha de pensamento que trace uma 

continuidade quase inevitável de concepções e análises semitemáticas dos estudos 

pós-modernos e pós-estruturalistas na feitura desse texto. 

É preciso admitir ainda, a partir das ponderações já descritas, que o trabalho 

de resgate das lembranças de Casmurro, é forma, desde então ficcionalizada, do 

narrador reinvertar-se e garantir também a reinvenção o que havia perdido. É o 

primeiro salto na revelação de que o homem não chama em vão pela palavra. A 

palavra traduzida em imagens, ou as imagens excedidas em palavras faz mais do 

                                                 
11 O argumento de Barthes (1988, p. 66) parte da crítica que faz a uma tendência cristalizadora de se 
postular o império do autor como sendo o único meio de se chegar à obra: “a explicação da obra é 
sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos 
transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só pessoa, o autor, a entregar a sua 
‘confidência’”.  



que demonstrar sua autonomia criativa. As palavras sibilam através da ética de 

Machado contra todo doutrinarismo que prima pela insensibilidade à experiência 

estética e à incapacidade de metaforizar: “A imaginação foi companheira de toda a 

minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as 

mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas correndo” (ASSIS, 1994, p. 

46-47). 

 

 

 



 

2 SOB O SIGNO DE MACHADO 

     
 
“Outra escola declara que todo o tempo já se 
passou e que nossa vida é apenas a lembrança ou 
o reflexo crepuscular, e sem dúvida falseado e 
mutilado, de um processo irrecuperável. Outra, 
que a história do Universo – e nestas nossas vidas 
e seu mais ligeiro detalhe – é a escritura produzida 
por um deus subalterno para entender-se com o 
demônio. Outra, ainda que o Universo é 
comparável a essas criptografias nas quais todos 
os símbolos não têm o mesmo valor”.  

Jorge Luis Borges 
 
“A solidão não me é enfadonha, antes me é grata”. 

 Machado de Assis 
 

 

Em seu estudo sobre A morte do autor, Roland Barthes (1988) mostra-se 

inconformado com a nossa dependência, ou melhor, com a dependência da crítica 

literária moderna e até mesmo contemporânea, ao postulado do autor. Encenando o 

mesmo repertório, os estudos acerca das obras machadianas, embora apresentem 

caráter social ou histórico, econômico ou político, psicológico ou biográfico, 

percorrem quase sempre os mesmo rios, e deságuam no mesmo mar: o oceano do 

autor. Para Barthes, o fato de se admirar a figura do autor em detrimento de 

quaisquer outros aspectos tem fundamento na política lógica do positivismo de onde 

a sociedade “salta” da Idade Média e passa a valorizar o individuo, “como se diz 

mais nobremente, a pessoa humana” (BARTHES, 1988, p. 66)12. Enfaticamente, ele 

revela: “o autor reina ainda nos manuais de estória, e na própria consciência dos 

                                                 
12 A figura do crítico de Barthes fez ácidas considerações sobre a maneira como a crítica do século 
XX promovia os estudos referentes às obras ficcionais. O sentimento de Barthes refletia sua 
preocupação em recuperar o “sentido” da escritura pelo viés de um olhar que não estivesse 
estigmatizado pelas “intenções” autorais, mas pela perspectivação do leitor. Segundo ele, a cultura da 
centralização no autor faz ainda acreditar, por exemplo: 
 

Que a obra de Baudelaire é o fracasso do homem Baudelaire, a de Van 
Gogh é a loucura, a de Tchaikovski é o seu vício: a explicação da obra é 
sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria 
mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só 
e mesma pessoa, o autor, a entregar a sua ‘confidência’ (BARTHES, 1988, 
p. 66). 

     



literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário íntimo, a pessoa e a obra” 

(BARTHES, 1988, p. 66). 

Embora possa haver, no bojo de toda regra, exceções, o fato de o império do 

autor na literatura consumar-se de forma veemente, centralizando “sua pessoa, sua 

história, seus gostos, suas paixões [...]”. (BARTHES, 1988, p. 66), faz outro crítico 

confirmar as suspeitas de Barthes. Antonio Candido (1977, p. 15) revela que, a 

despeito das pretensões da crítica contemporânea, nossa visão da obra ficcional 

“ainda é bastante romântica”. Elaboramos quase sempre uma expectativa 

inalienável de ver nas criações do autor suas paixões intermitentes. Inventamos toda 

sorte de tormentos sociais, éticos ou psicológicos pelos quais o autor se “revela”, 

através de seus personagens.   

O desconforto projetado pela ânsia de ligar autor e obra submerge qualquer 

tentativa de renovação dos escritos machadianos. Há um sem-número de volumes 

que faz jus à empreitada de todo tipo de interpretações sobre as obras do autor. A 

título de exemplo, a curiosa organização de Magalhães Júnior (1958) reúne, desde 

já corroborando com o sucesso de edições anteriores, uma gama de trabalhos 

circunscritos sob o batismo de Machado de Assis desconhecido (1955). Junto a esse 

compêndio estão reunidos outros estudos que passaram a complementar a rede de 

“informações” sobre o autor em questão; agora intitulado Ao redor de Machado de 

Assis (1958). Seu organizador, Magalhães Júnior procurou acrescentar à primeira 

coletânea um pouco mais das análises e confrontos de textos com influências 

estrangeiras, principalmente. Magalhães compôs assim, no ano de 1958, um livro de 

aspecto basicamente biográfico que se destinava, entre outras coisas, a contribuir 

em favor do cinqüentenário da morte do “grande escritor”.  

Toda a explanação serve aqui apenas para ilustrar que quase não há mais o 

que ser dito na órbita feita em torno do autor. Aliás, se nos propusermos a ser mais 

contundentes, veremos na obra de Magalhães uma tentativa salutar em encampar 

uma idéia, quiçá temerária, de “saturar” o entorno de Machado de Assis. Os estudos 

da obra suscitam desde um entusiasmo literário pela poesia de corrente de 

influências da obra de Álvares de Azevedo, até um Machado impelido a conhecer o 

“funcionamento” social do jogo do bicho – um jogo nascente nos finais do século XIX 

no Brasil. Também é possível vislumbrar um Machado itinerante em suas 

“peregrinações pela Província de São Paulo” (MAGALHÃES JÚNIOR, 1958, p. 179), 



contrariando os defensores da idéia de um Machado que nunca viajou. Além dessas 

peculiaridades, outro estudo nos chama a atenção: Machado de Assis em travesti. 

Nele o nosso autor teria composto um poema sob o codinome de D. Rosa Maria 

Paulina da Fonseca, “que aparece como autora do referido soneto, para em seu 

lugar ser inscrito o do legítimo autor, Joaquim Maria Machado de Assis” (p. 179). O 

que não tem faltado são formas de engajar o célebre escritor em todos os tipos de 

relações – de amizades, relações com negros e mulatos, com personagens 

históricas como a Princesa Isabel, com a diplomacia, filosofia e até com estudantes 

de São Paulo. 

Contudo, as referências não se esgotam em Magalhães. Sabemos de outros 

tantos importantes trabalhos como os de Raymundo Faoro (1976), Lúcia Miguel 

Pereira (1946) e Afrânio Coutinho (1959)13, de aspectos biográficos e filosóficos, 

bem como os de Cassiano Nunes (1984) – tratando de apresentar o autor enquanto 

crítico contundente da burguesia ociosa do século XIX – e Brito Broca (1983), 

configurando um Machado político. Este último merece um comentário porque trata 

de solapar as denúncias “injustas” lançadas contra o “grande escritor”. Em seu texto, 

Machado de Assis e a política, Broca reúne vasto material comprobatório do 

interesse do autor para com os aspectos sociais e políticos da sociedade de seu 

tempo. No texto de Brito Broca (1983), aparecem as apreciações dos críticos Pedro 

Couto, Hemetério José dos Santos e também do poeta Emílio Moura14 proclamando 

“coisas rudes e injustas” contra Machado, principalmente acusando-o de 

“absenteísmo” num momento de grande efervescência republicana e abolicionista. 

Broca reescreve comentários jocosos de Pedro Couto e outros com intenção de 

justificar, imediatamente, que o escritor de Dom Casmurro não precisava levantar 

bandeiras estandartizantes para se mostrar “antenado” com a realidade do século 

                                                 
13 A abordagem de Afrânio Coutinho procura divorciar Machado da total influência de Pascal, visto ver 
neste um pessimismo amargo em que a cura se dava pela vias do divino. Para Coutinho, Machado 
via as desgraças humanas nelas mesmas, sem mediação do homem com Deus; o homem sem Deus 
e sem paraíso, amargando ironicamente suas misérias (COUTINHO, 1959, p. 44). 
14 As críticas de Pedro Couto e Hemetério José (Almanaque Garnier, 1910) dizem-se insatisfeitas por 
apresentarem um Machado de Assis desconexo com as concepções de Arte Literária de seu tempo. 
Couto escrevia: “Ora, quando é sabido como a Literatura, as Artes refletem o estádio de civilização; 
quando é sabido pelas obras deste se pode até certo ponto reconstituir um período social, não se 
deve admitir que um escritor da nomeada de Machado de Assis não deixe entrever em sua vasta 
obra nenhum sinal do momento em que viveu”. Emílio Moura fez coro com outros críticos na Revista 
do Brasil (fase Pandiá Calógenas – 15-10-26): “vivendo numa época que foi talvez um dos maiores 
surtos da nacionalidade, ele ficou indiferente a todas as idéias vitais da época” (BROCA, 1983, p. 27-
28).  



dezenove. Pelo contrário, se não era visível a tomada de partido por parte do 

escritor, isso se dava por que “apenas o ficcionalista não toma partido, não defende 

nem ataca os tipos e as instituições cujos reflexos e imagens nos apresenta”. 

(BROCA, 1983, p. 29); pois a essência do artista estaria acima dos “postulados do 

Materialismo Histórico a fim de transcender os objetivos políticos e partidários”. 

(BROCA, 1983, p. 29). Ele ainda argumenta que nem por isso a arte machadiana 

estaria isenta de apresentar a nossa “brasilidade” oitocentista, a realidade em seus 

mais instigantes recônditos: “Tudo nos seus romances e contos está ligado a uma 

realidade concreta, às flutuações do meio fluminense, aos usos e costumes da 

época, sob o signo das instituições que nos regiam” (BROCA, 1983, p. 29). 

A propósito, todas as retaliações praticadas contra o “célebre escritor” são 

contestadas por Brito na medida em que se demonstram, através de uma sucessão 

de artigos e acontecimentos políticos – para os quais Machado não se abstinha de 

emitir juízos, embora algumas alfinetadas perturbadoras fossem feitas sob a alcunha 

de uma série “infindável dos seus pseudônimos” (BROCA, 1983, p. 31) –, a 

perspicácia com que o romancista do século XIX trabalhava “na matéria viva do 

ambiente social” (BROCA, 1983, p. 29). 

Atualmente, são bastante consideradas as abordagens sócio-político-

econômicas apontadas por Roberto Schwarz15. Estudos seus têm influenciado 

pesquisadores como John Gledson para quem a obra de Schwarz (1977) – Ao 

vencedor, as batatas – constituiu um “marco” na “mudança de compreensão da 

sociedade brasileira, sobretudo no século XIX, que ocorreu nos últimos vinte ou 

trinta anos” (GLEDSON, 1991, p. 9). Baseando-se nisso, Gledson reinterpreta Dom 

Casmurro – contrariando o ponto de vista tradicional sobre a não ligação entre a 

obra e o movimento literário que a envolveu – disposto a apresentá-lo como 

“romance realista na concepção e no detalhe, cujo objetivo é nos proporcionar um 

panorama da sociedade brasileira do século XIX” (GLEDSON, 1991, p. 7). Embora 

se proponha a ver “Machado em Dom Casmurro”, Gledson acredita que o “mundinho 

dos estudos machadianos repete a mesma cantilena de dizer o que já sabemos (ou 

pensamos saber) sobre o autor” (GLEDSON apud GUIMARÃES, 2004, p. 17).   

                                                 
15 Os escritos de Schwarz sobre Machado estão bem dispostos em textos como Ao vencedor as 
batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro (1977), Um mestre na 
periferia do capitalismo: Machado de Assis (2000), Que horas são?: ensaios (1987) e  Duas meninas 
(1997). 



Para não esquecer as acepções filosóficas – sobre as quais recai parte deste 

trabalho –, Reale (1982, p. 3) refaz o itinerário das especulações metafísicas do 

ficcionalista sem promover uma distinção concreta da “Filosofia de Machado de 

Assis ou na obra de Machado de Assis”. Segundo Miguel Reale, os dados filosóficos 

mais prementes estão presentes nas obras de um Machado maduro, ou seja, 

Memórias póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memorial de 

Aires e Esaú e Jacó. A filosofia machadiana compreendia concepções diversas que 

iam desde “rabugens de pessimismo”, passando por “forma de compreensão de 

mundo”, até chegar a uma espécie de “súmula do significado”. Revela ainda Reale 

(1982, p. 4) uma tendência machadiana de apresentar em suas obras certa 

apreensão da palavra metafísica, “entendida como desesperada ou tresloucada 

procura por ‘substância’”. Tentativa sempre falha já que ela se dá conforme “uma 

vacuidade dos ‘sistemas filosóficos’, onde tudo se encontra de antemão rotulado e 

encaixotado” (p. 5). Miguel Reale garante suas tentativas de elucidar as reflexões 

filosóficas de e em Machado através de enfoques não definitivos. E revela a 

existência de certa aporia decorrente de conceitos como o de metafísica e o de 

filosofia. O trabalho de Reale perfaz diversos caminhos dantes percorridos por 

autores como Afrânio Coutinho (1959), Raymundo Faoro (1976), Sérgio Buarque de 

Holanda (1944), Agripino Grieco (1959), Magalhães Júnior (1955), dentre outros, 

que abordaram a filosofia em Machado. O que Reale faz notar – fazendo coro com 

outros críticos aqui apresentados – é a preocupação essencial em descobrir na 

densidade filosófica da obra machadiana, uma direção, uma “identidade” para se 

chegar à “compreensão do autor”: 

 
Põe-se, de início, um delicado problema que é o de saber se há 
efetivamente identidade ou correspondência entre o que Machado de Assis 
pensa e aquilo que ele põe na boca de suas personagens. Ao contrário 
de termos seis personagens à procura de um autor, à maneira de 
Pirandello, tenta-nos a aventura de procurar o autor através de suas 
personagens, que ora manifestam as suas reais convicções (REALE, 
1982, p. 6, grifos nossos). 
 
 

Resta saber, segundo a visão dos pesquisadores expostos nesse trabalho, se 

é mesmo possível embarcar nessa aventura em busca do autor ou se isso não 

passa de uma quimera que intentamos, por força de nossas próprias interpretações, 

reconstruir segundo uma mediação hermenêutica. Nesse caso há de se concordar 

com Reale (1982, p 6), “podendo haver tantos Machado de Assis quantos são os 



seus intérpretes”. O mais plausível, no nosso entender, é viabilizar uma leitura que 

não sobrecarregue o autor com tantas “responsabilidades”; afinal de contas, as 

“leituras” feitas em Machado de Assis nem sempre correspondem às “intenções 

machadianas” – se é que é possível ter experiência de alguma intenção sua. Vale 

reforçar ainda a nossa posição temporal e espacial em relação às suas obras. 

Intentamos contra uma física que já não é a nossa – em termos de Brasil constituído 

no século XIX – e de tempo não identificado como nosso contemporâneo. Por isso, a 

abordagem que fazemos de Dom Casmurro procura não acentuar nossa tendência 

romântica de buscar, na linguagem eminentemente melancólica de Casmurro, as 

paixões de Machado de Assis como se fosse cabível atribuir-lhe essa “quota pesada 

e ostensiva de sofrimento e de drama, pois a vida normal parece incompatível com o 

gênio” (CANDIDO, 1977, p. 15). Ao contrário, enquanto uma das obras da 

maturidade machadiana, Dom Casmurro sugere, pelo menos de superfície, um 

“pessimismo existencial” não comprometido com a notoriedade do homem Machado. 

Todos hão de concordar que o prestígio do escritor, com relação à recepção de seus 

livros, continuava galgando seus melhores índices. Para se ter uma idéia, é o próprio 

autor quem resolve trocar correspondência, em 1899, com o então editor Garnier de 

Paris, preocupado com o esgotamento das edições:  

 
Je vous prie, dans notre interêt à tout, que le premier envoi d’ exemplaires 
soit assez nombreux, car il peut s’ epuiser vitement, et le retard du second 
envoi fera mal à la vente. (Peço-lhe, por nosso interesse comum, que a 
primeira remessa de exemplares seja numerosa o bastante, pois ela pode 
se esgotar rapidamente, e a demora de uma segunda remessa fará mal às 
vendagens) (MACHADO, 1899 apud GUIMARÃES, 2004, p. 120).  
 
 

Talvez se possa questionar se aparente ascensão da vida pública e do 

convívio social do autor, na sociedade do século dezenove, fosse considerada 

dissonante com suas paixões morais e individuais. Mas é bem provável que, de 

todo, a vida do escritor: 

 
Foi não apenas sem aventuras, mas relativamente plácida, embora marcada 
pelo raro privilégio de ser reconhecido e glorificado como escritor, com 
carinho e um preito que foram crescendo até fazer dele um símbolo do que se 
considerava mais alto na inteligência criadora. (CANDIDO, 1977, p. 16-17). 
 
 

 Especular, então, confluência entre as “digressões” da linguagem melancólica 

do narrador de Dom Casmurro com as suposições do temperamento machadiano 



parece um pouco forçoso. Entender o narrador enquanto “criação”, “invenção” de 

seu autor não é fazer crer, de maneira iniludível, uma aderência às atitudes 

comportamentais de seu criador. 

Então o que nos pode “revelar” a conduta do narrador ao se fechar para o 

mundo dos vivos com o fito de escrever suas memórias? Podemos confiar na sua 

afirmação de “atar as duas pontas da vida?” Ou na de delatar seus ciúmes à la Otelo 

shakespeariano em relação à sua mulher junto a seu melhor amigo? Confiaremos, 

então, nas infinitas hipóteses do autor Machado em “desvelar” “os conflitos do 

homem consigo mesmo, com outros homens, com as classes e os grupos”. 

(BARTHES, 1988, p. 65)? Quiçá todas as hipóteses sejam confirmadas; ou não! 

Bem, e o resto? (ASSIS, 1994, p. 143). A indagação casmurriana ilustra bem 

com que dificuldade nos deparou ao abordar a obra de Machado num terreno de 

especulações desde então já saturadas pelas reações críticas de “colar” autor-obra 

ou obra-movimento estético. Afirmamos, de antemão, a validez para cada uma 

dessas abordagens; só não concordamos em trilhar o mesmo caminho por entender 

que, ao fazer isso, estaríamos nos esgotando ou – o que é ainda pior – impelindo a 

obra a navegar pela órbita do discurso tautológico. Vamos a Outra voz repentina? 

 
 



 

3 ENTRE A LUZ E O FUSCO: O BRILHO NEGRO DA LINGUAGEM 

CASMURRIANA 
 

 
“Não, meu coração não é maior que o mundo; é 
muito menor... Nele não cabem nem as minhas 
dores, por isso gosto tanto de me contar”. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
“Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra 
pessoa desta história poderia responder mais, tão 
certo é que o destino, como todos os dramaturgos, 
não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles 
chegam a seu tempo, até que o pano cai, apagam-
se as luzes, e os espectadores vão dormir. Nesse 
gênero há porventura alguma que reformar, e eu 
proporia, como ensaio, que as peças começassem 
pelo fim”. 

Machado de Assis (Dom Casmurro)  

 

Em seu livro As palavras e as coisas, Foucault (1992) ressaltou que seu 

trabalho havia nascido do riso sacudido diante do estranhamento causado pela 

leitura de um texto de Jorge Luis Borges. O texto de Borges fazia referência à 

determinada enciclopédia chinesa cuja taxonomia exótica abalava qualquer tentativa 

de familiarização com a nossa maneira – geográfica e ocidental – de por ordem nas 

coisas. Trata-se aqui de percebermos que o nosso olhar está sempre marcado por 

certa “similitude de regras” cujo ordenamento vacilamos em discordar. 

No capítulo LXXII de Dom Casmurro, o que parece risivelmente irônico é a 

proposta de um (des)limite na ordem do já estabelecido quanto ao estilo dos 

gêneros. Apelando para a “reforma dramática” dos modelos esteticamente 

consumados, o autor se aventura por um “estilo” da literatura condizente com suas 

expectativas de composição narrativa – com aquilo que é (im)possível expressar. 

Cansado das formas arcaizantes, ele sugestiona uma forma de escrita 

compensatória para a expressão de um narrador aturdido pelo desejo de salvar-se 

contando. Mais eficaz para a demonstração de seus experimentos seria um jogo de 

linguagem capaz de versar sobres os escombros da dor humana a fim de 

compensar o personagem dos lapsos, da falta, e da lacuna inerentes à propria 

constituição do sujeito falante: “é que tudo se acha fora de um livro falho, leitor 



amigo” (ASSIS, 1994, p. 66). Igualmente audaz é a “brincadeira” ao deixar à vista o 

caráter de preencher, com eficácia absoluta, as lacunas deixadas pelo processo de 

escritura. Portanto, via narrador, o autor devolve à linguagem seu estatuto próprio de 

vazio, deixando-se instar também nesse limbo, pois: “Trabalhei em vão, busquei, 

catei, esperei, não vieram os versos/ Tive alguns ímpetos de raiva, e mais de uma 

vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel; pode ser que, escrevendo, os 

versos acudissem, mas...” (ASSIS, 1994, p. 62). 

Concepção que faz reverberar o conceito de Barthes quando afirma: “A 

escritura é esse neutro, esse composto, esse oblíquo aonde foge o nosso sujeito, o 

preto-e-branco aonde vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que 

escreve” (BARTHES, 1988, p. 65). Mais ainda: Casmurro supõe que a linguagem 

fechada em “fórmulas acabadas”, é repetitiva – “eu não estou aqui para emendar 

poetas” (ASSIS, 1994, p. 37) – e desprovida de substância; incapaz de sustentar a si 

mesma para subtraí-lo ao tédio de uma vida “comum”. Assim aconteceu ao 

Panegírico de Santa Mônica e um soneto, para quem o narrador sugere não guardar 

nenhuma lembrança ou reverência: “dou esses dois versos ao primeiro desocupado 

que os quiser” (ASSIS, 1994, p. 69). Contudo há uma suspeição quanto ao caso do 

soneto. Aqui ele intenta um veredicto contraditório que instaura esse tipo de 

escritura tanto como discurso tautológico – conforme a pertinência do soneto aos 

moldes pré-estabelecidos de composição – quanto o ascende ao âmbito da 

metafísica, consolidando o aspecto “nobre” do conteúdo filosófico da arte. A poesia, 

a música e a ópera, para Casmurro, assumem a mesma áurea mística das obras de 

arte diante das quais resta ao artista apenas mimetizar, no sentido platônico do 

termo16: 

 
Dizem eles que, ao mesmo tempo em que o jovem Satanás compôs a 
grande ópera, nem essa farsa17 nem Shakespeare eram nascidos. Chegam 

                                                 
16 A concepção dos Antigos sobre a mímesis é a de que “criar é imitar”: o imitador ou artista fabrica 
ilusões sem realidade. Ele não tem consciência nem controle do que faz: “Não é um verdadeiro 
técnico. Ele pretende fazer todos os seres móveis, todos os viventes e ele mesmo; a terra, o céu, os 
deuses e tudo que existe no céu e no Hades” (ARISTÓTELES, 1998, p. 43). 
17 No capítulo IX de Dom Casmurro, o narrador comenta uma conversa tida com um velho amigo 
tenor italiano, chamado Marcolini. Ambos discutiam a semelhança da vida com uma ópera, inclusive 
debatendo uma cosmologia cristã permeada pelas configurações da arte e da filosofia. A farsa a que 
o narrador se refere é uma obra de Shakespeare intitulada Mulheres patuscas de Windsor (1564-
1616): comédia de costumes em que As alegres comadres (versão em português) revelam situações 
ridículas, cheias de intrigas e falsidades. A peça ressalta a falta de escrúpulos de um personagem 
boa-vida, chamado Falstaff: um sedutor que usa todo seu charme e sua má-fé para seduzir mulheres 
e extorquir-lhes dinheiro. 



a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra 
da ópera, com tal arte e fidelidade, que parece ele próprio o autor da 
composição; mas, evidentemente, é um plagiário (ASSIS, 1994, p. 11). 
 
– Esta peça – concluiu o velho tenor – durará enquanto durar o teatro, não 
se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade 
astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os 
seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é 
aquilo da Escritura: ‘Muitos são chamados, poucos os escolhidos’. Deus 
recebe em ouro, Satanás em papel (ASSIS, 1994, p. 11). 

 
“Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver 

alguém, pode ser que tenor, e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. 

Tudo é música, meu amigo” (ASSIS, 1994, p.11). 

O pretexto do narrador veicula a intenção não apenas de escrever, mas 

também, de justificar uma escritura poética que desse conta da propensão ao 

subjetivismo. O poema, a música ou a ópera podiam representar a essência de um 

eu angustiado por sentimentos contraditórios como os do narrador, ao mesmo tempo 

em que os elevava à “leveza” da arte. No segundo capítulo, ele desfia o rol de livros 

que intentou escrever antes de se dedicar à composição de Dom Casmurro: 

 
Quis variar, e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e 
política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois, 
pensei em fazer uma História dos subúrbios, menos seca que as memórias 
do Pe. Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade; era obra modesta, 
mas exigia documentos preliminares, tudo árido e longo (ASSIS, 1994, p. 
2-3, grifos nossos). 

 

Já adiante, no décimo sétimo capítulo, o narrador afiança ter tido “veleidades” 

de escrever uma dissertação a respeito de uma frase proferida pelo Padre Cabral – 

“Não desprezes a correção do Senhor; Ele fere e cura” (ASSIS, 1994, p. 19). A 

passagem envolvia a lenda de Aquiles e sua lança18, fazendo intersecção entre o 

discurso mítico e o pensamento religioso cristão – versículo em que Jó, em todo seu 

sofrimento, recebe conselhos de Elifaz para aceitar os desígnios do Senhor19. 

Casmurro continua desfiando suas pretensões de escrita reforçando a noção de um 

livro que apresentasse qualquer temática ou conteúdo. É o que faz quando volta ao 
                                                 
18 Aquiles, guerreiro de elite do exército grego, usava como principal arma uma lança, cujos poderes 
mágicos provocavam feridas impossíveis de serem curadas, a não ser pela ferrugem de sua própria 
lâmina e pelo consentimento do próprio dono. Tal episódio se reflete na contenda de Aquiles contra o 
rei Télefo, de Mísia. O rei, ferido de morte pela lança do guerreiro, não consegue a cicatrização da 
ferida até que, aconselhado pelo oráculo de Delfos, resolve pedir a Aquiles sua salvação. Cf. nota 31 
de Assis (1994, p. 19). 
19 Referência bíblica: Jó, 5: 18-18. Ou cf. nota 30 de Assis (1994, p. 19). 



assunto, lá pela metade do livro, ao associar à Capitu e à leitora as digressões de 

sua redação: “este livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse 

padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa, como me recomendara 

tio Cosme” (ASSIS, 1994, p. 70). Sob o desejo não atenuado de escrever, ele ainda 

ressalva: “No seminário... Ah! Não vou contar o seminário, nem me bastaria a isso 

um capítulo”; demonstrando claramente que é impossível despegar-se da “sarna de 

escrever” (p. 59). 

 O narrador abre mão de formas potencialmente áridas e, principalmente, 

suborna as que se querem objetivas, porque elas não mais dizem da experiência do 

indivíduo enquanto expressão do subjetivo. As formas objetivas interrompem o teor 

afetivo para veicularem informações fáticas, secas: mal acabam de serem lidas e já 

estão desgastadas. Elas não produzem efeito duradouro. “Não é mais a assimilação 

de uma experiência humana que se desdobra no tempo, através de um movimento 

complexo: é a informação em toda a sua secura” (KONDER, 1988, p. 71). Contador 

de suas “confissões”, o personagem-narrador suspende um projeto anteriormente 

cogitado – a “história dos subúrbios” –, pois isto lhe parece por demais detalhista; 

fadado ao descritivismo minucioso; “tudo árido e longo” (ASSIS, 1994, p. 3). 

Disposto a banir quaisquer resquícios de detalhe excessivo, ironiza (ASSIS, 1994, 

p.106): “Descansa, que não farei descrição alguma, nem a língua humana possui 

formas idôneas para tanto”. Se o pretexto de contar a história da vida íntima e 

pessoalíssima de sua desgraça conjugal era válido enquanto preparação para “obra 

de maior tomo”, é porque o seu berço de narrador é afetado, antes de tudo, pelo 

espectro da solidão, assim como o são os personagens do romance. “Eles são 

sujeitos meio perdidos, confusos, que não sabem direito o que devem fazer” 

(KONDER, 1988, p. 71). Casmurro se revela nesse espaço de linguagem alucinada, 

e perdida em falsas lembranças; em ruínas de reminiscências: “Não, não, a minha 

memória não é boa. Ao contrário, é compatível a alguém que tivesse vivido por 

hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras 

circunstâncias” (ASSIS, 1994, p. 66). Ele suscita as idéias fragmentadas, 

digressivas: “Vou esgarçando isto com reticências para dar uma idéia das minhas 

idéias, que eram assim difusas e confusas; com certeza não dou nada” (ASSIS, 

1994, p. 65). Embora a pretensão do narrador seja a de não se eximir da escritura, 

ainda que esta se mostre lacunar. Para ele, “Tudo é dar-lhe uma idéia e encher o 



centro que falta” (ASSIS, 1994, p. 62). A idéia primeira de escrever se revela, em 

sua voz, como chamamento da palavra – tal qual um melancólico tentando, pelas 

vias do alegórico, suplantar dramaticamente as lacunas de seu ser: “Se me acudisse 

ali uma injúria grande ou pequena, é possível que escrevesse também, com a 

mesma taquara, mas não lembrava nada. Tinha a cabeça vazia” (ASIIS, 1994, p, 

52, grifos nossos). 

A alegoria aparece na reconstituição das lembranças fragmentadas do 

narrador, e como recurso plástico por excelência, mina toda sua escrita de forma a 

não restar nada que não fosse animado pelo seu pincel anímico e metafórico:  

 
Já agora creio que não basta que os pregões de rua, como os opúsculos de 
seminário, encerrem os casos, pessoas e sensações; é preciso que a gente 
os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor 
(ASSIS, 1994, p. 67). 
 
Quantas idéias finas me acodem então! Que reflexões profundas! Os rios, 
as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem 
agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os generais 
sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as 
notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista 
(ASSIS, 1994, p. 66). 
 
A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com 
janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as há fechadas e 
escuras, sem janelas, ou com poucas e gradeadas, à semelhança de 
conventos e prisões. Outrossim. Capelas e bazares, simples alpendres ou 
pacos suntuosos (ASSIS, 1994, p. 63-64).   
 

O que quer o narrador se apresenta na decisão de primar por uma linguagem 

que desse a “ilusão” de alcançar o dito de sua própria essência; tão fantasmal 

quanto a linguagem dos sonhos; “Donde concluo que um dos ofícios do homem é 

fechar e apertar muitos os olhos, e ver se continha pela noite velha o sonho truncado 

na noite moça. Tal é a idéia banal que eu quisera por aqui, e só provisoriamente a 

escrevo” (ASSIS, 1994, p. 71). 

Tal é a sua vontade de subtrair-se das demandas do dia-a-dia quanto à de se 

entregar inteiramente aos sonhos ou até mesmo aos pesadelos: “fui à janela indagar 

por que razão os sonhos hão de ser tão tênues que se esgarçam ao menor abrir de 

olhos ou ao voltar do corpo e não continuam mais” (ASSIS, 1994, p. 71). Sua atitude 

se compara com a do sonhador, que não é outra coisa senão a contemplação de 

reminiscências encravadas em um tempo cuja forma de eternidade se aproxima 

daquele que se aprofunda no seu fluxo. Buscando a essência de seu ser – voilà mes 



gestes, voilà mon essense20 –, o narrador se inscreve num universo de um tempo 

simultâneo; de realidade presente, mas que surge interpenetrada pela existência 

inevitável das imagens sensíveis de suas recordações21.  

O personagem de Machado lembra Benjamin quando atribui a Proust o papel 

de “Penélope da reminiscência”22. Segundo a abordagem benjaminiana, do texto A 

la recherche du temps perdu, Proust anula qualquer tentativa de classificação de 

uma obra autobiográfica para conjugar poesia, memória e comentário. Tudo isso 

permeado por aquilo de que mais o romancista se alimenta: as reminiscências. 

À semelhança da “tapeçaria” de Penélope em Proust, Casmurro transformou 

as suas “lembranças”, parafraseando Benjamin, (n)esse trabalho de rememoração 

em que a recordação é a trama e o esquecimento a urdidura. Ou seria o contrário? 

O importante é perceber que o elemento (e alimento) essencial de tal composição 

são as imagens. 

Essa forma de lidar com as lembranças promove a adesão por uma 

linguagem digressiva, revelando-se não-linear. Ela é tão circular quanto o é a 

linguagem dos devaneios. Quando a escritura é invadida por uma consciência que 

não visa modelos sacramentados ou regulamentados por uma poética metafísica, 

como é caso do soneto: “Mas, como eu creio que os sonetos existem feitos” (ASSIS, 

1994, p. 62); o desdobramento da narrativa só seria conivente com a estrutura do 

ensaio. Parte daqui a emergência de sintomas do subjetivismo, através dos sonhos, 

dos mitos e do intimismo das confissões: “poucos teriam ânimo de confessar aquele 

meu pensamento [...]. Eu confessarei tudo o que importar à minha história” (ASSIS, 

1994, p. 76).  

Distanciando-se da proposta benjaminiana de escritura – enquanto prosa 

universal cujo propósito seria o da restauração simbólica das idéias do passado –, e, 

ao mesmo tempo buscando assimilações quanto ao modelo de composição que 

favoreça o aspecto subjetivo, o narrador machadiano também anseia por unir as 

                                                 
20 “Aqui estão os meus gestos, aqui está a minha essência” (ASSIS, 1994, p. 76). 
21 A idéia de um tempo entrecruzado juntamente com as discussões acerca dos conceitos de 
memória, rememoração, recordação e reminiscência serão abordados com mais profundidade no 
capítulo posterior de O tempo e os vermes, donde serão tecidas ponderações sobre a relação 
filosófica do tempo em Bergson e Proust, bem como as considerações de Benjamin e Gilles Deleuze 
sobre o tema. 
22 A análise de Benjamin (1985) sobre A imagem de Proust está referendada na obra Magia, e 
técnica, arte e política. 



imagens estilhaçadas que ficaram para trás. Deste modo, se a escolha do tratado de 

Benjamim tem uma estética providencial, é porque este apresenta estrutura 

incompleta e “opera mediante a sobreposição e a montagem de um sistema de 

citações” (CANTINHO, 2002, p. 35), para alcançar a configuração filosófica. O 

mesmo acontece com as “assombrações” do narrador. A forma como adere a uma 

composição de cunho inacabado coincide com o estilo benjaminiano, com uma 

ressalva. A prosa em Dom Casmurro reverencia os anseios do subjetivismo. 

Enquanto, em Benjamin, a prosa revela-se como salvação da história humana, 

objetivando a “dizibilidade” da linguagem; em Casmurro, o objetivo da dizibilidade 

visa à salvação de si mesmo, através da escritura. Assim sendo, ambos os 

propósitos aparecem guiados “pela ânsia nostálgica de um olhar que se pretende 

redentor” (CANTINHO, 2002, p. 35); um desejo de salvar o “passado” pela escrita 

alegórica – obrigando os objetos desse passado a uma “transcendência, através da 

alegoria, que lhe(s) atribui significação” (LINO, 2004, p. 44). 

Nesta tensão, a voz de Casmurro suspende a narração de uma história que 

se apresenta como linear. Operando pelo sistema de sobreposições de imagens, o 

autor compõe um estilo de narrativa contada “em fragmentos e (que) se constrói 

através da linguagem da perda” (LINO, 2004, p. 44). Mais próximo de Montaigne em 

seus Ensaios23, de estilo digressivo e melancólico, o narrador conclui que só há uma 

maneira de contar-se por inteiro e de “salvar-se” através do dito: “Ora, só há um 

modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu, à 

medida que me vai lembrando e convindo à construção de mim mesmo” (ASSIS, 

1994, p. 76). 

Conforme as dissidências do escritor francês para com o mundo, o narrador 

machadiano demonstra com que lucidez, embora solitário, estava apegado à 

realidade dramática de seu momento, e por isso não tinha como evitar a melancolia 

da qual se impregnava: 

 

                                                 
23 O narrador usa da citação do autor francês Michel Eyquem Montaigne (1533-1592), ce ne sont pás 
mês gestes que j’escris; c’est moi, c’est mon essence (não são os gestos que descrevo; sou eu, é a 
minha essência), a fim de estabelecer comparação clara entre o pensamento dele e o do escritor. 
Assim como o autor de os Ensaios havia se retirado do convívio social para descrever sobre si 
mesmo, sobre sua solidão, também o narrador toma a si mesmo como paradigma de escritura. 
Parafraseando Montaigne, Casmurro emenda: Voilà mês gestes, voilà mon essence (aqui estão os 
meus gestos, aqui está a minha essência). Cf. nota 82 em Assis (1994, p.76).  



Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados, e os 
modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar 
os outros, não poderiam fazê-lo; a ilha dos sonhos, como a dos amores, 
como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da 
rivalidade da Europa e dos Estados Unidos (ASSIS, 1994, p. 78). 
 

Sua consciência diante da realidade frustra-o, condenando-o a relativizar 

definitivamente qualquer coisa que se fizesse inabalável ou qualquer juízo de 

tendência mais peremptória. Constantemente, as fronteiras de suas mais raras 

convicções eram abaladas, deixando-o à mercê de um sentimento desolador e 

pouco confortável: “não peço agora os sonhos de Luciano24, nem outros, filhos da 

memória ou da digestão; basta-me um sono quieto e apagado” (ASSIS, 1994, p. 72). 

Diante do conflito de uma visão fáustica de sua realidade e a promessa de 

salvação de si mesmo através do “resgate” de suas memórias, o ego do narrador 

desenvolve uma espécie de jogo da tristeza em que o melancólico procura a 

aniquilação do tempo: “desde modo, viverei o que vivi...” (ASSIS, 1994, p. 3). 

O modo de representação da tristeza tem em Benjamin um caráter 

estritamente barroco conhecido por Trauerspiel ou jogo do luto. É preciso considerar 

o “luto” em Benjamin diferentemente do conceito de luto em Freud. Este supõe o luto 

como a perda de algo identificado – a morte de um ente querido, o amor de alguém, 

etc. –, portanto um objeto que pode ser recuperado segundo um trabalho de 

restauração do ego. Para Benjamin, a tristeza desbanca o aspecto puramente 

psicopatológico do termo. Ela é condição humana e social; é conseqüência da 

descoberta da história enquanto catástrofe. A história não mais se apresenta 

arranjada em uma sucessão de eventos organizados e encadeados entre si, numa 

continuidade inevitável. Ela se oferece despida de seqüências harmônicas; 

amontoados de ruínas, esfaceladas pelo tempo, “sem qualquer possibilidade de 

voltarem a ser o que foram outrora” (CANTINHO, 2002, p. 117). O homem “enlutado” 

de Benjamin é o herói que joga com as imagens infernais dessa experiência, 

tratando de redimi-las mediante o gesto alegórico – obrigando as coisas a 

significarem. O Trauerspiel de Benjamin é:  

 

                                                 
24 A referência a Luciano de Samósata (c. 125-c. 180), escritor satírico grego se encontra na nota 77 
do cap. LXIV de Assis (1994, p. 71). Nesta nota, o escritor descreve, em História verdadeira, como 
seria a Ilha dos Sonhos em analogia direta e paródica das viagens de Ulisses, o grego lendário de a 
Odisséia. 



Trauer (tristeza) e Spiel (jogo, representação). A palavra Spiel designa, não 
apenas jogo, brincadeira, folguedo, no seu sentido mais usual, como também 
representação [...] Trauer, contrariamente, designa a tristeza, o luto, 
resultante da percepção do caráter ilusório da vida (CANTINHO, 2002, p. 89). 
 

Para Benjamin, o jogo da tristeza se referia à visão de uma história arruinada; 

do homem a caminho da morte como destino inelutável, e, por isso mesmo, 

desprovido da graça, da transcendência. Para o narrador machadiano, assim como 

demonstra seu ego melancólico diante da realidade inexorável, a tristeza resulta da 

percepção de que se encontra só, exilado nas sombras de suas rememorações. A 

tristeza ou angústia torna-se a paisagem emblemática do homem da melancolia na 

busca por salvar imagens perdidas; busca, antes de tudo, pelo objeto perdido, sem 

conexões lógicas; escombros de lembranças lançados ao olhar alegórico do 

narrador: “Talvez a narração me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar 

ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto: Aí vindes outra vez, 

inquietas sombras?” (ASSIS, 1994, p. 3). Contra o destino – que “não é só 

dramaturgo, (mas) também o seu próprio contra-regra” (ASSIS, 1994, p. 80) – só há 

uma verdade sobre a vida, sobre o caráter ilusório da realidade: é que ela se 

configura como mera representação, “isto é, designa a entrada em cena, dá-lhes as 

cartas e outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma 

trovoada, um carro, um tiro” (ASSIS, 1994, p. 80). O olhar do narrador se concentra 

nessa paisagem espectral de sua própria entrada em cena, ao mesmo tempo 

personagem e espectador do seu próprio drama.  

O Trauer no personagem de Machado diz respeito ao que Benjamin chama 

de “o primeiro traço do melancólico”: a meditação profunda. Há no “cismativo” uma 

necessidade de “voltar, a cada instante, ao objeto de contemplação” (BENJAMIN, 

1990 apud CANTINHO, 2002, p. 90).  

 
A meditação do enlutado é, com efeito, uma actividade descontínua e que 
volta sempre ao mesmo lugar, com a pompa e a gravidade da 
contemplação. O olhar melancólico mergulha lenta e pesadamente na ruína 
e, por isso, o valor da ruína é decisivo para ele. (CANTINHO, 2002, p. 91). 
 
 

Assim sendo, a forma pela qual o narrador transita entre as suas 

rememorações compõe um quadro em que a noção de linearidade do tempo se 

desfaz e ele passa a jogar permanentemente com a ilusão de um tempo suspenso 

de suas leis mecânicas – de sua realidade física. Benjamin apresenta o melancólico 



como àquele que se subtrai da instância do real para dar lugar à instauração do 

plano do onírico e que, por conseguinte, subtrai aquele que joga ao plano da 

temporalidade na sua continuidade inexorável, prometendo-lhe eternidade. 

(BENJAMIN, 1990 apud CANTINHO, 2002, p. 90).  

Dito de outra forma, a “verdade” para Casmurro, a sua essência, se encontra 

na consciência de um saber culpado: a convicção de se achar iludido. Ele sabe ser 

logro a suspensão do tempo real, no entanto, brinca com a dimensão do tempo 

mecânico – “que anuncia a cada momento, a iminência da morte” (CANTINHO, 

2002, p. 90) – para instaurar-se no espaço dos sonhos, “perseguindo-o a cada 

instante (e é por isso que joga), mas redescobre sempre a ilusão, como o desfecho” 

(CANTINHO, 2002, p. 90). Na convicção de que apenas na linguagem onírica se 

acha redimido do olhar nefasto da morte, o personagem-narrador subscreve-se 

numa composição em que a escritura não encontra qualquer função fora do 

exercício da metáfora. Dessa forma, e, através da voz narrativa, Machado acaba por 

reverenciar uma linguagem eminentemente alegórica como única forma de 

expressar o conteúdo da memória involuntária do seu personagem: 

 
Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a 
minha consciência e a minha imaginação [...] Não formulei isto por palavras, 
nem foi preciso; o contrato fez-se tacitamente, com alguma repugnância, 
mas fez-se. E por alguns dias, era eu mesmo que evocava as visões para 
fortalecer-me, e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, 
se iam embora (ASSIS, 1994, p.65). 

 

A relação que Casmurro mantém com as imagens da memória é a mesma 

que Freud denominou de relação traumática do melancólico com o objeto do desejo 

– “objeto não identificado”. Dito de outro modo, aquilo que o narrador antecipa e 

deseja, mas nunca pode encontrar ou possuir – “o melancólico é um enlutado com a 

vida” (PERES, 1996, p. 67). As imagens, quase sempre “metamorfoseadas”, são 

incorporadas dentro de seu ser, de modo a remetê-lo em busca sem fim do seu 

próprio eu. O anseio do narrador está no reencontro com um passado, já por ele 

mesmo considerado perdido e de impossível reconstituição. Ele transita por entre os 

escombros da memória, sibilante e peregrino – inconstante e impotente diante do 

mundo de perdas em que se tornou o cenário das lembranças.  

 
Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto não tiveram, naqueles três 
ou quatro minutos, esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, 



emendados e mal emendados, com o desenho truncado e torto, uma 
confusão, um turbilhão, que me cegava e ensurdecia (ASSIS, 1994, p. 70). 
 
 

A psicanalista Tourinho Peres parafraseia Lacan para afirmar que o 

melancólico “vacila, frágil na imagem de si e, vazio de si, não pode sustentar-se em 

uma rede imaginária de sentidos diante do real, porque caminha sempre guiado pela 

perda” (PERES, 1996, p. 66). Procurando identificar-se com seu objeto perdido, o 

melancólico narrador destaca-se da realidade, não do ponto de vista da percepção, 

mas do sentimento de afeto guardado pelas lembranças desde então ausentes. Nas 

“reaparições” dessas lembranças há sempre algo que escapa e que não se deixa 

apreender em sua totalidade. No entanto, o narrador permanece confrontando as 

imagens com o vazio que lhe é intrínseco “e por isso mesmo ele é impelido para a 

criação, para a busca de uma verdade última” (PERES, 1996, p. 66). É no impulso à 

criação que Casmurro “plastifica” suas imagens em torrentes de alegorias, 

metáforas, mitologias. Através desta “afecção”, o narrador justifica-se entre os 

homens de gênio, como quer Aristóteles: “Não, a imaginação de Ariosto25 não é 

mais fértil que as das crianças e dos namorados, nem a visão do impossível precisa 

mais que o recanto de um ônibus” (ASSIS, 1994, p. 32); 

 
[...] Até lá os sonhos perseguiam-me, ainda acordado, e não os digo aqui 
para não alongar esta parte do livro. Um só ponho, e no menor número de 
palavras, ou antes porei dois, porque um nasceu de outro, a não ser que 
ambos formem duas metades de um só. Tudo isso é obscuro (ASSIS, 
1994, p. 70, grifos nossos). 

 

A procura pela linguagem dos sonhos e das metáforas insistentes feitas pelo 

narrador é seu anseio de encontrar-se nela. Freud (1980) remete à distinção entre 

luto e melancolia dizendo que naquele, o mundo se faz vazio e pobre, enquanto 

nesta isso ocorre ao próprio eu. Se a linguagem das metáforas constitui a maneira 

de “dizer” do narrador, entende-se então a alegoria como garantia do não 

desperdício dessas imagens: “Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho 

Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque 

a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, 

depois um quatuor...” (ASSIS, 1994, p. 11). 
                                                 
25 A referência ao poeta renascentista Ludivico Giovanni Ariosto (1474-1533), autor de Orlando 
furioso se encontra na nota 41 de Dom Casmurro (ASSIS, 1994, p. 32). A nota revela o grau de 
imaginação com que o poeta mescla o amor cortês com a guerra dos francos e sarracenos, 
misturando a tudo isto uma boa dose de elementos mágicos e criaturas fantásticas.  



A alegoria é do reino do significante e este por sua vez é da ordem da letra. É 

ela e, por conseguinte, a alegoria que permite ao simbólico corporificar-se 

adentrando no reino das significações, para além do sentido. “Chamei algumas 

palavras cá dentro, e elas acudiram de pronto, mas de atropelo, e encheram-me a 

boca sem poder sair nenhuma” (ASSIS, 1994, p. 39). Benjamin considera a alegoria 

como intromissão do visual no mundo da escrita e alega, junto ao estudioso do 

Barroco Carl Horst, que ela “representa sempre uma ‘transgressão das fronteiras de 

outro gênero” (BENJAMIN, 1984, p. 199). Por causa disso, ela imprime nas idéias as 

mais diversas significações, ocasionando a multiplicidade e ambigüidade de sentidos 

que lhe é intrínseca:  

 
Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a 
esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da 
composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto do Éden, a 
Ária de Abel, os coros e a guilhotina da escravidão26 (ASSIS, 1994, p. 10). 
 
 

Por que perdeu o contato com as imagens primeiras, o narrador machadiano 

se acha perdido dentro de si; encontra-se “lacunar” pela falta do nome, que 

representasse suas rememorações: “falto eu mesmo e essa lacuna é tudo” (ASSIS, 

1994, p. 2). Ele encontra-se sempre fora do seu momento presente – “o meu fim em 

imitar a outra (a antiga casa de Matacavalos) foi ligar as duas pontas da vida, o que 

aliás não alcancei” (ASSIS, 1994, p. 71). E, particularmente, ansioso por se destacar 

da realidade dura da linguagem objetiva, das informações que nada revelam das 

experiências afetivas. Ele enseja o contato com a prazerosa linguagem onírica: 

 
Fui indagar à janela da noite [...] A noite não me respondeu logo [...] Como 
eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. 
Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu 
palácio, e donde os fazia sair com suas caras de vária feição, dar-me-ia 
explicações possíveis (ASSIS, 1994, p. 71). 
 

Conforme Sandra Erickson (2005, p. 23) no trabalho Logos & poesis: 

neoplatonismo & literatura, a psicanálise apresenta a melancolia como uma 

“patologia da imagem”, ressaltando seu aspecto de organização psíquica. O 

                                                 
26 A nota 21 da página 10 em Assis (1994) reza: terceto do Éden: referência a Adão e Eva e à 
serpente que provocou a expulsão de ambos do Paraíso; ária de Abel: referência ao filho de Adão 
assassinado pelo irmão Caim; os coros da guilhotina e da escravidão: referência às mortes 
ocorridas na Revolução Francesa e às vitimas da escravidão. O conjunto enfatiza a presença do mal 
ao longo da história da humanidade. 



melancólico é aquele que representa seu “objeto perdido” através do discurso 

arruinado da perda.  

Como em Baudelaire (2003, p. 67), no soneto O irreparável, o coração do 

melancólico é sempre uma cena vazia que jamais visita o êxtase: “é um teatro onde 

se espera sempre, sempre em vão”. Para o melancólico, assim como lamenta o 

narrador de Machado, as ruínas são as expressões mais fiéis dessa cena perdida. 

Aquilo que seu personagem ama e odeia ao mesmo tempo se encontra no indizível 

da linguagem, por isso está sempre desejante pelo que se esconde por trás das 

palavras como se pudesse encontrar nelas indícios de uma “verdade” escondida: 

“Não, senhor meu amigo; algum dia, sim, é possível que componha um abreviado do 

que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto”. (ASSIS, 

1994, p. 59). A “realidade” das imagens se mostra inteiramente alegórica, no 

momento mesmo em que a “dizibilidade” das lembranças não obedecem à ordem do 

literal. Elas recuam para os escombros multifacetados da linguagem alegórica: “Até 

lá os sonhos perseguiam-me, ainda acordado, [...]. Um só ponho, e no menor numero 

de palavras, ou antes porei dois, porque um nasceu do outro, a não ser que ambos 

formem duas metades de um só. Tudo isto é obscuro, [...]” (ASSIS, 1994, p. 70). 

Benjamin (1984, p. 231) revela a linguagem melancólica segundo um 

“desordenamento” da objetividade lingüística. O encadeamento lógico é quebrado 

porque “a palavra se interrompe, quando está sendo articulada, e as emoções, que 

estavam a ponto de extravasar, são represadas, provocando o luto”. Dito isto, 

soçobra no narrador de Machado aquilo que em sua performance alegórica tem de 

mais espectral, pois a “significação” de seus sentimentos “aparece aqui, e aparecerá 

sempre, como fundamento da tristeza” (BENJAMIN, 1984, p. 231). Se em Benjamin 

(1984, p. 217), “os espectros, como as alegorias, são profundamente significativos”, 

Casmurro atende a essa definição quando se revela a face escondida da melancolia 

criativa, pois no seu semblante espelha-se um ser que é pura ficção:  

 
Contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não 
sei se explico bem, e é que as dores daquela quadra, a tal ponto se 
espiritualizaram com o tempo que chegam a diluir-se no prazer. Não é claro 
isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros (ASSIS, 1994, p. 83). 

 

Para a psicanalista Julia Kristeva, o homem melancólico, aparentemente 

consciente de sua “tristeza”, trava uma batalha permanente com o mundo simbólico 



das representações. O combate se dá como meio de se estabelecer um diálogo no 

qual se ancora a necessidade de “transpor” e de “re-constituir” o luto pela Coisa 

perdida27.  Ela ainda considera o melancólico como aquele que busca “captar o não-

nomeável” através da metalinguagem, porque apenas esse parece ser o único 

caminho apropriado para afastar os signos do lugar da dor (KRISTEVA, 1989, p. 46). 

No caso de Dom Casmurro, o embate do narrador é pela presentificação das 

imagens; uma forma de encontrar a si mesmo pelas vias da metáfora, através de 

sentidos vários: “Ficando só, refleti algum tempo, e tive uma fantasia. Já conheceis 

as minhas fantasias. Contei-vos da visita imperial; disse-vos a desta casa do 

Engenho Novo, reproduzindo a de Matacavalos...” (ASSIS, 1994, p. 46).  

Transpondo a temática em termos filosóficos, a relação entre amor e ódio, o 

bem e o mal característico do homem melancólico, apontam, simultaneamente, para 

o sentido de criação e violência: “a poesia aclara as relações do gênio e da loucura” 

(ARISTÓTELES, 1998, p. 64). Segundo a filosofia de Aristóteles, o acordo existente 

entre melancolia e genialidade se constitui particularmente por uma mistura 

moderada (a méson28) de sensatez e loucura.  O pressuposto aristotélico estabelece 

a própria essência do conceito de melancolia criativa. Ele evidencia o 

comportamento do melancólico como aquele que se mantém no limiar dos impulsos 

criativos e no abismo dos desmoronamentos mais profundos. Montaigne – para 

quem o personagem de Machado é o próprio espelho – reforça a tese quando 

escreve: 

 
E como Platão diz que de nenhuma maneira bate à porta da poesia um 
homem sensato, também diz Aristóteles que nenhuma alma excelente é 
isenta de mistura com a loucura. E tem razão em chamar loucura todo 
ímpeto, ainda que louvável, que ultrapassa nosso próprio discurso. Tanto 
que a sabedoria é uma direção regrada de nossa alma, e que ela conduz 
com mesura e proporção, e disso se beneficia (MONTAIGNE, 1988 apud 
ARISTÓTELES, 1998, p. 74). 

                                                 
27 A francesa Julia Kristeva (1989, p. 19-21), em seu livro Sol negro: depressão e melancolia, 
descreve a Coisa como a inscrição primária de um vazio no sujeito melancólico; uma espécie de 
tristeza fundamental colada ao homem narcísico cujo sentimento ele é incapaz de traduzir: “’alguma 
coisa’ que, vista ao contrário pelo sujeito já constituído, aparece como a indeterminada, a inesperada, 
a inapreensível, até na sua própria determinação sexual”. Ela ainda nos remete ao conceito lacaniano 
de das Ding enquanto coisa fora de significação; uma Necessidade oposta às necessidades, à 
pressão e à urgência.  
28 A idéia de méson está relacionada à noção de média, de regularidade e de norma no que concerne 
à composição da mistura da bile negra apresentada por Aristóteles (1998, p. 95, acréscimos nossos): 
“Mas esses [acometidos pela potência da substância da bile negra] nos quais o calor excessivo 
detém, no seu impulso, em estado médio são certamente melancólicos, mas são mais sensatos, e se 
são menos bizarros, em compensação,em muitos domínios, são superiores aos outros [...]”.  



 

Segundo Pigeaud, na apresentação do Problema XXX, I, a base da teoria da 

melancolia em Aristóteles (1998) recai exatamente sobre essa noção de 

inconstância: “Portanto, para resumir, porque a potência da bile negra é inconstante, 

inconstantes são os melancólicos” (ARISTÓTELES, 1998, p. 105). Parte-se da 

concepção de que o melancólico é antes de tudo um polimorfo: “No fundo o 

melancólico é, em si mesmo, uma multiplicidade de caráteres. A bile negra oferece à 

natureza melancólica todos os estados da embriaguez29 com todos os seus perigos, 

e isso por toda vida” (PIGEAUD, 1998 apud ARISTÓTELES, 1998, p. 13). 

Não só do Problema XXX, I, é o privilégio de conceber ao temperamento 

melancólico disposição para a tendência à inconstância. Marsílio Ficcino aponta o 

Teeteto e o Fedro de Platão, como textos que dão indícios da atitude natural do 

melancólico homem de gênio: 

 
As pessoas que têm a sua rapidez, a sua vivacidade de espírito, a sua 
memória, de ordinário são velozmente levadas à cólera: elas se precipitam 
e são arrebatadas como barcos sem lastros; contrariamente aqueles que 
são mais ponderados se dirigem aos estudos lentos e plenos do 
esquecimento (SÓCRATES apud ARISTÓTELES, 1998, p. 58-59)30.  
         

Também Demócrito afirma não existirem gênios a não ser entre os homens 

tomados por algum furor (DEMÓCRITO apud ARISTÓTELES, 1998, p. 59). 

                                                 
29 Não há como negar a semelhança entre a noção de embriaguez dispensada nos textos 
aristotélicos e a eleição de Baudelaire para um de seus temas subversivos da modernidade. Para 
este a embriaguez assumida corresponde a um antídoto contra a ditadura imposta pelo Tempo 
(detentor dos limites da vida; homogêneo e vazio) e pelo materialismo do Progresso (que reduz a 
história a um amontoado de objetos despojados de sentido num mundo marcado pelo fetiche da 
mercadoria), e que nos escraviza a tal ponto de recusarmos o apelo erótico da promessa de 
“eternidade” através da poesia: 

 
Il faut fault être toujours ivre. Tout est là: c’est l’unique question. Pour ne pas 
sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous vers l aterre,  
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-
vous. 
[...] 
Há que estar sempre embriagado. Tudo está nisto: é a única questão. Pra 
não sentir o terrível fardo do tempo que lhes dilacera e os encurva para a 
terra, embriagar-se sem cessar é preciso.  
Mas de quê? De vinho, poesia ou virtude, a escolha é sua. Mas 
embriaguem-se (BAUDELAIRE, 1996, p. 180-181).  

30 O comentário sobre o texto Teeteto é dado por Sócrates que avalia o caráter do homem 
naturalmente melancólico. 



Violência e dom tramam um percurso traçado desde as concepções da 

medicina hipocrática até as ponderações da filosofia benjaminiana. Nesse caminho, 

o contraste inerente ao comportamento do melancólico:  

 
O melancólico é dominado por Saturno, ‘o demônio das oposições’, que 
investe a alma; por outro lado, de apatia, inércia [acedia] e; por outro, com a 
forca da inteligência e da contemplação. Aquele que vive sob seu poder 
está constantemente sujeito, quer aos perigos da depressão, quer aos do 
êxtase delirante (BENJAMIN, 1984 apud CANTINHO, 2002, p. 91). 
 

Casmurro exprime bem a relação entre genialidade e tristeza. Ele é também 

um enlutado por excelência, e seu comportamento demonstra “um maquiavelismo 

consciente: o da avidez insaciável dos sinais e das imagens que ele procura 

decifrar”, aliada a uma fragilidade “e uma submissão desesperada e lamentável” 

(CANTINHO, 2002, p. 91). Na sua escrita, as “sombras” do luto sádico delineiam-se 

pelo verbo “negrejar” e pela superstição apontada no “agouro da sexta-feira” – uma 

tentativa de pincelar o terror que lhe rondava o espírito: 

  
Um dia –, era uma sexta-feira –, não pude mais. Certa idéia, que negrejava 
em mim, abriu asas e entrou a batê-las de um lado para o outro, como 
fazem as idéias que querem sair. O ser sexta-feira creio que foi acaso, mas 
também pode ter sido de propósito; fui educado no terror daquele dia; ouvi 
cantar baladas em casa, vindas da roça e da antiga metrópole, nas quais a 
sexta-feira era dia de agouro (ASSIS, 1994, p. 132, grifos nossos). 
 
 

Mas se as idéias “negras” suscitam horror, também apontam para o rigor pelo 

qual o narrador configura os sentidos de seu “mal secreto”: Casmurro delicia-se com 

o assomo da morte, com a espreita da vingança: 

  
Eu, a falar a verdade, sentia agora uma aversão que mal podia disfarçar, 
tanto a ela como aos outros31. Não podendo encobrir inteiramente esta 
disposição moral, cuidava de não me fazer encontradiço com ele [o filho]32, 
ou só o menos que pudesse; ora tinha trabalho que me obrigava a fechar o 
gabinete, ora saía ao domingo para ir passear pela cidade e arrabaldes o 
meu mal secreto (ASSIS, 1994, p. 132, grifos nossos). 
 
 

O perigo é-lhe sedutor e advém precisamente dessa mesma “insaciabilidade 

satânica” de dispor seu mundo à “emblematização” da morte: 

                                                 
31 O contexto pede que a aversão de Casmurro possa ser aludida à Capitu e a todos que fizessem 
parte do convívio familiar do casal, inclusive a animosidade pelo filho único, apesar do apego cada 
vez mais intenso que o pequeno lhe dedicava: “Ezequiel entrava turbulento, expansivo, cheio de riso 
e de amor, porque o demo do pequeno cada vez morria mais por mim” (ASSIS, 1994, p. 132). 
32 Acréscimos nossos. 



Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava-me a mão, como de 
costume, e a vista dele, como o gesto, deu-me outro impulso que me custa 
dizer aqui; mas vá lá, diga-se tudo. Chamem-me embora assassino; não 
serei eu que os desdiga ou contradiga; o meu segundo impulso foi 
criminoso (ASSIS, 1994, p. 135). 
 
 

O “mal” é, aliás, o componente essencial para o nascimento do desdém 

melancólico; pois o riso se origina desse saber infernal que corresponde a essa 

“decifração gélida e insaciável, satânica, das significações inscritas nas imagens” 

(CANTINHO, 2002, p. 71). 

A abordagem do tema também não é menos evidente quando se trata do 

conceito de “mal” referendado nas obras de Clarice Lispector. Tanto a linguagem 

dramática dos personagens de Lispector quanto a torrente fáustica do narrador 

machadiano assinalam uma filosofia que sugere pairar entre “mal moral” e 

convenções da metafísica. No entanto, nos personagens de ambos, os conceitos 

afastam-se não só dos princípios religiosos como das pretensões metafísicas para 

abordar o “mal” como algo intrínseco ao caráter humano.  

Freud (1987, p. 117) explica a intrusão do mal na história da civilização (O 

mal-estar na civilização) como “a inclinação agressiva”, ou melhor, “uma disposição 

pulsional autônoma, originária, do ser humano”. E isso não significa dizer que exista 

uma autonomia da destrutividade, mas uma “tendência” do humano para voltar ao 

inorgânico; quer dizer: “dissolução das organizações estabelecidas para que novas 

formas ou novas uniões possam se produzir” (GARCIA-ROZA, 1990, p. 150).  

Lacan (1988, p. 259), assinala sua postulação indicando a pulsão de morte 

como princípio ou “vontade de criação a partir do nada, vontade de recomeçar”. Em 

termos filosóficos, também Aristóteles (1998, p. 105) concebe a melancolia como 

algo inerente à natureza do homem – “todos os melancólicos são portanto seres de 

exceção, e isso não por doença, mas por natureza” –; os personagens de Clarice e 

de Machado promovem um “trabalho secreto” marcado pelo desejo de 

autoconhecimento, e de apelo à ruptura com a exterioridade ordenadora do “Eu”. O 

“mal secreto” e o “trabalho secreto”, sentenciados pelos personagens Casmurro e 

pela autora dos assassinatos de baratas (a personagem)33, reivindicam processos 

                                                 
33 A personagem do conto A quinta história não recebe nenhuma identificação por nome; podendo 
justificar uma estratégia de Clarice de que a “autora dos assassinatos” possa referir a qualquer um de 
nós – uma ponte para assimilarmos o “mal secreto” presente em nosso caráter que, aliás, revela-se 
“duplo” como a “vida dupla de feiticeira” (LISPECTOR, 1984, p. 83).  



simultâneos de violação e re-constituição de um “Eu” que tenta emergir às pressões 

ordenadoras da ética cristã. Enquanto a personagem de Clarice suborna as 

evidências do dia – “estremecia de mau prazer”34, noite após noite, aviando um 

veneno capaz de “mumificar o de dentro das baratas”35, o narrador machadiano 

disfarça sua satisfação numa porção letal comprada numa botica farmacêutica 

situada no centro da cidade. Em Casmurro, o líquido mortal foi ardilosamente 

colocado no café, que, em princípio daria cabo de sua própria vida, mas “um 

impulso” criminoso impeliu-o na direção de seu filho, com o intuito de livrar-se do 

incômodo cabal do suposto adultério de Capitu: 
 
Como o gesto, deu-me outro impulso que me custa dizer aqui; mas vá lá, 
diga-se tudo. Chamem-me embora assassino; não serei eu que os desdiga 
ou contradiga; o meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei 
a Ezequiel se já tomara café. 
[...]. 
Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo que quase a 
entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe 
repugnasse, ou a temperatura, porque o café estava frio [...] (ASSIS, 1994, 
p. 135). 
 
 

Levando em conta a mitologia grega, Casmurro lembra o caso do mito de 

Cronos36 – deus de personalidade flutuante entre a inteligência brilhante, sábia, 

profética, vidente e a angústia dilacerante de ser superado pela astúcia de seu 

próprio descendente. Pai em potencial, mas condenado à esterilidade pela 

aniquilação de seus próprios filhos. Senhor do tempo, contudo destinado a vagar na 

obscuridade. Em Cronos encontra-se uma explicação para o comportamento 

saturnino de Bento Santiago. Também este pretendeu “devorar” seu filho com o 

fluído venenoso – o que o deixaria marcado pela possibilidade de renúncia à 

descendência, bem como condenado a vagar consumido pela culpa. Ainda ele 

oscilava entre o “maquiavelismo consciente” e o júbilo da dor. Conforme o 

temperamento saturnino vacila, por um lado, com a alma tombada pela acedia, por 
                                                 
34A comoção da personagem é nítida na passagem: “Estremeci de mau prazer à visão daquela vida 
dupla de feiticeira [...] e hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude...” (LISPECTOR, 
1984, p. 83).  
35 Essa passagem está inserida na crônica de Clarice sob o título polêmico de A quinta historia, ou, 
como quer a escritora, uma história apresentada como receita para matar baratas, ou ainda estátuas. 
O que fica evidente neste conto ou crônica como querem alguns, é o fato da personagem apresentar 
prazer mórbido com o tema da morte; um mal secreto emplacado pela dor que o viver nos 
proporciona; uma espécie de “gosto sádico, um gosto reprimido de morte, um gosto de nos 
conhecermos ao máximo...” (ARIÉS, 2003, p. 69).  
36 A melhor descrição do mito de Cronos está disposta no Dicionário de símbolos de Chevalier, 
Gheerbrant e Sussekind (1989). Os autores trabalham o mito fornecendo-lhe os aspectos 
astronômico, psicanalítico e filosófico, certamente.  



outro investido com a força da inteligência: “Quando me achei com a morte no bolso 

senti tamanha alegria como se acabasse de tirar a sorte grande, ou ainda maior, 

porque o prêmio da loteria gasta-se, e a morte não se gasta” (ASSIS, 1994, p. 133). 

Seguindo o rastro da filosofia cristã, a bíblia ratifica o mal com conceito de 

saber. Conhecimento e “Mal” se encontram, assim, intimamente relacionados. Basta 

entrever como principal motivo para a queda de Adão, o desejo em experimentar o 

fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, localizada no meio do jardim do 

Éden; experimentar ser “igual” a Deus, dono da criação através da palavra, do 

saber. Ainda na convivência de Adão no Jardim do Éden, a relação de Deus para 

com o homem se dava na forma direta, sem as dissensões da linguagem 

mediatizada pela comunicação intencional. Objetivo divino seria o de partilhar com o 

homem o processo de criação e, para tanto, presenteou-lhe com o poder de 

continuar a “construir” o mundo através da designação dos nomes: 
 
Então, o Senhor Deus, após ter formado da terra todos os animais dos 
campos e todas as aves dos céus, conduziu-os até junto do homem, a fim 
de verificar como ele os chamaria, para que todos os seres vivos fossem 
conhecidos pelos nomes que o homem lhes desse (GÊNESIS, 2: 19). 
 
 

Isso implicaria dizer, antes de tudo, que as coisas e os seres vivos da 

natureza, em sua própria linguagem, comunicam-se ao homem. Ele é o “senhor da 

natureza”, e, enquanto instância privilegiada da criação, ele, o homem, nomeia 

coisas e seres da natureza a fim de adquirir conhecimento – naquilo que se entende 

a partir da visão benjaminiana: “nomear é alcançar a dizibilidade”. No entanto, para 

Benjamin, a noção de conhecimento humano é todo ele vazio e se constitui como 

primeiro passo para a perda da linguagem de nomeação. Pois a linguagem humana 

– a saber, a da perda, decaída na esfera das significações – instaura o saber 

exterior enquanto juízo – intenção, aprovação e condenação distantes da 

configuração do verbo criador. Aquilo que o nome (por sua “dizibilidade” natural) 

designa, também presentifica. Mas o que a linguagem humana (sobre) nomeia, 

aparece carregada de opacidade pela inscrição do sentido: 
 
O conhecimento no qual se extravia a serpente, o do bem e do mal, é sem 
nome. No sentido mais profundo do termo, ele é nada e é este saber, ele 
próprio, que é justamente o único mal que conhece o estado paradisíaco. O 
saber do bem e do mal abandona o nome, é um conhecimento exterior, a 
imitação não-criadora do verbo criador. Neste conhecimento o nome 
abandona-se a si próprio: o pecado original é a hora natal do verbo humano 
(BENJAMIN, 1972 apud CANTINHO, 2002, p. 27). 



Ligada ao pecado original – e segundo o mito da construção da torre de Babel 

–, a linguagem humana (e a própria história) nasce dessa “fratura” com a linguagem 

adâmica da nomeação, cuja “língua é pura, originária, língua oral e livre, cujo poder 

mágico lhe confere, não apenas a possibilidade de nomear, acabando a criação, 

mas, também, a possibilidade de conhecer as coisas” (CANTINHO, 2002, p. 29). 

Pode-se dizer, então, que mundo e criatura se inscrevem desde já nas 

potencialidades de uma “tristeza” inaugural; representada infinitamente através das 

“formas alegóricas da linguagem e da arte” (CANTINHO, 2002, p. 28). Adão, agora 

sentenciado pai da linguagem e da humanidade, assume, assim, uma personalidade 

diabólica, visto que ele já não nomeia, “mas, sim julga”; tratando, antes de tudo, de 

apresentar o caráter transitório e efêmero da realidade.  

Por isso, a busca por um saber infinito é uma tentativa vã na medida em que as 

coisas já se descobrem na sua postura imanentista, indeterminada e fragmentária. 

Porém, à moda de Fausto, o alegórico busca o conhecimento mesmo consciente de 

seu logro, de sua ilusão, pois ele “corre vertiginosamente para o abismo das 

significações e do mal, entendendo-se este como a entrada em cena de um ponto de 

vista subjetivo e do juízo” (BENJAMIN, 1972 apud CANTINHO, 2002, p. 78).  

 
Que espetáculo! Mas ai! Onde apanhar-te, natureza infinita? Não poderei eu 
também apertar os teus seios, de onde o céu e a terra estão suspensos? Eu 
quereria beber esse leite inesgotável [...] mas ele corre por toda a parte, 
inunda tudo, e debalde eu enlanguesço desejando-o! (GOETHE, 1983, p. 45). 

 

Benjamin relaciona o saber do melancólico com a natureza do alegórico em 

que as metáforas afiançam um grande poder sugestivo na representação da idéia de 

morte; daquilo que, por excelência, encontra-se carente de essência, desprovido de 

redenção. Garantir um saber alegórico é instaurar também a consciência de que 

essa linguagem encontra-se destituída de transcendência, pois, na escrita alegórica, 

todas as figuras já se encontram despojadas de sua própria essência. Porém, o 

melancólico – tanto quanto o alegórico – anseia por esse conhecimento, ainda que 

este não possua objeto, porque ele se oferece enquanto único catalisador criativo do 

qual o individuo saturnino retira o seu prazer: “A alegoria é o único divertimento que 

o melancólico se permite” (BENJAMIN, 1984, p. 200). 

O “Jogo da tristeza” ou Trauerspiel, em Benjamin, é bem essa tentativa de 

utilização da alegoria como esquema para operar a transfiguração da morte e do 



vazio humano em linguagem outra, modulada por imagens. Na correlação com a 

melancolia de Bento Santiago, o narrador, essencialmente agitado pelo sentimento 

de um mundo vazio e arruinado pela seqüência de mortes, trata de representar sua 

concepção de tristeza metaforizando a convivência com os personagens dos tempos 

idos, através de painéis imagéticos: 

 
Aqui os tenho aos dois bem casados de outrora, os bem-amados, os bem-
aventurados, que se foram desta para outra vida, continuar um sonho 
provavelmente. Quando a loteria e Pandora37 me aborrecem, ergo os olhos 
para eles, e esqueço os bilhetes brancos e a boceta fatídica. São retratos 
que valem por originais. O da minha mãe, estendendo a flor ao marido, 
parece dizer: ‘Sou sua, meu guapo cavalheiro!’ O de meu pai, olhando para 
gente, faz esse comentário: ‘Vejam como esta moça me quer...’ (ASSIS, 
1994, p. 8). 
 
 

Para Benjamin (apud CANTINHO, 2002, p. 84), “o alegorista tenta levar a 

cabo uma transposição sensível do conceito na imagem”. Uma relação dialética que 

permite a imagem – da ordem do sensorial, da visibilidade – seja petrificada de 

forma irredutível na ordem do conceito. O alegorista mantém a árdua tarefa de 

converter em imagem o lado abstrato da linguagem e assim veicular significação. 

Conversão da linguagem comum em linguagem pictórica. Ele “plastifica” o conceito 

de forma que este consiga torna-se “visível”. Neste sentido, o alegorista, enquanto 

poeta criativo, busca converter a linguagem informativa e desgastada pelo poder da 

função estritamente comunicativa “em algo diferente, passando a funcionar como 

alegoria” (LINO, 2004, p. 62). Benjamin considera a conversão alegórica um 

processo intrinsecamente poético, pois é por meio dele que: “O alegorista, através 

da significação que atribui ao objeto, oferece-lhe a possibilidade de ressurreição, de 

transcendência, transformando-o noutra ciosa, transmutando o idioma-clichê, em 

‘cinzas’, numa escrita apaixonante” (LINO, 2004, p. 62). 

Benjamin considera que é a transmutação alegórica que oferece a essência 

por trás da imagem, forçando-a a significar: “O emblemático não dá a essência que 

é por ‘detrás da imagem’. É enquanto escrita, enquanto legenda intimamente ligada 

ao objeto representado nos livros emblemáticos, que ele força a essência a 

comparecer diante da imagem” (BENJAMIN, 1984, p. 207). 

                                                 
37 Referência a Pandora, primeira mulher criada por ordem de Zeus para guardar uma caixa que 
continha todos os males da humanidade, segundo a mitologia grega. Pandora, incitada pela 
curiosidade do marido, abre a caixa, fazendo emergir todo o seu conteúdo, restando apenas a 
Esperança no fundo da caixa (nota 17 de ASSIS, 1994, p. 8). 



Assevera Benjamin que a tarefa do alegorista consiste justamente na prática 

da destruição das coisas nas suas correlações com sentidos habituais, “para as 

obrigar a penetrar, redimindo-as, numa nova ordem ou num novo círculo: o das 

significações” (CANTINHO, 2002, p. 108). Ele ressalta que o alegorista contempla a 

força silenciosa das palavras e “com todas as suas forças, a vontade alegórica traz 

de volta, através das ‘representações mudas’, a palavra evanescente, a fim de torná-

la acessível a uma faculdade visual incapaz de imaginação” (BENJAMIN, 1984, p. 

216).  O gesto alegórico entrelaça esquecimento e memória de forma a organizar as 

lembranças dolorosas de Casmurro em experiência passível de “reconstituição”. 

Dessa maneira o narrador elabora uma relação entre presente e passado 

transfigurada pela construção alegórica; de modo a confessar tudo, “o bem e o mal”. 

A “morte” tanto quanto o sentimento de vazio teria assim seu corolário nas 

representações metafóricas de entes bizarros com asas negras, fustigando ao redor 

de sua presa38.  

É possível traçar correlações quando se parte da idéia da existência de uma 

“tristeza” primordial. A partir desse pressuposto, pode-se pensar que o personagem 

machadiano intenta contra a impossível restauração de passado distante, 

atualizando-o, agora, de forma outra, pela elaboração de alegorias. Na descrição de 

Capitu, por exemplo, o que assoma como emblema não são as ações concretas 

desta, mas as minúcias figurativas de suas supostas emoções. O fragmento, o 

objeto destacado de sua forma total passa a exibir-se enquanto signo alegórico, 

realizando a “primazia das coisas sobre as pessoas, do fragmento sobre o total” 

(BENJAMIN, 1984, p. 209). Esse esquema alegórico tem por finalidade “dar a essas 

coisas uma forma mais imponente, caracterizando-as como pessoas” (BENJAMIN, 

1984, p. 15):  

 
Como vês, Capitu, aos quatorze anos, tinha já idéias atrevidas, muito 
menos que outras que lhe vieram depois; mas não eram só atrevidas em si, 
na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas, e alcançavam o fim proposto, 
não de salto, mas aos saltinhos (ASSIS, 1994, p. 22). 

 

                                                 
38 Esta passagem faz referência ao capítulo CXXXIV de Assis (1994, p. 133). 



“Conto estas minúcias para que melhor se entenda aquela manhã da minha 

amiga; logo virá a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no 

Gênesis, onde se fizeram sucessivamente sete”39 (ASSIS, 1994, p. 23). 

Do mesmo modo como Proust “reatualizou” as suas reminiscências 

convertendo-as em imagens visuais “perceptíveis” pelo odor das madalenas, 

também o narrador de Dom Casmurro reencontra suas cenas pelo crivo do 

emblemático, através da “personificação”: 

 
Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me 
passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha, em vós me ficou 
a melhor parte da crise, a sensação de gozo novo, que me envolvia em mim 
mesmo, e logo me dispersava, e me trazia arrepios, e me derramava não 
sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um ar de riso de 
satisfação, que desmentia a abominação do meu pecado (ASSIS, 1994, p. 
13, grifos nossos). 
 
Mas é tempo de tornar àquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, 
sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. 
Verdadeiramente foi o princípio da minha vida; tudo o que sucedera antes 
foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o 
acender das luzes, o preparo das rebecas, a sinfonia... (ASSIS, 1994, p. 9). 
 
 

Notadamente neste aspecto, Kristeva (1989) relaciona a linguagem 

melancólica à “representação” do discurso literário. Para ela a linguagem ficcional 

elaborada pelo sujeito artista funciona como um “contra-depressor lúcido”, o qual 

possui em sua constituição um componente catártico de grande eficácia real e 

imaginária. Esse “simbolismo implícito” adquire “uma representação semiológica 

muito fiel da luta do sujeito com o desmoronamento simbólico” (KRISTEVA, 1989, p. 

30). 

Assim, na necessidade de “publicar” seu mal secreto, o narrador afasta-o de 

si no intento de personificá-lo numa “idéia” que, independente de um pai autor, 

fustiga-o, rondando em seu encalço. É a evocação à morte, a angústia enquanto ser 

empírico, que lhe seduzia a vontade: “idéia saiu finalmente do cérebro [...] Saí, 

supondo deixar a idéia em casa; ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura, 

as mesmas asas trépidas, e posto que avoasse com elas, era como se fosse fixa” 

(ASSIS, 1994, p. 133). 

                                                 
39 Notadamente uma referência ao primeiro livro da bíblia, Gênesis, capítulos 1 e 2, em que é narrada 
a história da criação do mundo e do homem, em sete dias. 



Para falar de morte e dor, Casmurro os envolve num véu de metáforas, a fim 

de sobreviver às ruínas de sua própria destruição. Benjamin acredita na força 

violenta das metáforas, porque elas permitem salvar as idéias de seu caráter de 

banalidade, de ruína: 

 
Vale dizer, o objeto é incapaz, a partir desse momento, de ter uma 
significação, de irradiar sentido; ele só dispõe de uma significação, a que 
lhe é atribuída pelo alegorista. Ele a coloca dentro de si, e se apropria dela, 
não no sentido psicológico, mas ontológico. Em suas mãos, a coisa se 
transforma em algo diferente, ela se converte na chave de um saber oculto, 
e como emblema desse saber ele a venera (BENJAMIN, 1984, p. 205-206).  
 

Semelhante processo acontece à “tristeza” de Casmurro. Em sua 

peregrinação pela via crucis das lembranças, ele busca incessantemente uma forma 

de “presentificá-las”. Por isso sua linguagem deságua em produção excessiva de 

imagens, e na exageração de discursos míticos: “Uma ninfa! Todo eu estou 

mitológico! Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever 

Tétis” (ASSIS, 1994, p. 38)40. Quando ele evoca suas lembranças, elas são 

transportadas para outro reino de significações. Por isso, o olhar de Capitu aparecia-

lhe espelhando o mar depois de uma longa noite de tormenta; a imaginação do 

narrador comparada a uma égua ibera; e a sua memória tal qual um livro falho e 

lacunar:  

 
Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá idéia daquela feição nova. 
Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma forca que para 
dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para 
não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos 
braços, aos cabelos espalhados pelos ombros; mas tão depressa buscava 
as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, 
ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me (ASSIS, 1994, p. 37, grifos 
nossos). 

 

“A retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para 

dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer 
sem quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram” (ASSIS, 

1994, p. 37, grifos nossos). 

 

                                                 
40 Referência às divindades da mitologia grega. Tétis representada como lindas deusas virgens do 
mar. Cf. nota 49 de Assis (1994, p. 38). 



Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera41; a 
menor brisa lhe dava um potro, que saía logo cavalo de Alexandre42; mas 
deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus quinze anos (ASSIS, 
1994, p. 47, grifos nossos). 

 
Um antigo dizia arrenegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia 
de tais convivas, e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a 
memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal 
antigo; mas era um antigo, e basta (ASSIS, 1994, p. 65-66, grifos nossos).  
 

A conduta dos personagens revela-se sempre através de analogias míticas 

como no exemplo do comportamento do agregado José Dias sendo comparado a do 

animal mitológico de Homero: 

 
Os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de 
espanto. As pálpebras caíram depois, e assim ficaram por alguns instantes, 
até que novamente se ergueram, e os olhos fixaram na parede do pátio [...] 
Podia compará-lo aqui à vaca de Homero; andava e gemia em volta da cria 
que acabava de parir43 (ASSIS, 1994, p. 67). 
 

Segundo Cyzarz, estudioso do Barroco como Benjamin, o caos de metáforas 

que excede na linguagem do melancólico é uma tendência do alegorista, transpor ao 

nível do visual, todas as abstrações possíveis: “cada idéia, por mais abstrata que 

seja, é comprimida numa imagem, e essa imagem é impressa numa palavra, por 

mais concreta que seja” (CYSARZ apud BENJAMIN, 1984, p. 222).  

A “transposição” dialética da imagem na palavra, e vice-versa, faz Kristeva 

acreditar na fonte de criação inerente ao sujeito melancólico. Ela considera a 

“tradução” ou “arranjo” de uma forma de linguagem em outra uma tentativa do 

melancólico de não afundar na assimbolia, no não-sentido: “se não sou mais capaz 

de traduzir ou de fazer metáforas, calo-me e morro” (KRISTEVA, 1989, p. 46). Tal 

parâmetro se adequou suficientemente ao estado de angústia do narrador 

machadiano. Consumido pela melancolia, ele também é, ao mesmo tempo, aquele 

                                                 
41 Homero foi o mais antigo autor a registrar a crença na fecundação surpreendente das éguas iberas. 
No Canto XVI, verso 150, da Ilíada, ele expõe o verso que diz serem iberas as éguas fecundadas 
pelo vento. Cf. nota 62 de Assis (1994, p. 47). 
42 Referência ao prodigioso cavalo de guerra, Bucéfalo. Seu dono era o então rei da Macedônia no 
séc. IV a.C., Alexandre Magno. 
43 A comparação feita por Casmurro da conduta do agregado José Dias é similar ao do episódio da 
Ilíada (Homero) quando o Guerreiro Menelau, dando voltas ao redor de Pátroclo, ferido, busca matar 
qualquer um que dele se aproximasse. A tentativa de Casmurro em fazer tal analogia seria dizer da 
conduta daquele que, agindo segundo os cuidados de uma mãe de primeira cria, tenta proteger o 
filho de qualquer ameaça de perigo. 



que mais se obstina em “combater a demissão simbólica que o envolve” 

(KRISTEVA, 1989, p.15).  

A morte e a tristeza, assim como as “lembranças”, não aparecem em toda sua 

crueza física e biológica, embora seja certa a entrada em cena de seus espectros 

bizarros. É assim que ao tratar do tema – em uma das primeiras impressões citadas, 

já pelo capítulo LXXXIV – da morte de Manduca, colega sem mais intimidades de 

quando menino, Bento mimetiza as categorias da pintura monocromática. A idéia da 

morte assume todos os arquétipos do senso comum, pois “a simples notícia era já 

uma turvação grande” (ASSIS, 1994, p. 89).  

Relacionada aos mitos que ostentam intimidade com as “Trevas”, a morte – 

especificamente na concepção ocidental – adota símbolos emblemáticos como o 

morcego, a caveira ou o esqueleto portando uma foice; e demanda uma polarização 

dos tons de cores em cinza, preto, negro etc. O mesmo arranjo composicional é 

admitido pelo narrador ao se referir à morte do colega: “As minhas idéias de ouro 

perderam todas a cor e o metal para se trocarem em cinza escura e feia, e não 

distingui mais nada” (ASSIS, 1994, p. 89). 

A melancolia traduz uma intensa experiência com esses emblemas. A cena 

marcante em Hamlet é a do príncipe segurando uma caveira; Augusto convoca o 

corvo44 e “o verme frio que há de comer a minha carne toda” (ANJOS, 2004, p. 108); 

enquanto Casmurro configura um espectro de asas negras e trépidas para 

representar a idéia de morte. Todos conformam um teatro onde o rosto da morte 

                                                 
44 O paralelo aqui não deixa de ser instigante na medida em que tanto no texto de Casmurro quanto 
nos versos de Augusto a figura do corvo é veementemente tratada enquanto entidade condutora do 
mau agouro. “As asas negras do espectro de morte – cá fora tinha a mesma cor escura, as mesmas 
asas trépidas, e posto avoasse com elas, era como se fosse fixa [...]” (ASSIS, 1994, p. 133, grifos 
nossos). Representado por Casmurro no capítulo CXXXIV, têm clara identidade com a ave descrita 
no soneto Asa de corvo: 

 
Asa de corvo carniceiros, asa 
De mau agouro que, nos doze meses, 
Cobre às vezes o espaço e cobre às vezes 
O telhado de nossa própria casa... 
[...] 
É ainda com essa asa extraordinária  
Que a Morte – a costureira funerária –  
Cose para o homem a última camisa! 
(ANJOS, 2004, p. 80-81). 

 
Ainda no capítulo anterior de Dom Casmurro, capítulo CXXXIII, o narrador deixa as evidências dessa 
relação: “certa idéia, que negrejava (grifo nosso) em mim, abriu as asas e entrou a batê-las de um 
lado para o outro [...]” (ASSIS, 1994, p. 132). 



ratifica a história. A esse propósito, Benjamin (1985, p. 208) acrescenta: “A morte é a 

sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua 

autoridade”.  

Similar comportamento diante da representação da morte é o de Augusto dos 

Anjos. Embora essa “representação” seja encenada com mais intensidade, ele 

propõe uma poética verborrágica sobre cessação da vida. Sua poética explode em 

um lirismo recheado de substantivos usualmente acompanhados por adjetivos que 

expressam repugnância como lúgubre, podre, necrófago, magro, sôfrego e horrível. 

De forma mais enfática que o narrador de Machado, Augusto demonstra obsessão 

cromática com tendência a condensar especialmente as cores escuras – em que 

aparecem em cerca de 140 variações de tons, tematizando o “luto”, a escuridão etc 

(OLIVEIRA, 1999, p. 352). Outros elementos como o corvo, o verme e o morcego 

conduzem o poeta a uma cartografia emblemática pelo trajeto da morte. 

Augusto e o personagem-narrador de Machado têm em comum o mesmo 

tecido para o tema. Tudo que era associado à idéia de morte ganhava dimensão 

surrealista e peculiar. Para um, visionário de um futuro desgastado pela doença e 

profundo conhecedor das ciências naturais como a biologia e a química, o 

espetáculo da morte aparecia cadenciado pelos seus versos lúgubres e fáusticos; 

para outro, desde a iniciação ao tema no episódio do personagem Manduca, revela 

agora o esquema da metaforização para compor o lastro daquilo que seria o 

paradigma da sua melancolia. Juntos, compartilham o mesmo futuro maldito 

destinado a seus descendentes. Augusto enlutado antes mesmo da presença viva 

de seu filho – a morte como nascimento. Casmurro desejante da ausência primeira 

do fruto do suposto adultério – o nascimento como morte. Nela dá-se o discurso 

alegorizado para a predição das feiticeiras de Macbeth – “E igualmente rei serás. 

Salve Macbeth!” (SHAKESPEARE, 2002b, p. 40)45. A morte enquanto destino para 

Augusto, e como tema para Casmurro; a morte conforme cenário sombrio do 

príncipe enlutado em Hamlet (SHAKESPEARE, 2002a). 

Não é com Otelo que devemos confrontar as disposições de Bento Santiago 

para o comportamento trágico. Também não parece ser Capitu a única Desdêmona 

                                                 
45 Referência ao texto de Shakespeare em que o personagem de Macbeth constitui seu reinado sob o 
jugo da traição e da morte de seus parentes. Cf. também a citação dessa passagem em Assis (1994, 
p. 104). 



culpada pela resignação melancólica de Casmurro, apesar das confissões 

correlacionadas à dramaticidade do ciúme. É “a falta de si mesmo” e a ausência do 

interno. Ele ressalva: “o interno não agüenta tinta” (ASSIS, 1994, p. 2). Casmurro 

contraiu um débito imensurável com a reconstituição de si mesmo; e a punição para 

tal pecado condenou-o a um protótipo de príncipe enlutado destinado a receber 

como imposto o teatro da morte e da falta. No entanto, Nietzsche pergunta: “em que 

medida pode o sofrimento humano ser compensação para a dívida?” (NIETZSCHE, 

1987 apud SILVA, 1998, p. 38). O narrador de Dom Casmurro sugere a “resposta” 

na medida em que se propõe metaforizar lembranças com o propósito de compensar 

a falta que o consome. Na derrisão melancólica em que se encontra, é a falta que 

suscita o desejo de escritura. É o horror vacui a que se refere Lezama Lima (1988); 

o medo de ficar sem imagens, “o buraco negro da falta e da melancolia [...] máscara 

carnavalizada, excessiva, que torna a linguagem personagem: a alegoria” (apud 

LINO, 2004, p. 31). E é essencialmente por medo de perder as imagens que o 

narrador se torna desejante no pagamento de sua dívida: “Quis variar, e lembrou-me 

escrever um livro. [...] Fiquei tão alegre com esta idéia, que ainda agora me treme a 

pena na mão” (ASSIS, 1994, p. 2-3). Corrêa (1998, p. 39) emenda essa concepção 

afirmando que é “da pulsão (que) ocorre o homem como ser desejante, e do desejo 

de ser reconhecido, conforme sua identificação”. 

É a nomeação desta falta que busca o narrador machadiano teatralizar 

através da linguagem alegórica: 

  
– A vida é uma ópera e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo 
soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o 
soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e 
dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados, e a 
orquestração é excelente... (ASSIS, 1994, p. 9). 

 
“Tudo é música, meu amigo. No princípio era o dó, e o dó se fez ré, etc46. 

Este cálix – e enchia novamente –, este cálix é um breve estribilho. Não se ouve? 

Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera...” 

(ASSIS, 1994, p. 11). 

No grande palco, a cena das reminiscências; no roteiro, o itinerário da morte; 

e no estilo composicional, o esquema da alegoria. Ao modelo do Trauerspiel 

                                                 
46 Intertextualidade com a passagem da bíblia que ilustra a criação do mundo: “No princípio era o 
Verbo [...] e o Verbo se fez carne” (João, cap. 1, versículos 1-14). Cf. nota 24 de Assis (1994, p. 11). 



benjaminiano, pode-se afirmar o personagem de Machado como correlato ao 

paradigma do príncipe enlutado de Hamlet. Ambos configuram o mesmo cenário do 

luto e da dimensão do desejo. Tanto em um quanto em outro, vêem-se defrontados 

a ambivalência entre o amor e a morte. Em Hamlet, o rei é traído em seu amor pela 

rainha e morre. A personagem Ofélia perde o pai, o amor de Hamlet e sua sanidade 

mental para morrer em seguida. Hamlet traça o mesmo caminho e perde o rei, e, 

conseqüentemente, Ofélia. Ainda consciente de seu próprio luto, urde a destruição 

de sua vida, a de seu tio, o novo rei, mas perde também a rainha. O ato final é uma 

destruição coletiva.  

Em relação a Dom Casmurro, o itinerário do amor e da morte compõe um 

espetáculo bastante similar. Bento repugna a cena da morte de Manduca, porque 

“vivo era feio”, posto que o defunto padecesse da enfermidade da lepra; porém 

morto pareceu-lhe mais terrível ainda: “Quando eu vi, estendido na cama, o triste 

corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos” (ASSIS, 1994, p. 

90).  Depois de casado, Bento considera-se amaldiçoado por uma dupla perda: a 

morte do melhor amigo e o amor de sua esposa. Julgando-se traído, passa a ser 

assombrado pelo fantasma de Escobar nas feições do próprio filho. Tal como 

Hamlet, ele maquina o fim de seu próprio destino, como também o de seu filho.  

A trama não vinga, mas o ato final do Hamlet machadiano concentra um 

espetáculo semelhante: morrem todos os parentes e amigos mais íntimos de seu 

personagem. As amizades constituídas pelo narrador, quando do tempo de escritura 

do livro, são recentes: “os amigos que me restam são de data recente; todos os 

antigos foram estudar a geologia dos campos-santos” (ASSIS, 1994, p. 2).  

É difícil não encontrar paralelos entre a obra de Shakespeare e a trama 

machadiana. Não obstante, é necessário observar um detalhe que altera 

radicalmente o estatuto das referidas composições. O enredo de Hamlet funda-se no 

gênero da tragédia; a narração de personagem de Machado decreta o postulado do 

drama. Em Hamlet, a morte estabelece a vanidade de todas as coisas; em 

Casmurro, determina a autoridade da narrativa. No primeiro, a alegoria da morte é o 

triunfo do espetáculo; no segundo, a metáfora é conduzida ao paroxismo máximo: a 

morte decreta o gozo da escrita. Hamlet é vencido pela morte; Casmurro encontra 

nela a sua salvação. A composição machadiana revela-se, a um só tempo, bênção e 

maldição: “Ora, há só um modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o 



bem e o mal” (ASSIS, 1994, p. 76, grifos nossos). Baudelaire resume esse paradoxo 

afiançando a inseparabilidade entre a morte e o prazer: 

 
La débauche e et la mort sont deux aimables filles 
Et la bière et l’alcove em blasphèmes fècondes 
Vous affrent tour à tour, comme dês bonnes soeurs, 
De terribles plaisirs et d’affreuses douceurs47

(BAUDELAIRE, 1974 apud ARIÉS, 2003, p. 151). 
 
 

Tal panorama é, pelo narrador de Dom Casmurro, freqüentemente entretecido 

na sua composição. Porém, o cotejo composicional não se faz de maneira pacífica. 

Sua ótica dilacerada pelo sentimento de perda e de morte organiza uma espécie de 

espacialidade onde se debatem as fronteiras entre o real e o imaginário. E, nesse 

interstício, a sustentação da escrita só é viabilizada através da textura imagética. No 

entanto, ao tentar sabotar – por meios de confrontos semióticos com a realidade que 

o rodeia – os espaços vazios presentes em sua linguagem angustiada, Casmurro 

representou com fidelidade os tempos idos de sua mocidade? A melancolia 

resvalada em metáforas seria o retrato nostálgico em que – superprotegido por 

todos como o “menino dos Olhos” de uma família de estrutura essencialmente 

materna – o narrador se representava? Ou a linguagem dramática apenas trataria de 

simbolizar, como quer a maioria das interpretações das obras machadianas, a 

relação traumática de um burguês ciumento para com sua esposa? Muitos e outros 

motivos foram susceptíveis de análise; e os foram até a ponto de se esgotarem por 

si. A tristeza, a angústia, o medo e a dor teriam assim um fiel corolário do humor 

melancólico: a linguagem enlutada da perda. Entretanto, mesmo que tudo aponte 

para uma profética “destruição” do ego de Dom Casmurro, parece não ser bem esta 

a explicação cabal para o embate lingüístico e criativo do narrador com os seus 

supostos dissabores. Sejam quais forem os motivos – e eles já foram propostos – 

pelos quais Casmurro se representa em sua história, mister é observar um outro 

elemento diferenciador no discurso angustiado da perda: o humor irônico. Esse é 

mais um elemento estratégico usado no intuito de constituir a válvula de escape 

                                                 
47 A tradução mais aproximada dos versos de Baudelaire sob o título de Les Deux Bonnes Soeurs é 
encontrada em uma nota de rodapé do livro História da morte no Ocidente, de Ariés (2003, p. 151): “A 
orgia e a morte são duas jovens adoráveis / e a mortalha e a alcova em blasfêmias fecundas / Vos 
oferecem sucessivamente, como boas irmãs, / Terríveis prazeres e atrozes doçuras” (Trad. Literal de 
“Les Deux Bonnes Soeurs” in les Fleurs du Mal, CXII, Paris, Cl, Classique-Le Livre de Poche, Ed. 
Gallimard, 1974 – N. do T.). 



quando o sentimento de melancolia ameaça-o, dando conta de uma realidade 

inexorável. Mas isso é assunto destinado para o quarto capítulo dessa dissertação.  

Quanto às respostas às indagações propostas acima, permanecem coerentes 

as proposições apontadas no cerne deste trabalho. Casmurro não elege um único 

componente – no caso, a relações malfadadas com o seu casamento – para 

legitimar seu comportamento histérico e egoísta. A suposição de que o narrador 

machadiano apela para a simpatia do leitor de modo a torná-lo cúmplice na sua dor 

e subjetividade pode até parecer válido, mas não é tudo. Como o próprio narrador 

afirma (ASSIS, 1994, p. 14), as experiências vivenciadas por ele dilatam-se “numa 

revelação da consciência a si própria”. E há mais. Guimarães (2004, p. 230) acredita 

que a decisão de escrever, “especificamente o Dom Casmurro”, encontra-se numa 

empreitada “ambiciosa, mas impossível: reviver o passado”. Parafraseando 

Casmurro, “aceito a teoria”, mas acrescento um contraponto: a decisão de escrever 

não se refere “especificamente” a Dom Casmurro, mas à tarefa “capital” de escrever! 

Tudo é válido para consumar a idéia essencial de escrever. A escritura, que 

salva o narrador de seu vazio existencial, retira-o do lugar da angústia, dando-lhe a 

sensação de preenchimento dos espaços em branco – mesmo quando se tem a 

noção de que a vida é um eterno livro falho, só preenchível pelo discurso alheio: 

“Assim preencho as lacunas alheias; assim podes também preencher as minhas” 

(ASSIS, 1994, p. 66). O discurso machadiano pela voz de Casmurro intenta para a 

idéia de que o desafio do texto lacunar é possibilitar estratagemas de subornar a 

“palavra muda”. A atividade do escritor se encontra na utilização de recursos 

figurativos, de ironias finas e risonhas e de proliferação de alegorias apropriadas 

para “iluminar” os escombros de um imenso “buraco de Alice” – que é a escritura – 

no qual recaem todos os mundos, todas as filosofias e todas as coisas: “Abane a 

cabeça, leitor; faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro, 

se o tédio já o não obrigou a isso antes; tudo é possível. Mas, se o não fez antes e 

só agora, fio que torne a pegar do livro e que o abra [...]” (ASSIS, 1994, p. 53, 

grifos nossos). 



 

4 OS VERMES E OS LIVROS: O PASSATEMPO DO TEMPO PERDIDO 
 

   

“Porque o que desempenha aqui o papel 
essencial, para o autor que se evoca as suas 
lembranças, não é de forma alguma o que ele 
viveu, mas o tecido das suas lembranças, o 
trabalho de Penélope da sua memoração”. 

    Walter Benjamin 

    

O início do capítulo XVII revela um artifício utilizado pelo narrador de nos 

apresentar, como intento redutível da escrita, uma das cenas de alegoria mais 

marcantes que envolvem o texto: a personificação do conceito de tempo: 

 
Quando, mais tarde, vim a saber que a lança de Aquiles, também curou a 
ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a 
este propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros 
enterrados, a abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentido, para 
achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei 
os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos 
textos roídos por eles. 
 
 

No exercício da metáfora, é elaborado um tecido em que a combinação de 

elementos plásticos – a intertextualidade entre a cena da lança de Aquiles e a cena 

do diálogo bíblico de Jó com Elifaz – sugere o embate do narrador contra sua 

demissão simbólica, ou desvanecimento de suas imagens. O “verme” aparece como 

ícone do tempo, tal como os “livros” simbolizam o elemento físico e residual da 

memória. Toda a paisagem comprime então a teatralização em que o tecido 

fragmentado das reminiscências vai sendo corrompido pela ação inexorável do 

tempo. No interlúdio entre cenas, o narrador vai opondo uma “ação concreta” dos 

vermes – eles roem os livros – à noção abstrata do tempo (o tempo corrói os 

resíduos da memória): “Talvez esse discreto silêncio sobre os textos roídos, fosse 

ainda uma maneira de roer o roído” (ASSIS, 1994, p. 19).  

Por outro lado, é possível observar também que essa passagem do texto 

marca o subterfúgio do narrador de prover de sentido a ligação entre o episódio que 



envolve o guerreiro Aquiles e sua lança48 e uma frase bíblica pronunciada pelo 

Padre Cabral49: “Não desprezes a correção do Senhor; Ele fere e cura”50 (ASSIS, 

1994, p. 19). A retomada cênica entre os episódios sugere duas operações 

propositais. Uma utiliza o recurso da repetição anafórica dos termos – “Ele fere e 

cura!” – com a finalidade de fixar o sentido e enfatizar o ritmo onomatopaico do 

verbo roer: “não sabemos nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que 

roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos, nós roemos” (p. 19). A outra 

pretende uma reflexão sobre o conceito de “tempo”. Sendo assim, as duas 

operações comportam um traço em comum: ambas culminam na elaboração de um 

discurso o qual versa sobre a atuação do tempo na relação entre matéria e memória.  

Percebe-se que na sobreposição de elementos cênicos, os “livros velhos” 

pertencem ainda ao universo de uma realidade concreta. Essa realidade se 

interrompe na medida em que o narrador interpõe a suposta ação dos “vermes”.  

Personificados em seres míticos, eles compõem um coro surreal: 

 
– Meu senhor – respondeu-me um verme gordo–, nós não sabemos 
absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que 
roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos; nós roemos [...] Os 
outros todos, como se houvessem passado a palavra, repetiam a mesma 
cantilena (ASSIS, 1994, p. 19). 
 

A justaposição do campo das imagens no universo daquilo que chamamos de 

real suscita a continuidade do processo de metaforização, caracterizando em si a 

forma das alegorias. Cada repetição do verbo “roer” alavanca o desdobramento das 

imagens que não mais pertencem ao universo do real, mas institui a linguagem 

segundo um palco teatral de elementos fantásticos onde desfilam e dilatam-se as 

reflexões metafísicas do narrador. Tal procedimento viabiliza a configuração de 

sentimentos melancólicos que já não podem ser alcançados pela dimensão do 

concreto. No discurso narrativo, a recuperação das lembranças não diz respeito à 

imitação dos fatos, porém elabora o suspense dos sentimentos à maneira de um 

psicodrama. 
                                                 
48 Cf. nota 18. 
49 Padre Cabral, ao que o texto indica, era pároco e velho amigo da família. Desfrutava de certa 
intimidade como jogar cartas com o Cosme, tio de Bentinho, bem como exercia a profissão de 
professor das primeiras letras e ainda aconselhava ajudando na formação espiritual dos parentes e 
amigos do narrador. 
50 Nessa passagem bíblica, Elifaz aconselha o amigo Jó a não desprezar a sabedoria divina, sob o 
jugo de atrair sobre si a ira de Deus. Jó, um personagem do Antigo Testamento, representa a fé cristã 
em seu mais alto conceito, e se mostra temente ao Senhor e por Ele agraciado. 



Nesse sentido, a composição melancólica do narrador machadiano 

demonstra perfeita intimidade com a linguagem teatral. Nela os recursos meramente 

lingüísticos suspendem a inação retórica para dar lugar à força do artefato 

fantasista: a cena torna-se então uma “encenação”. A cifra da linguagem 

machadiana procura captar nos objetos e circunstâncias “inanimadas” o elemento 

cênico da representação, mas nunca do mimético51. “Os olhos de Capitu”, “os 

superlativos do agregado”, “as atitudes desconfiadas da prima Justina”, “as pinturas, 

flores e mobília da casa de Matacavalos”: tudo sugere motivo para restauração de 

quadros da memória em que as abstrações devem “forçar” algum movimento 

material a fim de compor “cenas vivas”. Na tentativa para recuperar as lembranças 

do narrador, o estilo machadiano produz uma linguagem de caráter obtuso e 

“quebradiço”. Não há descrições exaustivas na fala de Casmurro. Pelo contrário, 

suas rememorações são da ordem do disperso e do fragmentário. Constituem-se 

pequenos “flashes” fotográficos de um ego melancólico, e, por isso mesmo, cindido: 

 
Dali em diante, até o seminário, não vi mulher na rua, a quem não 
desejasse uma queda; a algumas adivinhei que traziam as meias esticadas 
e as ligas justas... Tal haveria que nem levasse meias... Mas eu as via com 
elas... Ou então... Também é possível... 
[...]  
De noite, sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio 
andar à roda de mim, tique-taque... Eram belas, umas finas, outras grossas, 
todas ágeis como o diabo. Acordei, busquei afugentá-las com esconjuros e 
outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram, e, com as mãos 
presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou, trepadas no 
ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça (ASSIS, 1994, p. 65). 
 

Em Dom Casmurro, os corpos, as circunstâncias e as atitudes, que envolvem 

os personagens do drama, quase nunca assumem protótipos reais, mas 

metafóricos, alegóricos. O olhar de “cigana oblíqua” de Capitu e os trejeitos 

bajuladores do agregado José Dias são exemplos disso. No primeiro caso, o 

narrador desfia um arsenal de imagens em que a figura da amada ostenta a idéia da 

dissimulação. Cena após cena, ele molda a personagem segundo o arquétipo 

shakespeariano de “Desdêmona”; ou propõe transformá-la naquilo que acredita ser 

o motivo único de sua desgraça sentimental: 

 
O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as 
súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do 
mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do publico. 

                                                 
51 Entenda-se por mimético o sentido dicionarizado da imitação do real. 



– E era inocente – vinha eu dizendo rua abaixo –; que faria o publico, se ela 
deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o 
mouro? Um travesseiro não bastaria; era preciso sangue e fogo, um fogo 
intenso e vasto, que consumisse de todo, e a reduzisse a pó, e o pó seria 
lançado ao vento, como eterna extinção [...] (ASSIS, 1994, p. 133-134).  

 

Num maquiavelismo metafórico, o narrador transporta imagens de um 

“desejo” – o de vingança – em cena desdobrada em teatralidade. Público, 

personagens e ele próprio oscilam entre a dimensão fictícia e a suposta realidade. 

Da mesma forma acontece com a figura do agregado. Sua “restituição” é mostrada 

levando-se em conta a ênfase no comportamento exagerado e metódico e na 

insistência da fala adjetivada por superlativos. Num e noutro, a reiteração dada às 

personagens vem reforçada pelo dispositivo da imaginação. É necessário fantasiar, 

perceber semiologicamente as metáforas envolvidas com fins de dar consistência ao 

tecido das personagens. 

A linguagem de Machado, através da voz do narrador nostálgico, trabalha em 

similitude com a perspectiva bergsoniana. Nela o autor parte da presença 

pretensamente material de entidades percebidas – nos exemplos citados, Capitu e o 

agregado – para “reapresentá-las” no mundo das imagens. No interstício entre 

presença e representação instaura-se o devaneio imagístico: o devir alegórico.  

Segundo Bergson (1997), a representação é essencialmente virtual; não 

pressupondo obrigação em retratar fielmente a realidade única e objetiva. Ela 

depende de como nosso corpo reage à “materialidade” dos corpos percebidos. 

Sendo assim, a “realidade” torna-se uma proeza ideal, porque recorre ao caráter 

individual do modo como “vemos” as coisas. O mesmo ocorre com as cenas 

representadas por Casmurro. Elas demandam uma ação intuitiva, marcadamente 

subjetiva e de natureza espectral. As figuras de José Dias e de Capitu nada mais 

são do que um exercício da virtualidade, um efeito de miragem. As reminiscências 

do mundo do narrador remontam não à totalidade das imagens do mundo material, 

mas à atividade figurativa da rememoração alegórica. As imagens são as únicas 

instâncias, evanescentes, do narrador machadiano. 

Na concepção de Barthes (2005, p. 65): 

  
A imagem, com efeito, é, por natureza, dêitica; designa, não define; há 
sempre nela um resíduo de contingência que apenas pode ser apontado 



com o dedo. Semiologicamente, a imagem leva sempre mais longe do que o 
significado, rumo à pura materialidade do referente.  
 

Contudo, essa materialidade encontra-se longe de tocar definitivamente a 

corporeidade desse referente. À semelhança da noção barthesiana da imagem, 

mesmo movendo-se na contramão, o sistema cênico de Casmurro parte da 

materialidade dêitica, embora ficcional, de forma a compor o “corpo material” que 

atuará em cenas vindas das alegorias. Barthes (2005, p. 66) define esse 

procedimento como existência deiforme; espécie de recurso imagístico que “fornece 

a cena, o material factual da fantasia”. No caso da composição elaborada por 

Machado, esse material difere enquanto entidade física para determinar uma 

presença ocupada pela virtualidade das representações memorialistas do narrador: 

“O gosto que isso me deu foi enorme. Colombo não o teve maior, descobrindo a 

América, e perdoai a banalidade em favor do cabimento; com efeito, há em cada 

adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outono” (ASSIS, 1994, 

p. 39-40). 

Daí o exacerbamento das metáforas transformarem tudo – as paisagens, os 

sentimentos, a imaginação e a própria memória do personagem – em cenas vivas 

cuja plasticidade reina absoluta: “Idéia só! Idéia sem pernas! As outras pernas não 

queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me 

à casa de Capitu” (ASSIS, 1994, p. 42). “Idéia só! Sem braços! Os meus ficaram 

caídos e mortos. Não conhecia nada da Escritura. Se conhecesse, é provável que o 

espírito de Satanás me fizesse dar à língua mística do Cântico um sentido direto e 

natural”52 (ASSIS, 1994, p. 42).  

O ímpeto machadiano quer desdobrar sentido em matéria com o intento de 

“fixar” as reminiscências do narrador, que foram “desbotadas” pela ação do tempo: 

 
Também senti não sei que melancolia ao recordar a primeira polêmica da 
vida, o gosto com que ele recebia os meus papeis e se propunha a refutá-
los, não contando o gosto do carro... Mas o tempo apagou depressa 
todas essas saudades e ressurreições (ASSIS, 1994, p. 95, grifos 
nossos). 

 
E assim posto entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela 
com a mesma expressão, e fiquei incerto. Tive uma certeza só, é que um 
dia pensei nela, como se pensa na bela desconhecida que passa; mas 

                                                 
52 Cântico aqui faz referência ao livro bíblico do Antigo Testamento. Nos Cânticos dos cânticos, o 
amor é exaltado em forma de poemas em que o Rei Salomão elege o sentimento conjugal. 



então dar-se-ia que ela adivinhando... Talvez o simples pensamento me 
trasluzisse cá fora, e ela me fugisse outrora irritada ou acanhada, e agora 
por um movimento invencível... Invencível; esta palavra foi como uma 
bênção de padre à missa, que a gente recebe e repete em si mesma 
(ASSIS, 1994, p. 122). 

 
Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira 
iam-se apurando com o tempo. Eram como um debuxo primitivo que o 
artista vai enchendo e colorindo aos poucos, e a figura entra a ver, sorrir, 
palpitar, falar quase, até que a família pendura o quadro na parede, em 
memória do que foi e já não pode ser. Aqui podia ser e era (ASSIS, 1994, 
p. 131, grifos nossos). 

 
“Agora achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se 

nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marcando alternativamente a minha 

perdição e a minha salvação” (ASSIS, 1994, p. 123). 

Tal metamorfose fantasista tem seu corolário no procedimento alegórico que 

trata de salvar as coisas condenadas ao desaparecimento: 

 
Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão 
marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem suas pêndulas; nem 
por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felidades e dos 
suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a 
somados tormentos que já terão padecido no inferno (ASSIS, 1994, p. 37).  
 
 

É um exercício de redenção, “que é o de lutar contra o esquecimento das 

coisas, o de tentar lembrar sempre o que já foi e o que está naturalmente destinado 

à morte” (CANTINHO, 2002, p. 142), determinado a partejar o passado no presente: 

“Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que perdia a consciência de mim 

e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde nem como” (ASSIS, 1994, 

p.39).  

Os elementos subordinados a esse gesto podem transformar-se, dilatar-se ou 

apequenar-se conforme as necessidades das comparações, sejam elas noções 

abstratas ou não. “O ‘tempo’ pode materializar-se pela personificação dos vermes” 

(ASSIS, 1994, p. 19): “– Meu senhor – respondeu-me um longo verme gordo – nós 

não sabemos nada dos textos que roemos”; ou um “coqueiro” adquirir características 

humanas: “Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de 

cima de si que não era feio que os meninos de quinze anos andassem nos cantos 

com meninas de quatorze” (ASSIS, 1994, p. 13). “Mas a vontade aqui foi antes uma 

idéia, uma idéia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a 
poucas outras idéias” (ASSIS, 1994, p. 41, grifos nossos). 



Ainda a imaginação do narrador fica comprometida com a metaforização: 

“Neste particular, minha imaginação era uma grande égua ibera; a menor brisa lhe 

dava um potro, que saía logo cavalo de Alexandre53” (ASSIS, 1994, p. 47). Daí a 

probabilidade de se suspeitar da própria “materialidade” do narrador enquanto 

personagem narrada. Ao representar-se figurada nas lembranças, a fisicidade de 

Casmurro aparece corrompida, atribuindo-lhe, pelas vias da fantasia, feições 

espectrais. O resultado dessa composição perfila um personagem difícil de delimitar. 

Tal qual a vagância de um nômade, o narrador flutua fantasmagoricamente por entre 

os escombros das reminiscências. Sem uma sentença que lhe fixe o caráter, sua 

situação é fluída, esparsa e frágil. Tudo nele se agita e desconfia. Ciente de sua 

condição itinerante, ele se move dentro das cenas como o ego de um melancólico à 

procura de si mesmo: “Uma certidão que me desse vinte anos de idade poderia 

enganar os outros, mas não a mim” (ASSIS, 1994, p. 2). 

Convencido de reconstituir-se por aquilo que seu passado lhe “roubara” – 

“deste modo, viverei o que vivi [...]” (ASSIS, 1994, p. 3) – o narrador procura escapar 

à monotonia e ao vazio que o consomem através da produção das imagens. Mas o 

encalço das cenas passa pelo clivo da criação de um palco onde o personagem 

pudesse reapresentar o seu drama. Ele não anseia apenas o remonte de um filme 

cujos quadros são repetidos um a um no intuito de dar movimento às imagens. Não 

é a reprodução de “cortes” fotográficos ou cenas estáticas destinadas a um público 

virtual do qual ao produtor fossem vetadas as reações. Mas é a teatralização das 

reminiscências que importa ao narrador; a comoção do espectador na adesão ao 

“drama”: “que faria o público, se ela fosse culpada, tão culpada como Capitu?” 

(ASSIS, 1994, p. 134). Espécie de procedimento cênico no qual o mote fantasístico 

remonta ao drama barroco54. Uma operação que fustiga “o abrir dos olhos, 

transformada pelo barroco num esquema” (BENJAMIN, 1984, p. 207): o da alegoria.  

Mais ainda, a escrita machadiana vela por um tipo de exercício de 

composição que abriga sobre si um caráter anatemático. O procedimento alegórico 

visa mortificar as coisas para redimi-las pelo poder da palavra. No entanto, “a 

escrita, tomada como tal, configura-se como a própria expressão do abandono do 

homem, resultante da queda original” (CANTINHO, 2002, p. 148). Ela já nasce, 
                                                 
53 Cf. nota 42. 
54O conceito de Drama barroco referido nesse estudo considera a idéia benjaminiana de 
“representação” do luto do homem melancólico através de cenas alegóricas. 



desde os gregos antigos, no contexto da maldição. Segundo Derrida, o julgamento 

da grafia reproduzido no mito de Platão ressalta a natureza sibilina da escrita. Conta 

o Fedro que os homens honrados e poderosos sentiam vergonha de praticar a 

logografia55; de escrever seus discursos por temerem o julgamento da posteridade 

ou de serem tomados por sofistas. Os legógrafos tinham por profissão redigir falas 

ou discursos que não eram seus nem por eles mesmos pronunciados. Por 

reproduzirem falas cujos efeitos eram manifestados na ausência de um autor, esse 

tipo de escrita não espelhava a “verdade”: “Escrevendo o que não diz, não diria e, 

sem dúvida, na verdade jamais pensaria, o autor do discurso já está na posição de 

sofista: o homem da não-presença e da não-verdade. A escritura já é, portanto, 

encenação” (DERRIDA, 1997, p. 12). 

Importante observar que no procedimento alegórico a estilização da escrita 

mantém estreita relação com o extrapolo das imagens. Nesse tipo de exercício 

usado pela escrita machadiana, têm-se dois aspectos que precisam ser 

considerados, a saber: 

 
Por um lado, a relação existente entre imagem e conceito (que aparece 
nessa visão constitutiva do alegorista, a visão ilustrativa, em que ocorre um 
ajustamento entre imagem e conceito) e, por outro, a transfiguração da 
experiência vivida (ainda que sonho e/ou embriaguez) em imagem alegórica 
(CANTINHO, 2002, p. 157). 
 

Se a adesão pela escrita imagética foi sobremodo salutar em Dom Casmurro, 

isso condiz com o espírito barroco destacado pela composição machadiana. Nela, 

toda concepção de narrativa linear, limpa e subordinada a uma “transparência 

classicista” é abandonada para dar lugar às linhas sinuosas e “hieroglíficas” da 

escrita alegórica. Em Casmurro, o esquema supremo reside no emblemático: “O 

emblemático não mostra a essência atrás da imagem. Ele traz essa essência para a 

própria imagem, apresentando-a como escrita, como legenda explicativa, que nos 

livros emblemáticos é parte integrante da imagem representada” (BENJAMIN, 1984, 

207).  

Nascida em um contexto alegórico, a rememoração do narrador é, em sua 

forma, vista para ser lida. Atentando o olhar para suas “ilustrações”, observam-se 

situações em que a passagem “real” para o espaço da imaginação comporta a 
                                                 
55 O termo responde ao que hoje é chamado de discurso. Na Grécia Antiga, só os sofistas se 
dispunham a reproduzir pela escrita a fala de outros, recebendo pelo serviço favores ou pagamento. 



velocidade de um relâmpago. Tão imprevisíveis quanto imperceptíveis são os saltos 

entre as ações representadas. Outro traço que marca a disposição da escrita 

barroca. Para Benjamin, “a essência do Barroco é a simultaneidade de suas ações”.  

Esta garante ainda “O procedimento mais radical para tornar o tempo 

presente no espaço – a secularização do tempo não é outra coisa que sua 

transformação num presente estrito – é apresentar todos os acontecimentos como 

simultâneos” (BENJAMIN, 1984, p. 218). 

É fácil constatar a força expressiva desse movimento nas reminiscências do 

narrador. Em quase tudo que é narrado, vai imbuído, agindo e falando, objetos e 

coisas destituídas de animação – árvores, livros, mar. Também as idéias abstratas – 

a noite, a imaginação, o olhar, os sonhos – ganham movimentos físicos capazes de 

se desdobrarem em ações e sentimentos humanos.  

“A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e 

se deleitem com a imaginação deles” (ASSIS, 1994, p. 110). 
 
A intrusão de coisas supervalorizadas ou de idéias personificadas impregna 
a escrita do narrador muito mais do que a ‘corporeidade’ dos personagens 
em si. ‘[...] e uma idéia me entrou no cérebro como se estivesse a esperar 
por mim, entre as grades da cancela’ (ASSIS, 1994, p. 91). 
 
 

 A supremacia das coisas sobre as pessoas violenta o status da narrativa 

objetiva e decreta o nascimento de um texto de cunho estritamente subjetivo, 

sustentado apenas pelo tecido das imagens. As “lacunas” resultantes desse tipo de 

composição partejam um material diferente, privado de vida, e insuficiente para 

gerar significação: 

 
A leitora, que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha lido com 
atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento, tanto mais que lhe 
lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência; haverá olvidado 
algumas, mas nem tudo fica na cabeça (ASSIS, 1994, p. 115, grifos 
nossos). 
 
 

Desse modo, o método alegórico seria a tentativa do narrador para “salvar” o 

reino das lembranças, fazendo-as significar. Lançadas ao império do emblemático, 

pelas mãos do alegorista, as reminiscências devastadas pelo tempo se fixam 

enquanto signos a fim de contraírem infinitas acepções. A disposição melancólica do 

narrador assevera esse gesto como única forma de divertimento possível. Tal 



“poder” desterra a virtude alegórica na escrita machadiana que, via genialidade 

melancólica da fala casmurriana, traz de volta a palavra desprovida de sua essência 

informativa e a realiza em sua mais intensa e contingente condição de expressão: “A 

linguagem segmentada não está mais a serviço da mera comunicação, e como 

objeto recém-nascido, afirma sua dignidade lado a lado com os deuses, rios, 

virtudes e outras formas naturais, fulgurantemente, a fronteira do alegórico” 

(BENJAMIN, 1984, p. 230). 

De acordo com Benjamin, ao poeta alegórico pertence à tendência em 

invocar a sensualidade poética das “coisas mortas”: “O alegorista arranca o objeto 

de seu contexto. Mata-o. E o obriga a significar. Esvaziado de todo sentido próprio, 

incapaz de irradiar qualquer sentido, ele está pronto a funcionar como alegoria” 

(LINO, 2004, p. 49). 

 
É em virtude da natureza própria do melancólico ou alegorista, que o 
objecto é privado da sua vida orgânica, transformando-se, assim, em algo 
que se constitui como a ‘chave de um saber oculto’, saber alquímico e que, 
como tal, é venerado, pois encerra em si a magia de uma estranha 
transfiguração e da qual não se detém a regra oculta que a permitiu 
(CANTINHO, 2002, p. 82). 
 
 

Mas em que consiste o trabalho alegórico do narrador machadiano? Na 

disposição em “transformar tudo em tudo”, advinda do mesmo esquema básico da 

alegoria, que é “metamorfose do vivo no morto” (LINO, 2004, p. 48). Como a morte 

não tem objeto, a alegoria é a sua expressão máxima. No mundo objetivo, que se 

conhece como realidade, o alegorista “cata” os escombros, as ruínas, as sobras 

para com elas tecer a plástica da significância. Assim age a imaginação do narrador. 

Ela soterra qualquer tentativa de objetividade:  

 
Padre futuro, estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das 
faces a Epistola e a outra o Evangelho. A boca podia ser o cálix, os lábios a 
patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e a 
língua católica dos homens (ASSIS, 1994, p. 16). 
 
 

O alegorista, tal qual o melancólico, reflete um ego que desaba 

vertiginosamente para o Nada inominável e do qual tenta emergir pela 

representação – a ascese das imagens – de sua própria angústia, de seu próprio 

mal: “Vamos agora aos embargos... E por que iremos aos embargos? Deus sabe o 
que custa escrevê-los, quanto mais contá-los. Da circunstância nova que 



Escobar me trazia apenas digo o que lhe disse então, isto é, que não valia nada” 

(ASSIS, 1994, p. 118, grifos nossos). 

 
Verdadeiramente foi o princípio da minha vida; tudo o que sucedera antes 
foi como o pintar e o vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, 
o acender das luzes, o preparo das rebecas, a sinfonia... Agora eu ia 
começar a minha ópera (ASSIS, 1994, p. 9, grifos nossos). 
 
 

O pressuposto do narrador incide na criação desse palco, a encenação de 

tudo o que anteriormente fora vivido. Suas reminiscências são acentuadas pela 

subjetividade das abstrações. A melancolia em Casmurro reflete a face símile do 

alegorista de Benjamin (1984, p. 256): “O alegorista vive na abstração”:  

 
Não me tenhas por sacrilégio, leitora minha devota; a limpeza da intenção 
lava o que haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós. 
As mãos, unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só, mas uma 
criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras 
de boca é que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como 
viam... (ASSIS, 1994, p. 16). 

 

Nesse sentido, a alegoria rastreia um dos traços mais elementares da 

condição humana: a capacidade de criar imagens. Conforme Massaud Moisés 

(1997, p. 15), os indícios das primeiras ilustrações do imaginário humano foram as 

inscrições rupestres no interior das grutas antigas. Igualmente os egípcios da 

Antiguidade se exprimiram através de um conjunto de hieróglifos a fim dar forma 

visível a um conteúdo imaginado ou abstrato. Dessa forma, a significação alegórica 

concentra em sua gênese dois planos inseparáveis. O primeiro atua na esfera da 

representação figurada e o segundo, no da significação encoberta. Sendo assim, o 

procedimento alegórico não compõe planos distintos. O que equivale dizer, com 

Benjamin (1984, p. 185), que a alegoria não pode ser mantida senão “por seu 

caráter de signo”. A polissemia instaurada por Benjamin à alegoria deve-se a uma 

identificação etimológica de dois semas. De um lado, allos (outro) e por outro, 

agoreuein, indicando a expressão “falar na ágora”. “Trata-se, assim, de usar uma 

linguagem pública, acessível a todos” (CANTINHO, 2002, p. 69). Porém, esse não é 

o único conceito identificado. A semântica da palavra foi discutida desde Aristóteles 

(A poética) passando por Cícero (De Oratoriae) até chegar a Quintiliano (Instituto 

Oratoriae) para quem o termo demonstra inteira justeza com que os padres 

medievais trataram a interpretação bíblica. Contudo, a palavra alegoria possuiu outro 



antecedente que não foi descrito pelos estudiosos acima citados, o termo uponoia 

(de uponoein). Plutarco (séculos I, II d.C.) foi o primeiro a identificar a passagem do 

termo à palavra allegoria, apresentando a similaridade entre ambos, como “operação 

de conjecturar; a partir de um dado concreto presente na percepção, tratava-se de 

inferir a idéia ou ensinamento teórico que nele estava contido” (CANTINHO, 2002, p. 

146). De uma ou outra forma, a confluência sêmica entre os termos está 

irrevogavelmente ligada à idéia de “dissimulação, ao conhecimento mediato e 

aparece, também, muitas vezes ligados à necessidade de transmitir, de uma forma 

não imediata, uma verdade de ordem superior” (p. 146).  

De uma forma de “ornamentação retórica” da Antiguidade até o que na Idade 

Média tem se encaminhado como projeto de interpretação dos textos místicos, a 

alegoria oscila na indeterminação de sentido. Apenas no sistema epistemológico do 

Romantismo, a alegoria passa a manter seu caráter alterado pela suposta distinção 

antipodal com o símbolo. Goethe, uma das representações marcantes do 

Romantismo alemão, compreende que sobre o símbolo recairia a transparência, o 

imagismo, e o hierático em contraste com a rendosa, opaca e indeterminação 

sêmica sobre a qual a alegoria era construída. 

Com efeito, um dos estudiosos da alegoria na Idade Média, Huizinga (1985), 

analisa o esquema alegórico segundo o efeito de um realismo simbólico que se 

traduz em imagens. Conforme essa noção, a separação entre o visual e a 

significância foi determina muito mais tarde, pela crítica moderna: “Todo realismo, no 

sentido medieval, conduz ao antropomorfismo. Tendo atribuído uma existência real a 

uma idéia, o espírito tem necessidade de ver essa idéia viva, e só o consegue 

personificando-a. Assim nasce a alegoria” (HUIZINGA, 1985, p. 213). 

Entretanto, toda e qualquer formulação que se tenha ostentado para com a 

relação antipodal entre alegoria e símbolo não parece diluir eficazmente a 

ambivalência dessa ligação. Como explica Eco, até o século XIII, alegorismo e 

simbolismo detinham as mesmas designações semânticas. Para ele, num ou noutro 

caso, ambos os termos comportam uma lógica de ordem figurativa e apontam para 

as sutilezas de sentenças com dupla interpretação. Modernamente reconhece-se, 

com Benjamin, a alegoria como tropo ou forma de expressão pela qual se fala de 

uma coisa para significar outra. Nisso “cada pessoa, cada coisa, cada relação pode 

significar qualquer outra” (BENJAMIN, 1984, p. 196-197). Do mesmo modo, Adolfo 



Hansen (1986) justifica a noção, apontando a alegoria como projeto de afirmar uma 

presença in absentia. 

A evidência da natureza dialética da alegoria remete-a aos princípios 

originários dos tempos míticos e ancestrais da leitura. Na base dessa escrita estão 

enleadas as interpretações dos signos da natureza e do estabelecimento de relação 

entre coisas que parecem dissociados; isso evidencia o próprio comportamento 

mítico do homem. Com a evolução desse procedimento é que se pode entender a 

alegoria moderna e barroca não como “uma convenção da expressão”, mas como 

algo que por natureza institui-se enquanto “expressão de uma convenção” 

(BENJAMIN, 1984, p. 197). 

Por seu estatuto ambivalente, a escrita alegórica é repetitiva, pois a palavra, 

por não apresentar objeto em si mesmo, lança-se em remissão infinita e transgride a 

univocidade das coisas, do mundo e do homem. No reino das significações, todos os 

elementos subordinados à alegoria oscilam em vertiginosa queda, num movimento 

sem fim. 

A condição do melancólico é a da vertigem. O personagem do drama realiza 

repetidamente o cenário da “falta”, da lacuna; inscrevendo nele numa torrente de 

imagens que possam “restituir” a face oculta da perda: “Imagina um relógio que só 

tivesse pendulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O 

pendulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha 

do tempo” (ASSIS, 1994, p. 106). Em Casmurro, a emergência desse movimento 

mostra-se explícita já no início da narrativa: “Talvez a narração me desse a ilusão, e 

as sombras viessem perpassar ligeiras [...] Vou deitar ao papel as reminiscências 

que me vierem vindo” (ASSIS, 1994, p. 3). Em todo decorrer da narrativa e, do 

mesmo modo, ao final do romance, o olhar melancólico do narrador desvela o gesto 

excessivo com que “reconta” seu passado:  

 
Eu respirava um pouco, mas pode ser que fosse do mar, meio agitado. 
Enfim, passei, acendi um charuto, e dei por mim no Catete; tinha subido 
pela Rua da Princesa, uma rua antiga... Ó ruas antigas! Ó casas antigas! 
Ó pernas antigas! Todos nós éramos antigos, e não é preciso dizer no 
mau sentido, no sentido de velho e acabado (ASSIS, 1994, p. 120, grifos 
nossos). 
 



 Seu processo detém-se num ponto: a transformação do material imagístico 

em objeto de restituição do Eu – sua condição de “redenção” pela petrificação da 

escrita: 

  
O costume valeu muito contra o efeito da mudança; mas a mudança fez-se, 
não à maneira do teatro, fez-se como a manhã que aponta vagarosa, 
primeiro para que se possa ler uma carta, depois lê-se a carta na rua, em 
casa, no gabinete, sem abrir as janelas; a luz coada pelas basta a distinguir 
as letras.  

[...] Mas o principal irá. E o principal é que os nossos temporais eram agora 
contínuos e terríveis. Antes de descoberta aquela má terra de verdade, 
tivemos outros de pouca dura; não tardava que o céu se fizesse azul, o sol 
claro e o mar chão, por onde abríamos novamente as velas que nos 
levavam às ilhas e costas mais belas do universo, até que outro pé-de-vento 
desbaratava tudo, e nós, postos à capa, esperávamos outra bonança, que 
não era tardia nem dúbia, antes total, próxima e firme (ASSIS, 1994, p. 
131). 
 
 

Benjamin considera que a intenção alegórica “procura encontrar o seu 

repouso na petrificação da significação alegórica” (CANTINHO, 2002, p. 72). E 

reforça essa condição inexorável da perda no contexto da escrita benjaminiana: 

  
A expressão de uma perda da linguagem original, em que a palavra 
encontrava em si mesma o seu carácter simbólico, isto é, a língua 
nomeadora. A escrita, tomada como tal, configura-se como a própria 
expressão de abandono do homem, resultante da queda original, e que 
originou, por sua vez, a confusão de Babel ou das línguas (CANTINHO, 
2002, p. 148). 
 
 

Contudo, o projeto benjaminiano comporta os aspectos histórico-sociais e 

filosóficos inerentes ao homem moderno; Casmurro suspende o dado social para 

imbricar-se nas veredas narcíseas de reconstituição de si mesmo. Seu ato alegórico 

consiste em fixar, através da escrita, o que estava destinado ao vazio sem fim. O 

gesto expressivo é buscar a “salvação”, lutar contra o desaparecimento absoluto das 

coisas; lutar contra o esquecimento daquilo que já foi, e que, pela palavra revive 

magicamente. Casmurro só tem isso: a tentativa de ressuscitar, pela potência da 

escrita alegórica, o que em si mesmo já estava morto. A escrita mortifica a voz – “o 

interno que não agüenta tinta” – mas também a torna matéria visível, fixável. A 

alegoria é o recurso por excelência presente na escrita do narrador, no seu espírito 

diletante, por conter em sua essência a dialética da presença “in absentia”: “ora, há 

só um modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço 



eu, à medida que me vai lembrando e convindo à construção ou reconstrução de 

mim mesmo” (ASSIS, 1994, p. 76). 

Seja a evocação “psicagogista”56 do narrador ou a intenção redentora da 

escrita alegórica em Benjamin, ambos confluem para o modo como a linguagem 

“aponta para esse paraíso intemporal, para um estado mágico e para a salvação das 

coisas no mundo” (CANTINHO, 2002, p. 72). Ambos demonstram “todo seu anseio 

para o esforço de redimir as coisas mediante a escrita” (CANTINHO, 2002, p. 72). 

Benjamin reporta-se à História da humanidade; seu projeto é filosófico. Casmurro 

envereda-se na vertente psicanalítica – e também filosófica: “minha dor é a fase 

escondida da minha filosofia, sua irmã muda” (KRISTEVA, 1989, p. 12) – da 

salvação e reconstituição de si mesmo através das representações alegóricas. 

Articulando ambas as posições, Kristeva (1989, p. 45) enfatiza: “A experiência 

imaginária nos aparecerá, ao mesmo tempo como um testemunho do combate que o 

homem trava contra a depressão e como uma gama de meios aptos a enriquecer o 

discurso interpretativo”. 

Se a recusa do narrador é a de não desabar na assimbolia, o que o conduz 

na empreitada da escritura é o sentimento enlutado aliado à idéia de representação 

de sua própria tristeza. Ele revela a experiência do Trauerspiel: o olhar melancólico 

que mergulha lenta e pesadamente na contemplação do passado com todo seu 

valor de ruína. Trata-se, também, de tentar tornar suportável, o luto que é em si, 

insuportável por natureza, escrevendo-o na ordem de uma expressão 

convencionada – as alegorias:  

 
Revela-me estas metáforas; cheiram ao mar e à maré que deram morte ao 
meu amigo e comborço Escobar. Cheiram também aos olhos de ressaca de 
Capitu. Assim, posto sempre homem de terra, conto aquela parte de 
minha vida, como um marujo contaria o seu naufrágio (ASSIS, 1994, p. 
131, grifos nossos). 
 

É bom lembrar que quando o narrador de Machado intenta estabelecer o 

gesto alegórico a partir da transmutação dos escombros recolhidos do passado; ele 

o faz de maneira violenta. Aproxima-se das imagens fantasmagóricas e as obriga a 

significar – destituindo-as de possíveis enleamentos saudosistas. Ele recolhe, de 

                                                 
56 A psicagogia indica, na Grécia Antiga, um ritual mágico ou cerimonial de evocação das almas dos 
mortos. A referência do termo sugere a disposição do narrador machadiano de “intimar” os mortos ou 
as lembranças deles a se fazerem presentes em sua narrativa. 



antemão, as impressões mais doloridas e, conseqüentemente mais eficazes, 

ressuscitando-as, deformando-as em sua aparência. E parte, sobretudo, da 

experiência mais temível, fazendo-a explodi-la em seu interior; arrancando toda bela 

e falsa aparência. O capítulo segundo mostra a representação da “denúncia”, por 

exemplo. O narrador capta as velhas dores, os desajustes e o “veneno” típico das 

insinuações do agregado e as atitudes desconfiadas da sua tia Justina: “Mas não 

adiantemos; vamos à primeira parte, em que eu vim a saber que já cantava, porque 

a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é 

que ele me denunciou” (ASSIS, 1994, p. 11). 

 
Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela 
à tarde, na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. 
[...] 
É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu, e até lhe fez 
algumas críticas, disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo [...] 
(ASSIS, 1994, p. 26). 
 
 

A idéia da representação da “dor” tem razão de ser na medida em que se 

entende a “decepção” como um momento crucial na busca pelo aprendizado através 

das experiências vividas. É o desapontamento em relação à denúncia feita por José 

Dias que marca o ponto de partida do narrador no “retorno” ao passado: “Eia, 

comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me 

esqueceu. Tive outras muitas, e piores, mas aquela nunca se apagou do meu 
espírito” (ASSIS, 1994, p. 3, grifos nossos). A “volta” às lembranças assinala 

sempre uma segunda vez na experiência passada. A primeira vez, conforme, 

Deleuze (1987, p. 34) é ainda “a vez da inexperiência”, quando não se é capaz de 

distinguir as coisas com clareza. Nesse sentido, o aprendizado do narrador se dá 

pela reconstrução de suas experiências subjetivas, numa espécie de violência tardia. 

“Ele se esforça para encontrar uma compensação subjetiva à decepção com relação 

ao objeto” (p. 34):  

 
Não podendo encobrir inteiramente esta disposição moral, cuidava de não 
me fazer contradiço com ele, ou só o menos que pudesse: ora tinha 
trabalho que me obrigava a fechar o gabinete, ora saía ao domingo para ir 
passear pela cidade e arrabaldes o meu mal secreto (ASSIS, 1994, p. 
132, grifos nossos).  
 
 



Se assim procede ao narrador, ele o faz porque usa como técnica a 

rememoração. Apenas esse procedimento, conforme Benjamin configura o gesto da 

violência dialética da alegoria – que mortifica as coisas ao mesmo tempo em que 

encerra em si a pretensão salvadora.    

Benjamin (1984), segundo a análise do trabalho alegórico desenvolvido por 

Maria João Cantinho, distingue objetivamente rememoração de memória segundo as 

funções desempenhadas por cada uma delas. Cantinho (2002) observa essa 

distinção a partir da teoria psicanalítica, de forma mais efetiva, em Theodor Reike 

(1935). As determinações da memória seriam a de proteger as impressões deixadas 

pelas lembranças; e a função básica da rememoração estaria na disposição de 

desintegrá-las, “destruí-las”. Nesse sentido, a memória seria cabalmente 

conservadora, enquanto a memória, destrutiva – no sentido de levar aos estilhaços a 

unidade organizacional imediata presente nas coisas. 

Para entender tal funcionamento, Benjamin (1984) recorre às análises de 

Freud sobre o tema do recalcamento para estabelecer claramente o que é da ordem 

da memória (inconsciente) e o procedimento atinente ao ato alegórico – em boa 

parte ligada à rememoração. Ainda. A distinção revela o modo de trabalho com que 

Proust estrutura sua obra e parece sobejar nas perspectivas bergsonianas da 

relação entre matéria e memória. 

 Há em Bergson (1997) a preocupação essencial em demonstrar, na ligação 

entre matéria e mente, duas coisas completamente distintas comumente conhecidas 

como “memória”. Segundo ele, o passado sobrevive de duas formas diferentes: “na 

primeira, nos mecanismos motores; (na) segunda em lembranças independentes” 

(BERGSON, 1997, p. 84). Uma pessoa é capaz de memorizar de cor um poema e 

adquirir certo “hábito” ou mecanismo para repeti-lo, sem nenhuma lembrança das 

situações em que o leu. Neste caso, não há consciência de acontecimentos 

passados imbricados na memória; apenas “movimentos automáticos que se 

sucedem na mesma ordem e ocupam o mesmo tempo” (BERGSON, 1997, p. 86) –, 

repetição pelo mesmo esforço. Quanto ao segundo tipo de lembrança – e a que 

realmente pode ser afirmada como “memória” – não possui nenhuma das 

características do hábito. É a imagem que se imprime necessariamente na memória. 

Quem leu um poema vai lembrar-se das ocasiões em que o leu; cada uma das 

lembranças terá, por excelência, uma data e um registro único, “e não pode 



conseqüentemente repetir-se” (BERGSON, 1997, p. 86). Bergson (1997) acredita 

que tudo o que nos acontece é recordado, mas apenas o que é útil é retido pela 

consciência. E acrescenta: “dessas duas memórias, das quais uma imagina e a 

outra repete, a segunda pode substituir a primeira e freqüentemente até dar ilusão 

dela” (p. 89).  

As ponderações bergsonianas trazem implicações bastante similares às de 

Benjamin, Baudelaire, Proust e, conseqüentemente, Machado, através de Casmurro, 

pois todos trabalham com o recurso das recordações. Se em Bergson, o passado 

deve ser atuado pela matéria, ou seja, imaginado pela mente, é porque, na 

realidade, não é a memória que emana da matéria, pelo contrário. Na interpretação 

de Benjamin sobre o fenômeno, é o procedimento alegórico que torna a escrita 

emblemática. Ele mortifica a essência para torná-la sensível. Sua função “não é 

tanto o desvendamento como o desnudamento das coisas sensórias” (BENJAMIN, 

1984, p. 207). Não menos o narrador de Machado retém em nível do sensível suas 

abstrações: “Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava 

pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os 

sentidos (ASSIS, 1994, p. 26). Sendo assim, as impressões deixadas na mente 

podem ser evocadas conforme um procedimento de “violência”, de desejo por 

interromper o curso normal das coisas – a repetição no centro da própria experiência 

cotidiana. O tedium vitae, do modo como Benjamin o compreende e que reverbera 

na voz do narrador machadiano: “Ora como tudo cansa, esta monotonia acabou por 

exaurir-me também” (ASSIS, 1994, p. 2). 

No cerne das recordações do narrador encerra-se o processo de 

rememoração tal qual entende Benjamin. Um mecanismo que compreende uma 

ralação estabelecida entre passado e presente, ao modo de uma construção 

alegórica, ou seja, uma elaboração transfigurada. Isso significa mostrar uma relação 

não de forma linear, subjugada a uma ordem lógica e predita das coisas. Ela é 

corrompida pelas manifestações involuntárias das impressões, fixadas na memória. 

Bergson igualmente explica que a memória involuntária – da ordem do intelecto – é 

incapaz de fazer uma reconstrução fiel do passado. Seguindo a mesma lógica, 

Benjamin analisa Proust e concebe o trabalho da rememoração enquanto 

entretecedura de lembrança e esquecimento; visto considerar impossível manter o 

sentido de “escolha” das impressões via ordem de causalidade e analogia. O 



passado não está na ordem da escolha, mas do “reencontro”; não se encontra na 

dispensação da inteligência voluntária, e sim da imaginação involuntária – nascida 

do desejo. Giles Deleuze (1987, p. 97), dialogando com Benjamin, sentenciam: 

“Trata-se de uma inteligência (memória) que sofre a pressão dos signos e só se 

anima para interpretá-los, para conjurar assim o vazio em que ela se asfixia, o 

sofrimento que a sufoca”.  

Nada pode se adequar melhor ao trabalho de Machado no processo de 

rememoração das lembranças casmurrianas. Obedecendo aos sinais involuntários, 

o autor abandona a expectativa de uma escritura objetiva, calcada em dados mais 

concretos da realidade – ou baseada na “boa vontade de pensar”57 – a fim de adotar 

perspectivas mais subjetivistas. Pela voz do narrador, Machado abdica da linguagem 

“árida” dos livros de jurisprudência, filosofia e política ou de obras de cunho histórico 

ou memorialista sobre regiões e lugares: “Depois pensei em fazer uma História dos 

subúrbios, menos seca e árida que as do Pe. Luís Gonçalves dos Santos, relativas à 

cidade; era uma obra modesta, mas exigia documentos e datas, tudo árido e 
longo” (ASSIS, 1994, p. 2-3, grifos nossos). 

O que incita o narrador às lembranças do passado são menos as motivações 

racionalistas de análise do seu entorno do que a busca por uma “verdade” encoberta 

pelo tempo. Ele tenta desvendar a si próprio com o anseio de compreender as 

lacunas instauradas pelo passado, e, conseqüentemente, justificar o temperamento 

melancólico em que se encontrava mergulhado no presente. Reconstituir o passado 

para garantir a inteligibilidade de sua essência no presente: “A alma da gente, como 

sabes, é uma casa assim disposta [...]. não sei o que era a minha. Eu não era ainda 
casmurro, nem Dom Casmurro” (ASSIS, 1994, p. 64, grifos nossos). Dessa 
                                                 
57 A expressão destacada como “boa vontade de pensar” refere-se à abordagem que Deleuze (1987) 
faz de Proust. Para ele, o escritor de Em busca do tempo perdido (PROUST, 2001) constrói sua obra 
combatendo a filosofia clássica do tipo racionalista. De acordo com Deleuze (1987), Proust rivaliza 
com esse tipo de filosofia, porque os critérios adotados pelo “espírito como espírito, ou pelo pensador 
como pensador” na construção da imagem do pensamento, pressupõe uma vontade premeditada de 
pensar um método centrado no ato antecipado de buscar a verdade. Disso decorre o método dessa 
filosofia. De determinado ponto de vista, a procura pela verdade seria a coisa mais natural e mais fácil 
possível: 

 
Bastaria uma decisão e um método capaz de vencer as influências 
exteriores que desviam o pensamento de sua vocação e fazem com que ele 
tome o falso por verdadeiro. Tratar-se-ia de descobrir e organizar as idéias 
segundo uma ordem que seria a do pensamento, como significações 
explicitas ou verdades formuladas que viriam saciar a busca e assegurar o 
acordo entre os espíritos (PROUST, 1981 apud DELEUZE, 1987, p. 93-94).  
 



maneira, a busca pela verdade no narrador, não é animada pela “boa vontade de 

pensar”. Mas o oposto. Como em Proust (2001, p. 94), “a busca da verdade é a 

aventura própria do involuntário”. As impressões ressurgidas para desencadear a 

narração das reminiscências estão diretamente ligadas aos signos da imaginação; 

são dadas à revelia, de modo fortuito. São os bustos pintados nas paredes da casa 

do Engenho Novo que levam o narrador a sondar os tempos idos de forma a 

construir um texto subjetivo, composto por estranhos sinais: “Foi então que os 

bustos pintados na parede entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles 

não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse 

alguns” (ASSIS, 1994, p. 3). A seleção do que se vai contar desvirtua uma verdade 

lógica formulada pelo pensamento. Ela traduz um “encontro”, isto é, “um reencontro”, 

de maneira fortuita, com as sensações passadas: “Ah! Mas não eram só os 

seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do Panegírico. Elas me 

trouxeram também sensações passadas, tais e tantas que eu não poderia dizê-las 

todas, sem tirar espaço ao resto” (ASSIS, 1994, p. 64). 

É inquestionável a relação entre a linguagem do texto machadiano e a de 

Proust. Este considera ser impossível a busca pela verdade sem uma “necessidade” 

ou a marca dela. “De fato, a verdade não se dá, se trai; não se comunica, se 

interpreta; não é voluntária, é involuntária” (PROUST, 2001, p. 94). Aquele, o 

narrador, é motivado pela falta, pela ausência, pela lacuna projetada em seu 

presente: “E isto é muito, leitor meu amigo; o coração, quando examina a 

possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a copia deles, 

fica robusto e disposto, e o mal é menor mal” (ASSIS, 1994, p. 64). 

Para reverter o quadro da monotonia e compreender o vazio em que o 

narrador se encontra, seria necessário tentar interpretar as impressões enquanto 

signos de outras muitas idéias, fazendo-as sair das sombras:  

 
Assim fiz eu ao Panegírico de Santa Mônica, e fiz mais: pus não só o que 
faltava da santa, mas ainda coisas que não eram dela. Viste o soneto, as 
meias, as ligas, seminarista Escobar e vários outros. Vais agora ver o mais 
que daquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo (ASSIS, 
1994, p. 66, grifos nossos). 
 



As “sombras” eram tudo que o inquietava, tudo o que sentira; a representação 

mais cáustica de suas reminiscências. A busca por elas era o desejo de decifrar sua 

essência: 

 
Príamo julga-se o mais infeliz dos homens, por beijar a mão daquele que lhe 
matou o filho58. Homero é que relata isto, e é um bom autor, não obstante 
contá-lo em verso, mas há narrações exatas em verso, e até mau verso. 
Compara tu a situação de Príamo com a minha; eu acabava de louvar as 
virtudes do homem que recebera, defunto, aqueles [...] (ASSIS, 1994, p. 
126-127, grifos nossos). 
 
 

O grande gesto do narrador esbarra no desejo de assegurar uma verdade: a 

verdade do tempo. E o modus operandi com que ele mergulha em suas sondagens 

consiste em “forçar” os sentidos implicados nas impressões. Ora, dar sentido aos 

signos é um ato, por excelência, alegórico. Isto quer dizer: “arrancar as coisas às 

suas correlações habituais (orgânicas), para as obrigar a penetrar, redimindo-as, 

numa nova ordem ou num novo círculo: o das significações” (CANTINHO, 2002, p. 

106). Ainda mais: extrair os signos à ordem do transitório, do incerto para configurá-

los na esteira do duradouro, do eterno é, por assim dizer, um projeto de redenção. 

Morte e ressurreição da palavra entrelaçam-se de modo intrínseco com a relação 

entre esquecimento e memória das impressões sofridas pelo narrador, de tal forma a 

aviar um tecido resultante do ato criador da rememoração. Dessa maneira, tanto 

Proust quanto Machado traz a marca da oposição esquemática entre memória e 

rememoração. A primeira consiste na proteção das impressões; a segunda trabalha 

a dissolução: 

 
Rememorar a experiência vivida deve ser entendida, assim, como o gesto 
aniquilador, que leva a cabo essa desintegração necessária da unidade 
imediata da organicidade das coisas, fazendo estilhaçar a sua falsa aparência 
(o Schein), mas esse gesto encerra em si uma pretensão redentora que é o 
estabelecimento de uma nova (re)criação ou (re)construção que obrigue as 
coisas a significar (CANTINHO, 2002, p. 105). 
 

Em Proust, na verdade do Tempo redescoberto, esse procedimento implicado 

como “ato aniquilador” é assemelhado com a palavra forçar. “Impressões que nos 

forçam a olhar, encontros que nos forçam a interpretar, expressões que nos forçam 

a pensar” (PROUST, 1981 apud DELEUZE, 1987, p. 141). Em Dom Casmurro, as 
                                                 
58 Referência ao episódio em que Príamo, rei de tróia, beija a mão de Aquiles a fim de resgatar o 
corpo do Heitor, seu filho, que morreu em combate com o então rival e também guerreiro, Aquiles. Cf. 
nota 126 de Assis (1994, p. 126).  



sensações imbricadas nas lembranças constituem justamente uma prova de que sua 

verdade, sua essência ressuscita das imagens do passado e o esforço feito para 

aflorá-las desencadeia a euforia do “real” recapturado: “Fiquei tão alegre com esta 

idéia, que ainda agora me treme a pena na mão” (ASSIS, 1994, p.3). 

As similaridades entre esses autores também permeiam o lastro filosófico das 

concepções platônicas. Ambos concebem uma imagem do pensamento calcada no 

encontro inevitável e violento com as essências. Segundo Deleuze, Platão considera 

distintas duas espécies de coisas existentes no mundo. As primeiras são “as que 

deixam o pensamento inativo ou lhe dão apenas o pretexto de uma aparência de 

atividade” (PLATÃO, 1920 apud DELEUZE, 1987, p. 100). Ou seja, a faculdade que 

temos de reconhecer os objetos do mundo – isto é uma casa, isto é uma maçã, por 

exemplo. As outras são as que nos forçam a pensar, a saber: “as faculdades (que) 

entram num exercício transcendente em que cada uma afronta e encontra seu limite: 

a sensibilidade, que apreende o signo; a alma, a memória, que interpreta; o 

pensamento, forçado a pensar a essência” (PLATÃO, 1920 apud DELEUZE, 1987, 

p. 100). 

No sentido filosófico, a linguagem em Casmurro intenta, igualmente em 

Proust, buscar uma verdade que só pode ser pensada se manifesta a dimensão 

temporal. Todo esforço consiste em saber que “toda verdade é a verdade do tempo”, 

porque se concebe o tempo perdido, ou o resgate deste, enquanto sistema de 

signos capaz de comportar, em sua essência, a compreensão da falta de um “Eu”. 

As imagens “forçadas” pelo narrador têm o poder de ressuscitar, através do desejo e 

da imaginação subjugados pela memória involuntária – ou mais estritamente pelo 

processo de rememoração – um eu prenhe de sentido. Entendida de forma mais 

cabal, a rememoração é a disposição de descrever “esse discreto silêncio sobre os 

textos roídos, fosse ainda um modo de roer o roído” (ASSIS, 1994, p. 19). 



 

5 O FAUSTO EM MACHADO OU: “O DIABO NÃO É TÃO FEIO COMO SE PINTA” 
(Dom Casmurro, Machado de Assis) 

 

 

“Uma ironia cheia de incerteza... de modo que 
nunca se sabe se ele (o autor) é responsável por 
aquilo que escreve (se existe um tema individual 
por trás de sua linguagem)”.  

Roland Barthes 
 

“Há consolações maiores, de certo, e uma das mais excelentes é não 

padecer esse nem outro mal, mas a natureza é tão divina que se diverte com tais 

contrastes, e aos mais nojentos acena com uma flor” (ASSIS, 1994, p. 95). 

Contraste, oposição, mofa, divertimento, zombaria, escárnio, sarcasmo, 

ironia: estes são sem dúvida alguns dos tropos mais expressivos desenvolvidos na 

obra de Dom Casmurro. Machado de Assis possui na sua obra um calhamaço de 

conotações irônicas que, ao lado das metáforas e das alegorias, conduzem-se 

enquanto contrapeso para a linguagem da perda e da idéia de morte travada no 

discurso do narrador. 

Há, por certo, um desejo confesso de compor o itinerário da ironia dentro da 

obra de Dom Casmurro a fim de entender que “arestas avaliadoras” foram 

justapostas para transmitir uma “verdade” observável na voz do ironista Machado. 

Porém, mapear uma semântica da ironia mostra-se bastante pretensioso ou 

derrisório, seja porque a ironia nunca esteve livre de problemas (e, em especial, 

como modo de expressão do séc. XX). Ou seja, porque ela parece ter se tornado um 

fenômeno de expressão abordado por áreas tão diversas como a lingüística e 

ciências, política, estética, religião, filosofia, psicologia, retórica e mais 

recentemente, antropologia. Sem falar na sua trajetória pela literatura. Mesmo 

assim, as idiossincrasias existentes entre as diversas pesquisas sobre o discurso 

irônico, têm apontado para tendências dominantes em determinados momentos:  

 
Numa eterna disputa pelos meios de conseguir a melhor definição, ou ao 
menos a mais esclarecedora e, ao mesmo tempo na busca de uma 
metodologia que dê conta das marcas que distinguem a ironia dos demais 
discursos caracterizados pela ambigüidade (BRAIT, 1996, p. 19). 



 
 

Este capítulo pretende voltear por entre algumas abordagens sobre o 

discurso irônico com o intuito de identificar os fatores que levaram o ironista 

Machado a constituir no personagem Casmurro uma linguagem tipicamente fundida 

entre o humor dramático e a ironia. De antemão é preciso ressaltar a predominância 

de abordagens que tenham perfilado o comportamento melancólico do narrador 

numa perspectiva de duplicidade entre disforia e euforia. Esse jogo de ausência e 

presença que aflora da primeira (disforia), uma idéia de velhice, impotência, 

dissabor, tristeza para deflagrar-se numa linguagem sátira e prazerosa, na segunda 

(euforia). Embora tal perspectiva dúplice não isente, necessariamente, o destinatário 

atual – o eu interpretador – das implicações avaliadoras no entendimento da ironia. 

Trata-se de viabilizar interpretação e procedimento irônico como estratégias 

inseparáveis do discurso; visto ironia não ser “ironia até que seja interpretada como 

tal – pelo menos por quem teve a intenção de fazer ironia, se não pelo destinatário 

em mira” (HUTCHEON, 2000, p. 22). Considerando, dessa forma, ser do 

interpretador “a responsabilidade última de decidir se a ironia realmente acontece 

numa elocução ou não (e qual é o sentido irônico)” (HUTCHEON, 2000, p. 22). 

Entender como é possível intercambiar presença do enunciador machadiano 

no locutor Casmurro, é abrir espaço para as diversas formas de dimensionar a 

ironia. Estas vão desde as considerações filosóficas, que colocam no procedimento 

irônico o aspecto moral entre as atitudes fundamentais do comportamento humano, 

bem como o procedimento lingüístico que permite focalizar a construção do 

discurso. Contudo, os contornos de uma “política da ironia” instaurados na 

linguagem de Machado na voz do narrador, implicam justapor tanto a postura 

filosófica quanto a dimensão psicanalítica da relação do sujeito com sua verdade e 

com o seu entorno. Pois a “verdade” ficcionalizada em Casmurro pode muito bem 

não coincidir com a verdade machadiana, a não ser pela constituição de um “estilo”. 

Desde já, a conotação filosófica financiada pela voz do narrador, e que parece 

coincidir com o estilo machadiano de estilizar uma concepção de mundo, conota 

àquela vincada nas marcas modernas da ironia. Contudo, ao tratar da ironia em 

Machado, devemos, antes de tudo, exorcizar qualquer posição dogmática relativa a 

uma concepção de mundo baseada numa subjetividade desenfreada e na primazia 

da “originalidade”. Os aspectos da ironia moderna deixam antever, em primeiro 



lugar, “a utilização da ironia como forma de cortar a ilusão criada pela própria obra 

de arte”; e, em segundo lugar, a relevância do procedimento irônico “em seu 

trabalho de abolir a coerência, abalar as regras da lógica, contestar o domínio 

racional” (HUTCHEON, 2000, p. 33). 

Avaliando o contexto da obra Dom Casmurro, os traços da ironia moderna 

podem revelar muito da natureza melancólica do narrador na medida em que este 

desvenda a si mesmo enquanto (re)construção de sua subjetividade. A busca por 

uma essência, por uma verdade, traça um discurso nas quais as antinomias montam 

um jogo de representações, no qual, nem sempre as “ironias” de Deus ou do destino 

revelam de forma coerente a relação do homem consigo mesmo ou do homem com 

o mundo: “O resto deste capítulo é só para pedir que, se alguém tiver que ler o meu 

livro com alguma atenção mais do que lhe exigir o preço o exemplar, não deixe de 

concluir que o diabo não é tão feio como se pinta” (ASSIS, 1994, p. 95). 

O narrador de Machado conclui que a natureza é por si mesma tão paradoxal 

e “tão divina que se diverte com tais contrastes” (ASSIS, 1994, p. 95). Mais ainda: o 

“destino” conduz e predetermina caminhos inexoráveis:  

 
E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, 
ou o resto dos restos, a saber, que minha primeira amiga e o meu maior 
amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que 
acabassem juntando-se e enganando-me [...] (ASSIS, 1994, p. 145). 
 
 

As ironias machadianas demonstram uma expectativa essencialista da 

mesma dimensão idealista em que Proust (2001, p. 129-130) reverenciava a 

“verdade”: 

 
Mas o modo fortuito e inevitável, por que surgira a sensação, constituía 
justamente uma prova da verdade do passado que ressuscitava das 
imagens que desencadeava, pois percebemos seu esforço para aflorar à 
luz, sentimos a alegria do real capturado. 
 
                       

Para ele, a “verdade” não é construída, mas “reencontrada” tal qual a postura 

do narrador machadiano. Supondo uma ligação entre o procedimento estilístico 

realizado e a ironia de base introspectiva, e, por isso mesmo, situada na relação do 

sujeito com sua verdade e com seu desejo, Machado parece conduzir uma reflexão 

no sentido de fazer valer uma intrínseca articulação “ironia/linguagem/verdade”.  



Nesse sentido, faz-se necessário abordar as teorias lacanianas que dispõem 

o inconsciente como linguagem: 

 
(1) O inconsciente funciona como uma retórica na medida em que se trata 
para o sujeito de articular sua verdade e sua linguagem a seu desejo; (2) a 
ironia é a figura retórica que supõe uma certa posição do sujeito diante da 
verdade de forma invertida; (3) a ironia revela o funcionamento do 
inconsciente, só pode se dizer pelo inverso [...] a ironia exprime uma lógica 
da inversão característica do inconsciente (ASSOUN, 1980 apud BRAIT, 
1996, p. 45). 
 
 

Arrazoadas as possíveis coincidências teóricas entre Proust, Freud, Lacan e 

Machado, pelo menos no que diz respeito ao tratamento da linguagem e da relação 

do homem com sua verdade, o discurso irônico supõe cristalizar-se enquanto 

estratégia retórica articulada pela ambigüidade e pela polissemia. Portanto, é 

compreensível a disposição de alguns estudiosos no sentido de considerarem a 

ironia “uma espécie de alegoria ou inversão” – apresentando-se com a acepção 

diferente daquilo que é literalmente exposto. O mesmo procedimento insinua-se em 

Benjamin quando afirma a alegoria como um brinquedo, um divertimento para o 

homem melancólico. Isso torna visível a correlação entre o tropo e a base afetiva em 

que o melancólico permanece ligado. Conforme Benjamin, a alegoria não é apenas 

um divertimento sem maiores conseqüências. Ela conforma humor, afetividade com 

a política de mundo: filosofia e forma de representação.  

A representação irônica parece instituir-se como linguagem do narrador 

machadiano. Aqui o jogo irônico conta com a linguagem para citar o imaginário e 

compor, pela rememoração, o interdiscurso alegórico. Valendo-se de considerações 

sobre a ironia das coisas em seus mais diversos aspectos, o autor articula no 

enunciador a prática da fala indireta – que institui diferentes possibilidades de leitura, 

bem como deixa expostos valores capazes de confirmar, retomar ou contrariar as 

concepções do homem com a sua época. As “arestas avaliadoras” estão 

intrinsecamente ligadas 

 
A uma ‘carga’ afetiva que não pode ser ignorada e que não pode ser 
separada de sua política de uso se ela for dar conta da gama de respostas 
emocionais (de raiva ao deleite) e os vários graus de motivação e 
proximidade de distanciamento desinteressado a engajamento apaixonado 
(HUTCHEON, 2000, p. 33).  
 



Por isso, a ironia machadiana resvalada na voz de Casmurro cria certo 

desconforto na medida em que ela nega qualquer certeza ao desmarcar o dito com 

uma ambigüidade: “A leitora que é minha amiga e abriu este livro com o fim de 

descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao 

ver que beiramos um abismo. Não faças isso, querida; eu mudo de rumo” (ASSIS, 

1994, p. 123). Ao que tudo indica a suposta conivência com o leitor oferece a 

possibilidade de uma reflexão sob a luz da teoria bergsoniana de “interferência de 

série”. Ou, de forma extremamente rudimentar: a correlação de sistemas e 

significados diferentes presentes numa mesma proposição frasal. Bergson (1980) 

concebe a ironia segundo um funcionamento com justaposição de significações 

díspares ou, no mínimo, diferentes efetuando, se não efeito contrastante, pelo 

menos um enunciado de natureza cômica ou satírica: 

 
A mais geral dessas oposições seria talvez a do real com o ideal: do que é 
com o que deveria ser. Ainda aqui a transposição poderá ser feita em duas 
direções inversas. Ora se anunciará o que deveria ser fingindo-se acreditar 
ser precisamente o que é. Nisso consiste a ironia. Ora, pelo contrário, se 
descreverá cada vez mais meticulosamente o que é, fingindo-se crer que 
assim é que as coisas deveriam ser. É o caso do humor. O humor assim 
definido é o inverso da ironia. Ambos são formas de sátira, mas a ironia é 
de natureza retórica, ao passo que o humor tem algo científico. Acentua-se 
a ironia deixando-se arrastar cada vez mais alto pela idéia do bem que 
deveria ser. Por isso a ironia pode aquecer-se interiormente até se 
tornar, de algum modo, eloqüência sob pressão (BERGSON, 1980, p. 
68, grifos nossos). 
 
 

Reencontrando a base psicanalítica da questão, a lógica freudiana (FREUD, 

1969) de um inconsciente revela a ironia como técnica de “representação pelo 

contrário”, ou mais precisamente, “uma coisa pode significar o seu contrário”; assim 

acontece aos “processos de figuração do sonho”. Se a concepção freudiana 

comunga uma relação do sujeito com a linguagem e a verdade, e, 

conseqüentemente, com Outro, é porque, ao elaborar uma “verdade” que não se 

encontra na ordem lógica das palavras do consciente, o enunciador conta com a 

adesão do Outro do discurso – mais precisamente ele engambela as “perspectivas” 

de um receptor. E encontra neste o palco pressuposto por onde se dá a cena da 

ironia, ou pelo menos, o seu efeito. Igualmente acontece ao narrador machadiano. 

Ao tocar no estabelecimento de uma sintonia nem sempre afável entre narrador e 

leitor, Casmurro intenta fazer do Outro da ironia coadjuvante de uma pretensa 

comunhão de “verdades” – que são, logo em seguida, paradoxalmente 



deslegitimadas. Ou não: “Pois, não, senhor; tinha perdido o gosto à morte. A morte 

era uma solução; eu acabava de achar outra, tanto melhor quanto que não era 

definitiva, e deixava a porta aberta à reparação, se devesse havê-la” (ASSIS, 1994, 

p. 137). 

Parece haver uma ambição machadiana de ressaltar o caráter alusivo da 

ironia em conivência com o que Freud dispensa aos elementos inerentes às 

relações entre o sujeito e a sua linguagem e a do sujeito com o Outro. Relações 

essas que estabelecem, por fim, um jogo de representações no qual “o percurso em 

direção à verdade é feito pela contramão, mas que o locutor conta com a sintonia do 

seu interlocutor” (BRAIT, 1996, p. 46). Só assim a ironia faz emergir o seu efeito. 

Dizer que a estratégia machadiana encontra na voz do narrador a 

representação da “realidade” feita às avessas – ou ir pela contramão do discurso – é 

o mesmo que validar tal estratégia enquanto sinal de procedimento irônico dado ao 

texto. Estudiosos tendem a apontar caminhos por onde o “efeito irônico” se mostra. 

Muitos deles têm caracterizado os “sinais” por marcadores do acontecimento. 

Quintiliano, em seu trabalho Institution Oratória, recomenda “prestar atenção entre o 

que é dito pelo locutor”, incluindo a natureza do assunto; bem como o caráter deste, 

para saber se tais elementos estão de acordo. Caso contrário, qualquer 

incongruência entre esses elementos poderia ser a evidência de que o falante tinha 

a intenção diferente daquilo que realmente pretendia dizer. Recentemente, os 

“sinais” da ironia parecem confluir para a questão da política da intenção. É a 

“intenção” do autor em fazer ironia que deve se “reconstruída” pelo interpretador – 

embora não seja essa exatamente a defesa nesse estudo – a fim de que o texto 

ganhe significado irônico. As “pistas” podem seguir cinco classificações: 

 
(1) indicações ou avisos diretos apresentados pela voz do autor (títulos, 
epígrafes, declarações diretas); (2) violações de conhecimento partilhado 
(erros propositais de fato, julgamento); (3) contradições dentro da obra 
(“cancelamentos internos”); (4) choques de estilo; (5) conflitos de crenças 
(entre o nosso e aquele que podemos suspeitar seja autor) (BOOTH, 1974 
apud HUTCHEON, 2000, p. 217). 
 

Embora a combinação dos sinais manifeste o intento formalista do estudo, é 

bom refazer a trajetória traçada pela linha psicanalítica a fim de entender o porquê 

do efeito irônico – demarcando as suposições feitas pelo interpretador na análise da 

voz do narrador machadiano. De fato, voz de Casmurro tende a desenvolver uma 



tensão entre aquilo que se comunica e o que se oculta. Se for correto afirmar a 

metáfora e a alegoria como algo “mostrado”, e, ao mesmo tempo ausente – 

presença in absentia – pode-se considerar estratégia análoga no uso da ironia em 

Dom casmurro. Em outras palavras, a freqüência com que o narrador desaponta as 

expectativas do leitor estabelece a combinação de elementos contrastantes, senão 

diferentes. Para Muecke (1978 apud HUTCHEON, 2000, p. 216): “marcar um texto 

irônico significa estabelecer, intuitivamente ou com plena consciência, alguma forma 

perceptível de contradição, disparidade, incongruência ou anomalia”.  

Em Dom Casmurro, o narrador suspende de antemão a concepção de que a 

vida de um homem solitário e melancólico pudesse constituir um cenário para a 

linguagem excessivamente piegas da morte. Já no primeiro capítulo, “a marca” do 

intento irônico é mostrada pela alusão dada ao título do livro, justificando a “alcunha” 

merecida pelo narrador: “Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no 

sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido 

consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo” (ASSIS, 1994, p. 1). 

Ressaltando o aspecto lúdico da linguagem, desde já, criativa, ele capricha: “Tudo 

por estar cochilando” (ASSIS, 1994, p. 1). Continua argumentando, ainda, com o 

objetivo de justificar o próprio livro, no segundo capítulo. Um procedimento que 

serve como indicação para “ativar” o estado de alerta do leitor e sinalizar o 

engajamento deste na suposta circunstância irônica.  

No capítulo 2, o narrador parte da estrutura típica da narrativa cronológica a 

fim de, em poucas palavras, apresentar ao leitor tanto o motivo da escritura quanto a 

perspectiva quase tridimensional da vida que leva até então. “Traceja-se” 

nitidamente a figura de um homem solitário, de hábitos reclusos e pouca 

sociabilidade: o personagem e suas palavras ou o seu silêncio, a casa de 

Matacavalos, os assombrosos bustos de personalidades antigas lançadas nas 

paredes. Sua fala destaca: “uma chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um 

poço e lavadouro” (ASSIS, 1994, p. 2). Uma casa onde se usa louça e mobília 

velhas e que contrasta terrivelmente com o movimento frenético do aspecto 

urbanizado do Engenho Novo. As disparidades são evidentes e evidenciadas por 

Casmurro: “Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, 

que é pacata, com a exterior, que é ruidosa” (ASSIS, 1994, p. 2); circunscrevendo o 

preâmbulo da cena, pelo viés da ironia, em que se dispõe a composição da 



melancolia criativa. Aliás, imagens e ironia “constituem metamorfoses do alegórico 

(BENJAMIN, 1984, p. 210). 

As sugestões para continuar o jogo das contradições são representadas de 

forma gradativa entre o que é “interno” da casa e da subjetividade do narrador para 

ser confrontado com o contexto da vida lá fora: “Pois, senhor não consegui recompor 

o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente” (ASSIS, 

1994, p. 2). Ainda convencido e convincente das incongruências, ele dispara: “O que 

aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se pôs na barba e nos 

cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o 

interno não agüenta tinta” (p. 2). 

Aqui conclui e instaura de vez o metabolismo combinatório no discurso do 

narrador: uma mistura amalgamada entre a representação densamente figurativa e o 

humor sarcástico da linguagem melancólica. Não por acaso Benjamin parece 

rematar que a metáfora e a ironia estão para o melancólico quanto o spleen está 

para Baudelaire. Justamente por saber que está desprovido de transcendência, 

submerso numa natureza privada da graça, o melancólico mergulha pesadamente 

num maquiavelismo consciente em que o riso e a “avidez insaciável por imagens” 

constituem os elementos fundamentais no sentido de salvá-lo dos perigos da 

depressão e do êxtase delirante – “O melancólico é dominado por Saturno, ‘o 

demônio’ das oposições” (BENJAMIN, 1984, p. 253). O narrador machadiano 

percebe perfeitamente esses sinais paradoxais e sinaliza sua melancolia com a 

coexistência de opostos, isentos dos julgamentos mais peremptórios: “Entretanto, 

vida diferente não quer dizer vida pior; é outra coisa” (ASSIS, 1994, p. 2). 

Hutcheon (2000) acredita que os elementos contraditórios roçam uns nos 

outros, gerando uma fricção entre o dito e o não dito da ironia. E desse jogo 

estabelece-se uma “função metairônica” que “funciona como gatilho para sugerir que 

o interpretador deve estar aberto a outros significados possíveis” (HUTCHEON, 

2000, p. 221). No caso do enquadramento de elementos irônicos traçados pelo 

autor, são perceptíveis a “junção” de coisas contraditórias, incongruentes e 

justapostas no intuito de transformar a noção piegas e jocosa do delírio melancólico 

em discurso manifestadamente criativo; ou senão, diferente: “Já sabes que a minha 

alma, por mais lacerada que tenha sido, não ficou aí para um canto como uma flor 



lívida e solitária. Não lhe dei essa cor ou descor. Vivi o melhor que pude, sem me 

faltarem amigas que me consolassem da primeira” (ASSIS, 1994, p. 143). 

Se desmobilizar o caráter solene da concepção da melancolia parece ter sido 

o intuito de Machado no texto de Dom Casmurro é porque a ironia permite o 

descarregamento de pólos antagônicos destinados a compor o seu cenário: o 

positivo e o negativo. E se o efeito irônico é decididamente sutil e flexível, ele 

demanda uma perspectiva lúdica para relativização das coisas. Isso inclui o que era 

potencialmente estabelecido no século XIX com vestígio em diversos aspectos do 

século XX até reverberar em muitos discursos dos dias atuais. Hutcheon enfatiza a 

função lúdica da ironia enquanto aquela que pode ser vista banalizando a seriedade 

essencial da arte. Do mesmo modo, isso pode ser creditado na voz do narrador 

quando este suspeita da dimensão transcendental inerente à composição de 

algumas formas de arte e, conceptualmente, estabelecidas pelo cânone: 

 
Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas como eu 
creio que os sonetos existem feitos como os odes e os dramas, e as demais 
obras, por uma ordem metafísica; minando a essência não essencial nas 
figuras dessas estruturas através da presença supérflua do ‘desocupado’: 
dou esses dois versos ao primeiro desocupado que os quiser (ASSIS, 1994, 
p. 62). 
 
 

Ao que parece, esse movimento de consciência irônica que se reflete na voz 

do narrador supõe desfrutar de plena maturidade no universo filosófico da ironia 

moderna, ecoando até chegar aos dias de hoje. O absoluto e o estabelecido cedem 

lugar à “dialética da reflexão” em que o sujeito olha-se enquanto olha o mundo. Tal 

concepção imprime no narrador uma exigência de limitação de si e do mundo; tanto 

quanto o impele a ter uma apreensão da realidade que lhe figura de forma precária e 

provisória. A consciência de si e a renúncia ao mundo dão a ele essa espécie de 

“saber saturnino” – estado de reflexão e pesquisa – de que seu mundo e seu 

entorno se encontram carentes de infinitude, e, por conseguinte, de transcendência: 

 
Assim chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste 
mundo, mas não é provável. Tenho me feito esquecer. Moro longe e saio 
pouco. Não é que haja ligado as duas pontas da vida. Esta casa do 
engenho novo, conquanto reproduza a de Matacavalos, apenas me lembra 
aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de 
sentimento. Já disse isto mesmo (ASSIS, 1994, p. 140, grifos nossos). 
 



  A natureza dessa melancolia é irremediavelmente reflexiva e irônica na 

medida em que cede a um “olhar cubista” sobre as coisas em contínua dissolução. 

Privado do poder de agir, o melancólico reconhece, aterrorizado, a sua condição de 

intensa alienação em sua relação com o mundo. Ele reflete a imagem do ângelus 

novus em Paul klee; acordando 

 
Num mundo melancólico e triste, horrorizado pela sua visão, com um olhar 
alucinado perante esse horror e encontrado apenas, diante de si, um monte 
de destroços, que quer reunir e ‘salvar’, mais uma tempestade que sopra do 
paraíso prende-lhe as asas, arrastando, impelindo-o de realizar este gesto 
(BENJAMIN, 1972 apud CANTINHO, 2002, p. 79). 
 

A linguagem Machadiana na voz do narrador incorre nesse movimento de 

contraste e estado de reflexão cuja significação só pode ser viabilizada pela escrita 

alegórica e pela ironia. Pois a matéria da ironia moderna conflui para a imagem do 

 
Homem isolado, tornado seu próprio objeto e privado pela consciência de 
poder agir. Ele aspira à unidade e à infinitude e o mundo se lhe afigura 
cindido e finito. O que se entende por ironia é a tentativa de suportar sua 
situação crítica pelo recuo e pela inversão (SZONDI, 1991 apud BRAIT, 
1996, p. 29). 
 
 

   A alquimia machadiana trata de reforçar o paradigma da (des)semelhança 

entre o carvão e o diamante; o que era e o que deveria ser; o interno e o externo na 

mesma ânsia bergsoniana da “concepção do tempo”: nem passado nem presente, 

apenas um tempo inconcluso de relativas perspectivas. Tudo que se tem é algo 

proveniente de fusões de contrários perfeitamente arrazoados pela perpetuação da 

escrita. Do mesmo modo como as madalenas proustianas desenvolveram no 

narrador Marcel momentos fecundos de experiências subjetivas; de verdades 

desencadeadas pelo desfazimento das fronteiras temporais; também o narrador 

machadiano sofreu do mesmo artifício.  

 
Proust logo percebe que há necessidade de um corte, de uma parada, de 
uma mudança de referências temporais: pede às pessoas que o 
acompanham que o deixem só, a fim de que chegue a captar o que 
acontece nesse momento privilegiado. Mas não se trata de um 
acontecimento de ordem cognitiva e sim de um fenômeno de intensidade 
existencial (GUATTARI, 1992, p. 81). 
 
  

O tempo de Casmurro não é o tempo da razão, mais o da subjetivização, “de 

passagem ao ser: “Mas o que pudesse dissimular ao mundo, não podia fazê-lo a 



mim, que vivia mais perto de mim que ninguém” (ASSIS, 1994, p. 131). Esse 

trabalho não é situado na égide de um corpus científico, mas sob a de catalisadores 

existenciais” (GUATTARI, 1992, p. 81). O mecanismo de subjetivação é 

desencadeado no narrador de Machado já ao fim do livro. O tempo é do narrador, 

mas este lhe permanece intruso; pois é um conhecimento que se configura na 

desilusão de que já não se possui conhecimento; por um tempo que não tem objeto. 

Daí a contemplação alegórica relacionada unicamente com o sujeito, transformando-

se, por isso, em verdade “subjetiva”, do qual o ironista retira o seu prazer:  

 
A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de 
reto, como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação; 
naturalmente pasmava do intruso. Corria os olhos pelo ar, buscando algum 
pensamento que ali deixasse, e não achei nenhum. Ao contrário, a 
ramagem começou a sussurrar alguma coisa que não entendi logo, e 
parece que era a cantiga das manhãs novas. Ao pé dessa música sonora e 
jovial ouvi também o grunhir dos porcos, espécie de troça concentrada e 
filosófica (ASSIS, 1994, p. 140). 
 
 

Evidentemente, a “(re)construção de si” demandada pelo narrador configura 

uma lógica bifurcada, entre o conhecimento objetivo e o agenciamento das 

singularidades capazes de demolir paradigmas científicos. Tal constituição ou 

“reconstituição de si” implica apropriação de estratégias inventivas com vocação 

para engendrar uma subjetividade; “uma cartografia feita de demarcações 

cognitivas” (GUATTARI, 1992, p.120) na qual o sujeito se posiciona em relação às 

suas angústias e aos seus afetos. Pela via inventiva soçobra o conteúdo residual 

dessa tensão: o processo da melancolia criativa fundamentada pela “lógica dos 

contrários”; pela tensão entre o literal e o figurado e numa relação muito especial 

entre o enunciador e seu objetivo de ironia; entre o ironista e o Outro: “A leitora que 

é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para 

a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça 

isso, querida; eu mudo de rumo” (ASSIS, 1994, p. 123).  

 
Tudo acaba, leitor, é um velho truísmo do que se pode acrescentar que nem 
tudo que dura, dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes 
fáceis; ao contrário, a idéia de que um compre um castelo de vento, dura 
mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da 
cabeça, e é bom que seja assim, para que não se perca, o costume 
daquelas construções quase eternas. (ASSIS, 1994, p. 121). 
 
 



O caminho traçado por Machado “possibilita dimensionar (a) ironia não como 

uma simples figura de linguagem, um desvio ou um enfeite” (BRAIT, 1996, p. 127), 

mas como mecanismo que visa “desmantelar” a presunção do discurso canônico da 

tradição literária – pautado pela objetivização da ficção e freqüentemente postulado 

nos parâmetros dos movimentos realistas e naturalistas de sua época. O autor 

institui um modelo de narrativa que vai primar pela postura crítica e digressiva do 

narrador. Desse modo, ele coloca em suspenso a homogeneidade pretendida pelo 

discurso “realista” da ficção. Salientando a adesão do leitor, cujo mecanismo é o de 

envolvimento, de sedução e de motivada cumplicidade para construção do sentido e, 

parodiando os estilos da produção literária de então, – “tudo árido e longo” – o autor 

constrói um cenário no qual reverbera a interdiscursividade de textos sagrados, 

provérbios, clássicos e citações filosóficas de cunho intimista, como por exemplo, as 

reflexões de Montaigne. O todo narrativo realiza o desmantelamento da linearidade 

e da transparência do discurso objetivo, dando lugar às exposições digressivas, aos 

assaltos da fala e dos parágrafos que interrompem os modelos de uma escrita 

ordeira e despida de subjetividades: “Já agora meto a história em outro capítulo. Por 

mais composto que este me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos 

austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação” 

(ASSIS, 1994, p. 64). 

 
Antes de ir aos embargos, expliquemos ainda um ponto que já ficou 
explicado, mas não bem explicado. Viste que o pedi (capítulo cx) a um 
professor de música de São Paulo que me escrevesse a toada daquele 
pregão de doces de Matacavalos. Em si a matéria é choca e não vale a 
pena de um capítulo, quanto mais dois; mas há matérias tais que trazem 
ensinamentos interessantes, se não agradáveis. Expliquemos o explicado 
(ASSIS, 1994, p. 117). 
 
 

“Relendo o capítulo passado, acode-me uma idéia e um escrúpulo. O 

escrúpulo é justamente de escrever a idéia, não há havendo mais banal na terra [...]” 

(ASSIS, 1994, p. 71). “Não digo mais porque é preciso acabar o capítulo, e ele não 

acabou o discurso” (ASSIS, 1994, p. 100). 

 
Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado; 
quando acabou era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar 
o meu Ezequiel aos cinco anos, um rapagão bonito, com seus olhos claros, 
já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou 
quase todas (ASSIS, 1994, p. 113). 

 



À medida que a escrita avança, avança com ela a profusão de incisos de 

volteios e desvios que garantem a intromissão de registros de falas outras – 

superpostas – contribuindo, assim, para evidenciar uma narrativa múltipla, 

heterogênea e fraturada. Essa suposta anarquia com o escrito elabora mecanismos 

“metaenunciativos” em que sobressai, na fala do narrador, o espectro da voz autoral. 

E é a partir de tal procedimento que é possível entrever a liberdade original com que 

Machado ironiza os pressupostos estereotipados da estética romântica, realista 

naturalista ou parnasianista. Através de recursos dialógicos, calcados no humor e na 

paródia, a voz narrativa desestabiliza os elementos, os usos socialmente 

estabelecidos da estética literária. A voz do narrador de Machado utiliza-se da ironia 

como forma de subversão e (des)construção de máscaras: “Mas como creio que os 

sonetos existem feitos, como as odes e os dramas, e as demais obras de arte, por 

uma razão de ordem metafísica, dou esses dois versos ao primeiro desocupado que 

os quiser” (ASSIS, 1994, p. 62). 

 

 



 

6 CONCLUSÃO: “E BEM, E O RESTO?” (Dom Casmurro, Machado de Assis)  
 

 

Restos, resíduos, sobras, saldo, resquícios, sobejo, vestígio... Ou ainda, como 

insinua o título do último capítulo, resultado, resumo ou produto de um somatório 

geral das idéias da narração. É que parece indicar a leitura final da história de 

Casmurro. Embora a suposta pretensão de Machado para se chegar a uma 

apreensão concisa do conteúdo narrado se revele suspeita. Em se tratado de um 

narrador emblemático, Dom Casmurro desfere um golpe de misericórdia nas nossas 

expectativas de leitor em encontrar “resultados” para o fim de suas rememorações.  

Em termos de uma estrutura organizacional da narrativa, Machado comunga 

com o narrador em optar por um esquema que se quer semelhante ao arquétipo das 

estruturas tradicionais. 

Pode-se perceber, na apresentação, logo depois da justificativa do título do 

livro, como o narrador compõe o cenário. Estão presentes todas as nuances do 

espaço e detalhes do personagem principal, situando-o num contexto propício, 

segundo um indivíduo misantropo e cansado da monotonia: 

 
Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria; fi-la construir de 
propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas 
vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo 
a casa em que me criei na antiga Rua de Matacavalos, dando-lhes o 
mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e 
pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz: é o mesmo prédio 
assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas 
e salas (ASSIS, 1994, p. 1-2). 

 
 

O conflito ou nó evidencia-se já no terceiro capítulo através da denúncia do 

agregado José Dias. Este insinua a mãe do narrador o namoro do filho dela com a 

filha do Pádua, o vizinho: 

 
– Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me 
parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do 
Tartaruga, e esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a 
senhora terá muito que lutar para separá-los (ASSIS, 1994, p. 3). 
 

 



O clímax aparece no capítulo CXXIII para quebrar a rotina marital de Bentinho 

e Capitu com o intuito de aí se instalar o inferno da suspeição de adultério entre a 

esposa do narrador e o amigo do casal, Escobar:  

 
A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o 
cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem 
algumas lágrimas poucas e caladas... 
[...] 
Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da 
viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a 
vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã 
(ASSIS, 1994, p. 125-126). 
 

 
A partir de então, o encaminhamento para o desvendamento da história ou da 

suposta traição a que o narrador foi submetido, passa por fortes transformações. 

Recheado de volteios, incisos e conjecturas irônicas, lapsos e hiatos, o caminho 

para o desfecho é bifurcado em sinuosos labirintos por onde não só se perdem as 

perspectivas da estrutura da narrativa, que se pautem por moldes tradicionais, como 

também a submete a indeterminações quando dissimula a figura do próprio 

narrador. Dessa forma, o caráter escritural da narrativa constrói-se como semblante 

espectral da voz que murmura sua história. Na elaboração das figuras que compõem 

o cenário da perda e da falta desvela-se o interstício dos significados voláteis. O 

texto machadiano torna-se assim, pura fantasmagoria. 

Nesse sentido, a escrita machadiana prefigura-se num gesto pós-moderno de 

escritura em que o texto final recai no vazio das significações. O narrador reitera, 

num dos últimos capítulos, essa sensação de “crer que era vítima de uma grande 

ilusão, uma fantasmagoria de alucinado” (ASSIS, 1994, p. 137) quando descarta 

definitivamente a apreensão do que se quis alcançar:  

 
Não é que haja efetivamente ligado as duas pontas da vida. Esta casa do 
Engenho Novo, conquanto reproduza a de Matacavalos, apenas me lembra 
aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. 
Já disse isto mesmo (ASSIS, 1994, p. 139).  

Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa, e, mais 
tarde, quando vim para Engenho Novo, lembrou-me fazer esta reprodução 
por explicações que dei ao arquiteto, segundo contei a tempo (ASSIS, 1994, 
p. 141).  
 
 



Parafraseando o personagem Casmurro, “uma pergunta tardia”: e então, o 

que nos pode revelar as peregrinações rememorativas do narrador? Ou ainda: o que 

nos revela a escrita machadiana? 

Embora seja condição inerente da linguagem a interrupção da enunciação 

num gesto de debruçamento sobre si mesma – a fim de colocar em evidência a 

interdiscursividade que envolve a relação entre os sujeitos na construção do sentido 

da narrativa -, a proposta de escrita em Machado não garante quaisquer seguranças 

de apreensão de um significado. Uma suposição, porém, pode ser viável: a 

elaboração da escrita que se omite, propositadamente: “Nada se emenda bem nos 

livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. [...]. É que tudo se acha 

fora de um livro falho, leitor amigo” (ASSIS, 1994, p. 66). 

Talvez se possa considerar que as imagens e representações encenadas no 

teatro da escrita machadiana geram condições diferentes em cada tomada do olhar 

do interpretador. E se tudo que foi demonstrado neste estudo parece tender para 

uma busca pela conformidade de teorias de áreas tão diversas como a filosofia, a 

psicanálise, a estética ou mesmo a crítica literária, é porque a episteme ocidental 

não conhece outra forma de construção de sentidos senão comparando, 

confrontando ou fazendo analogias. Convém admitir que o espaço da ficção em 

Machado seja de pura virtualidade em que o recurso imagético desvela todo seu 

caráter sibilino. Somente a partir deste paradigma se pode perceber um debrum de 

pressupostos e inferências, com sinais contextuais e marcadores textuais 

específicos, como é o caso das metáforas e das ironias, capaz de apontar para um 

sentido, ainda volátil, da obra. No entanto, isso só não basta. 

Sobre o autor! O autor! Lembremos, então, que o caminho adotado por 

muitos para se chegar a um possível entendimento da obra perpassa anteriormente 

pelas determinações do autor – como querem os defensores da política da intenção. 

Embora fosse viável pactuar com tal idéia, necessário seria interpretar toda a 

arquitetura contextual em que o autor estivesse envolvido. Ainda assim não 

demonstraria isso, a segurança de um sentido apreendido. Basta, para tanto, nos 

reportamos aos vários exemplos de como Machado não permanecia submetido às 

disposições da ética ou da estética das tradições políticas realistas, românticas ou 

parnasianas do seu entorno.  



Além disso, “contexto” é um termo demasiadamente inclusivo que pode 

resvalar-se tanto para a armação social, histórica, ideológica, política, geográfica, 

filosófica de uma época, quanto sugere “o conjunto de suposições de fundo contra 

as quais você interpreta uma elocução” (SMITH, 1989 apud HUTCHEON, 2000, p. 

205). E nesta última, inclua-se aí o contexto enquanto território referencial do próprio 

interpretador – sem as acusações do uso do famigerado anacronismo – já que 

entendemos o termo (contexto) não como algo dado, “uma entidade positivista que 

existe fora da elocução” (HUTCHEON, 2000, p. 209). O contexto não é via de mão 

única, pelo contrário.  

 Assim sendo, o trabalho de espionagem sobre a vida do autor e sobre o 

entorno do texto lido presume esse liame, essa fresta por onde escorrem todas as 

determinações objetivas e as certezas das acepções positivistas.  

Parece possível observar em Machado uma preocupação em respaldar no 

Dom Casmurro uma escrita que respondesse ao eco vazio do narrador tanto quanto 

supusesse salvar a narrativa pelo poder da criação, ou melhor, da ficção. Como 

exemplo disso, tem-se uma seqüência narrativa que é corrompida e fragmentada 

pelo pouco valor dado ao teor da história – dispondo para esta apenas os últimos 

capítulos, contados de forma surpreendentemente resumida: 

 
Tinha então pouco mais de dezessete... Aqui devia ser o meio do livro, mas 
a inexperiência fez-me ir atrás da pena, e chego quase ao fim do papel, com 
o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la a grandes 
pernadas, capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em 
resumo (ASSIS, 1994, p. 102). 
 
 

“Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor pegue de si, morto de 

esperar, e vá espairecer a outra parte; casemo-nos” (ASSIS, 1994, p. 105). 

Na tentativa de pôr em relevo a debilidade da narrativa juntamente com o 

perfil volátil do personagem principal, o autor encomenda a substituição da história 

pela estória e cria na voz de Casmurro uma dimensão semiológica afetiva. Uma 

subjetividade em estado contingente em que não cessa de fluir linguagem onírica, 

alegórica e autopoética.  

Portanto, não é quanto ao resto ou ao saldo ou o que sobra da narrativa 

enquanto construção de uma história ou reconstrução de si mesmo, na confissão do 

narrador-personagem. Poderíamos pensar em restos; despojos, destroços, ruínas 



por onde resvala facilmente qualquer pretensão de esclarecimento sobre o conteúdo 

do texto lido. Narrativa, escritor e narrador desabam, deslizam pelo veio da escritura.  

Soçobram as imagens, pois “ao cabo pode ser que tudo fosse um sonho”, e que, 

afinal:  

 
É impossível que algum Homero não tirasse da minha situação muito 
melhor efeito, ou quando menos igual. Nem digas que nos faltam Homeros, 
pela causa apontada em Camões; não, senhor, falta-nos é certo, mas é 
porque os Príamos procuram a sombra e o silêncio. As lágrimas, se as têm, 
são enxugadas atrás da porta, para que as caras apareçam limpas e 
serenas; os discursos são antes de alegria que de melancolia, e tudo passa 
como se Aquiles não matasse Heitor59 (ASSIS, 1994, p. 127). 

 

                                                 
59 A nota de rodapé de n. 127 de Assis (1994, p. 127), em referência ao Canto V estrofe 97, de Os 
Lusíadas, em que a poesia Camoniana lastima a ausência de poetas como Homero e Virgílio em 
Portugal, não por falta de índole, mas por “[...] não se ver prezado o verso e rima, / Porque quem não 
sabe a arte, não a estima”. 
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