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Que é o homem senão uma duplicata de alma e de corpo? 

Uma duplicata de olhos, de orelhas, de braços, de pernas, de 

ombros. Tem, é certo, um só nariz; mas esse nariz é uma 

duplicata de ventas. Tem uma só boca, mas essa boca é uma 

duplicata de lábios. Tudo neste mundo é duplicata. 

                                                      Machado de Assis 

 

 

 

Gli occhi, il naso, la bocca, gli orecchi, il torso, le gambe, le 

braccia, le mani, non ho potuto mica alterarli. Truccarmi, 

come un attore di teatro? Ne ho avuto qualche volta la 

tentazione. Ma poi ho pensato che, sotto la maschera, il mio 

corpo rimaneva sempre quello...e invecchiava!1 

                                               Luigi Pirandello 

 

 

                                                           
1
 Os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, o tronco, as pernas, os braços, as mãos, não pude jamais alterá-

los. Maquiar-me, como um ator de teatro? Tive algumas vezes a tentação. Mas depois pensei que, sob a 
máscara, o meu corpo permanecia sempre o mesmo... e envelhecia! (Luigi Pirandello). 
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RESUMO 

 

A presente tese se propõe a identificar possíveis aproximações e diferenças entre os 

romances Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), do escritor brasileiro Machado 

de Assis, e Uno, nessuno e centomila (1926), do escritor italiano Luigi Pirandello. 

Considerando que os dois autores ocupam lugar de destaque nas literaturas brasileira 

e italiana, respectivamente, e que ambos observaram e vivenciaram transformações 

marcantes em suas respectivas sociedades, o Brasil do período imperial, e a Itália pós 

risorgimentale, verificaremos como os dois, a seu modo, compõem uma arte literária 

na qual é possível alcançar a consciência social e moral de cada um. Tentaremos 

alcançar, ainda, o sentimento de inquietação, de ansiedade, de medo, de dúvida, de 

interesse, de vaidade, de ambição enfim, o desejo de ser das personagens, as quais 

representam o homem de final do século XIX e início do século XX, com características 

que apontam para o sujeito de identidade fragmentada, em busca de um lugar no 

mundo, mesmo que para conseguir tal lugar renuncie sua essência e adote uma 

aparência correspondente a todas as imagens que a sociedade lhe atribui. Os 

protagonistas Brás Cubas e Vitangelo Moscarda nos conduzirão pelas trilhas da 

consciência de cada um, as quais demarcam a fronteira da essência em desarmonia 

com a aparência. Críticos como Roberto Schwarz, Alfredo Bosi, Leone de Castris, entre 

outros, nos darão o amparo teórico necessário para um estudo comparado entre dois 

autores que, como poucos, souberam expressar, por meio de suas personagens, a 

difícil relação do homem consigo mesmo e com o universo que o circunda. 

 

Palavras-chave: Machado de Assis, Luigi Pirandello, Essência, Aparência, Vida, Forma. 
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ABSTRACT 
 

 
This thesis proposes to identify possible similarities and differences between the 

novels Memórias Póstumas de Brás Cubas (1981), by the Brazilian writer Machado de 

Assis, and Uno, Nessuno and Centomila (1926), by the Italian writer Luigi Pirandello. 

The two authors have prominent respective places in Brazilian and Italian literature, 

and both observed and experienced remarkable changes in their societies Brazil's 

imperial period, and Italy’s post-risorgimentale period. We will verify how each author 

composes a piece o literary art in which it is possible to achieve the authors’social and 

moral conscience. We will also attempt to achieve thefeelings of restlessness, anxiety, 

fear, doubt, interest, vanity, ambition: in summary, the desire of the characters to 

exist, which represents man at the end of the nineteenth century and commencement 

of thetwentieth century. The characters’ features point to fragmented identity, in 

search of a place in the world, even if he needs to renounce his essence and to adopt a 

corresponding appearance to all images that society assigns to him in order to achieve 

such a place. The protagonists, Brás Cubas and Vitangelo Moscarda, will lead us along 

the paths of consciousness of each, which demarcate the border between essence and 

appearance. Critics such as Roberto Schwarz, Alfredo Bosi, Leone Castris, among 

others, will give us the theoretical support necessary for a comparative study between 

the two authors, whom, like few others, knew how to express, through their 

characters, the difficult relationship of man with himself and with the universe at large.

  

Key words: Machado de Assis, Luigi Pirandello, Essence, Appearance, Life, Form. 
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RIASSUNTO 

 

Questa tesi si propone di individuare le possibili analogie e differenze 

tra i romanzi Memorias póstumas de Brás Cubas (1881) dello scrittore 

brasiliano Machado de Assis, e Uno, nessuno e centomila (1926) dello 

scrittore italiano Luigi Pirandello. Considerando che i due autori occupano 

un posto di rilievo nelle letterature, rispettivamente, brasiliana e 

italiana, e che entrambi osservano e vivono cambiamenti notevoli 

all'interno delle civiltà alle quali appartegono - il Brasile del periodo 

imperiale e l'Italia post-risorgimentale -, studieremo come 

i due scrittori, ognuno alla propria maniera, danno vita a un tipo di 

letteratura in cui è possibile raggiungere una coscienza sociale e morale. 

Cercheremo di analizzare atresì i sentimenti di irrequietudine, 

ansia, paura, dubbio, interesse, vanità, ambizione e, infine, il desiderio 

d'essere dei personaggi, rappresentativi dell'uomo della fine dell'Ottocento 

e dell'inizio Novecento: caratteristiche riconducibili alla questione 

del soggetto dall'identità frammenta, in cerca di un posto nel mondo, e che 

per raggiungerlo rinuncia alla sua essenza e adotta un aspetto che 

corrisponde a tutte le immagini che la società assegna a esso. I 

protagonisti Brás Cubas e Vitangelo Moscarda ci conducono attraverso i 

sentieri della loro coscienza, delimitando il confine tra essenza e 

apparenza. Critici come Roberto Schwarz, Alfredo Bosi, Leone Castris, tra 

gli altri, ci daranno il supporto teorico necessario per uno studio 

comparato tra due autori che, come pochi altri, hanno saputo esprimere, 

attraverso i loro personaggi, il difficile rapporto dell'uomo con se stesso 

e con l'universo esistente fuori di lui. 

 

Parole-chiave: Machado de Assis, Luigi Pirandello, Essenza, Apparenza, Vita, Forma.  
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INTRODUÇÃO 

 

Analisar a obra de Machado de Assis, mais de um século após sua morte, é 

correr o risco de dizer o já dito, tal a variedade de estudos sobre a obra de um dos 

mais notáveis nomes da Literatura Brasileira. Mas seu legado continua aceso e a 

chama com que toca o olhar do leitor sobre detalhes do cotidiano, presentes em sua 

arte, nos alertou sobre a possibilidade de um encontro entre o nosso grande “bruxo” e 

Luigi Pirandello, escritor italiano, também conhecido como um dos grandes nomes que 

representam a Literatura Italiana, seja como romancista, seja como dramaturgo.  

O presente estudo é uma continuação do nosso olhar sobre a obra do siciliano 

Luigi Pirandello, o qual teve a sensibilidade de sentir a vida como um grande palco 

onde o sujeito deixa fluir toda sua dificuldade de se ver e de ser visto pelos outros. 

Nosso estudo sobre Pirandello teve início em 2009, no curso de Mestrado em Letras 

pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Naquela ocasião, sob a orientação da Profª 

Drª Odalice de Castro Silva, dentro do projeto de pesquisa “Bibliotecas pessoais: 

escritores, historiadores e críticos literários”, apresentamos o percurso de Pirandello 

na luta por uma posição dentro do “Campo literário”, bem como sua formação 

intelectual como leitor de seus precursores e seu processo de “desleitura” que 

resultou na composição de uma obra literária carregada de um estilo único o qual lhe 

confere um novo nome no Cânone literário. 

Na presente pesquisa nosso desafio é apreender elementos que, de alguma 

forma, indicam proximidades e diferenças entre os dois autores. As observações serão 

feitas a partir do modo como observam a sociedade de seu tempo e dela extraem 

elementos que contribuem para a composição de uma obra de ficção que os distingue 

um do outro e dos demais, pela genialidade com que apresentam as nuances do 

homem de fins do século XIX e início do século XX.  

A pesquisa terá como objeto de análise os romances Memórias póstumas de 

Brás Cubas (1881), de Machado de Assis, e Uno, nessuno e centomila (1926), de Luigi 

Pirandello. Maurício Santana Dias nos auxiliará com a tradução do romance de 

Pirandello para a língua portuguesa: Um, nenhum e cem mil (2001). Outras obras dos 

dois autores serão apontadas, ao longo do estudo, as quais dividem com os 

supracitados romances as dificuldades do homem de ser e de estar no mundo. 

Machado de Assis e Pirandello envolvem o leitor em uma viagem à 

consciência das personagens Brás Cubas e Moscarda. Ambos representam o homem 

que se olha e se vê um “estranho” para si e para os outros. Os dois protagonistas têm 

em comum a sensação de estranhamento de serem diferentes do que gostariam de 

ser. 
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A descoberta de um pequeno defeito no nariz desencadeia em Moscarda, 

protagonista de Uno, nessuno e centomila, uma série de reflexões e interrogações que 

desestrutura radicalmente sua vida psicológica e social. A ideia fixa de construir um 

emplasto para sanar a melancolia da humanidade faz de Brás Cubas, personagem de 

Memórias póstumas de Brás Cubas, um homem frustrado por não alcançar a fama. São 

estas as características principais dos protagonistas que ora os aproximam, ora os 

diferem e que os conduzem a um sentimento comum: o sentimento da não existência. 

Moscarda não existe como um simples cidadão como ele gostaria. Existe 

como Gengê, como “usuário”, como “fantoche”, como “marionete”, como 

“homúnculo”. Brás Cubas não existe como criador do emplasto que salvaria a 

humanidade da melancolia, como deputado, como ministro, como marido, como pai 

que não foi. Existe como o simples cidadão Brás Cubas. Não ser um simples cidadão e 

ser um simples cidadão é o paradoxo que separa os protagonistas e que, ao mesmo 

tempo, os aproximam pelo sentimento de incompletude, da não existência, de 

exilados no mundo.    

Desempenhar diversos papéis frente à sociedade constitui o drama de 

Moscarda. Não desempenhar diversos papéis frente à sociedade constitui o drama de 

Brás Cubas. Daí a luta diária dos dois protagonistas: um luta para diluir as diversas 

imagens que a sociedade lhe atribui, o outro luta para se encaixar nas diversas 

imagens do que ele deseja ser. Essa luta representa o ponto de oposição entre 

essência e aparência que isola os protagonistas do curso natural da vida, e os 

transformam em “bonecos” e “marionetes” cristalizados pela forma social a qual 

Pirandello define como Trappola sociale, (Armadilha social). 

Nosso intuito é mostrar como Moscarda se desvincula das “cem mil” imagens 

que a sociedade lhe atribui e passa a ser apenas “um”, o Moscarda; e como Brás Cubas 

deixa de ser apenas “um” e tenta um encaixe nas “cem mil” imagens do que ele deseja 

ser. Daí o doloroso processo do ser e do não ser que une os protagonistas no tocante à 

angústia e que os difere no tocante ao interesse de cada um: Brás Cubas demonstra 

interesse pelo reconhecimento, pela fama, “sede de nomeada”; Moscarda demonstra 

interesse de libertar-se das imagens que os outros lhe atribuem. 

Para acompanhar o processo de busca das personagens por uma identidade 

distribuiremos a pesquisa em quatro capítulos. No primeiro capítulo, Os autores, 

apresentaremos os autores e os contextos social e histórico onde cada um ambientou 

sua obra. Faremos uma apresentação dos romances em análise dando atenção 

especial aos protagonistas, Brás Cubas, do romance de Machado de Assis, e Vitangelo 

Moscarda, do romance de Pirandello. 
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No segundo capítulo, Recursos de representação das crises, apontaremos 

alguns recursos que caracterizam crises que permeiam o cotidiano das personagens 

como a questão das máscaras, a identidade fragmentada, a alienação, a loucura, 

elementos que traduzem o mal estar das personagens diante da vida, que ora 

aproximam ora distanciam os autores pelo estilo com que cada um compõe sua obra.  

No terceiro capítulo, Os caminhos da tragédia, faremos um esboço do trágico 

e do pessimismo presente nas duas obras, dando atenção especial à originalidade com 

que Machado de Assis e Pirandello exprimem a fragilidade do homem em meio às 

convenções sociais. A vida é, para Pirandello, uma “tragédia”, não uma “farsa”. 

Segundo Raymond Williams: “há um tipo de tragédia que termina com o homem nu e 

desamparado, exposto às tempestades que ele mesmo desencadeou” (Williams, 2002, 

p. 143). É esse o contexto da nossa viagem à consciência dos protagonistas, verificar o 

resultado das escolhas que eles fizeram que de “um” e “cem mil” passaram a ser 

“nenhum”, caracterizando, assim, o trágico e o pessimismo presentes nas duas obras. 

No capítulo quatro, Da gargalhada ao riso amargo, apresentaremos o sentido 

do humor que permeia os dois romances, observando especialmente o humorismo 

como “sentimento do contrário”, em Pirandello, e o humor que envolve uma forma de 

“auto-ironia”, em Machado de Assis. De acordo com Augusto Meyer: 

 

Quem humoriza tem a ilusão do camarote, pensa que está acima dos 

outros, pobres diabos lá na plateia. É verdade que o humour envolve 

uma forma de autoironia, como se tratasse de evitar o ridículo 

dessa ilusão. Mas o humorista depende do seu espetáculo e 

afirma o direito de julgar (Meyer, 2008, p. 61). 

 

Para Pirandello o humor perpassa o cômico e extrai de quem observa o “riso 

amargo”. É esse o trajeto que percorreremos na pesquisa, como os protagonistas se 

movimentam dentro do espetáculo que é a vida e nesse espetáculo provocam o riso 

do espectador sobre si e vice-versa, e como os autores mostram a diferença entre o 

riso cômico e o riso amargo.   

Nosso propósito é verificar como dois autores, embora oriundos de 

continentes distintos, separados por culturas e histórias diferentes, assemelham-se 

pela capacidade de trazer para o universo da ficção as crises pertinentes ao homem 

contemporâneo por meio de técnicas de composição literária que ultrapassam as 

convenções de seu tempo. Tomando as palavras de Helena Tornquist: “não basta 

apontar similaridades temáticas; importa mostrar como e porque os intercâmbios 
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entre diferentes textos foram possíveis” (Tonrquist, 1996, p. 80). As crises que marcam 

o cotidiano dos protagonistas nos ajudarão a identificar o modo como os autores 

captam elementos do comportamento humano e dão a estes elementos caráter de 

ficção. 

Para Sandra Nitrini, comparar duas literaturas implica “apreciar seus 

respectivos méritos” (Nitrini, 2010, p. 19). É esse o nosso intuito, apreciar a genialidade 

com que Machado de Assis e Luigi Pirandello colocam o leitor em contato com duas 

literaturas que cultivam, respectivamente, o que o olhar dos dois autores absorve do 

comportamento de duas nações distintas as quais apresentam traços comuns, que a 

literatura nos permite identificar. 

Tania Carvalhal nos dá sua contribuição teórica ao afirmar que a Literatura 

Comparada “designa uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais 

literaturas” (Carvalhal, 1986, p. 5). O confronto que faremos entre Machado de Assis e 

Luigi Pirandello será a partir das crises cotidianas enfrentadas pelos protagonistas Brás 

Cubas e Vitangelo Moscarda, os quais representam outras personagens que também 

expressam aspectos culturais e aspectos do comportamento humano, características 

que universalizam as duas obras. 

Não é nosso intuito mostrar em que medida Machado de Assis influenciou 

Pirandello, ou vice versa, já que são contemporâneos, mesmo Pirandello tendo nascido 

duas décadas depois de Machado e o forte de sua trajetória literária ter acontecido 

nas três primeiras décadas que marcam o início do século XX. Enquanto Machado 

morre em 1908, Pirandello morre em 1936, ambos escreveram até dias antes de 

morrer. A nossa proposta é verificar em que pontos a escritura dos dois autores 

dialogam a partir de temáticas que revelam as dificuldades do homem frente a sua 

existência, e em que pontos diferem a partir do estilo que cada autor imprime em sua 

arte. 

Vale lembrar que temáticas como “vida e forma”, o olhar da opinião pública, 

“ser e parecer”, o mundo, o espelho, a máscara, a identidade fragmentada, entre 

outras, vão se repetir em toda a pesquisa por serem consideradas elementos 

desencadeadores das crises que causam no homem o sentimento de alienação, de 

loucura, de pessimismo, de tragédia, enfim, o sentimento da morte do espírito como 

forma de passar pela vida e não viver.   

Existe um número considerável de estudos sobre a obra de Machado de Assis 

ressaltando a ênfase com que o escritor, por meio de sua fantasia e imaginação, 

reflete sobre situações que envolvem o homem e o seu entorno. Mas estudos 

comparados entre Machado de Assis e o escritor italiano Luigi Pirandello ainda não 

somam um número notável entre as pesquisas no Brasil. Mauro Sérgio está entre os 
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que pesquisam os dois autores com a dissertação de mestrado intitulada Pirandello e 

Machado de Assis: um estudo comparado, de 1989. Outro exemplo é o estudo de Délia 

Cambeiro: O diálogo sui generis entre um defunto autor e um morto vivo. Uma leitura 

de Memórias póstumas de Brás Cubas e O falecido Mattia Pascal. 

Nossa pesquisa poderia ser entre os romances Memórias póstumas de Brás 

Cubas e O falecido Mattia Pascal, já que ambos atuam como defuntos, bem como 

poderia ser entre o romance Uno, nessuno e centomila e o conto O espelho, de 

Machado de Assis, já que ambos mostram a fragilidade do homem frente ao olhar da 

sociedade a ponto de diluir sua imagem e passar por um doloroso processo de 

fragmentação da identidade. 

Nossa opção por Uno, nessuno e centomila, ao contrário de O falecido Mattia 

Pascal é que não pretendemos analisar os protagonistas como defuntos, mas como 

homens. Pascal é um defunto fictício que se aproveita de um erro de reconhecimento 

que sua família faz diante do corpo de um afogado, foge de um casamento infeliz e das 

convenções sociais e passa a assinar como Adriano Meis. Esse, incomodado com a falsa 

identidade não reconhecida em cartório, finge suicídio e vive uma segunda morte. 

Pascal não passa pelo crivo da morte física como Brás Cubas e sim por um processo de 

morte civil, identitária, social. 

Nosso propósito é mostrar as semelhanças a partir das diferenças entre um 

morto de essência viva, Brás Cubas, e um vivo de essência morta, Moscarda, por meio 

de temáticas que envolvem adultério, loucura, alienação, interesse, pessimismo, 

tragédia, humorismo e ironia, dando atenção especial à trajetória dos protagonistas 

não como defuntos, mas como homens que, em busca de um ajuste entre essência e 

aparência, entram no arriscado universo do “ver-se viver”, perdem o controle sobre 

sua existência e transformam a vida em uma tragédia.  

É importante ressaltar que outras obras poderão reforçar semelhanças entre 

Machado de Assis e Pirandello. Aproximações possíveis entre a peça Enrico IV, de 

Pirandello, e o conto O alienista, de Machado de Assis, obras que refletem sobre a 

loucura que acomete as personagens; entre os romances Dom Casmurro, de Machado, 

e L’esclusa, de Pirandello, obras que apontam uma suposta traição da protagonista 

Capitu, heroína machadiana, e Marta Ayala, heroína pirandelliana; entre o romance 

Quincas Borba, de Machado, e a novela Limões da Sicília, de Pirandello, obras que 

esboçam as relações pautadas em interesses, entre outras, fazem parte de um 

universo de personagens que confirmam proximidades temáticas entre os dois 

autores.    
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CAPÍTULO 1- OS AUTORES 

 

 

É fatal que, de algum modo, a arte esteja relacionada 

com a sociedade, já que a arte é feita pelo homem e o 

homem (mesmo que seja um gênio) não está isolado: 

vive, pensa e sente de acordo com sua circunstância2. 

                        Ernesto Sabato 

 

O pensamento de Ernesto Sabato nos ajuda a entender o desabrochar de uma 

obra literária e, ao mesmo tempo, nos faz pensar sobre que elementos do cotidiano 

são considerados relevantes para fertilizar a imaginação de um artista, e como esses 

elementos, somados a certos acontecimentos históricos, contribuem para a 

composição de um projeto literário. 

Desse modo, entendemos que tanto Machado de Assis (1839-1908) quanto 

Luigi Pirandello (1867-1936), representam, em suas respectivas obras, elementos 

específicos dos cotidianos, respectivamente, brasileiro e italiano. A partir de uma 

abordagem literária individual e consciente, os referidos autores expressam, em sua 

arte, um universo de personagens que carregam traços acentuados das sociedades 

brasileira do período imperial e italiana do período que marca a passagem do século 

XIX para o século XX. 

É interessante ressaltar que por mais que uma obra expresse traços 

específicos de situações que o escritor “vive”, “pensa” e “sente”, será uma criação 

ficcional, de cunho individual. Machado de Assis adverte sobre esse processo: “Se a 

missão do romancista fosse copiar os fatos, tais quais eles se dão na vida, a arte era 

uma coisa inútil; a memória substituiria a imaginação” (Assis, 1997, p. 844). Sendo 

assim, acredita-se que pela individualidade o escritor mergulha no mundo da 

imaginação e assim desenvolve um processo único de criação literária o qual lhe 

confere originalidade. 

Sobre Machado de Assis, Augusto Meyer observa que: “Ninguém como ele 

afirmou na obra literária a sua individualidade e a nossa nacionalidade” (Meyer, 2008, 

p. 129). Já sobre Luigi Pirandello, Leone de Castris comenta que: “Nessuno più di 

Pirandello ha scavato fino alle conseguenze nella patologia immedicata della coscienza 

                                                           
2
  Sabato. O escritor e seus fantasmas, 2003, p. 107. 
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moderna, ma nessuno più di lui ne ha intuito e sofferto la responsabilità della storia” 

(Castris, 1978, p. 13).3 

Nesse sentido, considera-se importante verificar em que circunstâncias 

deram-se as composições literárias de Machado de Assis e de Luigi Pirandello e que 

acontecimentos dos cenários histórico-sociais brasileiro e italiano foram pertinentes 

para a elaboração do universo ficcional de cada um. Nesse contexto, Elias José nos 

auxilia na compreensão de que “Para se estudar bem um autor e suas obras, é preciso 

localizá-lo no tempo e no espaço, pois o homem é um animal datado e situado” (José, 

1988, p.10). 

 

 

1.1 MACHADO DE ASSIS 

 

 

Antes do poeta mostra-se o homem, antes do talento, o 

caráter4. 

                 Machado de Assis 

 

O encontro de um leitor com a obra do escritor brasileiro Machado de Assis 

pode ser entendido como o encontro consigo mesmo, tal o modo como o autor reflete 

sobre a conduta humana, em situações comuns do cotidiano, aparentemente sem 

importância, mas que, ao mesmo tempo, nos fazem pensar sobre a nossa condição de 

sujeito no mundo. 

Para uma apresentação do escritor brasileiro Machado de Assis, considerado 

um dos maiores expoentes da nossa literatura, considera-se importante um breve 

retorno ao cenário histórico-social de seu tempo, e assim compreenderemos o 

significado daquele período para a composição de uma arte literária que o coloca 

entre os grandes nomes do Cânone Ocidental. 

Os fatos da vida e da época de Machado de Assis, bem como de Luigi 

Pirandello, presentes nesta pesquisa nos auxiliarão como elementos norteadores dos 

caminhos que percorreram e que exprimem o tempo e o espaço em que viveram e daí 

                                                           
3
 “Ninguém como Pirandello aprofundou-se até o final das consequências extremas na patologia 

irremediável da consciência moderna, ninguém como ele compreendeu e sofreu a responsabilidade da 
história”. (Esta e as seguintes são traduções de minha autoria. Enquanto as passagens do romance Uno, 
nessuno e centomila (1994) vêm com tradução de Maurício Santana Dias, Um, nenhum e cem mil (2001). 
4
 Machado de Assis em Comentários da semana. Disponível em www.machado.mec.gov.br. Acesso em 

02/09/2015. 

http://www.machado.mec.gov.br/
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traçarmos o perfil de cada um, como escritor, dentro de um “campo literário” que é, 

segundo Bourdieu (1996, p. 228), “um espaço dos possíveis”, ou seja, o escritor 

encontra-se em meio a situações históricas, sociais, políticas, econômicas, entre 

outras, das quais extrai elementos constitutivos de uma produção literária.    

Ela, publicada na Marmota Fluminense, em 1855, é a poesia que marca a 

primeira produção literária de Machado de Assis. São os primeiros passos de um dos 

grandes nomes da Literatura Brasileira que se manifestaria mais tarde.  Como poeta, o 

autor de Crisálidas (1864), Falenas (1870), Americanas (1875), entre outras, não 

alcança a mesma visibilidade no cenário literário dentro e fora do Brasil. Para Manuel 

Bandeira, Machado de Assis poeta “tornou-se uma vítima do Machado de Assis 

prosador” (Bandeira, 1997, p. 12). O pensamento de Bandeira chama atenção para a 

distância que separa Machado de Assis poeta do cronista, do contista e do romancista. 

Mas o crítico reconhece que a qualidade desse gênero aparece em poemas como O 

desfecho, Círculo vicioso, Uma criatura, entre outros, publicados nas Ocidentais, os 

quais pontuam o “pessimismo irônico e o estilo nu e seco”, características que vão 

ganhar notoriedade na segunda fase de composição literária do autor de Memórias 

póstumas. Outras coletâneas de poesia contribuem de forma positiva para o 

entendimento do leitor sobre a capacidade de Machado de Assis em esboçar o 

comportamento humano por diferentes gêneros. 

Da mesma forma que a poesia, o teatro também não coloca Machado de Assis 

no mesmo patamar do prosador, mas não diminui sua sensibilidade em lidar com os 

percalços da natureza humana e colocar sobre o grande palco da vida as mais diversas 

personagens com suas inquietudes.  Como dramaturgo ele mesmo reconhece suas 

limitações em carta a Bocaiuva: “Tenho o teatro *...+ por coisa muito séria e as minhas 

forças por coisa muito insuficiente; penso que as qualidades necessárias ao autor 

dramático desenvolvem-se e apuram-se com o tempo e o trabalho; cuido que é melhor 

tatear para achar; é o que procurei e procuro fazer” (Cf. Alencar, 1997, p. 1.137). Mas 

sua capacidade de jogar com a performance do homem sobre o grande palco da  vida 

não passa despercebida. Para Rosemari Calzavara, Machado compõe um jogo teatral 

que “impregna toda a produção do autor, permeando implicitamente a estrutura 

composicional de suas narrativas, a caracterização de suas personagens, o arranjo dos 

fatos e das ações em suas tramas” (Calzavara, 2008, p. 3). Desse modo, compreende-

se que a obra de Machado de Assis, como um todo, revela seu olhar sobre a vida como 

um imenso tablado no qual o homem se despe das máscaras e se mostra como é, de 

fato, confirmando assim certo parentesco com Luigi Pirandello: 

 

É sem dúvida necessário que uma obra dramática, para ser do seu 

tempo e do seu país, reflita uma certa parte dos hábitos externos e 
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das condições e usos peculiares da sociedade em que nasce; mas 

além disso, quer a lei dramática que o poeta aplique o valioso dom 

da observação a uma ordem de idéias mais elevadas (Assis, In: 

Cadernos de Literatura Brasileira, 2008, p. 60).  

Não sinto interesse nenhum em narrar um caso particular, alegre ou 

triste que seja, apenas pelo prazer de narrá-lo; bem como não me 

satisfaz descrever uma paisagem só pelo prazer de descrevê-la. 

Existem, eu sei, escritores (e não são poucos) que, após alcançarem 

um prazer dessa espécie, dão-se por satisfeitos e não procuram mais 

nada [...] Mas existem outros que não param aí. São dominados por 

uma necessidade espiritual mais profunda, e por isso não aceitam 

representar figuras, casos e paisagens que não estejam embevecidos, 

vamos dizer assim, por um sentido particular da vida, com que tudo 

assume um valor universal (Pirandello, 1978, p. 327). 

 

Observa-se, pelos exemplos expostos, que percorrer os caminhos de Machado 

de Assis como escritor, assim como o de Pirandello, é embrenhar-se em uma 

composição literária versátil, rica em gêneros que carregam as convicções do poeta, do 

dramaturgo, do crítico, do cronista, do contista, e do romancista sobre elementos do 

cotidiano que apontam situações de paradoxo entre o trágico e o cômico, 

características que permeiam uma obra que sempre se renova pelo modo como ele 

oferece ao leitor fatos do cotidiano, carregados do olhar apurado de quem aprendeu a 

observar o homem nas suas múltiplas formas de estar e de se ver no mundo. Sobre 

esse processo Afrânio Coutinho afirma que 

 

A experiência da vida e a observação do mundo, os choques com a 

vida, a autoanálise, a consciência de suas inferioridades, a irrupção 

de doença grave, os ressentimentos acumulados, a que se somou 

trabalho de leituras e predileções intelectuais, constituíram, assim, os 

elementos que condicionaram a sua cosmovisão definitiva. 

(Coutinho, 1997, p. 25) 

 

O pensamento de Coutinho aponta para a importância das experiências 

vividas pelo autor, como ele se posiciona diante dos acontecimentos, como os analisa 

e como seleciona esses elementos para transferi-los do real para a ficção. Nosso autor 

cresce em meio à sociedade brasileira do Segundo Império que, na visão de Alfredo 

Bosi, “será o teatro das personagens machadianas” (Bosi, 2006, p. 106). Encontram-se 

nos textos machadianos elementos que refletem características da sociedade na qual 
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cresceu o menino Machado de Assis. Alfredo Bosi nos ajuda a entender parte do 

processo histórico daquele período:  

 

...uma política altamente conservadora e centralizante. As oligarquias 

rurais partilhavam na Câmara e no Senado o poder legislativo.  

Quanto aos postos da administração, eram repartidos entre os filhos 

e parentes dos fazendeiros, a magistratura, o exército, o clero, em 

suma, as chamadas “influências”, que, por sua vez, viviam dos 

excedentes da economia exportadora, cerrando fileiras em torno da 

Coroa. A classe econômica dominante (os senhores do açúcar e do 

café e seus comissários) e os estamentos da burocracia imperial 

fizeram, necessariamente, vistas grossas à permanência do trabalho 

escravo, resistindo, até o limite do possível (1850), à pressão inglesa 

que exigia o fim do tráfico (Bosi, 2006, p. 106). 

 

É nesse contexto que Machado de Assis vivencia situações que, mais tarde, 

viriam a fazer parte de seu universo ficcional. Jean-michel Massa nos lembra que 

Machado de Assis, “durante toda sua vida, conheceu, acompanhou, analisou, 

comentou, esmiuçou permanentemente, detalhadamente, com uma atenção e certa 

forma de objetividade irônica, todos os momentos de seu tempo” (Massa, 2008, p. 

221). Nosso autor não pertence à classe das “influências”, nem dos palácios que 

representam a nobreza daquele período. Consciente de sua origem e condição 

humildes cedo buscou mudar o curso de sua história. Ainda jovem se insere na 

sociedade intelectual do Rio de Janeiro.  Jean-Michel massa nos passa um panorama 

da inserção de Machado de Assis em “um mundo novo, um universo variado”: 

 

Para o rapazinho Machado de Assis, esses contatos com um mundo 

novo, com um universo variado, foram decisivos. Aí viveu e aprendeu 

muita coisa. Que tenha sido ou não tímido, sua experiência se 

enriqueceu nesse meio. Um grande passo fora dado. Já não se 

tratava mais da chácara, do Livramento ou do Engenho Novo, onde 

vivia seu pai. Lá, o ritmo de vida era diferente, raras as visitas, 

inexistente a vida intelectual ou quase inexistente. Machado de Assis 

não descobria a cidade do alto ou de longe, mas lá passava as horas 

mais ativas do seu tempo, sua jornada de trabalho (Massa, 1971, p. 

87).  
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Leitor de Sterne, Shopenhauer, Shakespeare, Stendhal, Xavier de Maistre, só 

para citar algumas de suas preferências, o jovem Machado de Assis que, cedo 

demonstra forte tendência para “contar histórias de personagens”, mostra que o 

contato com a obra de seus antecessores contribui, de forma positiva, para sua 

formação intelectual e o ajuda a traçar um roteiro literário que o distingue dos demais 

pela perspicácia com que retrata as amarguras da alma humana. De acordo com 

Alfredo Bosi, Machado de Assis deu ao pensamento de outros autores uma “singular e 

complexa variante” capaz de “revelar um passado que o nosso presente longe está de 

ter sepultado” (Bosi, 2007, p. 169). Além dos antecessores estrangeiros que fizeram 

parte de sua biblioteca e que contribuíram, consideravelmente, para sua composição 

literária como um todo, Machado também marca em sua obra a presença de autores 

brasileiros como Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Gonçalves Dias, 

José de Alencar, entre outros, dos quais observam-se traços que o autor coloca em 

evidência em algumas de suas poesias: Sinhá, Esposa do porvir noiva do sol, Os 

jesuítas, Os semeadores, só para citar alguns exemplos. (Cf. Bandeira, 1997, p. 13).   

 A crítica costuma dividir a sua obra em duas fases: primeira fase, marcada por 

características românticas, é composta por romances, poesia, contos e teatro. É na 

primeira fase que se pode observar um escritor em evolução, em processo de 

amadurecimento intelectual. A segunda fase, considerada pela crítica como “obra 

madura, renovadora”, apresenta características do Realismo no Brasil. Tem como 

marca principal o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881).  

  Nosso intuito é fazer um esboço de Machado de Assis como observador dos 

tipos humanos, de visão crítica, capaz de dar vozes a elementos extraídos de uma 

sociedade pequeno-burguesa, a qual, segundo Jean-Michel Massa, “se transformava, 

se modernizava, se abria mais amplamente ao mundo exterior. Machado de Assis 

seguiu esta evolução e dela foi testemunha” (Massa, 1971, p. 93). É o olhar sensível do 

artista sobre uma sociedade em ascensão, “vista como preconceituosa” caracterizada 

por um desnível social patente. Sobre esse processo nos fala Dominique Maingueneau: 

“os escritores e, mais geralmente, os artistas aparecem então como esses indivíduos 

notáveis que têm o poder de exprimir os pensamentos e os sentimentos de seus 

contemporâneos” (Maingueneau, 2001, p. 2). O teórico nos convida a pensar no 

escritor como o porta-voz de seu tempo que toma para si a responsabilidade de 

representante de uma época.  

Machado exprime os pensamentos e sentimentos de seus contemporâneos 

em todos os gêneros que compõem sua obra. Como contista Machado de Assis é visto 

por Mário Matos como um “contador de histórias”, tal a peculiaridade do escritor 

carioca em fugir dos padrões românticos e naturalistas do momento e inovar esse 

gênero pelo modo de “analisar os sentimentos sutis dos personagens, decompor as 
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almas” (Matos, 1997, p. 12). No conto Uma senhora, por exemplo, encontra-se o que 

Mário Matos define como “os tormentos de envelhecer”: a protagonista estabelece 

uma luta contra o tempo como uma espécie de resistência ao envelhecimento, seja 

por medo ou por vaidade. O recurso usado por Machado, no conto, nos faz pensar na 

“velha senhora”, que se veste e se maquia de um modo que não condiz com sua idade, 

recurso usado por Luigi Pirandello para definir o humorismo como “Sentimento do 

contrário”, assunto que trataremos no desenrolar da pesquisa.    

Tomemos outro exemplo do conto O relógio de ouro em que o leitor 

acompanha o drama da esposa sob as acusações do marido de saber a procedência de 

um relógio que surge em sua casa. O jeito rude, grosseiro e até violento do marido 

prepara o leitor para um desfecho. A surpresa está na revelação final. Aquele homem 

que antes atormentava a esposa por uma explicação é que tem que se explicar. São as 

relações humanas que na obra de Machado de Assis ocupam lugar de destaque. 

 Outros contos revelam a genialidade de Machado de Assis contista por 

surpreender o leitor pelas “ideias, pelos episódios esdrúxulos e pelo desfecho” (Matos, 

1997, p. 13). Miss Dollar, de Contos fluminenses, A parasita azul, de Histórias da meia 

noite, O alienista e O espelho, de Papéis avulsos, são exemplos de narrativas que nos 

passam a dimensão de como Machado de Assis lida com situações do cotidiano que 

convidam o leitor para uma reflexão sobre as relações humanas e suas complexidades. 

Desse modo, busca-se compreender o compromisso do escritor como representante 

da sociedade na qual deu vida a personagens que, de alguma forma, refletem as 

circunstâncias em que nasce uma obra literária. Como ressalta Ernesto Sabato, “A 

tarefa do escritor seria a de entrever os valores eternos que estão envolvidos no 

drama social de seu tempo e lugar” (Sabato, 2003, p. 81). 

 É possível observar, em Machado de Assis, recortes que a sociedade carioca 

de seu tempo lhe oferece. Intrigas, interesses, traição, dissimulação são exemplos 

desses recortes que Machado converte em arte, conforme explica Afrânio Coutinho: 

“A sua visão da vida era vertida em arte, essa matéria de vida era transfigurada em 

matéria artística, a sua experiência da realidade era transformada em verdade 

estética” (Coutinho, 1997, p. 33). Personagens como Brás Cubas, protagonista do 

romance Memórias póstumas de Brás Cubas, menino mimado, criado cheio de 

vontades que cresceu sem a obrigação de trabalhar, que tinha a pretensão de vencer 

na vida e ficar famoso, nos dão a dimensão dos tipos da sociedade carioca que 

Machado retrata em sua obra. 

Nove anos antes das Memórias póstumas Machado de Assis lança seu 

primeiro romance, Ressurreição (1872). O tempo cronológico que separa o primeiro 

romance daquele que seria o “divisor de águas” de sua obra indica traços de uma 

possível inovação, um “desvio promissor”, segundo Barreto Filho, referentes aos 
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modelos românticos e naturalistas daquele período. Segue-se ao primeiro romance A 

mão e a luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878), todos fiés aos modelos 

romanescos da época, porém com sinais da superação do escritor que abandona as 

características sociais do Império e assume a posição de intérprete do lado sombrio da 

alma humana a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas (1881). A esse, seguem-se 

Quincas Borba (1891), Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacó (1904), fechando a fase de 

escrita dos romances com Memorial de Aires (1908). 

Entre Machado de Assis e o Rio de Janeiro do período imperial, nasce uma 

espécie de cumplicidade, de troca, ainda que às vezes a troca seja de farpas, já que ali 

ele vivera fases muito difíceis. A cidade parece se doar ao filho ilustre, e esse, como 

uma espécie de gratidão ou de crítica a retratou, caprichosamente, com o talento que 

só a sensibilidade dos grandes artistas é capaz de manifestar. São as relações “ora de 

afinidade, ora de distanciamento, que o narrador”, segundo Bosi, “entretém com a 

trama social” (Bosi, 2006, p. 116). Tramas sociais também presentes nas crônicas, as 

quais relatam fatos do cotidiano com uma nova roupagem a partir da técnica com que 

Machado expõe assuntos aparentemente irrelevantes, porém, comuns ao ser humano 

em geral. A semana, A gazeta de notícias, Bons dias são coletâneas compostas de 

crônicas nas quais o cronista “aplica às coisas o instrumento de um riso especial que 

delas tira, por um processo peculiar de abstração, uma duradoura cintilação” (Corção, 

1997, p. 331). Ou seja, Machado de Assis é um apreciador dos tipos humanos que tem 

a sensibilidade de alcançar o que há por trás das aparências: a essência do homem.  

 Conforme relata Elias José: “O Rio de seu tempo está vivo em seus contos e 

romances mais intensamente do que nos livros de história” (José, 1988, p. 10). Já para 

Mário Matos: “ao lê-lo sentimos o Rio de seu tempo emotivamente, com as sua feições 

vivas” (Matos, 1997, p. 15). Os pensamentos dos críticos reforçam a ideia de que a 

obra literária não nasce do vazio e sim das apreensões e das escolhas do autor, como 

uma espécie de projeção de experiências vividas, embora tenhamos ciência de que 

estamos diante de uma obra ficcional. Essa cumplicidade entre Machado de Assis e o 

Rio de Janeiro perdura até 1908, ano da morte do escritor que soube, como poucos, 

observar o mundo ao seu redor e transportá-lo para o universo da ficção. 

 Após a escrita da primeira poesia, Machado deixa como legado uma obra 

literária na qual é possível identificar loucos, como Simão Bacamarte do conto O 

alienista; céticos e pessimistas, os quais demonstram descrença na natureza humana a 

ponto de comparar os indivíduos a “bolhas transitórias”, tal como no romance Quincas 

Borba (1891); interesseiros, zombeteiros como Brás Cubas, do romance Memórias 

póstumas de Brás Cubas (1881) adúlteros, dissimulados, os quais sempre forçam o 

leitor a uma reflexão provocada pela dúvida se existiu, de fato, a traição, como nos 

contos Eterno, Missa do Galo, O relógio de ouro, no romance Dom Casmurro, entre 
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outros.   Enfim, Machado nos deixa uma plêiade de personagens que vão do trágico ao 

patético, os quais permitem ao leitor refletir sobre a alma humana que ora se 

caracteriza pela inquietude, pela fragilidade, pela angústia, pela solidão, pelo silêncio, 

ora se caracteriza pela mesquinhez, ou seja, Machado de Assis convida o leitor a 

refletir sobre si mesmo.  

Completa o legado de Machado de Assis o Epistolário, cujas cartas, na visão 

de Afrânio Coutinho (1997, p. 1.028), “contribuem a esclarecer pontos de sua 

biografia, traços de sua psicologia ou aspectos de suas ideias estéticas e de suas 

atividades literárias”; a Crítica que, segundo Tristão de Ataíde (1997, p. 780), funciona 

como “uma atividade grave e indispensável, um gênero literário fundamental, uma 

verdadeira magistratura das letras”. Enfim, Machado é um escritor completo por 

cantar em sua obra as mais diversas facetas do comportamento humano. Segundo 

Ernesto Sabato: 

 

O artista compõe sua obra com elementos de sua própria 

consciência, mas esses elementos aludem a fatos do mundo exterior 

em que o artista vive, são versões ou traduções mais ou menos 

deformadas desses fatos exteriores. Sendo o exterior ao homem não 

somente o mundo material das coisas, mas também a sociedade em 

que existe, a arte é, por antonomásia, social e comunitária. Embora 

seja produto de um indivíduo marcadamente singular como é todo 

criador, não pode, no entanto, ser estritamente individual. Pois viver 

é co-viver. De maneira tal que o artista conclui cabalmente seu ciclo 

quando, por meio de sua obra, se reintegra na comunidade, quando 

produz e sente co-moção dos que vivem com ele. A arte, como o 

amor e a amizade, não existe no homem, mas entre os homens 

(Sabato, 2003, p. 186). 

 

Desse modo, considera-se importante relacionar o autor ao seu contexto e 

assim compreender que os acontecimentos, as experiências, o modo como ele observa 

a vida convergem, de certa forma, para a concretização de uma produção literária. De 

acordo com Alfredo Bosi: “Os olhos do romancista refletem os objetos da sua 

observação” (Bosi, 2007, p. 14). Isso é possível quando o homem mergulha fundo nos 

acontecimentos, se deixa inundar por cada experiência e apreende apenas o que o 

olhar do artista seleciona como elemento pertinente para uma composição artística. O 

elemento pertinente da obra machadiana é o homem. 
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1.2 LUIGI PIRANDELLO 

 

 

Mi darò a poco a poco una nuova educazione; mi 

trasformerò con amoroso e paziente studio, 

sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver 

vissuto due vite, ma d’essere stato due uomini5 . 

              Luigi Pirandello  

  

Ao tomar contato com a obra do escritor italiano Luigi Pirandello, é comum se 

pensar sobre o papel que desempenhamos na vida. A partir do modo como o autor 

coloca em cena situações do cotidiano, seja por meio da narrativa ou do teatro, busca-

se uma reflexão sobre questões pertinentes em sua obra, entre elas a solidão, a 

incomunicabilidade, a angústia, a ansiedade, a busca incessante por uma identidade, 

enfim, a vulnerabilidade do homem contemporâneo que representa a sociedade de 

seu tempo.  

  Angelo Marchese (1991) mostra que o período de criação literária de Luigi 

Pirandello tem início no final do século XIX e se estende até 1936, ano de sua morte. A 

coletânea de poesia Mal Giocondo (1889) marca sua iniciação no universo literário. 

Antes, ainda adolescente, escreve sua primeira peça de teatro dada como perdida. Era 

o prenúncio do homem que, mais tarde, iria revolucionar o teatro dentro e fora da 

Itália.  

Até conquistar espaço no campo literário de sua época Luigi Pirandello galgou 

um longo caminho. Passa parte da infância em Agrigento, muda-se para Palermo, ali 

inicia os estudos e, em seguida, entra na Universidade de Roma na qual começa os 

cursos de Letras e Direito, optando pelo primeiro. Após problema com um professor se 

transfere para Bonn, na Alemanha, onde conclui o Curso de Filologia. Após a 

experiência em Bonn retorna a Roma, conhece Antonietta Portulano, filha de um sócio 

de seu pai nos negócios de uma mina de enxofre, com quem se une em matrimônio e 

tem três filhos. 

Em Roma, Pirandello entra em contato com autores já conhecidos, entre eles 

Ugo Fleres e Luigi Capuana, também sicilianos, dos quais recebe forte incentivo para 

ingressar no gênero narrativo, principalmente de Luigi Capuana: “Io sono sicuro che 

                                                           
5
  “Me darei pouco a pouco uma nova educação; me transformarei com amoroso e paciente estudo, a 

fim de que no final eu possa dizer não só ter vivido duas vidas mas ter sido dois homens” (Luigi 
pirandello in: Il fu Mattia Pascal: il primo centenario 1904-2004). 
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presto uscirà dell’ombra, appena un editore di naso fino o di inteligente operosità 

saprà accorgersi del valore di lui e presentarlo al pubblico degnamente”.6 Daí nasce 

sua primeira coletânea de novelas Amori senza amore (1894), dando continuidade com 

o propósito de oferecer ao leitor uma novela por dia, Novelle per un anno, sonho não 

concluído, interrompido pela morte em 1936, deixando mais de duzentas novelas 

escritas. É do incentivo de Capuana que surge também seu primeiro romance L’esclusa 

(1901), acompanhado de Il turno (1902), Il fu Mattia Pascal (1904), Suo marito (1911), I 

vecchi e i giovani (1913), Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915), sendo o último 

Uno, nessuno e centomila (1926).  

 O pensamento do autor presente na epígrafe que abre este tópico coloca-nos 

diante de uma temática recorrente em sua obra: o homem de alma fragmentada, de 

imagem diluída, a qual gera múltiplas personalidades, como ele mesmo esclarece: “A 

minha convicção de que a personalidade é múltipla não é uma conclusão, é uma 

constatação” (Pirandello, 2001, p. 222). Nas suas composições poéticas já é notória a 

visão amarga sobre a existência humana, fato que ganha notoriedade nos romances, 

nas novelas, nos contos e no teatro. Dessa visão amarga da vida nascem personagens 

que vivem um embate em busca de um meio termo entre seu universo interior (sua 

essência), e o universo exterior (o que há fora do homem, a aparência), característica 

que nos reporta ao conto O espelho, de Machado de Assis, tal o modo como o autor 

mostra o indivíduo de alma fragmentada, como podemos constatar nos exemplos 

seguintes: 

 

Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de 

dentro para fora, outra que olha de fora para dentro... (Assis, 1997, 

p. 346). 

De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho; a 

imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de 

contornos... (Assis, 1997, p. 351). 

 

As lutas da personagem pirandelliana em busca de uma unidade nos fazem 

pensar no homem dos tempos modernos que pode ser visto como filho do progresso, 

das inovações tecnológicas, ou filho do “caos”, como o próprio Pirandello se 

autodefine: “Io sono il figlio del caos: e non allegoricamente, ma in giusta 

realtà...”(Corriere della sera, 1986, p. 10).7 Um exemplo do homem filho do “caos”, 

                                                           
6
 “Eu estou seguro de que rápido sairá da sombra, tão logo um editor observador ou de inteligente 

operosidade saiba reconhecer seu valor e apresentá-lo dignamente ao público” (Vicentini, 1995, p. 8). 
7
 “Eu sou filho do caos: e não alegoricamente, mas em justa realidade”. 
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mecanizado pelas inovações tecnológicas, é Serafino Gubbio, protagonista do romance 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915), o qual coloca em cena o drama de um 

operador de câmera cinematográfica que, diante dos fatos que registra em sua 

máquina, entra no mundo do silêncio e perde a capacidade de se comunicar. É desse 

homem solitário, que busca uma adaptação em um sistema novo, renovado, o homem 

de início de século, que Pirandello busca elementos para a composição de uma arte 

literária que o coloca entre os grandes literatos do século XX. 

 O período em que nasceu Pirandello é sugestivo. A Itália inicia uma nova fase 

marcada pela Liberazione, 1861. Pirandello cresceu em meio a uma agitação histórica 

e social: a conquista da unificação italiana. As mudanças são significativas. Junto à 

liberação vem a proximidade da virada de século e com essa as agitações da vida 

moderna. Marshall Berman nos ajuda a entender esse momento: 

 

Essa atmosfera – de agitação e turbulência, aturdimento psíquico e 

embriaguez, expansão das possibilidades de experiência e destruição 

das barreiras morais e dos compromissos pessoais, autoexpansão e 

autodesordem, fantasmas na rua e na alma – é a atmosfera que dá 

origem à sensibilidade moderna (Berman, 2007, p. 27-28). 

 

É em meio a este cenário de modificações da Historia e da sociedade que 

Pirandello dá vida a personagens “embriagadas” pela complexidade da vida moderna, 

onde é possível observar traços de uma sociedade em processo de transição, ou seja, 

uma sociedade que seguia normas de comportamentos baseados na ordem clássica do 

passado, a qual se encontra diante de um modelo social renovado: eram as primeiras 

experiências da Itália num processo de unificação e com essa a modernidade como 

novo modelo a ser seguido. 

 Vale ressaltar que Pirandello não só observa os acontecimentos que marcam 

sua época, mas também vive e divide com seus contemporâneos as sensações que as 

mudanças acarretam no homem. Um exemplo desse processo encontra-se no 

romance I vecchi e i giovani, publicado em 1913. Pirandello chama a atenção do leitor 

para a insatisfação da sociedade diante dos rumos que a Itália estava tomando como 

nação unificada. 

Desse modo, o mundo moderno é, para Pirandello, uma espécie de espelho, o 

qual lhe permite alcançar o homem além da imagem refletida. Ou seja, o homem sem 

espontaneidade preso a modelos de convenções sociais que o arrastam para uma vida 

mecanizada, enrijecida. Conforme explica Guido Baldi: “La società gli apare come 

un’enorme pupazzata, una costruzione artificiosa e fittizia, che isola l’uomo della 
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“vita”, lo impoverisce e lo irrigidisce, lo conduce alla morte anche se egli 

apparentemente continua a vivere”  (Baldi, 2005, p. 232).8   Baldi nos ajuda a entender 

a sociedade na qual Pirandello compõe sua obra, da qual extrai elementos para 

representar, por meio da ficção, o homem em busca de respostas para suas crises 

existenciais. 

O ano de 1903 é marcante na vida de Pirandello. As suas experiências como 

homem, de certa forma, comungam com as suas experiências como escritor. O 

romance Il fu Mattia Pascal (1904) é um exemplo desse processo. A escrita do referido 

romance coincide com um momento de crise familiar do escritor: após saber do 

colapso financeiro provocado por uma inundação na fábrica de enxofre da família, 

Antonietta, sua esposa, desencadeia uma crise psicológica, acompanhada de um ciúme 

doentio que a levam a um desequilíbrio mental irreversível. Enquanto velava as crises 

da esposa Pirandello escrevia o romance, é como se a literatura funcionasse como um 

refúgio, ou seja, acolhesse as crises do escritor.  Ferdinando Virdia (1985) nos lembra 

que enquanto escrevia o romance dividia o seu drama com a personagem Mattia 

Pascal que, após conflituosa crise familiar e social, foge à procura de harmonia. Il fu 

Mattia Pascal é o romance que dá a Pirandello notoriedade nacional e internacional.  

Como se vê Pirandello não distribui o período de escrita por gênero, entre o 

primeiro romance L’esclusa e o último Uno, nessuno e centomila, muitas peças, 

novelas e contos foram escritos, além do ensaio O humorismo (1908).  1910 também é 

um ano marcante para Pirandello. Acontece seu primeiro contato com o teatro. Dalí 

ele conquista o mundo por meio de peças que marcaram a superação do teatro 

moderno sobre o teatro clássico. Seu amor pela dramaturgia é declarado pelo próprio 

autor ao visitar os teatros famosos de Roma: 

 

Oh, il teatro drammatico! Io lo conquisterò. Io non posso penetrarvi 

senza provare una viva emozione, una sensazione strana, un 

eccitamento nel sangue per tutte le vene. Quell’aria pesante che vi si 

respira, gravemente odorata di gas e di vernice, m’ubriaca:  e (...) mi 

sento preso dalla febre e brucio. È la mia vecchia passione che mi 

trascina, e non vi entro mai solo, ma sempre acompagnato dai 

fantasmi della mia mente (...) viventi nel mio cervello, e che 

vorrebero d’un subito saltare sul palcoscenico.9 (Cf.prefácio de Sei 

                                                           
8
 “A sociedade lhe aparece como uma grande bobagem, uma construção artificial e fictícia, que isola o 

homem da “vida”, o empobrece e o enrijece, o conduz à morte ainda que aparentemente continue a 
viver” (Baldi, 2005, p. 232). 
9
 Oh, o teatro dramático! Eu o conquistarei. Eu não posso penetrá-lo sem provar uma viva emoção, uma 

sensação estranha, uma excitação no sangue por todas as veias. Aquele ar pesado que se respira 
fortemente aromatizado de gás e de tinta me embriaga: e (...) me sinto preso pela febre e queimo. É a 
minha velha paixão que me arrebata, e não os adentro nunca só, mas sempre acompanhado dos 
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personaggi in cerca d’autore; Ciascuno a suo modo; Questa sera si 

recita a soggetto, 1997, p. 12). 

 

O pensamento do autor revela os grandes desafios a serem vencidos. Peças 

como Sei personaggi in cerca d’autore (1921), Enrico IV (1922), Vestire gli ignudi 

(1922), entre outras, o consagram como um dos grandes dramaturgos do século XX, 

dentro e fora da Europa. Como dramaturgo, Pirandello apresenta a superação do 

teatro sobre o teatro. A peça Sei personaggi in cerca d’autore é um exemplo desse 

processo de inovação. No teatro Pirandello coloca personagens e plateia frente a 

frente e ali acontece a inversão de papeis, ou seja, o homem se vê, não como 

personagem, mas como uma extensão de si mesmo, no outro. Sei personaggi é a peça 

que representa o sentimento comum das personagens que nascem nas poesias, nos 

contos, nas novelas, nos romances, enfim, a vida é para Pirandello um grande palco no 

qual o homem não representa, mas vive intensamente sua dor existencial, tal como o 

Pai, personagem da referida peça: “Ah, senhor, cada um de nós, - por fora, na frente 

dos outros – está revestido de dignidade: mas dentro de si ele sabe muito bem o que 

se passa em sua intimidade, de inconfessável” (Pirandello, In: Bernardini, 1990, p. 60). 

Vitangelo Moscarda, protagonista do romance Uno, nessuno e centomila 

(1926), é um exemplo de personagem que comunga com o Pai, personagem da peça, 

fortes crises existenciais. A escrita do romance concentra um período longo, entre 

1909, para alguns críticos 1912, e 1925. Nesse ínterim, Pirandello acompanha e 

experimenta muitas crises sociais e pessoais: ganham destaques o drama de um de 

seus filhos como prisioneiro da Grande Guerra (1914), episódio que lhe causou muito 

sofrimento, bem como a decisão de internar a esposa em um manicômio, em 1919, 

após anos de tentativas de recuperá-la junto à família. Uno, nessuno e centomila é o 

último romance de Pirandello, considerado o romance que concentra notável 

maturidade intelectual do autor e que representa os dramas comuns as suas 

personagens. De acordo com Maurício Santana Dias: 

 

As figuras criadas por Pirandello são indivíduos partidos ao meio, 

como Mattia Pascal, ou pulverizados, como Vitangelo Moscarda (...) 

São todos eles sobreviventes de uma catástrofe da ideologia 

oitocentista cujo estrondo só se ouvirá plenamente durante a Grande 

Guerra (Dias, 2008, p. 8). 

 

                                                                                                                                                                          
fantasmas da minha mente (...) viventes no meu cérebro, e que desejariam imediatamente pular sobre o 
palco” (Pirandello, 1997, p. 12). 
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Neste sentido, compreende-se a importância de identificarmos na obra de 

determinado autor as marcas de seu tempo as quais nos permitem, por meio de seu 

processo de criação, alcançar sua sensibilidade como observador e como porta-voz de 

sua época. No tocante a Pirandello suas personagens comungam as crises cotidianas 

do homem moderno os quais vivem sob as normas de uma sociedade de início de 

século, em processo de formação. Pirandello descreve suas personagens como 

  

As pessoas mais infelizes do mundo: homens, mulheres, rapazes, 

todos envolvidos nos casos mais estranhos, dos quais não sabem 

como se livrar, contrariados em seus projetos, defraudados em suas 

esperanças. Em suma, tratar com eles suscita mesmo uma pena 

imensa (Pirandello, 1978, p. 325). 

 

 Pela descrição de Pirandello percebe-se que são personagens que 

experimentam e sofrem as mudanças por que passa a sociedade na qual o autor lhes 

deu vida.  

 Tal como entre Machado de Assis e o Rio de Janeiro, pode-se observar na 

Sicília do tempo de Pirandello um “fio condutor” que o leva ao mundo da imaginação e 

para onde o autor “retorna sempre, em memória”, como uma espécie de apreensão 

de elementos que auxiliam na composição de sua obra. Processo que nos reporta ao 

pensamento de Ernesto Sabato: “O verdadeiro escritor escreve sobre a realidade que 

sofreu e de que se alimentou, isto é, sobre a pátria, embora, às vezes, pareça fazê-lo 

sobre histórias no tempo e no espaço” (Sabato, 2003, p. 21). Assim, é possível 

vislumbrar a sociedade siciliana como uma referência na criação literária de Pirandello.   

Composta de poesias, novelas, contos, romances, teatro e ensaios, a obra de 

Luigi Pirandello é dividida em três momentos. Ferdinando Virdia (1985) nos auxilia na 

compreensão do primeiro momento de Pirandello como poeta; fase que caracteriza o 

jovem em busca de compreender o mundo a partir de seus pensamentos e fantasias; o 

segundo momento corresponde a Pirandello narrador que, por meio dos romances, 

contos e novelas, apresenta uma maturidade nas descobertas correspondentes ao 

tecido existencial humano; por fim o momento de Pirandello dramaturgo, fase que 

representa a soma de toda a experiência literária e uma visão apurada do mundo 

como o grande palco onde se dramatizam as relações humanas. O reconhecimento 

máximo de sua obra acontece em 1934 com o Prêmio Nobel de Literatura, dois anos 

antes de sua morte.  

 Tanto Machado de Assis quanto Luigi Pirandello têm uma produção literária 

vasta em que poesias, contos, novelas, crônicas, romances e teatro não são 
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dissociados, ou seja, dialogam entre si, como se cada personagem, numa espécie de 

entrelaçamento, comungasse das virtudes e das rabugices pertinentes ao outro. 

  O cruzamento entre as temáticas que permeiam as duas obras terá como 

base os sentimentos de pessimismo e de tragédia a partir das escolhas que os 

protagonistas se permitem fazer, respeitando a individualidade e a originalidade de 

cada um, bem como o modo como ambos observam o mundo e dele extraem 

elementos ora históricos, ora do cotidiano para a composição de personagens que, de 

certa forma, representam o meio no qual o autor lhes deu vida.  Conforme explica 

Alfredo Bosi: 

 

A historicidade em que se inscreve uma obra de ficção traz em si 

dimensões da imaginação, da memória e do juízo crítico. Valores 

culturais e estilos de pensar configuram a visão do mundo do 

romancista, e esta pode ora coincidir com a ideologia dominante no 

seu meio, ora afastar-se dela e julgá-la (Bosi, 2007, p.12). 

 

 Desse modo, acredita-se que as escolhas de Machado de Assis caracterizam 

em sua obra um pessimismo marcante em relação à natureza humana. Quanto às 

escolhas de Pirandello essas pontuam em sua obra a amargura do homem frente a sua 

existência, sentimento que converge para o que o próprio autor classifica como 

tragédia: “É preciso compreender a minha obra, que eu não sou um autor de farsas, 

mas um autor de tragédias. E a vida não é uma farsa, é uma tragédia” (Cf. Apêndice de 

Um, nenhum e cem mil, 2001, p. 223). É esse olhar de Pirandello sobre a vida que 

norteará as aproximações que faremos com Machado de Assis ao longo da pesquisa. 
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1.3 MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS 

 

 

Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a 

luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos 

velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não 

estender ao mundo as revelações que faz à consciência 

[...] Mas na morte, que diferença! Que desabafo! Que 

liberdade!10 

                             Machado de Assis 

 

Narrado em primeira pessoa o romance surpreende o leitor ao apresentar 

como protagonista um defunto autor. Memórias póstumas de Brás Cubas data de 

1881, é o romance visto por alguns críticos como o “divisor de águas” na obra de 

Machado de Assis por marcar o início da segunda fase de escrita do autor. É a fase do 

amadurecimento, da capacidade de ultrapassar os modelos românticos que 

caracterizavam as composições literárias daquele momento e apresentar ao público 

uma obra inovada. Um romance que, na visão de Alfredo Bosi, apresenta uma 

mudança radical no estilo, na estrutura e na perspectiva (Bosi, 2002, p. 48).  

A partir do pensamento de Brás Cubas, presente na epígrafe que abre este 

tópico, tentaremos ultrapassar o que há por trás de um menino filho de família 

abastada, de infância livre, astucioso, travesso, zombeteiro; de um adolescente 

rebelde, de vida financeira tranquila, criado sem a obrigação de trabalhar; de um 

adulto aventureiro, conquistador, ambicioso, inconsequente e de um idoso solitário, 

de vida pacata, marcada pelo silêncio e pela solidão. Essas são características 

marcantes que pontuam o caráter de Brás Cubas. 

O pensamento do protagonista na epígrafe chama a atenção para a 

personalidade múltipla que permeia todas as ações do romance, tal como em Uno, 

nessuno e centomila. É como se o “eu” físico de Brás Cubas estivesse presente no 

pensamento do “eu” defunto que, à medida que narra suas memórias, reflete sobre as 

mesmas. Alfredo Bosi nos ajuda a entender esse processo como a “Reiteração do eu 

vivo feita em regime de distância pelo eu defunto” (Bosi, 2006, p. 8). Ao longo do 

romance o defunto autor, a partir de suas reflexões, nos auxiliará na compreensão de 

seu comportamento em vida que resulta em uma personalidade em fragmentos. 

                                                           
10

 Machado de Assis em Memórias póstumas de Brás Cubas, (1984, p. 45). 
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O protagonista sai do túmulo, como numa espécie de retorno do além para 

voltar ao mundo dos vivos e narrar suas memórias. O romance tem como marca inicial 

a morte do protagonista que caracteriza uma trajetória contrária ao curso normal da 

vida, narrada do fim para o início:11 “...expirei às duas horas da tarde de uma sexta-

feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi” (Cap. I, p.13). 

Contava sessenta e quatro anos, segundo ele, “rijos e prósperos”. A razão de sua 

morte foi uma pneumonia oriunda da ideia fixa de criar um emplasto “medicamento 

sublime, anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade” 

(Cap. II, p.14). 

O nascimento de Brás Cubas é visto por ele mesmo como um dia festivo, de 

boas vindas, muitas visitas, muitos elogios e “prognósticos” sobre o recém-nascido. O 

próprio Brás Cubas se autodefine como o herói da família: “Lavado e enfaixado, fui 

desde logo o herói da nossa casa” (Cap. X, p. 25). Pelo nascimento do protagonista, 

percebem-se os paradoxos que pontuam sua vida. Se atentarmos para as diferenças 

entre o nascimento, marcado pela festividade das visitas, e o sepultamento, com 

apenas “onze amigos”, sem “cartas nem anúncios”, pode-se imaginar a trajetória de 

solidão que permeia a vida frenética de Brás Cubas e que indica o trágico no romance.   

Pela descrição do nascimento percebe-se ainda em Brás Cubas um tom 

aguçado de vaidade: “Naquele dia, a árvore dos Cubas brotou uma flor. Nasci” (Cap. X, 

p. 24). Vaidade visível já no capítulo I, ao comparar o livro ao Pentateuco, também na 

explicação sobre o emplasto, principalmente ao pensar no nome estampado nos 

jornais, nas caixinhas do remédio: Emplasto Brás Cubas (...) “Eu tinha a paixão do 

arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas” (Cap. II, p. 14). O defunto autor vai 

dosando sua história com traços de uma personalidade que se preocupava com as 

vantagens que a vida poderia lhe dar: “De um lado, filantropia e lucro; do outro lado, 

sede de nomeada. Digamos: - amor da glória” (Cap. II, p.15).  

A escrita de Memórias póstumas acontece em um momento de transição na 

vida de Machado de Assis, momento de amadurecimento intelectual que John Gledson 

descreve como “surto criativo”, por reunir no mesmo romance uma ironia fina e um 

pessimismo agudo. O que encontramos em Memórias póstumas é o que John Gledson 

analisa como “o artista consciente” que conhece a fundo “as limitações e as 

possibilidades de seu meio” (Gledson, 2011, p. 10). 

 Distribuído em 160 capítulos o romance não segue uma sequência de fatos 

baseados na vida cronológica de Brás Cubas menino, adolescente, adulto e idoso. Mas, 

pelo fluxo de pensamentos do protagonista, é possível traçar o perfil de seu caráter a 

partir de recortes que apresentaremos pelas fases de sua vida. Leia-se parte das 

                                                           
11

 Todas as falas de Brás Cubas e de outras personagens serão indicadas por capítulo e página, retiradas 
do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. 10. ed. São Paulo: Atica, 1984. 



37 

 

peripécias de Brás Cubas menino, o “menino diabo”, narradas no capítulo XI, como ele 

mesmo explica ao falar de seu comportamento: 

 

Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci naturalmente, 

como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos 

matreiros, e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que 

eu era na minha infância. 

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e 

verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu 

tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso.  

...um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma 

colher de doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o 

malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da 

travessura, fui dizer a minha mãe que a escrava é que estragara o 

doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. 

Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas 

graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços 

das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de 

um gênio indócil... (p. 26). 

 

Pelos comentários expostos, percebe-se uma infância marcada por 

travessuras e indisciplinas, todas sob o apoio e a admiração do pai, influência que vai 

determinar um caráter duvidoso: “meu pai tinha-me em grande admiração; e se às 

vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade: em particular 

dava-me beijos” (Cap. XI, p.26).  As atitudes do pai nos fazem pensar que ele se projeta 

no filho, conforme explica Roberto Schwarz: “o pai namora-se no filho sobretudo em 

seus malfeitos, que funcionam como extensão graciosa do primeiro” (Schwarz, 2000, 

p. 133).  

 A infância de Brás Cubas denota o caráter do homem que vai se moldando ao 

longo do romance. Caráter esse oriundo de uma educação recebida, como ele mesmo 

reforça o pensamento de Schwarz, no parágrafo anterior, ao falar sobre o pai: “Ele não 

via nada, via-se a si mesmo”. E confirma o resultado da educação que recebera: 

“afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, 

a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor 

das circunstâncias e lugares” (Cap. XI, p. 26). 
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A adolescência de Brás Cubas não difere da infância. Aos onze anos já era 

exposto à “obscenidade ou imundície” por um tio, irmão de seu pai. Ou seja, o meio 

em que cresce o menino Brás Cubas converge para a formação de um adulto de 

caráter questionável, fruto de uma educação que, “se tinha alguma coisa boa, era no 

geral viciosa, incompleta, e, em partes, negativa” (Cap. XI, p. 27). Daí um caráter que 

não se preocupava em observar regras.  

Aos dezessete anos conhece Marcela, prostituta de luxo, com quem vive sua 

primeira experiência amorosa. Com o amor por Marcela veio o desperdício. Marcela 

sugava jóias caras e roupas finas do jovem Brás Cubas. E para atendê-la ele mentia, 

induzia a mãe a “desviar alguma coisa”, a “sacar sobre a herança”, enfim, Brás Cubas 

ultrapassa as normas de conduta familiar e o pai não vê outra saída a não ser mandá-lo 

para a Europa com o propósito de estudar: “quero-te para homem sério e não para 

arruador e gatuno” (Cap. XVII, p. 36). 

Após anos de estudos na Europa, Brás Cubas volta ao Rio de Janeiro. Foi um 

retorno forçado pela grave doença de sua mãe que morrera dias depois de sua 

chegada. Com a morte da mãe, Brás recolhe-se na Tijuca para viver o luto. Ali conhece 

Eugênia, filha de D. Plácida, antiga amiga e frequentadora da família, com Vilaça.  

Eugênia, a “flor da moita”, reporta Brás Cubas a um episódio do “menino 

diabo” que presenciara um encontro entre Vilaça e D. Eusébia atrás de uma moita e se 

encarregou de gritar para todos o que acabara de ver. 

O Rio de Janeiro é o palco de todas as aventuras de Brás Cubas, agora homem 

feito, doutor. Suas atitudes chamam a atenção pelo modo irresponsável com que 

envolve as pessoas em suas travessuras. Seu envolvimento com Eugênia mostra que a 

maturidade e os estudos não mudam seu caráter.  

Com apenas dezesseis anos, a “Flor da moita” se enamora de Brás Cubas. Com 

ele vive a experiência do primeiro beijo. A proximidade de Brás Cubas a Eugênia, o 

modo como ele a traz em seu pensamento, induz o leitor a acreditar numa possível 

regeneração do caráter do rapaz. Tudo em vão. Ao descobrir que a moça era portadora 

de um defeito físico Brás Cubas mostra o que pensa em tom de chacota:  

 

O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, 

uma compostura tão senhoril; e coxa! Esse contraste faria suspeitar 

que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se 

coxa? Por que coxa, se bonita? (Cap. XXXIII, p. 54). 
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O modo como Brás Cubas se refere a Eugênia nos passa um tom de crueldade, 

de superioridade do moço rico frente à inferioridade da moça que, além de pobre, 

carrega um defeito físico. O episódio deixa em evidência a divisão social entre ricos e 

pobres que permeia todas as ações do romance. Conforme relata Roberto Schwarz a 

crueldade de Brás Cubas se manifesta já no trocadilho do nome “Flor da moita”, o qual 

“Designa com desprezo a moça nascida fora do casamento, concebida atrás do 

arbusto, por assim dizer no matinho” (Schwarz, 2000, p. 85). E Brás Cubas confirma a 

maldade no modo como justifica seu envolvimento e seu afastamento de Eugênia: “eu 

não sou cínico, eu fui homem [...] e acabemos de uma vez com esta flor da moita” 

(Cap. XXXIV, p. 55).  

Ao longo do romance confirma-se em Brás Cubas a personalidade dividida, tal 

como se confirma em Moscarda. A crueldade com Eugênia, por exemplo, não combina 

com a atitude de devolver para a polícia uma moeda que encontrara para que fosse 

entregue ao verdadeiro dono, nem tampouco combina com a vontade de regenerar o 

amigo Quincas Borba que lhe roubara o relógio no abraço de reencontro, muito menos 

combina com sua compaixão pelos pobres e enfermos da Ordem Terceira onde vamos 

encontrá-lo adiante. É como se o protagonista fosse composto de dois “eus”, que ora 

age o Brás Cubas gentil, educado, humanizado, ora o perverso, o maldoso, o irônico, o 

sádico, o hipócrita.   

Antes de voltar da Tijuca, o protagonista recebe a visita do pai que lhe traz 

uma proposta de entrar para a política e fazer um casamento vantajoso com Virgília, 

filha do Conselheiro Dutra, “uma influência política”. É a confirmação das relações 

pautadas em interesses pessoais que Machado de Assis apresenta com maestria em 

sua obra. Leia-se, nos capítulos XXVI, XXVII e XXVIII, na conversa entre pai e filho, o 

tom de interesse: 

 

Demais trago comigo uma idéia, um projeto, ou... sim, digo-te tudo;  

trago dois projetos, um lugar de deputado e um casamento. 

- Aceitas? 

- Não entendo de política [...] quanto à noiva... deixe-me viver como 

um urso que sou. (p. 48). 

Virgília? Interrompi eu.  

- Sim, senhor; é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem 

asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue, 

e uns olhos... filha do Dutra... 

-Que Dutra? 
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O Conselheiro Dutra, não conheces; uma influência política. Vamos 

lá, aceita? (p. 50). 

 

O modo como o pai de Brás Cubas lhe fala dos projetos nos reporta à infância 

do “menino diabo” em que o pai se “namorava” do filho como uma espécie de 

projeção de si mesmo. E ele reforça essa idéia: “Não estragues as vantagens da tua 

posição, os teus meios... (Cap. XXVIII, p. 50). 

Brás Cubas aceita os projetos do pai. Aproxima-se de Virgília, futura esposa, e 

de Dutra, futuro sogro e amparo político. Mas as convenções, o status e o interesse é 

que conduzem as mentes na sociedade na qual vive Brás Cubas. Virgília troca o 

pretendente por Lobo Neves o qual lhe promete o título de Marquesa. 

Anos depois, Brás e Virgília se reecontram e vivem um longo romance às 

escondidas, sob o apoio de D. Plácida, amiga de Virgília. Os amantes quebram as 

normas sociais da época confirmando assim o tom crítico que Machado de Assis faz à 

sociedade de seu tempo por meio de temas como o adultério e a dissimulação: “A 

mulher quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever, e portanto tem 

de dissimular com arte maior, tem de refinar a aleivosia” (Cap. CXXXI, p. 128). 

A partir do reencontro com Virgília, a vida de Brás Cubas pode ser vista como 

uma mesmice, isto é, a monotonia de ser o outro que aceita as condições de dividir a 

mulher amada com o marido. Sem muita diferença do tempo de Marcela, em que era 

refém dos caprichos e desejos de uma prostituta, agora o protagonista é refém do 

amor por uma mulher casada que representa a boa índole da sociedade carioca na 

qual Machado de Assis compôs sua obra. 

 Virgília representa o “grão-pecado da juventude” de Brás. “Agora que todas 

as leis sociais no-lo impediam, agora é que nos amávamos deveras” (Cap. LVII, p. 72). O 

comportamento dos amantes vai de encontro às convenções sociais, reforçando a 

ideia da dissimulação presente na obra de Machado de Assis, a qual nos reporta às 

máscaras presentes na obra de Pirandello. 

Os anos passam e a vida de Brás Cubas segue sem muitas ocupações, fora a 

cadeira de deputado que conquistara, se preocupa apenas com Virgília que administra 

muito bem seu tempo entre ser a esposa bem comportada de um político e ser a 

amante de Brás Cubas. Nesse período, Lobo Neves conquista cargo no ministério e vai 

com a família para a província. É o fim de um romance que não acrescentou nada na 

vida do protagonista, só reforça o universo de interesse que predomina as relações no 

romance, pois nem o filho que teria com a amante vingou; Virgília o perdera ainda no 

início da gestação. 



41 

 

Brás Cubas se mostra uma pessoa interesseira desde a infância. Mas a solidão 

da fase adulta pontua um efeito contrário ao seu comportamento. Ele experimenta o 

sabor das relações pautadas em interesses. Primeiro na adolescência com Marcela, 

depois, já maduro, com Virgília. Essa, em nenhum momento, coloca o amor por Brás 

Cubas à frente de seus interesses, tal como ele fez com Eugênia. É a “primazia à 

condição social” apontada por Alfredo Bosi. É o reflexo da sociedade como “o lugar 

comum em que as paixões se encontram e desencontram” (Bosi, 2006, p. 122). E 

desses encontros e desencontros resta o homem só, no vazio que é sua própria 

existência. 

Sem a amante, Brás Cubas retoma a amizade com Quincas Borba, amigo de 

infância, que reencontrara como mendigo e que, em virtude de uma herança, 

reaparece na vida de Brás e o convida para conhecer seu projeto filosófico sobre o 

Humanitismo. Sabina, irmã de Brás, preocupada com a solteirice do rapaz, o convence 

a firmar compromisso com Eulália, amiga da família. Compromisso não realizado pela 

morte precoce da jovem, com apenas dezenove anos. 

Brás Cubas se aproxima cada vez mais de Quincas Borba, amigo e confidente. 

Tenta fundar um jornal, tentativa frustrada pela interferência de Cotrim, seu cunhado. 

Filia-se à ordem Terceira onde vive, segundo ele, a fase mais brilhante de sua vida 

junto aos pobres e enfermos, mas não revela os serviços que prestara ali. Sabe-se, por 

suas memórias, que foi uma experiência digna da admiração de si mesmo. A 

ociosidade, junto às tentativas frustradas, mostra o sujeito de cotidiano marcado pela 

“melancolia, o tédio, o desgaste, a desagregação e o nada...”, características que, 

segundo Roberto Schwarz, “formam o desdobramento involuntário no próprio ser do 

narrador... “ (Schwarz, 2000, p. 202). 

A solidão parece bater à porta de Brás Cubas: “a solidão pesava-me, e a vida 

era para mim a pior das fadigas, que é fadiga sem trabalho” (Cap. CLVII, p. 142). O 

pensamento de Brás faz parte das reflexões que ele faz sobre si mesmo, sobre a vida. É 

a consciência do defunto autor mostrando o que restou de uma vida ociosa. O peso da 

idade sinaliza para Brás Cubas o acerto de contas do que viveu. É o momento do 

balanço que se faz da vida. É o encontro consigo mesmo que resulta na triste 

constatação de que nada realizou: não fez o emplasto, portanto não alcançou a glória; 

não foi ministro; não foi califa; não casou; não teve filhos, não transmitiu a “nenhuma 

criatura o legado da nossa miséria” (Cap.CLX, p. 144). Adiante encontraremos 

Moscarda na mesma desolação, constatar que foi apenas um ocioso e que nada 

realizou na vida, tal qual Brás Cubas: 
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Per l’animo in cui mi trovavo. Ma del resto sì, anche per l’ozio, non 

nego. Ricco, due fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, 

badavano ai miei affari dopo la morte di mio padre; il quale, per 

quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era 

riuscito a farmi concludere mai nulla; tranne di prendere moglie, 

questo sì, giovanissimo; forse con la speranza che almeno avessi 

presto un figliuolo che non mi somigliasse punto; e, pover’uomo, 

neppur questo aveva potuto ottenere da me12 (Libro primo, pp. 38-

39). 

 

 O balanço da vida de Brás Cubas foi todo de negativas. Todas as tentativas 

foram vãs. O último capítulo, intitulado Das negativas, coloca o leitor frente a um 

homem derrotado. Se analisasse a vida de Brás Cubas talvez Pirandello a descrevesse 

como uma farsa, uma vida “sem conclusão”, logo, como uma tragédia.     

Toda a trajetória do protagonista é marcada por um olhar: o olhar do outro 

que o acompanha em cada gesto, que o irmana a Vitangelo Moscada, como veremos 

adiante. Alguns episódios na vida do protagonista confirmam a força desse olhar: o 

olhar da natureza, em forma de pandora, no capítulo do delírio; o olhar de Marcela no 

corredor; o olhar de Eugênia ao reprovar sua atitude; os olhares imaginários que ele 

sentia ao encontrar um embrulho na praia; os olhares da cidade ao desconfiar de seu 

romance com Virgília; o olhar sobre si mesmo ao reconhecer que estava velho e 

precisava de força; o olhar do mundo físico que só do mundo dos mortos é possível 

identificar: 

 

O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo 

que pisamos o território da morte; não digo que ele se não estenda 

para cá, e nos não examine e julgue; mas a nós é que não se nos dá 

do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão 

incomensurável como o desdém dos finados (Cap. XXIV, p. 46). 

 

As reflexões do defunto autor podem ser entendidas como um alívio. A morte 

como uma sensação de liberdade, que pode caracterizar o mistério de que fala Brás 

                                                           
12

 “Era por causa do estado em que eu estava. E também por ócio, não vou negar. Era rico e tinha dois 
amigos fiéis, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, que cuidavam de meus negócios desde a morte de 
meu pai – o qual, por mais que houvesse tentado de tudo, jamais conseguiu fazer com que eu concluísse 
nada. Exceto me casar, isso sim, muito jovem, talvez com a esperança de que ao menos eu lhe desse 
logo um neto que não se parecesse comigo. Mas nem isso o coitado pode conseguir de mim” (Livro I, p. 
23). 
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Cubas ao se referir ao mundo dos mortos. Se fosse possível um encontro entre Brás 

Cubas e Vitangelo Moscarda, talvez a conversa girasse em torno da solidão e do 

isolamento que resultam na incomunicabilidade no mundo físico, na morte do “Deus 

interior” que Alfredo Bosi nos mostrará como a essência ferida ao analisar a vida de 

Moscarda.  

 

 

1.4 UNO, NESSUNO E CENTOMILA 

 

Io ho perduto, perduto per sempre la realtà mia e quella 

di tutte le cose negli occhi degli altri.13 

                                                                        Luigi Pirandello 

 

A descoberta de uma nova imagem marca o início do drama vivido por 

Vitangelo Moscarda, protagonista do romance. Durante uma discussão banal com 

Dida, sua esposa, ele descobre que é portador de alguns defeitos físicos que até então 

não imaginava que existissem. Leia-se como começa o drama do protagonista:14 

 

- Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente 

indugiare davanti allo specchio. 

- Niente, - le risposi – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. 

Premendo, avverto un certo dolorino. 

Mia moglie sorrise e disse:  

- Credevo ti guardassi da che parte ti pende. 

Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: 

-Mi pende? A me? Il naso? 

E mia moglie, placidamente: 

                                                           
13

 “Eu perdi, perdi para sempre a minha realidade e a realidade de todas as coisas que estão nos olhos 
dos outros” (livro V, p. 144). 
14

 Todas as citações do romance Uno, nessuno e centomila, bem como as traduções em Um, nenhum e 
cem mil, serão indicadas pelo número do capítulo e pela página (grafados como libro, no original, e livro, 
na tradução de Maurício Santana Dias). 
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-Ma si, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra. 

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non 

proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre 

parti della mia persona15 (libro primo, p. 37). 

 

O diálogo acima marca o início do romance e caracteriza a fragilidade do 

protagonista que permeia toda a história. Narrado em primeira pessoa, o romance é 

dividido em oito livros, ao invés de capítulos, cada livro dividido em tópicos. O livro I, 

tópico 1, intitulado Mia moglie e il mio naso16, nos dá a dimensão da crise existencial 

que pontua todas as ações do protagonista. Após a conversa com Dida as reflexões 

tomam conta de seu espírito e ele passa a questionar seriamente sua identidade. E 

passa a perseguir aquele Moscarda que só os outros conhecem. Daí nasce o desejo de 

estar só: “Io volevo esser solo in un modo affatto insolito, nuovo. Tutt’al contrario di 

quel che pensate voi: cioè senza me e appunto con un estraneo attorno17 (Libro primo, 

p. 48). 

 Depois disso, o espelho passa a fazer parte do cotidiano de Moscarda, passa a 

ser sua companhia diária, pois é ali que ele vê diluída sua imagem; logo, sua essência. É 

no espelho que ele busca encontrar o estranho que ele tem por perto. O pensamento 

seguinte nos coloca diante do drama existencial que Moscarda experimenta já no 

primeiro capítulo: 

 

E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare 

inseguendo quel’estraneo ch’era in me e che mi sfuggiva; che non 

potevo fermare davanti a uno specchio perche subito diventava me 

quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non 

potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo 

vedere e conoscere anch’io cosi come gli altri lo vedevano e 

conoscevano18
 (Libro primo, p. 50). 

                                                           
15

“ - O que você está fazendo? – perguntou minha mulher ao me ver demorar estranhamente diante do 
espelho. Nada, - respondi – só estou olhando aqui, dentro do nariz, esta narina. Quando aperto, sinto 
uma dorzinha. Minha mulher sorriu e disse: - pensei que estivesse olhando para que lado ele cai. Virei-
me para ela como um cachorro a quem tivessem pisado o rabo. – Cai? O meu nariz? E minha mulher 
respondeu placidamente: - Claro, querido. Repare bem: Ele cai para a direita. Eu tinha 28 anos e sempre, 
até então, havia considerado o meu nariz, se não propriamente belo, pelo menos bastante descente, 
assim como todas as outras partes da minha pessoa” (Livro I, p. 21).  
16

 Minha mulher e o meu nariz. 
17

  “Eu queria estar só de um modo inusitado, totalmente novo. O oposto do que vocês pensam: isto é, 
sem mim, e, portanto, com um estranho por perto (Livro I, p. 31). 
18

  “E desde então me fixei neste propósito desesperado: de perseguir aquele estranho que estava em 
mim e que me escapava, que eu não podia fixar diante de um espelho porque logo se transformava em 
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Com o impacto provocado pela descoberta de um pequeno defeito no nariz, 

Moscarda faz uma busca minuciosa por todo o corpo e descobre outros defeitos que, 

segundo ele, só os outros percebiam. A partir daquele momento toda a sua estrutura 

psicológica sofre uma oscilação. O que ele consegue ver no espelho é apenas um corpo 

que vaga, que não mais corresponde a um jovem de 28 anos, casado com Dida, sem 

filhos, dono de um banco e de alguns apartamentos que herdara do pai, que tem dois 

amigos, Firbo e Quantorzo, os quais são representantes legais de seus negócios, que 

tem uma cadelinha de nome “Bibi” e que tem uma vida tranquila e pacata na pequena 

Richieri, sua cidade. 

Publicado em 1926, Uno, nessuno e centomila é o último romance do escritor 

siciliano. É visto pela crítica como o romance que remete a toda trajetória de escrita de 

Pirandello, pois o mesmo carrega toda a maturidade intelectual do autor. Conforme 

explica Ferdinando Virdia: “È il manifesto finale di tutta la tematica pirandelliana e 

quasi testamento letterario dello scrittore” (Virdia, 1985, p. 126).19  

As ações do romance partem de uma situação corriqueira do cotidiano. Um 

comentário aparentemente sem importância, feito por Dida, desencadeia em 

Moscarda uma mórbida crise existencial que a cada capítulo ganha proporções que 

culminam em uma vida angustiada marcada pela busca diária por sua identidade. 

Moscarda estabelece uma espécie de monólogo consigo mesmo, com o Moscarda que 

ele persegue no espelho e com o leitor: “Per gli altri che guardano da fuori, le mie idee, 

i miei sentimenti hanno un naso. Il mio naso. E hanno un pajo20 d’occhi, i miei occhi, 

ch’io non vedo e ch’essi vedono” (Libro primo, p. 49).21  

O comentário de Moscarda nos ajuda a compreender a dimensão do drama 

da personagem. Os capítulos seguintes marcam a prisão de Moscarda em um 

emaranhado de pensamentos, de interrogações, de suposições. É como se ele girasse 

em torno de si mesmo à procura daquele estranho que só os outros conheciam. E 

tenta encontrá-lo na infância. 

 Ele mostra ao leitor o menino Moscarda de vida tranquila, que brincava ao ar 

livre sem nenhuma preocupação. E lembra com nostalgia “all’allegria delle corse in 

                                                                                                                                                                          
mim tal como eu me conhecia – aquele um que vivia pelos outros e que eu não podia conhecer, que os 
outros viam vivendo, e eu não. Eu também queria vê-lo e conhecê-lo tal como os outros o viam e 
conheciam (Livro I, p. 34). 
19

 “È o manifesto de toda a temática pirandelliana e quase testamento literário do escritor” (Virdia, 
1985, p. 126). 
20

  Em Pirandello dall’ A alla Z (1986), Leonardo Sciascia explica que, após viver um romance com uma 
jovem alemã de nome Jenny, Pirandello passa a substituir a letra i pela j, em homenagem à amada. 
Palavras como “guajo”, em vez de guaio, “pajo” em vez de paio, “usurajo”, em vez de usuraio, são 
exemplos da preferência do autor pela letra j. 
21

 “Para os outros que me veem de fora, as minhas ideias e os meus sentimentos têm um nariz. O meu 
nariz. E têm um par de olhos, os meus olhos, que eu não vejo e que eles veem” (Livro I, p.32). 
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carrozza, da ragazzo, quando si andava in villeggiatura, per lo stradone, tra le capagne 

aperte che mi parevano fatte per accogliere e difondere la festività delle sonagliere” 

(libro Secondo, p. 71).22 Mas o retorno à infância não o ajuda a encontrar aquele 

Moscarda de nariz torto, que ele acabara de conhecer, que tem sobrancelhas como 

dois acentos circunflexos, de orelhas mal grudadas, um desvio no dedo mindinho, as 

pernas tortas, enfim, aquele Moscarda que não fazia parte de sua vida e que agora 

invade seu cotidiano como uma espécie de inimigo que ele luta para destruí-lo. Por 

meio de Moscarda pode-se compreender a construção das personagens pirandellianas. 

Alfredo Bosi, como crítico da obra de Machado de Assis e da obra de Pirandello, 

respectivamente, explica:  

 

São personagens que aprendem cedo a “ver-se vivendo”, o que os 

aparta e distingue da mediania dos que vivem, como “toda gente”, 

correndo atrás de seus desejos e interesses, sem que a cunha da 

autoanálise abra fendas no corpo opaco do seu cotidiano (Bosi, 2001, 

p. 8). 

 

Moscarda larga o mundo de sua infância e volta para o presente. Um presente 

sofrido, amargo, carregado pelo paradoxo de “ver-se vivendo” sem se ver, ou seja, sem 

conseguir se ver pelos olhos dos outros, perseguido pela descoberta de não ser para os 

outros, aquilo que, até aquele comentário de Dida, imaginara que fosse. A sua 

realidade presente foge à tranquilidade de sua infância. Ele é tomado pelo sentimento 

de ser um estranho para si mesmo. E conclui que não se conhece, que não tem uma 

realidade: “ Non mi conoscevo affatto, non avevo per me una realtà mia propria, ero in 

uno stato come di fusione continua, quasi fluido, malleabile”23 (Libro secondo, p. 90).  

Após a descoberta dos defeitos físicos a vida de Moscarda jamais será a 

mesma. A convicção de carregar diferentes imagens para cada pessoa que o olha o 

obriga a entrar no mundo das “loucuras necessárias”. É o momento das tentativas. O 

protagonista desencadeia uma preocupação constante com a opinião pública. Deseja 

ser bem visto por seus concidadãos. Desse modo, Moscarda assume atitudes 

diferentes que fogem a sua realidade, com o desejo de libertar-se.  

Após a revisão que faz de seu corpo o protagonista revive toda sua história de 

vida, desde a fecundação, como ele relata no subtópico Il seme (O sêmen), no qual se 

                                                           
22

 “na alegria das corridas de carroças, quando eu era criança e íamos de férias pela estrada, por entre 
os campos abertos, que me pareciam feitos para acolher e difundir a festividade das sinetas” (Livro II, p. 
53). 
23

  “Eu não me conhecia, não possuia nenhuma realidade minha, própria, e vivia num estado como de 
fusão contínua, quase fluido, maleável” (Livro, II p. 70). 
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vê como uma simples projeção de seu pai: um banqueiro, a quem os moradores de 

Richieri consideram apenas um usuário. 

O reencontro de Moscarda com seu pai, por meio das memórias, aponta 

outro paradoxo: uma infância sofrida que não condiz com a alegria das “corridas entre 

os campos abertos”. Percebe-se a alma dividida já na infância. Diferente de Brás Cubas 

que tinha no pai o apoio para suas peraltices, Moscarda reclama que, além do banco e 

dos apartamentos, recebera muito pouco de seu pai: “che quel sorriso di tenerezza 

ch’era – com’ho detto – un po’  compatimento, un po’ derisione”24 (Libro terzo, p. 

106). Mas, assim como Brás Cubas, recebera também formação intelectual. Como 

perdera a mãe ainda em tenra idade, cedo foi enviado para o colégio, fora de Richieri, 

onde permaneceu até os dezoito anos. De lá foi para a universidade. Mas o diploma 

universitário acrescentou muito pouco em sua vida, como ele mesmo explica: 

 

... morta giovanissima mia madre, fui messo in un collegio lontano da 

Richieri, e poi in un altro, e poi in un terzo ove rimasi fini ai 

diciott’anni, e andai poi all’università e vi passai per sei anni da 

un’ordine di studii all’altro, senza cavare un pratico profitto da 

nessuno; ragion per cui alla fine fui richiamato a Richieri e subito, non 

so se in premio o per castigo, ammogliato25 (Libro terzo, p. 106). 

 

Nem a revisão corporal nem a revisão histórica ajudam Moscarda a demolir as 

múltiplas imagens que ele carrega, as quais o forçam a praticar ações que não 

condizem com sua conduta. Entre essas ações podem-se destacar uma reação de fúria 

contra Firbo, um de seus sócios no banco; o modo como cobra dos funcionários 

explicações sobre o porquê de Marco di Dio não pagar aluguel há tantos anos, em uma 

de suas casas, mesmo sabendo tratar-se de um protegido de seu pai; a forma como 

exige uma ação de despejo contra Marco di Dio; e diante do olhar assustado dos 

funcionários deixa claro quem manda de fato naquele banco: “Il padrone sono io, e 

comando io”26 (Libro quarto, p. 145).  

As atitudes estranhas de Moscarda contrariam a imagem do homem sereno 

que ele sempre demonstrava ser, que Richieri conhecia. Adota um comportamento 

                                                           
24

  “apenas aquele sorriso de ternura que era um pouco de pena, um pouco de derrisão” (Livro III, p. 85). 
25

  “...minha mãe morreu muito jovem, fui logo mandado para um colégio distante de Richieri, e depois 
para um outro, e depois a um terceiro, onde fiquei até os 18 anos. De lá fui para a universidade, onde 
passei mais seis anos, mudando de um estudo a outro, sem jamais obter disso um resultado prático, 
razão porque afinal fui chamado de volta a Richieri e logo, não sei se por prêmio ou por castigo, 
conduzido ao altar” (Livro III, p. 85). 
26

  “Eu sou o patrão, quem manda aqui sou eu” (Livro IV, p. 126). 
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novo na tentativa de eliminar aquele Moscarda que os outros conheciam. Tais atitudes 

se confirmam quando ele decide roubar de sua própria agência os documentos da casa 

na qual reside Marco di Dio. Após o roubo, parte para a ação de despejo acompanhado 

de um delegado e dois policiais. A atitude dos passantes é de revolta. Enquanto Marco 

di Dio desocupa a casa ele anuncia a doação de uma casa melhor para a mesma 

família. Sua intenção é demolir sua imagem de usuário e convencer as pessoas que ele 

é um novo Moscarda. Mas o efeito foi contrário. Além de “usuário” a multidão atribui 

àquele gesto sinais de uma possível loucura, e grita: “Pazzo! Pazzo! Pazzo!” (Libro 

quarto, p.153).27 

Neste sentido, nota-se, em Moscarda, uma preocupação constante com a 

opinião pública, característica presente nas duas obras. Memórias póstumas coloca em 

evidência a importância que Brás Cubas dá às imagens que a opinião pública lhe atribui 

com o intuito de tirar proveito, ao passo que para Moscarda o importante é 

corresponder ao que a sociedade espera dele, reforçando, assim, a ideia do homem 

fragmentado, condenado a uma vida de “marionete”. Sobre esse processo Alfredo Bosi 

explica: 

 

O herói ao reconhecer-se fragmentado nas cem mil imagens que os 

outros forjavam arbitrariamente de seu próprio eu, e incapaz de ver-

se uno, resolve, à força de praticar atos gratuitos e socialmente 

absurdos, destruir todas as falsas “personalidades” que a sociedade 

construíra para fixá-lo em uma forma estável (Bosi, 2003, p. 305).   

  

O pensamento de Bosi nos coloca frente a um homem que agoniza diante de 

si mesmo, fracassado pela perda da identidade e pelo desejo frustrado de destruir 

todos os Mocardas que nascem de cada olhar, como ele mesmo reclama: “basta con 

codesta marionetta” (Libro quinto, p. 183)28. Seu fracasso nasce da tentativa de 

ultrapassar as normas de comportamento impostas pela sociedade. Em Pirandello isso 

significa romper com as convenções, ultrapassar as máscaras da aparência e se 

mostrar como se é de fato. Mas a sociedade não conhecia aquele Moscarda corajoso, 

capaz de enfrentar Dida, os sócios do banco. Conhecia o Gengê, um cidadão pacato 

incapaz de contrariar alguém.  

Moscarda acredita ter vencido a si mesmo destruindo cada imagem que os 

outros lhe impuseram: a de “usuário”, criada pela sociedade, e a do Gengê, criada por 

Dida, sua esposa. “Non più usurajo (basta con quella banca), e non più Gengè (basta 

                                                           
27

 “Louco! Louco! Louco! (Livro IV, p. 133). 
28

  “Basta com essa marionete” (Livro V, p. 161). 
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con quella marionetta”) (Libro sesto, p. 187)29. Mas com o novo Moscarda nasce uma 

nova angústia: para os outros, quem seria aquele novo “um”? “Un povero omicello 

sparutto, sempre spaventato dagli occhi degli altri” (Libro sesto, p. 188)30. Para aquele 

novo Moscarda não tinha lugar em Richieri, nem mesmo em sua casa. Dida o 

abandona, vai embora com Quantorzo. Para Moscarda resta o horror da solidão, e com 

essa o isolamento. Daí o pensamento de tirar a própria vida, tal é sua dependência da 

opinião pública: 

 

Perché, quand’uno pensa d’uccidersi, s’immagina morto, non per se 

ma per gli altri? Tumido e livido, come il cadavere d’un annegato, 

rivenne a galla il mio tormento con questa domanda, dopo essere 

sprofondato per più d’un’ ora nella meditazione, là in quel recinto, se 

non sarebbe stato quello il momento di farla finita, non tanto per 

liberarmi di esso tormento, quanto per fare una bella sorpresa 

all’invidia che molti mi portavano o anche per dare una prova 

dell’imbecilità che molti altri m’attribuivano31 (Libro quinto, p. 166). 

 

O pensamento suicida de Moscarda nos convida a pensar na temática da 

morte presente na obra de Pirandello. Nesse ponto, o protagonista se distancia de 

Brás Cubas. Esse por trazer a vida inserida na morte, ao sair do túmulo para reviver 

suas memórias. Aquele, por trazer a morte inserida na vida, ao transformar sua 

existência numa espécie de túmulo no qual fica preso em torno de si mesmo. Prisão 

que marca as personagens pirandellianas. De acordo com Aurora Bernardini: “A morte 

[...] se tornará em Pirandello a sanção do instinto, ao qual suas personagens voltam, 

abandonados os apetites, porque a um certo momento as leis morais adquirem a 

violência do instinto e golpeiam cegamente como o destino” (Bernardini, 1990, p. 28).  

O homem mascarado, que renega sua essência para se moldar à forma que a 

sociedade cria para ele, é uma constante na obra de Pirandello.  Moscarda mostra esse 

homem renegado ao tentar assumir outras identidades: fechar o banco e voltar a 

estudar; se formar médico, advogado, professor, ou quem sabe entrar para a política e 

se tornar deputado. Sua tentativa era ser apenas o Moscarda que ele gostaria de ser: 

                                                           
29

  “Acabou-se o usuário (basta com aquele banco), acabou-se o Gengê (basta com aquele fantoche)” 
(Livro VI, p. 166).  
30

  “Um pobre homúnculo perdido, sempre assustado com os olhos dos outros” (Livro VI, p. 167). 
31

  “Por que é que quando alguém pensa em se matar imagina-se morto, não para si, mas para os 
outros? Túrgido e pálido como o cadáver de um afogado, meu sofrimento veio de novo à tona com esta 
pergunta, depois que me afundei por mais de uma hora em meditações, lá naquele lugar, sobre se não 
seria aquele o momento de acabar com tudo, não tanto para me libertar desse tormento, mas para 
fazer uma bela surpresa à inveja que muitos tinham de mim ou quem sabe para dar uma prova da 
imbecilidade que os outros me imputavam (Livro V, p. 145).  



50 

 

sair “dalle condizioni in cui se n’era stato finora, cioè da quella comoda consistenza di 

marionetta” (Libro sesto, p.198).32 As atitudes de Moscarda, sua vulnerabilidade frente 

à sociedade o conduzem a uma alienação irreversível, conforme explica Leone de 

Castris: 

 

Pirandello registra e acompanha tutto il  travagliato e necessario 

cammino della alienazione dell’uomo sul terreno stesso della sua 

storia, ambientando il dramma nelle situazioni concrete della sua 

presa di coscienza, disintegrando progressivamente le maschere e gli 

istituti storici que sono la sua condana e la rivelazione medesima 

della sua disperazione esistenziale (Castris, 1978, p. 15).33 

 

O pensamento de Leone de Castris mostra a capacidade de Pirandello de 

compor personagens que caracterizam as dificuldades de convivência do homem 

consigo mesmo e com a sociedade. O desespero de Moscarda aumenta ao saber por 

Ana Rosa, uma amiga da família, que Dida, sua esposa, juntamente com os sócios e os 

funcionários do banco, planejava interditá-lo, reforçando assim a idéia das relações 

pautadas em interesses pessoais presentes tanto em Pirandello quanto em Machado 

de Assis. O comportamento de Dida revela uma mulher interesseira, falsa, dissimulada, 

que planejava, desde o início do casamento, fazer todos acreditarem na loucura do 

marido. Alfredo Bosi a descreve como uma “Dida que não consegue mais distinguir 

matrimônio e patrimônio” (Bosi, 2001, p. 12).  

O protagonista reflete sobre a condição do homem frente aos outros homens. 

E sofre com o riso de Dida ao ouvi-lo dizer que não queria mais ser chamado de 

“usuário”. Aquele riso de Dida o feriu por dentro:  

 

Ebbene, da quella risata mi sentii ferire all’improvviso come non mi 

sarei mai aspettato che potesse accadermi in quel momento, 

nell’animo con cui un po’ m’ero messo e un po’ lasciato andare a 

quella discussione: ferire addentro in un punto vivo di me che non 

avrei saputo dire né che né dove fosse *...+ Fuori d’ogni immagine in 

cui potessi rappresntarmi vivo a me stesso, come qualcuno anche per 

                                                           
32

  “ das condições em que vivera até agora, isto é, daquela cômoda existência de marionete” (Livro VI, 
p. 174). 
33

 Pirandello registra e acompanha todo o transviado e necessário caminho da alienação do homem 
sobre o mesmo terreno da sua história, ambientando o drama nas situações concretas da sua tomada 
de consciência, desintegrando progressivamente as máscaras e as instituições históricas que são sua 
condenação e a mesma revelação de seu desespero existencial (Castris, 1978, p. 15). 
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me, fuori d’ogni immagine di me quale mi figuravo potesse essere 

per gli altri; un “punto vivo” in me s’era sentito ferire così addentro, 

che perdetti il lume degli occhi34 (Libro quinto, p. 180). 

 

 É o “Deus interior”, o “ponto vital” em luta com o exterior, ou seja, é a 

essência que pulsa na tentativa de sobrepor-se à aparência. Mas o protagonista 

sucumbe à opinião pública. Recorre ao representante eclesiástico de Richieri e pede 

ajuda para não ser interditado. Monsenhor Partanno impõe uma condição: que o 

dinheiro do banco seja destinado à caridade. Em meio à perspectiva de viver 

“espoliado”, sem Estado e sem família, o protagonista é tomado mais uma vez pelo 

sentimento de não se ver vivendo e reflete sobre “a imagem da nossa irremediável 

solidão”. 

Enquanto Moscarda divide com Ana Rosa seu drama existencial, ela o atinge 

acidentalmente com um tiro. Durante a convalescência ele reflete sobre a natureza e 

acredita que ela pode salvá-lo. Ele compara a coberta de lã verde que o cobre a uma 

campina, a uma interminável extensão de trigo, onde pudesse abandonar-se, e assim 

recuperar sua vida: “Ah, perdersi là, distendersi e abbandonarsi, così tra l’erba, al 

silenzio dei cieli; empirsi l’anima di tutta quella vana azzurrità, facendovi naufragare 

ogni pensiero, ogni memoria!”35 (Libro ottavo, p. 236). Ao contrário de Memórias 

póstumas, em que a natureza pune o indivíduo, em Uno, nessuno e centomila a 

natureza surge como um refúgio, um alento para Moscarda. 

Ao ser indagado pelo Juiz sobre o acidente na casa de Ana Rosa, Moscarda 

compara a vida a uma grande enxurrada a qual o homem pode canalizá-la muito bem 

nos afetos e nos deveres que assume, mas nos períodos de cheia “la fiumana straripa, 

straripa, e sconvolge tutto”. E conclui; “Io lo so. Tutto sommesso. Mi ci sono buttato e 

ora ci nuoto, ci nuoto36 (Libro ottavo, p. 237). O mesmo pensamento sobre a vida tem 

Brás Cubas nos capítulos XXIII e LXXXVII: “e foi beber da água fresca e pura, ainda não 

mesclada do enxurro da vida”; “As outras, as camadas de cima, terra solta e areia, 

levou-lhas a vida, que é um enxurro perpétuo” (P. 44-97).  

                                                           
34

  “Subitamente me senti ferido por aquela risada, como nunca pensei que pudesse me sentir naquele 
momento, devido ao ânimo com que me movia e me deixava levar naquela discussão: ferido por dentro 
num ponto vital que eu não saberia dizer o que fosse nem onde estivesse [...] Fora de qualquer imagem 
com que eu pudesse me representar com vida a mim mesmo, como alguém que existisse ao menos para 
mim e fora de toda imagem de mim tal como eu me imaginava diante dos outros, um “ponto vital” 
dentro de mim se sentira ferido tão profundamente que perdi a luz dos olhos” (Livro V, PP. 157-158).   
35

  “Ah, poder perder-se por lá, deitar-se e abandonar-se entre o verde e o silêncio dos céus, encher a 
alma de todo aquele azul inexistente e fazer naufragar ali todo pensamento, toda memória!”(Livro VIII, 
p. 212). 
36

  “a enxurrada extravasa e sai arrastando tudo que encontra pela frente”. E conclui: “Para mim tudo já 
está submerso. Eu me joguei nas águas e agora vou nadando, nadando” (Livro VIII, p. 213). 
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Moscarda morre para si mesmo. Não conclui sua busca por reconstruir sua 

imagem. Ao contrário de Brás Cubas, sua morte não é física. Recolhe-se ao hospício o 

qual pode ser visto como uma espécie de túmulo. Pirandello não recupera a 

personagem, reforçando assim a ideia do trágico em sua obra. Sem conclusão é o 

subtópico que fecha o romance, e nele Moscarda explica porque não conclui sua vida:  

 

...ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe 

funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci 

in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria. 

Un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non 

concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. 

Quest’albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest’albero. 

Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che 

bevo. Tutto fuori, vagabondo37 (Libro ottavo, PP. 242-243).  

 

 O “Deus interior” foi tragado pelo deus de fora. O homem sucumbiu ao que 

há fora de si: “muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non 

più in me, ma in ogni cosa fuori”38 (Libro ottavo, p. 244). As últimas palavras de 

Moscarda confirmam a temática recorrente na obra de Pirandello: a tragédia. Viver de 

farsa, de aparência, em função do olhar do outro, preso às máscaras que 

correspondem às formas convencionais impostas pela sociedade é, para Pirandello, 

uma tragédia.  

 

 

1.5 BRÁS CUBAS E MOSCARDA: ENCONTROS 

 

Alguns aspectos caracterizam semelhanças possíveis na obra de Machado de 

Assis e Luigi Pirandello, mesclados às diferenças que dão o tom que cada narrador os 

apresenta. Temas como o adultério, que em Memórias póstumas caracteriza a 

                                                           
37

  “...então que cada um grave aquele nome que eu tive entre os homens, entalhando-o como um 
epitáfio sobre a fronte daquela imagem com que lhes apareci, deixando-a em paz e relegando-a ao 
esquecimento. Um nome não é mais do que isso: um epitáfio. Convém aos mortos, aos que concluíram. 
Eu estou vivo e sem conclusão. A vida não tem conclusão – nem consta que saiba de nomes. Esta árvore, 
respiro trêmulo de folhas novas. Sou esta árvore. Árvore, nuvem. Amanhã, livro ou vento: o livro que 
leio, o vento que bebo. Tudo fora, errante (Livro VIII, p. 217). 
38

  “morro a cada segundo e renasço novo e sem lembranças: vivo e inteiro, não mais em mim, mas em 
cada coisa externa” (Livro VIII, p. 218). 
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dissimulação de Virgília e Brás Cubas; a solidão, sentimento que os dois protagonistas 

experimentam, cada um, na luta por uma identidade; a morte, que caracteriza o 

paradoxo que envolve início que é fim para um e fim que é início para outro; as 

relações pautadas em interesses, ponto que separa nitidamente Moscarda de Brás 

Cubas: esse por se mostrar interesseiro, aquele por ser vítima dos interesseiros; o 

pessimismo, a ironia e humorismo, a preocupação constante com a opinião pública, a 

fragmentação do eu pontuam, de forma acentuada, os dois romances. Vejamos alguns 

dos possíveis encontros entre os dois protagonistas: 

São representantes das classes burguesas carioca e siciliana: herdeiros de 

famílias abastadas, de vida tranquila sem a preocupação de trabalhar, situação que 

caracteriza a ociosidade.  

São vulneráveis às astúcias femininas: Moscarda tragado pela ingenuidade e 

confiança excessiva na esposa, Brás Cubas tragado pela ambição de si mesmo e pela 

ambição de algumas das mulheres com quem se envolve. 

Ambos aspiram o reconhecimento, a aprovação social, manifestando assim o 

desejo de ser: um como criador de um emplasto, como deputado, como ministro, 

como criador de um jornal. O outro como um simples cidadão: o Moscarda. 

Os dois vivem o drama da desarmonia com sua essência frente ao mundo a 

sua volta, esboçam consciência da condição de exilados no mundo. 

Desejam permanecer: vencer a morte. Moscarda deseja viver com uma só 

identidade, unindo essência e aparência, sem a preocupação com a opinião alheia 

sobre suas escolhas. Brás Cubas deseja vencer a morte física por meio das lembranças. 

Escreve o livro de suas memórias como uma forma de eternizar sua existência e 

permanecer no mundo dos vivos. 

Constatam o trágico no jogo da vida: um pela incapacidade de “conclusão”, o 

outro pelas “negativas”. Experiências que resultam na nossa “melancólica 

humanidade” (Assis, 1984, p. 14) e no “sacrifício da multidão de vidas que poderíamos 

viver e que, no entanto, não vivemos” (Pirandello, 2001, p. 223).   

Pode-se apreender, pelos protagonistas dos romances em estudo, que tanto 

Machado de Assis quanto Luigi Pirandello expressam, em suas respectivas obras, o 

movimento do homem entre o individual e o social, entre a essência e aparência que 

resulta em uma liberdade condicionada, sufocante, incompleta, marcada pela solidão 

e pelo isolamento, dentro de uma sociedade instável que condiciona o sujeito a uma 

vida de “negativas” e “sem conclusão”. 
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CAPÍTULO 2. RECURSOS DE REPRESENTAÇÃO DAS CRISES 

 

 

Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço 

pensante. Não; é uma errata pensante, isso sim39. 

                                Machado de Assis 

 

Tutto nella vita vi cangia continuamente sotto gli occhi; 

nulla di certo...40 

                              Luigi Pirandello 

 

O cotidiano das personagens machadianas e pirandellianas coloca em 

evidência o modo de agir de cada uma, dentro de sociedades pequeno-burguesas, com 

normas de comportamento preestabelecidas, nas quais ser e parecer se opõem 

levando o indivíduo a esconder-se atrás das máscaras sociais na esperança de uma 

adaptação condizente com padrões convencionais impostos.   

São personagens que vivem uma luta constante por sobreviverem dentro de 

uma moldura que as obrigam a renunciarem sua essência em nome de uma aparência 

montada que lhes garantam a inclusão social, ainda que, para tanto, se transformem 

em homens “bonecos” e “marionetes”. Antes, conforme Ernesto Sabato: 

 

 A preocupação do ser humano sempre esteve submetida a um 

ritmo: do Universo ao Eu, do Eu ao Universo [...] Hoje, como cada vez 

mais o ciclo platônico retorna ao ponto catastrófico, o homem dirige 

sua atenção ao seu próprio mundo interior. E o grande tema da 

literatura não é mais a aventura do homem lançado na conquista do 

mundo externo, mas a aventura do homem que explora os abismos e 

covas de sua própria alma (Sabato, 2003, pp. 36-37). 

 

                                                           
39

  Memórias póstumas de Brás Cubas, 1984, p. 49. 
40

 “Tudo na vida muda continuamente sob os nossos olhos, nada é certo”... (Um, nenhum e cem mil, 
2001, p. 115). 
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A afirmação de Sabato contribui para a compreensão do comportamento de 

Moscarda e de Brás Cubas em busca de um equilíbrio entre o seu mundo interior e o 

que há fora de si. Ser uma “errata pensante”, como afirma Brás Cubas, converge para 

uma vida em processo contínuo de mudanças na qual “nada é certo”, como reclama 

Moscarda. Dessa incerteza e dessa errata contínuas, os protagonistas experimentam 

crises que os transformam em seres mecanizados que ora se apresentam como 

mascarados, como alienados, ora como loucos, sem uma característica fixa de 

personalidade. É o indivíduo em busca de um lugar no mundo, o qual Bosi descreve 

como “o sujeito isolado, de consciência atomizada, o homem só” (Bosi, 2003, p. 304). 

A condição do homem como sujeito no mundo é o ponto de convergência 

entre Machado de Assis e Luigi Pirandello. Tanto um como o outro oferecem ao leitor 

personagens com características de loucos, de personalidade fragmentada, de 

alienados, emparedados pelas máscaras da aparência que, cedo ou tarde, gritam por 

liberdade.  

 

  

2.1. A QUESTÃO DAS MÁSCARAS 

 

Dentre os diversos temas que as duas obras nos apresentam, e que as 

aproximam, tomamos por base recortes dos dois romances como exemplos dos 

diversos pontos que caracterizam a questão das máscaras, as quais colocam as 

personagens em situação de vulnerabilidade tal a preocupação diária, cada uma ao seu 

modo, em corresponder às múltiplas imagens que a sociedade lhes impõe. 

 Em Uno, nessuno e centomila damos atenção à crise existencial do 

protagonista oriunda da descoberta de um defeito no nariz que, ao pender para a 

direita, representa a máscara que enrijece a essência do sujeito que porta um disforme 

exterior em desarmonia com seu interior. Em Memórias póstumas damos destaque ao 

comportamento de Brás Cubas em relação a Eugênia o qual desperta no protagonista 

pensamentos que reforçam a ideia da força da formalidade que obriga o sujeito a dizer 

não ao sentimento e a se moldar às diversas máscaras que as circunstâncias colocam 

diante de si. O beijo entre Brás Cubas e Eugênia nos ajuda a entender tal processo. É 

importante ressaltar que um beijo em si não representa uma máscara, mas o que ele 

provoca na personagem nos faz entrar no universo da formalidade que obriga o 

homem a representar e se prender à forma social. Machado de Assis, por meio de Brás 

Cubas, nos ajuda a entender o comportamento do protagonista: 
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Amável formalidade, tu és, sim, o bordão da vida, o bálsamo dos 

corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu; 

tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um 

Profeta. Se a dor adormece, e a consciência se acomoda, a quem, 

senão a ti, devem esse imenso benefício? (Cap.CXXVII, P. 126). 

 

As reflexões acima funcionam como uma espécie de recurso de que o autor se 

apropria para colocar o leitor frente a um homem de identidade deturpada, múltipla, 

que, para se inserir no modelo de sociedade da qual faz parte, renega sua essência e 

adota uma aparência que corresponda não àquilo que ele é de fato, mas ao que a 

sociedade espera que ele seja. De acordo com Augusto Meyer: 

 

Com as diversas máscaras superpostas desse voluptuoso da 

acrobacia humorística, podemos compor uma cara sombria - a cara 

de um homem perdido em si mesmo e que não sabe rir. Perdido em 

si mesmo, engaiolado na autodestruição do seu niilismo (Meyer, 

2008, p. 16). 

 

O homem mascarado é constante em Memórias póstumas. Mas se pensarmos 

no caráter de Brás Cubas será que ele sofre para se moldar à máscara da aparência? 

Será que ele luta e se debate contra os modelos convencionais que a sociedade lhe 

impõe? Será que ele é esse homem “perdido em si mesmo”, “engaiolado”, de que fala 

Augusto Meyer? O modo como ele se refere à formalidade: “Amável”, “bálsamo dos 

corações”, “medianeira entre os homens”, nos faz pensar o contrário. Nos faz pensar 

no homem que camufla sua essência com o propósito de tirar proveito das situações 

que a vida coloca diante de si. Mas qual seria, de fato, a real essência de Brás Cubas? 

Ao analisar o delírio do protagonista Alfredo Bosi defende a ideia de que: 

 

A máscara é, portanto, uma defesa imprescindível, que vem de longe, 

de muito longe, como a pele do urso e a cabana de paus arrumadas 

pelo selvagem para se proteger do sol, do vento, da chuva. Se toda 

civilização é um esforço de defesa contra a madre-madrasta (“Sou 

tua mãe e tua inimiga”), por que negar ao deserdado social o direito 

de abrigar-se à sombra do dinheiro e do poder? Por que exigir que 

ele se furte ao “estatuto universal” pregado pela própria Natureza: 

“quem não devora é devorado”? (Bosi, 2007, 87). 
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A ideia de Bosi nos chama a atenção pelo modo como se refere a Brás Cubas 

como um “deserdado social”. Nesse contexto, se tomarmos a Natureza como símbolo 

da sociedade na qual Machado de Assis deu vida à personagem verificaremos em Brás 

Cubas um produto de seu meio, o resultado de um sujeito que, ainda em tenra idade, 

é instruído para o sucesso, para brilhar:  

 

Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar 

de Bonaparte... 

Meu tio Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego.  

- Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer 

orgulho; mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um 

bispado... 

Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse; e 

alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me à cidade e ao 

mundo; perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era 

inteligente, bonito... (Cap. X, p. 25). 

 

Os comentários da família nos mostram que Brás Cubas ainda bebê já é 

colocado em uma forma e ele cresce se moldando ao estilo de uma burguesia em 

ascensão. O capítulo X continua mostrando ao leitor que, para Machado de Assis, não 

existe idade para seguir convenções. Um exemplo é como o pequeno Brás declama o 

nome dos padrinhos para as visitas: 

 

-Nhonhô, diga a esses senhores como é que se chama seu padrinho. 

-Meu padrinho? É o Excelentíssimo Senhor Coronel Paulo Vaz Lobo 

César de Andrade e Sousa Rodrigues de Matos; minha madrinha é a 

Excelentíssima Senhora Dona Maria Luísa de Macedo Resende e 

Sousa Rodrigues de Matos (p. 25). 

 

 Pela desenvoltura do pequeno Brás é possível imaginar um burguesinho em 

formação, um pequeno mascarado que aprende cedo a que clã pertence, a que 

máscara deve se moldar, ainda que de forma inconsciente. Aos dezessete anos Brás 

Cubas se auto-descreve como um “garção bonito, airoso, abastado”. E segue uma vida, 

como já mostrado do capítulo 1, sem medida para a diversão. Já homem feito, ao 
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conhecer Eugênia, passa ao leitor um fio, ainda que muito sutil e remoto, do que 

imaginamos ser a sua essência: 

 

 ... lá embaixo a família a chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu 

sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus Manca. 

Enlevado é uma maneira de realçar o estilo; não havia enlevo, mas 

gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade; ao 

pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e 

desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela creio que ainda se sentia 

melhor, ao pé de mim (Cap. XXXIII, p. 54). 

 

A declaração de Brás Cubas confirma que a dualidade é inerente ao ser 

humano independente do lugar e das circunstâncias, ou seja, ninguém é só bom ou só 

mau. E essa dualidade é vista, por Bosi, como “a condição contraditória da sua alma: 

mistura de bem e mal”. São as duas faces do mesmo sujeito que ora sobressai a face 

do bem ora a do mal. E a união das duas faces forma “enfim o pandemonium que é ser 

homem” (Bosi, 2006, p.11).  

 Brás Cubas também nos induz a pensar numa possível regeneração de 

comportamento. Mas, se fôssemos observá-lo sob a ótica de Moscarda 

concordaríamos que na vida, de fato, “tudo muda continuamente sob os nossos olhos, 

nada é certo” (Pirandello, 2001, p. 115). Moscarda tem razão, a mudança brusca de 

Brás Cubas em relação aos sentimentos por Eugênia acontece como um relâmpago 

ofuscando a nossa visão e confirmando a performance, isto é, a “hipocrisia do ator” 

que Bosi nos mostrará adiante. E no encontro seguinte, durante o beijo, a revelação do 

homem que representa, do mascarado: 

 

Pobre Eugênia! Se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente 

fora naquela ocasião! Tu, trêmula de comoção, com os braços nos 

meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu 

com os olhos em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não 

podias mentir ao teu sangue, à tua origem... (Cap. XXXIII, p. 54). 

 

Pensar, durante um beijo, no sangue e na origem de Eugênia é uma das 

passagens do romance que evidenciam, de forma contundente, o peso implacável da 

máscara social. O beijo, como já mostrado, não representa uma metáfora da máscara 

social, mas o sentimento que provoca em Brás Cubas, ou seja, o que antes ele 
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descrevia como “certa satisfação física e moral” e que declarava “sentir-se bem ao pé” 

de Eugênia, ele transforma em chacota. Roberto Schwarz se refere a este episódio 

como um “idílio” o qual “promete uma transformação completa do protagonista”, mas 

as convenções não permitem a união de um representante da burguesia com uma 

plebeia, filha da “moita”, situação agravada pela “transformação não-havida; uma 

peripécia em branco, se é possível dizer assim, depois da qual fica tudo como antes, e 

piorado” (Schwarz, 2000, p. 101). Brás Cubas renuncia o sentimento, se deixa iludir 

pela máscara da aparência e, como se de um sobressalto, acordasse para a realidade, 

põe por terra a ilusão da pobre moça ao informá-la que desce da Tijuca. De acordo 

com Alfredo Bosi: 

 

... a vida em sociedade, segunda natureza do corpo, na medida em 

que exige máscaras, vira também irreversivelmente máscara 

universal. A sua lei, não podendo ser a verdade subjetiva recalcada, 

será a da máscara comum, exposta e generalizada. O triunfo do signo 

público. Dá-se a coroa à forma convencionada, cobrem-se de louros 

as cabeças bem penteadas pela moda. Todas as vibrações interiores 

calam-se, degradam-se à veleidade ou rearmonizam-se para entrar 

em acorde com a convenção soberana. Fora dessa adequação só há 

tolice, imprudência ou loucura (Bosi, 2007, p. 86). 

 

 Bosi nos faz compreender, com seu pensamento, que a máscara social 

funciona como regra, como “lei” regente da sociedade. Ao afirmar que “todas as 

vibrações interiores calam-se”, analisa a atitude do protagonista como a de um sujeito 

cujo norte é a formalidade como “medianeira entre os homens”, como ele mesmo a 

considera. E Bosi vai além, em outra análise considera a atitude de Brás Cubas como a 

“hipocrisia de um ator” cuja “máscara faz-se, porém, necessária na medida em que 

permite ainda estirar um último fiapo de diálogo”, com Eugênia (Bosi, 2006, p. 14).  

O que separa a ilusão de Eugênia da ilusão de Brás Cubas? Pode-se pensar que 

a ilusão de Brás Cubas reside na vida de aparência, vista na obra de Pirandello como 

Trappola sociale (armadilha social), a qual corresponde ao pensamento de Marshall 

Berman ao afirmar que “não haverá mais ilusões quanto a uma verdadeira identidade 

sob as máscaras” (Berman, 2007, p. 136). Ou seja, o ser que cada um traz dentro de si 

é esmagado pela máscara que se sobrepõe à essência e que resulta em uma 

identidade falsificada, portanto, propícia a se desmanchar a qualquer momento, 

comprometendo assim a individualidade do ser que, conforme pensa Berman, se 

“desmancha no ar” (Idem, p. 136). 



60 

 

O episódio entre Brás Cubas e Eugênia nos mostra a união, em uma só pessoa, 

do jovem gentil, amável, com o aproveitador, o “ator hipócrita” que induz a mocinha 

humilde e sonhadora a contemplar nele seu futuro esposo. É a trajetória do homem de 

múltiplas faces que, ao nascer, se coloca no pedestal de uma “graciosa flor” que brota 

na família Cubas. Daquela flor até o velho e solitário Brás Cubas, muitas faces foram 

reveladas e Roberto Schwarz elenca as que sucedem a face da “graciosa flor”:  

 

Assim, no tocante aos escravos de que judia, Brás aparece como o 

menino diabo. Uma agregada velha, que não tem onde cair morta, 

encontrará nele o protetor, cheio de pensamentos escarninhos. À 

moça pobre, filha ilegítima, corresponde o rapaz bem nascido e 

aproveitador. Um cunhado negocista, ex-traficante de escravos tem 

nele o parente compreensivo, capaz de justificá-lo e até de 

intermediar fornecimentos à Marinha (uma roubalheira da época). 

Para a menina casadoura, cujo pai é uma influência política, Brás 

representa numa só pessoa o noivo escolhido pela família e o futuro 

deputado. E assim por diante (Schwarz, 2000, p. 69).  

 

 No elenco, acima apresentado, observa-se uma sequência de pares que se 

encaixam e que ao mesmo tempo se distanciam, os quais retratam as relações sociais 

de Brás Cubas e definem as máscaras que ele veste: para os escravos, se apresenta o 

menino diabo; para a velha agregada, se apresenta o protetor; para a moça pobre, 

filha ilegítima, se apresenta o rapaz bem nascido e aproveitador; para o cunhado 

escravista se apresenta o parente compreensivo; para a menina casadoura, de família 

política, se apresenta o noivo e futuro deputado. São as personagens vividas por Brás 

Cubas na busca constante por uma forma, a qual corresponde, em Pirandello, à busca 

constante de Moscarda por um encaixe nas diversas imagens que o olhar do outro lhe 

atribui, daí sua crise existencial.   

Pirandello apresenta como poucos o sentido das máscaras em sua obra, 

principalmente no tocante ao teatro. Mas sua narrativa também é rica dessa temática 

e Vitangelo Moscarda não foge à regra. Na primeira cena do romance em estudo, o 

protagonista se depara com sua máscara. Pequena, quase imperceptível, porém de 

uma força gigante capaz de transformar em inúmeros pedaços toda sua existência: 

uma narina que pende para a direita. A pequena máscara aumenta conforme aumenta 

a sua consciência de que não tem uma realidade fixa:  

 



61 

 

La realtà che ho io per voi è nella forma che voi mi date; ma è reltà 

per voi e non per me; la realtà che voi avete per me è nella forma che 

io vi do; ma è realtà per me e non per voi; e per me stesso io non ho 

altra realtà se non nella forma che riesco a darmi. E come? Ma 

costruendomi, appunto41 (Libro secondo, p. 88). 

 

Em Pirandello, tal como pensa Bosi, a máscara também é “lei”, pode ser vista 

como soberana, aquela que determina a posição do homem na sociedade, aquela que 

revela a superioridade do parecer em oposição ao ser. Daí os paradoxos presentes 

tanto em Pirandello quanto em Machado de Assis: o esconde e mostra da máscara. Ao 

mesmo tempo em que camufla o rosto, a aparência pública, põe a nu toda a 

fragilidade e vulnerabilidade da essência. A partir da descoberta do pequeno defeito 

no nariz Moscarda passa a observar a sua vida desesperadamente. É o “ver-se viver” 

que Pirandello considera mortal:  

 

Quem vive, quando vive, não se enxerga. Se alguém consegue ver a 

própria vida é sinal de que já não a vive mais: arrasta-a como coisa 

morta. Porque toda forma é uma morte. Poucos sabem disso; no 

mais, quase todos lutam, esforçam-se para atingir, como dizem, um 

status, uma forma; uma vez chegados a isso crêem ter conquistado 

sua vida e não percebem que começam a morrer (Pirandello: In 

Bernardini, 1990, p. 39). 

 

   A citação acima é um trecho do conto La carriola no qual Pirandello nos 

passa a dimensão do drama de quem busca se moldar às máscaras sociais. Explicação 

semelhante nos dá Machado de Assis, no conto O espelho, ao falar da perda da 

existência do homem portador de duas almas:  

 

Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a 

primeira; as duas completam o homem, que é, metafisicamente 

falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde 

naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a 

                                                           
41

  “A realidade que tenho para vocês está na forma que vocês me dão; mas é realidade para vocês, não 
para mim. A realidade que vocês têm para mim está na forma que eu lhes dou; mas é realidade para 
mim, não para vocês. E, para mim mesmo, não tenho outra realidade se não a forma que consigo me 
dar. Como assim? Construindo-me” (Livro II, PP. 67-68).  
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perda da alma exterior implica a da existência inteira (Assis, 1997, p. 

346).  

 

Machado chama a atenção para o risco do distanciamento entre essência e 

aparência, para a dificuldade de encaixe entre a alma e o que há fora dela. No romance 

Quincas Borba, Machado de Assis ressalta essa idéia como necessidade de equilíbrio 

entre o homem e o universo que o rodeia, ao se referir à alma de Rubião: 

 

E enquanto uma chora, outra ri; é a lei do mundo, meu rico senhor; é 

a perfeição universal.  Tudo chorando seria monótono, tudo rindo 

cansativo, mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas, soluços e 

sarabandas, acaba por trazer à alma do mundo a variedade 

necessária, e faz-se o equilíbrio da vida (p. 676). 

 

O autor de Memórias póstumas parece chamar a atenção de seus leitores 

para a importância do equilíbrio que coloca o homem em sintonia com o seu entorno. 

Situação que corresponde, em Pirandello, ao “Deus interior” em busca de harmonia 

com o seu externo. E o protagonista de Uno, nessuno e centomila comunga do mesmo 

drama. Para ele existe aquele Moscarda que ele conhece e carrega consigo, e aquele 

que há fora de si, criado pelos olhos dos outros. E ele precisa se libertar de cada um, 

para tanto, precisa se desnudar das máscaras eliminando-as, fazendo a fusão da 

essência e da aparência e formando uma só alma, uma “laranja”, como ressalta 

Machado de Assis. 

O sentido da máscara para os dois protagonistas está no processo de 

adaptação ao meio em que ambos encontram-se. E essa adaptação converge para a 

morte, segundo Pirandello, para a “desagregação da consciência”, segundo Bosi (2003, 

p. 306), a qual resulta na inserção irreversível do homem no arriscado universo do 

“puro nada”. Sem perceber que trilham o caminho da trappola sociale (armadilha 

social) os protagonistas morrem aos poucos. Moscarda nos esclarece tal processo: 

  

Se non avevo più occhi per vedermi da me come uno anche per me? 

Gli occhi, gli occhi di tutti gli altri seguitavo a vedermi addosso, ma 

ugualmente senza poter sapere come ora m’avrebbero veduto in 
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questa mia neonata volontà, se io stesso non sapevo ancora come 

sarei consistito per me42 (libro sesto, p. 188). 

  

 Enquanto Moscarda luta para destruir as várias máscaras que a opinião 

pública lhe obriga a vestir e reconstruir apenas a imagem do Moscarda, Brás Cubas luta 

para adaptar-se a quantas máscaras forem necessárias. No capítulo CXIII ele nos 

esclarece esse processo ao considerar “salutares os efeitos da opinião” e conclui que 

esta “é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número” (Cap. CXIII, p. 

116). Brás Cubas não é único dependente da opinião pública na obra de Machado de 

Assis. No conto O segredo do bonzo encontra-se pensamento semelhante ao do 

protagonista das Memórias póstumas: 

 

[...] Se uma coisa pode existir na opinião, sem existir na realidade, e 

existir na realidade, sem existir na opinião, a conclusão é que das 

duas existências paralelas a única necessária é a da opinião, não a da 

realidade, que é apenas conveniente (Assis, 1997, p. 325). 

 

O conto reforça a ideia da importância da opinião alheia na obra machadiana 

como “um velho óleo incorruptível”, tal como no romance Esaú e Jacó: “Nem tudo são 

despesas na vida, e a glória das relações podia amaciar as agruras deste mundo” (Assis, 

1997, p. 1.030). Neste sentido, Brás Cubas passa pelo mesmo processo de Moscarda: a 

morte não física em busca de se moldar a uma ou às várias máscaras forçado pela 

opinião dos outros. Conforme Schwarz, “Em Brás Cubas convivem o cavalheiro 

esclarecido, o inventor charlatão, o discípulo de um doido, o deputado absurdo” 

(Schwarz, 2000, p. 194). Todas as identidades que Brás Cubas carrega representam o 

esforço apontado por Pirandello, para atingir “um status, uma forma”. E seu pai o 

alerta quanto a isso, como podemos constatar em suas observações: 

 

...não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não ver brilhar, 

como deves, e te convém, e a todos nós; é preciso continuar o nosso 

nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais [...] Não estragues as 

vantagens da tua posição, os teus meios... (Cap. XXVII, p. 50). 

 

                                                           
42

  “Mas se eu não tinha mais olhos para me ver por conta própria como um? Os olhos, eu continuava a 
ver os olhos de todos sobre mim, mas igualmente sem saber como me veriam agora, nesta minha 
recem-nascida vontade, já que eu mesmo ainda não sabia que consistência eu teria” (Livro VI, p. 166). 
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Enquanto o pai de Brás Cubas adverte o filho sobre a importância da posição 

social, a qual forma deve se moldar, Moscarda lamenta tal condição, também imposta 

pelo pai que queria vê-lo continuar os negócios no banco, ou seja, dar continuidade ao 

usuário que ele fora: 

 

Dovevo a volta a volta dimostrarmi il contrario di quel che ero o 

supponevo d’essere in questo o in quello dei miei conoscenti, dopo 

essermi sforzato di comprendere la realtà che m’avevano data: 

meschina, per forza, labile, volubile e quasi inconsistente43 (Libro 

terzo, p. 97). 

 

Mas ambos caem no mesmo abismo: o da solidão, da inadaptação, da 

incomunicabilidade, enfim, de seres exilados no mundo. Com o uso da máscara o 

sujeito ultrapassa a dimensão do humano e passa a viver uma personagem, condição 

que faz da vida um imenso tablado de representações diversas, e, em meio ao 

espetáculo que é a vida, ambos agonizam lentamente, experimentam o que Augusto 

Meyer define como “a sonolência do homem trancado em si mesmo, espectador de si 

mesmo, incapaz de reagir contra o espetáculo da sua vontade paralisada, gozando até 

com lucidez a própria agonia” (Meyer, 2008, pp. 15-16). 

 O mundo, para Pirandello, pode ser entendido como um grande palco o qual 

quem comanda é a forma, a máscara. E quem não se adéqua a essa “aparência 

pública”, segundo Bosi, “sofrerá sem remissão a impiedade alheia” (Bosi, 2001, p. 11). 

E Moscarda confirma esse pensamento: “può anche capitare che gli altri, se non vi 

tenete forte alla realtà che per vostro conto vi siete data, possono indurvi a 

riconoscere che più vera della vostra stessa realtà è quella che vi danno loro”44 (Libro 

settimo, p. 211).  

 As reflexões de Moscarda apontam para os encaixes que ele, tal como Brás 

Cubas, experimentou: para o pai, se apresenta a criança tímida, silenciosa, quase 

esquecida; para Dida, a esposa, se apresenta o Gengê, a “marionete”; para os sócios, 

se apresenta o chefe sem ação, sem poder de comando, o “fantoche”; para a 

sociedade, se apresenta o “usuário”; para ele próprio, se apresenta o estranho. São os 

pares que se formam na tentativa do protagonista em se encaixar nos moldes das 

máscaras que ele também é obrigado a vestir e que nos advertem a observar a 

                                                           
43

  “Eu devia pouco a pouco mostrar-me o contrário daquilo que era ou supunha ser para esse ou aquele 
meu conhecido, depois de ter me esforçado para entender a realidade que me haviam dado: 
necessariamente mesquinha, instável, volúvel e quase inconsistente” (livro III, p. 77). 
44

  “Muitas vezes os outros chegam a nos convencer de que a verdade que eles nos atribuem é mais 
verdadeira que a sua própria realidade” (Livro VII, p. 187).  
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sociedade como guardiã do comportamento que o sujeito pensa ter o direito de 

escolher, de adotar. Leone de Castris fala sobre esse processo:  

 

Ognuno è quello che sembra, ma veramente non è nessuno. E la 

realtà non esiste perché è impossibile prenderne coscienza: 

conoscere, giudicare, vuol dire costruire arbitrariamente, fissare la 

vita in forme provisorie e mutevoli. E questo solo esiste, il flusso 

continuo delle apparenze, la condanna del relativo in cui l’uomo 

sfoga e tradisce le sue sete d’assoluto. Persino le determinazioni della 

vita che appendono un uomo a un atto assurdo, casuale, anch’esse 

sono apparenti, soggette a centomila punti di vista. L’essere si 

intrappola necessariamente in una forma: ogni cosa porta la pena 

della sua forma. Ma quelli stessi fatti che sembrano oggettivi non 

hanno per tutti la stessa realtà: e allora anche l’ingiustizia di ritenersi 

tutti chiusi in quell’atto, saranno centomila ingiustizie. E il dramma è 

doppio e infinito; da un lato l’opressione degli atti, dall’altro la 

mutevolezza persino di quelle prigioni, nelle qualli, neppure in esse, 

l’uomo può credere (Castris, 1978, p. 189).45  

 

 Leone de Castris nos convida a observar que à medida que aumenta a busca 

por corresponder às múltiplas máscaras impostas pela sociedade multiplicam-se os 

problemas, as injustiças, os medos, as incertezas. Ou seja, para cada máscara que o 

sujeito veste acontece o desdobramento da personalidade e com esta o 

desdobramento dos dramas a serem vencidos. Francesca Triozzi, em La rivelazione di 

una maschera, afirma que 

 

Diffatti, in relazione alla società odierna, la maschera incarna 

perfettamente due significati, in quanto essa, necessitando di coprire 

il proprio io, deride e respinge l’essenza e ne scaturisce un soffocato 

                                                           
45

 “Cada um é aquilo que parece, mas verdadeiramente não é ninguém. E a realidade não existe por que 
é impossível tomá-la pela consciência: conhecer, julgar, quer dizer construir arbitrariamente, fixar a vida 
em formas provisórias e mutáveis. E é só isso que existe, o fluxo contínuo das aparências, a condenação 
do relativo no qual o homem manifesta e revela a sua sede de absoluto. Até mesmo as determinações 
da vida que induzem um homem a um ato absurdo, casual, também essas são aparentes, sujeitas a cem 
mil pontos de vista. O ser se coloca necessariamente em uma forma: cada coisa conduz a pena da sua 
forma. Mas aqueles mesmos fatos que parecem objetivos não têm para todos a mesma realidade: e 
ainda também a injustiça de considerar todos presos naquele ato, serão cem mil injustiças. E o drama é 
dobrado e infinito; de um lado a opressão dos atos, do outro a mutabilidade até mesmo daquelas 
prisões, nas quais, nem mesmo nessas o homem pode crer” (Castris, 1978, p. 189). 
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grido d’aiuto derivante da un incondizionato terrore di spogliare 

l’anima e di sentirsi liberi.46  

 

 A citação acima nos mostra que a máscara protege apenas o exterior, ou seja, 

camufla o que é visível aos olhos da sociedade, mas não contém a dor do sufocamento 

interior, da necessidade do homem de harmonizar essência e aparência, resultando no 

grito de dor, de angústia, provocado pelo desejo de liberdade, pelo desejo de ser. 

Em Machado de Assis não é diferente, o mundo pode ser visto como um palco 

no qual as pessoas representam seus interesses, suas vaidades, suas ambições como 

explica Brás Cubas: “A multidão atraia-me, o aplauso namorava-me” (Cap. CXVIII, p. 

120), bem como suas difíceis relações entre aquilo que são de fato e o que as 

convenções sociais determinam que elas sejam. 

 Para Helena Tornquist, Memórias póstumas “assemelha-se a um grande 

teatro onde o que conta é a dissimulação de cada personagem” (Tornquist, 1996, p. 

79). O pensamento de Helena chama a atenção para outras personagens que dividem 

o palco com Brás Cubas. Virgília, por exemplo, representa para os outros uma senhora 

casada, mãe de família bem comportada. É a máscara da dissimulação que ela veste, a 

da personagem que ela representa. Por trás da máscara de “senhora” encontra-se a 

amante de Brás Cubas, que antes o trocara por Lobo Neves por ver ali maiores 

vantagens, inclusive a de tornar-se marquesa. São os pares que Machado de Assis vai 

formando ao longo do romance: para a família e a sociedade se apresenta a senhora, 

para Brás Cubas se apresenta a amante.  

Em Uno, nessuno e centomila outras personagens comungam com Virgília a 

máscara da dissimulação. Dida, mulher do protagonista, é um exemplo. Ao perceber a 

determinação de Gengê em deixar de ser “marionete” o abandona. Do mesmo modo 

os amigos Firbo e Quantorzo, tão logo percebem o interesse de Moscarda pelos 

negócios do banco tentam interditá-lo juntamente com Dida. Com o bispo da cidade, 

representante eclesiástico, não é diferente, para livrar Moscarda da interdição a 

condição é que o dinheiro do banco seja doado para caridade.  

Diante do exposto, compreende-se que Machado de Assis e Luigi Pirandello, 

mesmo separados por culturas e por contextos históricos diferentes, apresentam certa 

proximidade na arte pela leitura que fazem do comportamento humano. Alfredo Bosi 

reforça tal idéia ao afirmar que “Historicamente, Machado e Pirandello exprimiram o 

                                                           
46

 “De fato, em relação à sociedade atual, a máscara encarna perfeitamente dois significados, enquanto 
a mesma, necessitando de cobrir o próprio eu, escarnece e rechaça a essência da qual brota um 
sufocado grito de ajuda derivado de um incondicional terror de despir a alma e de sentir-se livres”. 
Disponível em: www.liceopenne.it- Acesso em 04/01/2014. 

http://www.liceopenne.it-/
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reconhecimento da soberania exercida pela forma social burguesa. Isto é: a aceitação 

pós-romântica da impotência do sujeito quando o desampara o olhar consensual dos 

outros” (Bosi, 2007, p. 101). 

 A partir desse olhar sobre o homem, os autores compõem personagens que, 

de certa forma, se aproximam por carregarem o peso das convenções sociais que os 

forçam a vestirem máscaras, desde crianças, e que ao longo da vida, para 

sobreviverem em suas respectivas sociedades, multiplicam-se em “um”, “nenhum” ou 

“cem mil” outros Cubas e Moscardas que a forma social exigir, que a máscara 

determinar, experiência que resulta em sujeitos de personalidade dupla que vivem 

experiêcias dolorosas em busca de uma correspondência entre o que sentem e o que 

demonstram sentir, ou seja, entre o que são e o que aparentam ser.  

 

 

2.2 O VIVO MORTO E O MORTO VIVO: FRAGMENTOS  

 

No tópico anterior vimos que a imposição das máscaras, presentes nas duas 

obras, resulta em uma espécie de multiplicação da identidade e como esses duplos 

interagem com a sociedade. No presente tópico verificaremos como o homem 

fragmentado interage consigo mesmo a partir dos paradoxos “vida versus morte” em 

Machado de Assis e “vida versus forma” em Pirandello. Brás Cubas passa a existir no 

mundo terreno, de forma concreta, após sua morte: o morto vivo. Ao passo que 

Moscarda morre aos poucos, a cada dia, sem concluir a passagem do mundo terreno, 

concreto, para o mundo dos mortos: o vivo morto.  

Nesse tópico faremos o recorte dos eus vividos por Moscarda que, em vida, 

experimenta a morte oriunda da negação de sua liberdade ao viver encarcerado na 

“forma” social. Em Pirandello, os termos “forma” e “vida”, segundo Christian Bec, 

“encobrem efetivamente o eu autêntico (a “vida”), ocultado, e até mesmo destruído, 

assimilado pelo eu social (a “forma” ou a “máscara”)” (Bec, 1984, p. 343). 

Em Memórias póstumas daremos atenção especial ao encontro do eu defunto 

com o eu do vivo que fora um dia. Esse encontro será mostrado a partir da analise que 

o defunto faz sobre si mesmo enquanto vivo. De acordo com Alfredo Bosi: “Brás 

consegue ao mesmo tempo mostrar-se qual foi e qual se vê e foi visto” (Bosi, 2006, p. 

10). É pela análise do defunto que alcançaremos o que foi o homem. 

Vida e morte se mostram opostas nos dois romances e, ao mesmo tempo, 

unidas: a morte por trazer Brás Cubas à vida por meio de suas memórias; a vida por 
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negar a Moscarda a oportunidade de saboreá-la, de concluí-la: “Io sono vivo e non 

concludo”47 (Libro ottavo, p. 242). E esse paradoxo nos ajuda a alcançar as múltiplas 

personalidades assumidas por Brás Cubas e por Moscarda ao longo de suas trajetórias. 

Em Pirandello essa proximidade da morte acontece pela busca desesperada 

por corresponder a uma só “forma”, busca que converge para uma forte crise 

existencial caracterizada pelas reflexões e questionamentos contínuos de Moscarda. 

Em todos os livros que compõem o romance são evidentes os questionamentos sem 

respostas do protagonista:  

 

Che relazione c’è tra le mie idee e il mio naso? (Libro primo, p. 49). 

Ma gli altri? Gli altri che non possono vedere dentro di me le mie idee 

e vedono da fuori il mio naso? (Libro primo, p. 49). 

Sono proprio così, io, di fuori, quando – vivendo – non mi penso? 

(Libro primo, p.50). 

Come soportar in me quest’estraneo? Quest’estraneo che ero io 

stesso per me? Come non vederlo? Come non conoscerlo? Come 

restare per sempre condannato a portarmelo con me, in me, alla 

vista degli altri e fuori intanto della mia?48 (Libro primo, p. 53). 

 

O diálogo que Moscarda estabelece consigo mesmo é uma espécie de 

preparação para o acerto de contas entre ele e aquele estranho que carrega uma 

narina que pende para a direita e que ele deseja eliminar. Daí o desejo de ficar só 

apontado no capítulo 1. E chega o momento de ficar frente a frente com o seu outro. 

De olhos fechados, diante do espelho, ele se pergunta e, ao mesmo tempo, reflete: 

 

È diverso ora il mio caso o è lo stesso? Finché tengo gli occhi chiusi, 

siamo due: io qua e lui nello specchio. Debbo impedire che, aprendo 

gli occhi, egli diventi me e io lui. Io debbo vederlo e non essere 

veduto. È possibile? Subito com’io lo vedrò, egli mi vedrà, e ci 

                                                           
47

 “Eu estou vivo e sem conclusão” (Livro VIII, p. 217). 
48

  “Que relação há entre as minhas ideias e o meu nariz? (Livro I, p.32). “Mas... e os outros? Os outros 
que não podem ver dentro de mim as minhas ideias e que veem de fora o meu nariz?”(Livro I, p. 33). 
“Eu sou mesmo assim, de fora, quando – vivendo – não me penso?” (Livro Ip. 33). “Como suportar em 
mim este estranho? Este estranho que eu mesmo era para mim? Como não o ver? Como não o 
conhecer? Como ficar para sempre condenado a levá-lo comigo, em mim, à vista dos outros e no 
entanto invisível para mim?” (Livro I, p.36).  
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riconosceremo. Ma grazie tante! Io non voglio riconoscermi; io voglio 

conoscere lui fuori di me. È possibile?49 (Libro primo, p. 56). 

 

As indagações de Moscarda apontam a fragmentação do eu presente na obra 

que caracteriza a presença de outros eus: o Moscarda, o Gengê, a “marionete” o 

“usuário”, o “fantoche”, o “homúnculo” e tantos outros que se unirão aos já existentes 

e que, para atingirem uma unidade, trilharão o caminho da trappola sociale que, na 

obra de Pirandello, leva fatalmente à morte. De acordo com Guido Baldi: 

 

Queste “forme” sono sentite come una “trappola”, come un 

“carcere” in cui l’individuo si dibatte, lottando invano per liberarsi. 

Pirandello ha un senso acutissimo della crudeltà che domina i raporti 

sociali (...) Le convenzioni, le finzioni su cui la vita sociale si fonda, le 

maschere e le “parti” fittizie che essa impone, vengono nella sua 

opera narrativa e teatrale irrise e disgregate (Baldi, 2005, p. 322).50 

 

Moscarda é esse indivíduo que se debate, que luta pela conquista de libertar-

se das diversas “formas” que ele carrega no corpo, as quais representam as “formas” 

sociais apontadas por Baldi. Após abrir os olhos ele vê refletida no espelho uma 

imagem já conhecida; a do Moscarda, segundo ele “aggrondato, carico del mio 

pensiero, con un viso molto disgustato” (Libro primo, p. 56).51 E, paralisado diante de si 

mesmo, passa horas em silêncio. E as interrogações voltam a ocupar seu pensamento: 

 

Chi era? Ero io? Ma poteva anche essere un altro! Chiunque poteva 

essere, quello lì. Poteva avere quei capelli rossigni, quella sopracciglia 

ad accento ciconflesso e quel naso che pendeva verso destra, non 

soltanto per me, ma anche per un altro que non fossi io. Perché 

dovevo essere io, questo, cosi? (Libro primo, p. 58).   

                                                           
49

  “O meu caso, agora, é diferente ou é o mesmo? Enquanto mantenho os olhos fechados, somos dois: 
eu aqui, e ele no espelho. Devo impedir que, ao abrir os olhos, ele se torne eu, e eu, ele. Eu devo vê-lo 
sem ser visto. Isso é possível? Assim que eu o vir ele me verá, e nos reconheceremos. Mas muito 
obrigado! Eu não quero conhecer-me; quero conhecê-lo fora de mim. Isso é possível?” (Livro I, p. 38). 
50

 “Estas “formas” são sentidas como uma “armadilha”, como um cárcere no qual o indivíduo se debate, 
lutando em vão para libertar-se. Pirandello tem um senso agudíssimo da crueldade que domina as 
relações sociais [ ] As convenções, os fingimentos sobre os quais a vida social se fundamenta, as 
máscaras e as “partes” fictícias que ela impõe surgem na sua obra narrativa e teatral irrisórias e 
desagregadas” (Baldi, 2005, p. 322). 
51

 “acabrunhado, carregado dos meus pensamentos, com um rosto muito contrariado” (livro I, p. 39). 
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Che avevano da vedere i miei pensieri con quei capelli, di quel colore, 

i quali avrebbero potuto non esserci più o essere bianchi o neri o 

biondi; e con quegli occhi lì verdastri, che avrebbero potuto anche 

essere neri o azzurri; e con quel naso che avrebbe potuto essere 

diritto o camuso? (Libro primo, p. 58). 

Ciascuno se lo poteva prendere, quel corpo li, per farsi quel 

Moscarda che gli pareva e piaceva, oggi in un modo e domani in un 

altro, secondo i casi e gli umori. E anch’io... Ma sì! Lo conoscevo io 

forse? Che potevo conoscere di lui? (Libro primo, p. 58). 

Chi era colui? Nessuno. Un povero corpo, senza nome, in attesa che 

qualcuno se lo prendesse (Libro primo, p. 59).52 

 

Todas as interrogações acima apresentadas encontram-se no Libro primo, Mia 

moglie e il mio naso53 e mostram, com precisão, o desdobramento da personalidade 

do protagonista, tal como acontece com Mattia Pascal, protagonista do romance Il fu 

Mattia Pascal: “Com efeito, que vida pode ainda ser a minha? O tédio de antes, a 

solidão, a companhia de mim mesmo? (Pirandello, 1978, p. 146). O pensamento de 

Pascal confirma a crise existencial que acomete as personagens de Pirandello a qual 

resulta no desdobramento da personalidade. No caso de Moscarda, esse 

desdobramento se processa entre o Moscarda que interroga e aquele estranho que ele 

procura no espelho. Christian Bec analisa esse processo como a “constatação do 

estilhaçar-se da personalidade”(Bec, 1984, p. 344). É mais um dos pares criados Por 

Pirandello que tenta se encaixar e juntos formarem uma unidade, uma só pessoa. Mas 

o encaixe não acontece porque o Moscarda de fora do espelho não consegue capturar 

o Moscarda de dentro do espelho. É o eu exterior, o que há fora de si, a aparência, a 

qual o protagonista carrega como um fardo, que se apresenta como inimigo oculto do 

eu interior, do “Deus interior”, da essência. 

Os livros que seguem mantêm o nível de encarceramento de Moscarda preso 

às interrogações sem respostas que geram na personagem o vazio de não viver. E 

                                                           
52

  “Quem era? Era eu? Mas também podia ser outro! Aquele lá podia ser qualquer um. Aqueles cabelos 
arruivados, aquelas sobrancelhas de acento circunflexo e aquele nariz que caía para a direita não era 
uma prerrogativa exclusivamente minha, pois qualquer outro que não fosse eu podia possuí-los. Por que 
então aquele deveria ser eu?” (Livro I, p. 40). “O que os meus pensamentos tinham a ver com aqueles 
cabelos daquela cor, os quais inclusive poderiam já ter desaparecido ou serem brancos ou pretos ou 
louros; e com o esverdeado daqueles olhos ali que poderiam ter sido pretos ou azuis; e com aquele nariz 
que poderia ter sido reto ou chato?” (Livro I.p. 41). “Qualquer um poderia pegar aquele corpo para fazer 
dele o Moscarda que quisesse ou achasse melhor, hoje de um jeito e amanhã de outro, segundo os 
casos e os humores. E eu também... Mas claro! Por acaso eu o conhecia? O que eu podia conhecer 
dele?” (Livro I, p. 41). “Quem era ele? Ninguém. Um pobre corpo sem nome, à espera de alguém que o 
levasse” (Livro I, p. 42).  
53

 Mina mulher e o meu nariz. 
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nesse vazio ele sai um pouco do espelho, recorre ao leitor e estabelece com esse uma 

conversa como uma espécie de “pedido de socorro”, já que aquele Moscarda do 

espelho não corresponde aos seus anseios: 

 

Siate sinceri: a voi non è mai passato per il capo di volervi veder 

vivere? (Libro secondo, p.65). 

Insomma, se quache volta appena appena avvertite di non essere per 

gli altri quello stesso che per voi; cosa fate? (Libro secondo, p. 65). 

Scusatemi se parlo un momento a modo dei filosofi. Ma è forse la 

coscienza qualcosa d’assoluto che possa bastare a se stessa? (Libro 

secondo, p. 66). 

E che vuol dunque dire che avete la vostra coscienza e che vi basta? 

Che gli altri possono pensare di voi e giudicarvi come piace a loro, 

cioè ingiustamente, che voi siete intanto sicuro e confortato di non a 

ver fatto male? (Libro secondo, p. 66). 

Oh, di grazia, e se non sono gli altri, chi ve la dà codesta sicurezza? 

Codesto conforto chi ve lo dà? Voi stesso? E come? (Libro secondo, p. 

66). 

O a che vi basta dunque la coscienza? A sentirvi solo? No, perdio. La 

solidudine vi spaventa. E che fate allora? (Libro secondo, p. 67)54 

 

A conversa entre Moscarda e o leitor marca o início do libro secondo, Ci sono 

io e ci siete voi55, em que o protagonista deixa fluir sua vulnerabilidade diante da 

sociedade. A crise existencial, contida nas interrogações que ele faz ao leitor, condiz 

com o que Bosi analisa como o “lacre da morte” presente na obra de Pirandello. Ou 

seja, o sujeito entra em um processo contínuo de consumação enquanto a vida segue 

sua trajetória e ele não a sente, isto é, não vive e “se vive é sob imposição”. O espelho 

                                                           
54

  “Sejam sinceros: nunca lhes passou pela cabeça querer ver-se vivendo? (Livro I, p. 47). “Em suma, se 
alguma vez vocês percebessem de leve que não eram para os outros exatamente aquilo que pensavam 
que fossem, o que vocês fariam?” (livro II, p. 48). “Desculpem-me se neste momento falo à maneira dos 
filósofos. Mas por acaso a consciência é algo absoluto, que possa bastar-se a se mesma?” (Livro II, p. 
48). “Portanto, qual o sentido de dizer que vocês têm uma consciência e que ela lhes basta? Ou que os 
outros podem pensá-los e julgá-los como quiserem, isto é, incorretamente, porque entretanto vocês 
estão seguros e tranquilos com o fato de não terem praticado nenhum mal?” (Livro II, p. 49). “No 
entanto, se não for pelos outros, quem lhes dará essa segurança? Vocês mesmos?” (Livro II, p. 49). Para 
que lhes serve então a consciência? Para se sentirem sozinhos? Não, por favor. A solidão os apavora. E o 
que vocês fazem, então?” (Livro II, p. 49).    
55

 Eu existo e vocês existem.  
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representa o sepulcro no qual Moscarda mergulha no universo das interrogações na 

esperança de repostas para suas dificuldades de estar no mundo.  

Outro exemplo do espelho como sepulcro encontra-se no conto Soffio 

(Sopro). O protagonista descobre que tem o poder de matar, basta um sopro entre o 

polegar e o indicador de uma das mãos para matar um amigo e inicia uma série 

descontrolada de mortes e dizima quase toda a cidade, por fim comete suicídio ao 

soprar sua própria imagem refletida no espelho. O conto revela que o autor de Uno, 

nessuno e centomila dá à morte diversas faces.   

Já em Machado de Assis, a proximidade de Brás Cubas com a morte se 

processa com muita naturalidade, como ele mostra na dedicatória do livro: 

 

                           AO VERME 

QUE 

PRIMEIRO ROEU AS FRIAS CARNES 

DO MEU CADÁVER 

                               DEDICO 

COMO SAUDOSA LEMBRANÇA 

                               ESTAS 

MEMÓRIAS PÓSTUMAS. 

 

Nota-se, a princípio, certa intimidade do protagonista com a morte. Afinal ele 

é um defunto que narra as suas memórias fora da dimensão terrena. Mas se 

avançarmos para o capítulo VII, O delírio, vamos nos deparar com o seu duplo: sujeito 

trêmulo, “vexado e aturdido” que, ao ser interrogado pela Natureza ou pandora 

manifesta uma carga pesada de fragilidade humana mesclada a um desejo imenso de 

viver: 

 

Que mais queres tu, sublime idiota? 

- Viver somente não te peço mais nada. Quem me pôs no coração 

este amor da vida, se não tu? E se eu amo a vida, por que te hás de 

golpear a ti mesma, matando-me? (p. 22). 
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O desejo de viver de Brás Cubas nos reporta ao conto Di sera, un geranio, de 

Pirandello. O homem morre, enquanto dorme, mas o espírito continua vivo e procura 

um encaixe em algum objeto e escolhe o gerânio: “Una cosa, consistere ancora in una 

cosa, che sia pur quasi niente, una pietra. O anche un fiore che duri poco: ecco, questo 

geranio...56 (Pirandello, 2010, p. 235). A personagem do conto comunga com Brás 

Cubas o desejo de viver, de vencer a morte. No conto, a personagem deseja 

permanecer, ainda que por meio dos objetos. Brás Cubas, por meio do livro de suas 

memórias. 

Na conversa de Brás Cubas com a Natureza, percebem-se os paradoxos que 

permeiam a obra. O morto que demonstra intimidade, ao fazer a dedicatória, foi um 

vivo que temia o encontro com a morte. No capítulo LIV, A pêndula, ele reforça essa 

ideia: “Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal; 

esse tique-taque soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um 

instante menos de vida” (p. 70). Os pensamentos de Brás Cubas caracterizam a 

dualidade de que fala Roberto Schwuarz; “O narrador usa de constantes dualidades. 

Os temas são apresentados sempre em forma de paradoxos, começo e fim; 

nascimento e morte; campa e berço” (p. 56). Os paradoxos conduzem o protagonista a 

assumir outros eus que, assim como Moscarda, buscam uma unidade na forma, no 

caso de Brás, no reconhecimento. 

A questão do duplo em Memórias póstumas chama a atenção pelo modo 

como Machado de Assis compõe o Brás Cubas defunto o qual traz ao conhecimento do 

leitor o Brás Cubas que fora enquanto vivo. O espelho, em Pirandello, com o qual 

Moscarda estabelece um diálogo, corresponde, em Memórias póstumas, ao mundo 

dos vivos, visto sob o olhar do defunto que reflete e, às vezes, julga seu 

comportamento como humano. Enquanto Moscarda se coloca diante do espelho para 

um encontro consigo mesmo, Brás Cubas se coloca diante do mundo dos vivos como 

um observador de si mesmo. Ou seja, o espelho e o mundo dos vivos simbolizam, nas 

duas obras, o homem diante de si. E o que mostram? O encontro entre os dois eu: do 

defunto com o humano e de Moscarda com o estranho, caracterizando os fragmentos 

da personalidade dos dois protagonistas. 

Se atentarmos para o defunto como observador do homem, visto sob a ótica 

de Pirandello, corresponderia ao “ver-se viver” de Moscarda. Ou seja, Brás Cubas, 

como já observamos, experimentaria, antes da morte física, a morte não física, não 

corpórea, tal como Moscarda. Afinal, retomando o pensamento de Pirandello, “Se 

alguém consegue ver a própria vida é sinal de que já não a vive mais: carrega-a como 

coisa morta. Porque toda forma é uma morte”. E Brás Cubas viveu intensamente a 

                                                           
56

 “Uma coisa, consistir ainda em uma coisa. Seja embora um quase-nada, uma pedra. Ou mesmo uma 
flor que dure pouco. Sim, este gerânio...” (Pirandello, 2010, p. 235). 
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busca por uma forma, ou, porque não dizer, pelas mais variadas formas, situação 

mostrada ao leitor pelo defunto e que o distancia de Moscarda no tocante às 

tentativas de adaptação que resulta no paradoxo da não adaptação, portanto, da 

morte. 

 Retomemos aqui o “idílio” com Eugênia. Em uma das justificativas que ele dá 

ao leitor sobre sua atitude com a moça, coloca em evidência as diferentes 

personalidades que compõem a mesma pessoa: 

 

Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem; meu cérebro foi 

um tablado em que se deram peças de todo gênero, o drama sacro, o 

austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as 

bufonerias, um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de coisas 

e pessoas em que podias ver tudo [...] Cruzavam-se nele 

pensamentos de vária casta e feição. Não havia ali a atmosfera 

somente da águia e do beija-flor, havia também a da lesma e do sapo 

(Cap. XXXIV, p. 55).  

 

As explicações do protagonista mostram que seu caráter funciona como uma 

montagem de diferentes mosaicos que formam o Brás Cubas quando pessoa, como ele 

mesmo observa “uma barafunda de coisas e pessoas”, e soam como reconhecimento 

de seu caráter em vida. Desse modo, observa-se no eu defunto certo tom de defesa do 

eu humano, como a “reiteração” dos dois, Já que a justificativa acontece após a morte. 

Ele nos ajuda a entender essa dualidade em uma das suas reflexões: 

 

Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de 

restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões 

e a vaidade dos nossos afetos [...] Cada estação da vida é uma edição, 

que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição 

definitiva, que o editor dá de graça aos vermes (Cap. XXVII, p. 49). 

 

 Nota-se, na afirmação acima, certa cumplicidade entre o morto e o vivo. Se 

colocar como homem é se colocar no nível de todos os homens, propenso a cometer 

falhas: “qualificando-se a si mesmo como ser confuso e, mais do que confuso, 

contraditório” (Bosi, 2006, p. 15). 

 Se voltarmos ao capítulo 1 da presente tese, entenderemos o que se passa no 

cérebro de Brás Cubas enquanto homem ao afirmar que se “afeiçoara à contemplação 
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da injustiça humana, a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, 

não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares”. Mas se 

colocar na posição de homem justifica o que Bosi define como “a natureza do seu 

caráter, que é frívolo na descontinuidade dos seus pensamentos, é constante até a 

morte na prática do egoísmo indefectível”. Definição que reforça a questão do duplo 

ao reconhecer ser, este egoísta, “capaz de abrir frestas de luz no subsolo da sua 

consciência” (Idem, p. 15). A análise de Bosi nos auxilia na compreensão do sujeito que 

ora se apresenta como cavalheiro, amável, compreensivo, ora como egoísta, 

interesseiro, debochado.  

A presença da morte, nos dois romances, reforça a ideia de fragmentos por 

caracterizar, em Memórias póstumas, a morte física de Brás Cubas, e em Uno, nessuno 

e centomila, por caracterizar a morte não física de Moscarda. Machado de Assis 

apresenta ao leitor um morto que narra, do além, suas experiências de vida como 

amante da formalidade e da opinião pública que fora. Ao passo que Pirandello 

apresenta ao leitor um vivo que narra suas experiências de morte como prisioneiro da 

formalidade e da opinião pública, mas que não experimenta o mundo pós-morte por 

não concluir sua experiência terrena. A morte, nos dois romances, é aquela que acolhe 

Brás Cubas e Moscarda, em seus devaneios, em seus medos, em suas crises 

existenciais, em suas identidades fragmentadas, enfim, aquela que marca o início, para 

Brás Cubas, já morto, e o fim de uma trajetória para Moscarda, ainda vivo.  

 

 

2.3.  O ESPELHO, O MUNDO E A ALIENAÇÃO 

 

Há entre Brás Cubas e Moscarda sentimentos comuns e particulares que 

caracterizam o posicionamento de cada um diante de sua própria existência. Tal 

posicionamento converge para a mecanização da vida, para a perda de contato 

consigo mesmo e com os outros, para a perda de controle sobre seus atos, para o 

medo do olhar do outro, o medo de mostrar-se por dentro. 

 Estamos falando do homem tragado pelo olhar da opinião pública, pelo seu 

próprio olhar, pela angústia do não ser, pela rigidez da máscara, pelo desejo de 

reconhecimento, pela passividade diante da vida, pela dificuldade de reagir que resulta 

no homem desintegrado, desconstruído, de consciência dividida, que tenta 

harmonizar-se com o que há fora de si. Quem é esse, afinal, o homem machadiano ou 

pirandelliano? 
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Ambos, de forma diferente, são acometidos do mesmo mal: a alienação. O 

sentimento dos dois em relação à vida aponta os paradoxos que os transformam em 

seres mecanizados que ora desejam, sonham, se mostram capazes, ora se apequenam, 

se anulam. “A vida é uma coisa doce”, pensa Brás Cubas (Cap. LXXXII, p. 93); “La vita si 

muove di continuo, e non può mai veramente vedere se stessa”57 (Libro settimo, p. 

226), pensa Moscarda. Mas ambos chegam a um consenso: “A vida é um enxurro”. O 

pensamento de Bosi sobre o homem fragmentado, criado por Pirandello, se estende 

também ao homem criado por Machado: 

 

Mas o sujeito isolado, a consciência dividida, não procura áureas 

harmonias: pensa e sofre. Sua melhor expressão é a do teatro dos 

homens que, embora não creiam na possibilidade de entender-se, 

sentem a urgência de projetar seus conflitos, de romper pela palavra, 

pelo grito ou pelo pranto a muralha de solidão que os oprime (Bosi, 

2003, p. 304). 

 

A solidão, apontada por Bosi, é um ponto forte que exprime a alienação das 

duas personagens. Cada um revela como se sente aprisionado, incapaz de reagir. 

 “Calar os trapos velhos, disfarçar os rasgões e os remendos, não estender ao 

mundo as revelações que faz à consciência” é o modo de Brás Cubas revelar o cárcere 

que o impede de viver autenticamente. E não viver sua autenticidade, ainda que 

suspeita, como imagina-se ser a de Brás Cubas, resulta em uma vida de farsa a qual 

conduz o sujeito ao definhamento, à alienação: “Creio que por então é que começou a 

desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro 

inebriante e sutil” (Cap. XXV, p. 46).  

Querer estar só, sem si, acompanhado daquele estranho que era ele mesmo, 

é o modo como Moscarda revela o encarceramento de sua identidade, o 

definhamento de sua alma: 

 

Così volevo io esser solo. Senza me. Voglio dire senza quel me ch’io 

già conoscevo, o che credevo di conoscere. Solo con un certo 

estraneo, che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di 

                                                           
57

  “A vida se move continuamente e nunca pode ver a si mesma” (Livro VII, p. 201). 
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torno e ch’ero io stesso: l’estraneo inseparabile da me (Libro primo, 

p. 48).58 

 

O sacrifício de conviver consigo mesmo norteia o leitor de Pirandello sobre o 

sentimento de impotência que faz de Moscarda um escravo da sua própria existência. 

Moscarda se torna sua vítima, uma presa de suas escolhas. Ao contrário de Brás Cubas 

ele escolhe ser apenas um: ele mesmo. Daí o desejo de estar só como uma espécie de 

purificação, ou seja, limpar sua imagem que se encontra embaçada pela presença de 

outro eu. Serafino Gubbio, protagonista do romance Cadernos di Serafino Gubbio 

operador, de Pirandello, comunga com Moscarda o mesmo sentimento em relação à 

presença de outro eu:  

 

Ah, se cada um de nós pudesse por um momento separar de si 

aquela metáfora de si mesmo que, inevitavelmente pelos nossos 

fingimentos inumeráveis, conscientes e inconscientes, pelas 

interpretações fictícias dos nossos atos e dos nossos sentimentos 

somos induzidos a formar; perceberia logo que este ele é um outro, 

um outro que não tem nada ou bem pouco a ver com ele, e que o 

verdadeiro ele é aquele que grita dentro a culpa; o íntimo ser, 

condenado frequentemente por toda a vida inteira a nos permanecer 

ignorado! Queremos a todo custo salvar, manter direita em pé 

aquela metáfora de nós mesmos, nosso orgulho e nosso amor. E por 

essa metáfora sofremos o martírio e nos perdemos... (Pirandello, 

1990, p. 119). 

 

Pela explicação de Serafino Gubbio, compreende-se que Moscarda não é 

único a viver o drama da alienação. Outras personagens confirmam essa temática na 

obra pirandelliana. Brás Cubas também confirma a presença da alienação na obra 

machadiana. Ambos revelam a alienação como consequência da preocupação 

constante em corresponder ao olhar da opinião pública.  Nesse sentido, o olhar gera 

um paradoxo que difere os dois protagonistas: Brás Cubas olha para a sociedade e se 

enamora pelo olhar da sociedade sobre si. E dessa troca, acontece o processo de busca 

por uma posição condizente aos padrões sociais; Moscarda olha para sociedade e se 

angustia com o peso do olhar da sociedade sobre si. E dessa troca se processa o desejo 

de liberdade, de fugir das convenções, de ser apenas o Moscarda. Alfredo Bosi analisa 

                                                           
58

  “Assim eu queria estar só. Sem mim. Quero dizer, sem aquele “mim” que eu já conhecia ou pensava 
conhecer. Sozinho com um certo estranho que eu já sentia obscuramente não poder afastar para longe, 
que era eu mesmo: o estranho inseparável de mim” (Livro I, p. 32). 
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esse processo como resultado da consciência do homem que “reflete e sofre, discute e 

grita” (Bosi, 2003. p. 304).  

Os paradoxos que norteiam as duas personagens revelam a honestidade dos 

dois autores em relação àquilo que se propuseram a apresentar por meio da arte: o 

homem de seu tempo. Moscarda revela muito do homem contemporâneo, moderno, 

sobrevivente da Primeira Grande Guerra. Brás Cubas revela traços contundentes do 

homem de fins do século XIX, o homem que experimenta um período de substituição 

de si mesmo pelas máquinas, mesclado a um forte anseio de adaptação a um novo 

momento que se aproxima: a modernidade do século XX. Ernesto Sabato escreve 

sobre esse momento:  

 

Lançado cegamente à conquista do mundo externo, preocupado tão-

somente com o manejo das coisas, o homem acabou por coisificar-se, 

caindo no mundo bruto em que rege o determinismo cego. 

Empurrado pelos objetos, títere da mesma circunstância que havia 

contribuído para criar, o homem deixou de ser livre e se tornou tão 

anônimo e impessoal quanto seus instrumentos. Já não vive no 

tempo original do ser, mas nos tempos dos próprios relógios. É a 

queda do ser no mundo, é a exteriorização e a banalidade de sua 

existência. Ganhou o mundo, mas perdeu-se a si mesmo (Sabato, 

2003, p. 87). 

 

A afirmação acima nos convoca a olhar para Machado de Assis e para 

Pirandello e alcançar a sensibilidade com que ambos expõem a fragilidade do homem 

em meio às diferentes adversidades sócias do Brasil e da Itália, onde cada um 

ambientou sua obra. É o homem em busca de um sentido para sua vida. Mas o embate 

entre o mundo interior e o seu entorno o arrasta para uma alienação irreversível 

provocada pelo desejo de ser e pela a angústia do não ser. É o homem “coisificado” 

que Ernesto Sabato define como “cambaleante e ansioso” (Idem p. 87).  

A consciência de não corresponder às convenções sociais causa um efeito 

devastador nos dois protagonistas. A consciência de ser “cem mil” traz, para 

Moscarda, o desejo de ser “um”, e o modo como se debate contra as forma social o 

transforma em “nenhum”:  

 

Ove la vista degli altri non ci socorra a costituire comunque in noi la 

realtà di ciò che vediamo, i nostri occhi non sanno più quello che 

vedono; la nostra coscienza si smarrisce; perché questa che crediamo 
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la cosa più intima nostra, la coscienza, vuol dire gli altri in noi; e non 

possiamo sentirci soli (Libro quinto, p. 167).59 

 

Já para Brás Cubas a alienação se caracteriza na consciência de ser apenas 

“um”, a qual desencadeia na personagem o desejo de ser “cem mil”: o deputado, o 

ministro, o criador do emplastro, o califa, o fundador do jornal, o pai, o marido. Mas, 

absorvido pelas tentativas, torna-se “nenhum”. A afirmação de Moscarda funciona 

como um recado para Brás Cubas “nossos olhos não sabem mais aquilo que veem e a 

nossa consciência se perde”. E Pirandello reforça essa reflexão ao afirmar que “não se 

vive com os olhos abertos, vive-se cegamente” (Cf. Apêndice de Um, nenhum e cem 

mil, 2001, p. 222). E como um trocadilho, um modo de concordar com seu criador, 

Moscarda completa: “Non si può mai vivere davanti a uno specchio. Procuri di non 

vedersi mai” (Libro settimo, p. 227).60 

A força da opinião pública, nos dois romances, mesclado ao olhar do homem 

sobre si mesmo, corresponde a uma máquina capaz de cristalizar, enrijecer a alma das 

personagens impedindo-as de viver com liberdade: “De um ou de outro modo, é uma 

boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica como na política”, pensa Brás Cubas, 

(Cap. CXXII, p. 116). “...l’essere agisce necessariamente per forme, che sono le 

apparenze che esso si crea, e a cui noi diamo valore di realtà”61, pensa Moscarda 

(Libro, terzo, p. 114). 

As personagens vão, aos poucos, revelando as dificuldades de harmonizar 

essência e aparência e os mesmos dramas vão se repetindo em cada crise que 

experimentam.  A vida não se mostra doce nem para Moscarda nem para Brás Cubas. 

A busca por um lugar no mundo transforma os dois em alienados: Brás Cubas em meio 

à agitação de um burguês de vida frenética; Moscarda, diante do espelho, à espera de 

capturar a si mesmo. Daí a dificuldade de harmonizar tantas imagens em um só 

espelho; a criança carente, o Gengê, o usuário, a marionete, o fantoche, o homúnculo, 

enfim aquele “pobre corpo mortificado” que, de certa forma, freia o movimento 

contínuo da vida.  

A “doce vida”, apontada por Brás Cubas, não condiz com a vida em 

“movimento contínuo” apontada por Moscarda. Ambos são prisioneiros: um dentro da 
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  “Quando a visão dos outros não nos ajuda a construir em nós mesmos a realidade daquilo que 
vemos, nossos olhos não sabem mais aquilo que veem e a nossa consciência se perde, poque isso que 
consideramos a nossa coisa mais íntima, a consciência, quer apenas dizer os outros em nós, e não 
podemos nos sentir sozinhos” (Livro V, p. 146). 
60

  “Não se pode viver diante de um espelho. Procure não se ver nunca” (Livro VII, p. 202). 
61

  “...o ser age necessariamente por formas que são as aparências que ele cria para si e às quais nós 
damos valor de realidade” (Livro III, p.92). 
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moldura de um pequeno espelho; o outro fora de uma moldura, porém preso dentro 

de um espaço sem contorno, infinitamente maior que é o mundo. A vida frenética de 

Brás Cubas o faz tão prisioneiro quanto Moscarda. De acordo com Mário Matos: “Os 

bonecos de machado de Assis, seres que retirou de sua amargura, têm vida vegetativa 

e vivem continuamente inquietos entre o desejo e a realização. Vivem, mas não sabem 

que vivem” (Matos, 1939, p. 168). A afirmativa de Mário Matos chama a atenção para 

o homem preso, mecanizado que, junto a outras personagens, são vistos como 

“bonecos”, os quais correspondem, em Pirandello, ao homem “marionete”.  

A alienação se confirma para os dois na idéia fixa: Moscarda de ser apenas ele 

mesmo, “um”; Brás Cubas de ser “cem mil”. E dessa ideia fixa nasce a perda do 

controle sobre a trajetória natural da vida que resulta numa suposta loucura, como 

veremos no tópico seguinte. 

 

 

2. 4 DE UMA IDEIA FIXA À LOUCURA 

 

Vítima de uma ideia fixa: a ideia de reconstruir-se, para Moscarda, e a ideia de 

construir-se, para Brás Cubas, é o princípio do suposto mal que envolve os dois 

protagonistas: a loucura. Michel Foucault observa que  

 

Na loucura, a totalidade alma-corpo se fragmenta: não segundo os 

elementos que a constituem metafisicamente, mas segundo figuras 

que envolvem, numa espécie de unidade irrisória, segmentos do 

corpo e ideias da alma. Fragmentos que isolam o homem de si 

mesmo, mas, sobretudo, que o isolam da realidade; fragmentos que, 

ao se destacarem, formam a unidade real de um fantasma, e em 

virtude dessa mesma autonomia o impõem à verdade (Foucault, 

2007, p.232). 

 

 Foucault nos lembra os elmentos que compõem os protagonistas e que, ao 

mesmo tempo, os decompõem. Para Moscarda a ideia de reconstruir-se implica 

desconstruir-se. Ou seja, decompor aquilo que era para os outros e, com a morte dos 

diversos Moscardas criados pela sociedade, dar vida apenas ao que ele deseja ser, o 
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Moscarda: “Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili 

pazzie” (Libro primo, p. 51).62  

Para Brás Cubas, a loucura se processa a partir da ideia fixa de construir as 

diversas imagens do que ele deseja ser, corresponder às diversas formas que a 

sociedade lhe apresenta. O ápice da sua fixação se concentra na criação de um 

emplasto anti-hipocondríaco que, segundo ele, curaria a humanidade de suas mazelas. 

O desejo de ser se explica nas três palavras que ele visualiza na futura caixinha de 

remédio: Emplasto Brás Cubas. “A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-

se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, uma trave no 

olho” (Cap. IV, p. 16). 

A busca diária por construir-se e reconstruir-se, para os dois protagonistas, 

converge para uma espécie de cárcere existencial que conduz, cada um, a uma 

experiência de emparedamento do espírito, como explica Augusto Meyer: “O homem 

é um animal emparedado. Está muito bem sonhar com a liberdade, mas a liberdade 

seria um salto mortal no absurdo, seria a loucura” (Meyer, 2008, p. 56). A liberdade 

para Brás Cubas significa se encaixar nas formas, enquanto que para Moscarda 

liberdade significa dizer não às formas. 

Entre “sonhar com a liberdade” e conquistá-la existe um abismo gerado pelo 

desejo de ser, para Brás Cubas, e de não ser, para Moscarda: ser ministro, ser 

deputado, ser califa, ser criador do emplasto, ser marido, ser pai; não ser Gengê, não 

ser usuário, não ser marionete, não ser fantoche, não ser homúnculo, mas ser um 

homem: o Moscarda. O desejo de ser das personagens ultrapassa a lógica da vida e 

atinge a loucura. Tanto Brás Cubas quanto Moscarda se encaixam no esboço sobre a 

loucura que Augusto Meyer apresenta: 

 

Também há, entretanto, os que enlouquecem por excesso de lógica; 

são justamente aqueles que procuram com rigor a essência de si 

mesmos, a verdade mais íntima do próprio ser através da 

introspecção. Introverteram-se como os loucos. Não têm mais 

relações com o mundo da realidade objetiva, estão voltados para o 

outro lado da vida, conversando com os fantasmas. Desviaram do 

curso normal a tendência prospectiva que aponta ao homem o 

caminho da ação como uma reta quebrada ou uma curva prudente 

em contato com a realidade áspera. Procuram o “eu” absoluto. A sua 

atitude, portanto, corresponde à do pensamento que nega o mundo 

do senso comum e das aparências sensíveis para afirmar o mundo da 

                                                           
62

  “Quando o meu drama se complicou a este ponto, aí começaram as minhas incríveis loucuras” (Livro 
I, p.34). 



82 

 

identidade. Nos dois casos, porém, a unidade seria a morte. Assim 

como só é possível o conhecimento do mundo relativo exterior por 

meio da experiência e das relações condicionadas, assim também só 

podemos conhecer diretamente o mundo interior por meio da ação. 

Sem ação não há personalidade, pode haver, quando muito, 

imaginação da personalidade (Meyer, 2008, p. 57). 

 

A afirmação acima parece nos colocar diante do espelho de Moscarda e do 

mundo de Brás Cubas. Ambos são petrificados, cristalizados pela ausência de ação. 

Meyer resume em uma palavra a possível loucura dos protagonistas em estudo: 

excesso. Excesso de paralisação diante da vida, como faz Moscarda por meio da 

introspecção, e excesso de agitação, de movimento como faz Brás Cubas em busca de 

reconhecimento. Daí os paradoxos que ora aproximam, ora separam os dois.  

O rigor com que Moscarda luta por encontrar a essência de si mesmo vai de 

encontro à agitação de Brás Cubas na luta pelo reconhecimento, por alcançar a fama. 

Nos dois casos a ideia fixa absorve o ir e vir natural da vida, ou seja, as relações com o 

mundo da realidade. Uma vez perdida a noção de realidade perde-se a personalidade. 

E o que é o homem sem personalidade? 

Em Pirandello o homem sem personalidade é aquele que age movido pelo 

horror de conviver com a impossibilidade de ser ele mesmo: “Ero solo. In tutto il 

mondo, solo. Per me stesso, solo. E nell’attimo del brivido che ora mi faceva fremere 

alle radici i capelli, sentivo l’eternità e il gelo di questa infinita solitudine” (Libro sesto, 

p. 191).63 

 Já em Machado de Assis, nota-se a ausência de personalidade na 

vulnerabilidade de Brás Cubas na luta por se firmar no mundo das aparências. Mas o 

mundo das aparências é enganoso, é escorregadio, é frenético e, ao mesmo tempo, 

vulnerável. E Brás perde o controle sobre o curso natural de sua vida ao constatar sua 

impossibilidade de realização. No capítulo CXXXIX, pg 132, ele nos passa a dimensão do 

vazio provocado pela ideia fixa de ser:  

 

DE COMO NÃO FUI MINISTRO D’ESTADO 

      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

                                                           
63

  “Eu estava sozinho. No mundo inteiro, sozinho. Para mim mesmo, sozinho. E, durante o calafrio que 
agora me sacudia até a raiz dos cabelos, sentia a eternidade e o gelo desta infinita solidão” (livro VI, p. 
169).  
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      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

O silêncio de Brás Cubas parece gritar sua necessidade de ser. Nota-se, nesse 

silêncio, a quebra do curso normal da vida que resulta, voltando ao pensamento de 

Meyer, em uma “reta quebrada”, cuja interrupção provoca no protagonista dor e 

desespero mesclados a um desejo ardente de afirmação de uma identidade, como ele 

explica no capítulo seguinte: 

 

Há coisas que melhor se dizem calando; tal é a matéria do capítulo 

anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Se a paixão 

do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o 

desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da 

câmara dos deputados. Iam-se-me as esperanças todas; terminava a 

carreira política (Cap. CXL, p. 132).  

 

O olhar demorado dos protagonistas sobre si mesmos desencadeia a ideia fixa 

que os levam à loucura, mais uma vez confirmando o desvio do curso natural da vida. 

Augusto Meyer se refere à loucura como “desarmonia cósmica”, e aos loucos como 

“visionários” que “enxergam coisas estranhas”. O que seria, para os protagonistas em 

análise, enxergar coisas estranhas? Brás Cubas nos ajuda a compreender esse olhar 

sobre as coisas: 

 

Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o 

homem: e, conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a 

minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, 

ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-

me das saudades daquela outra cadeira que não era minha (Cap. CXL, 

p. 132). 

 

Não se observa, a princípio, traços da loucura em Brás Cubas, mas a viagem 

que ele faz em busca de outras vidas, isto é, de outras identidades que não são suas, o 
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transformam no “animal emparedado” que, segundo Meyer, “se deixa possuir pela 

contemplação pura” (p. 57). E viver em contemplação pura caracteriza o homem 

sugado pelo seu próprio olhar, o homem resignado, devorado por seus pensamentos, 

que “enxerga coisas estranhas”. Daí a loucura silenciosa a qual chega de mansinho e 

rouba a importância de todas as suas conquistas: “minha sala”, “minha chácara”, 

“minha cadeira”, “meus pássaros”, “meus livros”, “meu sol”. Todas as suas conquistas 

são ofuscadas, perdem a importância diante das tentativas não realizadas. Aqui 

acontece uma espécie de inversão de valores: o ser perde o valor diante do parecer, 

confirmando assim a “desarmonia cósmica” que coloca homem e realidade em lados 

opostos. 

Se atentarmos para a inversão de valores que acomete Brás Cubas, 

poderíamos alcançá-lo com os olhos de Moscarda e ver ali apenas um “corpo 

mortificado”. Pode-se observar certo desdobramento de Brás Cubas em Moscarda, ou 

vice-versa, no tocante à experiência de “ver-se viver”, já que ambos experimentam a 

“contemplação pura” e não acompanham a trajetória da vida.  De acordo com Alfredo 

Bosi, “A segunda natureza do corpo é o status, a sociedade que se incrusta na vida” 

(Bosi, 2007, P. 81). Aí reside a possível loucura de Brás Cubas, a luta por status, 

processo que desfaz o desdobramento entre ele e Moscarda, já que esse luta para se 

libertar do status de “usuário” e das máscaras que tal condição o obriga a vestir. 

“A loucura entra em todas as casas”, declara Machado de Assis: “E vi no 

espelho o meu primeiro riso de maluco”, completa Pirandello. Algumas passagens nos 

dois romances denotam a possível loucura das personagens. Tomemos o exemplo de 

partes do delírio que ambos vivenciam com a Natureza. 

 Após ser arrebatado por um hipopótamo Brás Cubas, em seu delírio, faz uma 

longa viagem, segundo o hipopótamo, “à origem dos séculos”. Ali se depara com uma 

figura de mulher que se diz Natureza ou pandora. É um encontro tenso e na conversa 

entre os dois ela o trata como louco: “agora mesmo que ensandeceste, vives; e se a 

tua consciência reouver um instante de sagacidade tu dirás que queres viver” (Cap. VII, 

p. 21).  

O protagonista se refere ao seu delírio como “fenômenos mentais”, mas é 

possível identificar nesse delírio um encontro consigo mesmo. Ou seja, a viagem de 

Brás Cubas nos sugere uma viagem aos labirintos de sua essência. A natureza ou 

pandora representa sua consciência. Encontrar-se consigo mesmo, dentro da 

dimensão terrena, foge à tranquilidade do mundo dos mortos:  

 

Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a 

minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de 
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um defunto [...] Senhores vivos, não há nada tão incomensurável 

como o desdém dos finados (Cap. XXIV, PP. 45-46). 

 

Nesse contexto, pedimos licença a Machado de Assis para chamá-la Natureza 

ou consciência. “Não estás farto do espetáculo e da luta?” É sabido que Brás Cubas 

teve uma vida ociosa, preocupado apenas em alimentar sua vaidade. A origem dos 

séculos sugere a Brás Cubas olhar para trás e reconhecer o vazio que foi sua existência: 

 

Os séculos desfilavam num turbilhão, e, não obstante, porque os 

olhos do delírio são outros, eu via tudo que passava diante de mim, - 

flagelos e delícias - desde essa coisa que se chama glória até essa 

outra que se chama miséria, e via a miséria agravando a debilidade. 

Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que 

baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a 

vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, 

como um chocalho, até destruí-lo, como um farrapo (Cap. VII, p. 22). 

 

Diante do que acontecera Brás Cubas se põe a rir, segundo ele, “um riso 

descompassado e idiota”. Como se reconhecesse ali o desfilar dos seus dias. 

Identificar, no meio da calamidade, “a enxada e a pena, úmidas de suor” é como se a 

Natureza o obrigasse a olhar a fundo o significado de sua existência, é como se o 

lembrasse o que ele poderia ter feito e não o fez: trabalhar. É a consciência pulsando 

dentro dele, realçando o pensamento de Machado de Assis: “A consciência é o mais 

cru dos chicotes” (Assis, 1997, p. 637).  

 A Natureza se apresenta como “mãe e inimiga”, reforçando a ideia do, já 

mencionado, paradoxo vida versus morte no romance em estudo: “Eu não sou 

somente a vida; sou também a morte” (Cap. VII, p 21). Nesse contexto, de vida e 

morte, Machado nos reporta a Pirandello: Brás Cubas está se olhando, está passando 

sua vida a limpo, está se vendo viver. A solidão trouxe a Brás Cubas o silêncio e com 

este a pulsação da consciência. Pirandello nos explica tal processo:  

 

Em certos momentos de silêncio interior, em que nossa alma se 

despoja de todas as ficções habituais, e nossos olhos se tornam mais 

agudos e mais penetrantes, nós vemos a nós mesmos na vida, e a 

vida em si mesma, quase em uma nudez árida, inquietante; nós nos 

sentimos assaltados por uma estranha impressão, como se, em um 
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relâmpago, se nos aclarasse uma realidade diversa daquela que 

normalmente percebemos, uma realidade vivente para além da vista 

humana, fora das formas da humana razão (Pirandello, 1999, p. 170). 

  

Brás Cubas vê-se com olhos humanos, com os seus olhos, não com os do 

defunto. O que Moscarda buscou a vida inteira ver a si mesmo diante do espelho, Brás 

Cubas experimenta “durante uns vinte a trinta minutos”, tempo do delírio, tempo do 

silêncio, tempo da possível loucura, tempo da introspecção. Segundo Augusto Meyer: 

“Todos esses doidos da introspecção alimentam a própria sombra que os devoram aos 

poucos” (Meyer, 2008, p. 58). 

Paulo de Toledo, em A volubilidade e o “delírio” de Brás Cubas (2012), nos 

lembra que a Natureza o “despreza” ao tratá-lo de “verme”. E ela vai além ao 

considerá-lo “sublime idiota”. É como uma mãe que adverte o filho relapso a olhar o 

que fez da vida, é como se perguntasse se ele iria morrer daquela forma, já que estava 

no leito de morte. Supomos que vem daí, a explicação: “Minha inimizade não mata”. A 

consciência mostra sua autonomia a Brás Cubas, como uma forma de “submetê-lo à 

verdade”, tornando a Foucault.  

Para Moscarda o encontro com a natureza acontece de modo muito simples, 

como se ele tivesse entorpecido. No libro ottavo, La coperta di lana verde64, enquanto 

convalescia do tiro que lhe dera Ana Rosa, ele olha para a coberta de lã verde que lhe 

cobria as pernas e viaja: 

 

Mi sentivo come inebriato vaneggiare in un vuoto tranquillo, soave, 

di sogno. Era ritornata la primavera, e i primi tepori di sole mi davano 

un languore d’inefabile delizia. Avevo quasi timore di sentirmi ferire 

dalla tenerezza dell’aria limpida e nuova ch’entrava dalla finestra 

semichiusa, e me ne tenevo riparato; ma alzavo di tanto in tanto gli 

occhi a mirare quell’azzurro vivace di marzo corso da allegre nuvole 

luminose. Poi mi guardavo le mani che ancora mi tremavano 

esangue; le abassavo sulle gambe e con la punta delle dita carezzavo 

lievemente la peluria verde di quella coperta di lana. Ci vedevo la 

campagna: come se fosse tutta una sterminata di grano; e, 

carezzandola, me ne beavo, sentendomici davvero, in mezzo a tutto 

                                                           
64

 Livro VIII, A coberta de lã. 
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quel grano, con un senso di cosi smemorata lontananza, che quasi ne 

avevo angoscia, una dolcissima angoscia (Libro ottavo, p. 236).65 

 

Ao contrário de Brás Cubas, Moscarda integra-se à natureza como um meio 

de sobrevivência, uma espécie de consolo. Voltando ao conto Soffio, após soprar a 

própria imagem no espelho a personagem, assim como Moscarda, se vê no campo: 

“Mi sentii nell’aria dela campagna, aria anch’io. Tutto era dorato dal sole; non avevo 

corpo, non avevo ombra”66 (Pirandello, 2010, p. 232). A personagem integra-se à 

natureza como uma forma de resistir à morte, como se Pirandello usasse o mesmo 

recurso de Machado em relação a Brás Cubas: o homem que vê a si mesmo quando já 

não é, ou seja, por meio da alma. Bosi explica: 

 

Os pontos mais altos da prosa pirandelliana devem doravante 

procurar-se na árdua representação daqueles estados em que a alma 

se vê, entre os objetos e a paisagem, diáfana e imponderável, e 

encontra a sua consolação em uma espécie de evanescência (Bosi, 

2003, p. 307). 

 

 O delírio das duas personagens traz a natureza como ponto de aproximação e 

distanciamento entre os dois. A infância, a adolescência e a juventude de Brás Cubas 

tiveram como pano de fundo muito divertimento e pouca ou quase nada de 

responsabilidade. No delírio, ela cobra o que lhe dera e mostra o que ele poderia ter 

sido e não foi, como uma espécie de julgamento, não pelos olhos dos outros, mas 

pelos seus próprios olhos. É o alto julgamento de si mesmo, como uma experiência de 

humanização que o forsa a ver-se como é de fato. 

Já Moscarda, mesmo criado sem a preocupação de trabalhar, foi uma criança 

resignada, passou parte da infância e adolescência no colégio interno. Seu drama, 

diante daquele espelho, começa aos vinte e oito anos. Parte da sua juventude foi 
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  “Tinha a sensação de estar entorpecido, vagando num vazio tranqüilo, suave, de sonho. A primavera 
retornara e os primeiros raios de sol me davam uma brandura de indescritível delícia. Tinha quase medo 
de ser ferido pela ternura do ar cristalino e renovado que entrava pela janela semi-aberta. Ficava então 
em resguardo, mas erguia de vez em quando os olhos para ver aquele azul vibrante de março, rajado de 
alegres nuvens luminosas. Depois olhava minhas mãos ainda trêmulas e exangues, abaixava-as até as 
pernas e, com as pontas dos dedos, acariciava levemente a penugem verde daquela coberta de lã. Via ali 
a campina, como se aquilo fosse uma interminável extensão de trigo, e ficava embevecido ao acariciá-la 
sentindo-me verdadeiramente no meio de todo aquele trigo, com um sentimento tão intenso de 
distância imemorial que quase me vinha angústia, uma angústia muito doce” (Livro VIII, p. 212). 
66

 “Senti-me no ar do campo, ar também eu. Tudo era dourado pelo sol; não tinha corpo, não tinha 
sombra” (Pirandello, 2010, p. 232). 



88 

 

ceifada pela “contemplação pura” de si mesmo. Perdeu o tempo da vida: não viveu. No 

delírio a Natureza é apenas “mãe”, como forma de aliviar o peso de toda uma vida 

atormentada pela procura de si mesmo, como explica Alfredo Bosi: 

 

A consciência, que tanto se debatera e duvidara, entrega-se 

prazerosa ao fluxo benfazejo da natureza. Solda-se in extremis a 

fratura que separa o eu e o mundo. A luz do sol é tão forte que não 

há mais limites entre o dentro e o fora (Bosi, 2001, pp. 14-15). 

 

Pelo pensamento de Bosi identificam-se as lacunas que separam Moscarda de 

Brás Cubas, a integração entre ele e sua consciência. Desde a descoberta daquela 

narina que pende para a direita ele perde o contato com a realidade, pois não 

consegue retornar da viagem que faz aos labirintos de sua alma. 

 O modo como a natureza os acolhe: a um como “mãe e inimiga”, como “vida 

e morte”, ao outro como “benfazeja”, como aquela que “Solda” o que restou da 

essência do indivíduo, mostra que ambos passam, de forma diferente, pelo mesmo 

processo de encontrar-se com seu eu, mas ambos saem da experiência com um saldo 

negativo da vida: 

 

Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, 

acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta 

inspiração do céu. O acaso determinou o contrário; e aí vós ficais 

eternamente hipocondríacos (Cap. CLX, p. 144).  

L’ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni 

mattina, all’alba, perché ora voglio serbare lo spirito così, fresco 

d’alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che sanno ancora 

del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le 

abbagli (Libro ottavo, p. 243).67 

 

Tanto Machado de Assis como Pirandello fecham os respectivos romances 

como uma forma de lamentação: Das negativas, capítulo que fecha Memórias 

póstumas; Sem conclusão, capítulo que fecha Uno, nessuno e centomila. Os 
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  “O hospício fica no campo, num lugar ameníssimo. Saio todas as manhãs ao alvorecer, poque quero 
conservar o espírito assim, fresco como a aurora, com todas as coisas recém-descobertas, ainda 
empregnadas do gosto cru da noite, antes de o sol as ofuscar e ressecar sua umidade orvalhada” (Livro 
VIII, p. 217). 
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protagonistas não são recuperados, terminam suas trajetórias diante de si mesmos por 

meio da consciência, um lamentando a fama não alcançada como uma forma de 

protestar o que a vida lhe negara; o outro feliz pela sua condição de louco, como uma 

forma de reconhecer que o hospício é o único lugar onde ele pode viver em paz: “Così 

soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il pensiero 

si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni” 

(Libro ottavo, p. 243).68 Os protagonistas reconhecem o vazio que restou fora do 

convívio social e reconhecem, igualmente, o vazio que continua por não poderem 

voltar à sociedade. Pirandello nos ajuda a pensar sobre esse processo: 

 

O vazio interno se alarga, transpõe os limites de nosso corpo, torna-

se um vazio ao nosso redor, um vazio estranho, como um arresto do 

tempo e da vida, como se o nosso silêncio interior se aprofundasse 

nos abismos do mistério. Com um esforço supremo procuramos 

então readquirir a consciência normal das coisas, reatar com estas as 

relações costumeiras, reconectar as idéias, voltar a nos sentir vivos 

como antes, ao modo habitual. Mas a essa consciência normal, a 

essas ideias reconectadas, a esse sentimento habitual da vida não 

nos é mais possível dar fé, porque sabemos enfim que constituem 

um engano nosso para viver e que por debaixo há alguma outra 

coisa, com a qual o homem não pode defrontar-se, se não ao custo 

de morrer ou de enlouquecer. Foi um átimo, mas dura longamente 

em nós a impressão disso, como a da vertigem, com a qual contrasta 

a estabilidade, ainda que vã, das coisas: ambiciosas ou míseras 

aparências. A vida então que gira miúda, usual, entre essas 

aparências, se nos afigura quase como se já não fosse de verdade, 

como se fosse uma fantasmagoria mecânica. E como conceder-lhe 

importância? Como prestar-lhe respeito? (Pirandello, 1999, pp. 170- 

171). 

  

O que é discutido por Pirandello nos faz compreender o vazio que se apodera 

de Brás Cubas e de Moscarda. Ambos não reconectam as ideias por meio da 

consciência. Pedimos licença a Pirandello para nos juntarmos a ele nas interrogações. 

Por que loucos? O que nos autoriza a chamá-los de loucos? O que caracteriza a loucura 

de Brás Cubas e a de Moscarda? Michel Foucault adverte que 
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  “Só assim consigo me manter vivo, renascendo a cada segundo e impedindo que o pensamento se 
ponha de novo a trabalhar, reabrindo por dentro o vazio de suas vãs construções” (Livro VIII, p. 218). 
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...loucura é a ausência de razão, mas ausência que assume forma de 

positividade, numa quase-conformidade, numa semelhança que 

engana sem que, no entanto, consiga enganar. O louco afasta-se da 

razão, mas pondo em jogo imagens, crenças, raciocínios encontrados, 

tais quais, no homem de razão. Portanto o louco não pode ser louco 

para si mesmo, mas apenas aos olhos de um terceiro que, somente 

este, pode distinguir o exercício da razão da própria razão (Foucault, 

2007, p. 186). 

 

Se nos colocássemos nos olhos deste “terceiro”, apontado por Foucault, em 

que medida julgaríamos as atitudes de Brás Cubas e de Moscarda como atitudes de 

loucos? A afirmação de Foucault nos ajuda a pensar na loucura consciente que 

possibilita ao louco a liberdade de dizer o que pensa. Tal como faz Moscarda nas suas 

reflexões e, da mesma forma, Brás Cubas na sua condição de defunto que lhe dá 

liberdade de dizer o que quer.  Portanto, não nos cabe aqui julgar as escolhas dos 

autores em análise, mas interpretar o olhar de cada um sobre a conduta humana, a 

qual Brás Cubas e Moscarda exprimem, como poucos, o homem e a sua angustiante 

busca por um lugar no mundo, confirmando assim a explicação de Foucault de que 

“certa ausência da loucura impera sobre toda essa experiência da loucura” (p. 182). Ou 

ainda de que “A alma dos loucos não é louca” (P. 210). 

Outras personagens compartilham com Moscarda e com Brás Cubas a 

experiência de uma provável loucura oriunda da dificuldade de se impor como sujeito 

no mundo. Simão Bacamarte, do conto O alienista, é um exemplo. Tal como Brás 

Cubas, a personagem é vítima de uma ideia fixa: descobrir um remédio universal para 

cura definitiva da loucura e assim prestar um “bom serviço à humanidade”. Após anos 

de estudos na Europa Simão Bacamarte volta ao Brasil com o intuito de aprofundar 

suas pesquisas sobre a loucura.  

Ao observar o tratamento dado aos loucos de Itaguaí, sua cidade, ele decide 

abrir uma clínica, a Casa Verde, para um aprofundamento sobre as causas da loucura. 

Com apoio das autoridades locais ele começa a recolher os loucos de Itaguaí à Casa 

Verde, mas perde o controle sobre os diagnósticos e recolhe quase todos da cidade, 

inclusive pessoas próximas consideradas normais, como D. Evarista, sua esposa. Após 

algum tempo de pesquisa ele decide liberar os supostos loucos e recolher os 

considerados normais manifestando assim sinais de sua própria demência e 

confirmando-a ao decidir recolher a si mesmo à Casa verde: “Fechada a porta da Casa 

Verde entregou-se ao estudo e à causa de si mesmo. Dizem os cronistas que ele 

morreu dali a dezessete meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido 

realizar nada” (Assis, 1997, p. 288). 
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Da mesma forma que Brás Cubas, Simão Bacamarte morre sem realizar nada 

confirmando além da loucura, o trágico como temáticas pertinentes na obra do 

escritor brasileiro. 

Enrico IV, protagonista da peça de mesmo nome, divide com outras 

personagens de Pirandello as diferentes faces da loucura. Em uma festa de carnaval a 

personagem se traveste do imperador Henrique IV. Durante uma cavalgada sofre uma 

queda provocada por Belcredi, seu rival no amor por Matilde, perde parcialmente o 

controle sobre sua razão e acredita ser de fato o imperador. Após doze anos como 

louco recupera a memória e a razão, mas não revela sua recuperação a ninguém. 

Assume a condição de louco até o fim da vida como uma forma de protesto contra a 

sociedade que impõe normas de comportamento, confirmando o modo como 

Pirandello descreve de forma crítica o fragmentado universo das aparências. 

O romance Quincas Borba, de Machado de Assis, bem como a novela A 

senhora Frola e o senhor Ponza, seu genro, de Pirandello, entre outros, são exemplos 

de como os autores discutem as diversas formas de loucura que acometem muitas de 

suas personagens e que confirmam proximidades entre os dois autores no que 

concerne a conduta humana.   

Resta-nos compreender que as personagens machadianas e pirandellianas são 

o resultado de suas conturbadas e conflituosas relações sociais, onde cada uma nasce 

e cresce estimulada pela consciência de seus criadores. 
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CAPÍTULO 3. OS CAMINHOS DA TRAGÉDIA 

 

 

O aspecto trágico da vida está precisamente nessa lei a 

que o homem é forçado a obedecer, a lei que o obriga a 

ser um. Cada qual pode ser um, nenhum, cem mil, mas a 

escolha é um imperativo necessário69. 

                                                                                       Luigi Pirandello 

 

Há coisas que só se aprendem tarde; é mister nascer com 

elas para fazê-las cedo. E melhor é naturalmente cedo 

que artificialmente tarde70. 

                                                                                     Machado de Assis 

 

O projeto literário de Machado de Assis e de Luigi Pirandello sugere o 

sentimento trágico da vida que acomete, entre outras personagens, Brás Cubas e 

Moscarda. Como já mencionado nos capítulos anteriores a escolha como “imperativo 

necessário”, assim como a consciência acompanham os protagonistas em todas as 

crises que experimentam as quais desencadeiam um sentimento amargo que os 

conduzem a experiências trágicas semelhantes, por caminhos diferentes, mas que, ao 

final, os envolvem em um emaranhado de situações, em uma espécie de teia que os 

prendem e os colocam diante de outras escolhas e de outras ações das quais vai 

depender a realização pessoal e moral de cada um. Na poética clássica, segundo 

Aristóteles 

 

 ...a tragédia é imitação, não de pessoas, mas de uma ação, da vida, 

da felicidade, da desventura; a felicidade e a desventura estão na 

ação e a finalidade é uma ação não uma qualidade. Segundo o 

caráter as pessoas são tais ou tais, mas é segundo as ações que são 

felizes ou o contrário (Aristóteles, 2005, p.25).  

 

                                                           
69

 Apêndice de Um, nenhum e cem mil, p. 223.   
70

 Em Dom Casmurro, 1997, p. 824.  
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A afirmação de Aristóteles nos chama a atenção pelo modo como se refere à 

“ação” como meio de felicidade e desventura. Nesse sentido, acompanharemos os 

caminhos das personagens Brás Cubas e Moscarda os quais, a partir de escolhas, 

cometem ações que os levam a um fim trágico.  

 

 

3.1 ESCOLHAS E AÇÕES 

 

Tanto Machado de Assis quanto Pirandello pontuam o trágico, nos respectivos 

romances, em situações diversas que marcam todo o processo de infelicidade dos 

protagonistas a partir de ações ou  da ausência das mesmas que estagnam o percurso 

da vida: a obediência às leis impostas pela sociedade; a negação que as personagens 

fazem de si mesmos ao camuflar sua essência; a ostentação de uma aparência fictícia 

que leva à resignação; a acomodação originária da condição financeira que leva à 

ociosidade; a luta diária por se encaixarem, cada um de acordo com sua necessidade, 

na forma social a qual pode ser vista como uma máquina esmagadora da consciência 

humana; a condenação à vida ainda que por meio da memória, como no caso de Brás 

Cubas, ou por meio da perda da sanidade mental, como no caso de Moscarda, enfim, a 

morte que se repete a cada tentativa frustrada de ser “cem mil” para Brás Cubas, e de 

ser “um” para Moscarda, dentro de uma sociedade que dita normas e que cobra do 

sujeito uma posição. Raymond Williams explica que 

 

A consciência social transformou-se de maneira decisiva. A sociedade 

não é meramente um sistema falso que o libertador pode desafiar. 

Ela é ativamente má e destrutiva e reivindica suas vítimas 

simplesmente por estarem vivas. A sociedade ainda é vista como 

uma instância falsa que pode ser alterada, mas o simples fato de 

viver nela é suficiente para tornar-se a sua vítima (Williams, 2002, p. 

140).  

 

Percebe-se, em toda a pesquisa, que, tanto em Machado quanto em 

Pirandello, as crises se repetem, seja na prisão das máscaras, na alienação, seja na 

loucura ou na tragédia, as personagens experimentam as consequências dessas crises 

consigo mesmo e com o seu entorno. Nesse sentido, tanto Vitangelo Moscarda quanto 

Brás Cubas são vítimas da desarmonia existente entre o pessoal e o social. No tocante 

a Moscarda entre sua condição física e o olhar do outro: 
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Mi credevo un uomo nella vita, un uomo qualunque, che 

vivesse così alla giornata una scioperata vita in fondo, benché 

piena di pensieri vagabondi; e no, e no; potevo essere per me 

uno qualunque, ma per gli altri no; per gli altri avevo tante 

sommarie determinazioni, ch’io non m’ero date né fatte e a cui 

non avevo mai badato” (Libro terzo, p. 101).71 

 

A condição física de Moscarda é um recurso usado por Pirandello, como 

metáfora, para mostrar a forma que esconde a alma do protagonista. A sociedade não 

alcança o que há por trás de um nariz que pende para a direita, olha-o e vê apenas o 

que foge aos modelos padronizados pela coletividade. Daí a dissociação entre o 

homem e o que há fora dele. O olhar do outro é pesado e forte, Dida é um exemplo 

dessa força ao desencadear no marido uma crise existencial mórbida apontando o 

defeito que ele carregava no nariz a vida inteira sem perceber até aquele momento. 

Moscarda não consegue conviver com tal descoberta, também não sabe contorná-la e 

seguir adiante. Ao se curvar diante desse olhar, ou seja, dessa forma, entra em um 

processo de resignação e definhamento. 

 Machado de Assis, ao contrário de Pirandello, não se apropria de elementos 

corporais para compor Brás Cubas, mas o coloca em uma posição oposta à de 

Moscarda. O coloca como integrante da coletividade, como aquele que aponta o 

defeito, tal fez Dida, como aquele que cobra um modelo semelhante aos demais, 

aquele que julga com o olhar. Na posição de Moscarda encontra-se Eugênia que, por 

meio do olhar de Brás Cubas, ao perceber que esta era coxa, passa pelo crivo do 

julgamento social e é reprovada. 

 Mas aquele que julga e cobra do outro um encaixe na forma social também é, 

de certa forma, escravo da opinião pública, por estar enredado na forma, portanto um 

mascarado que busca um ajuste nos padrões sociais preconcebidos. Para Daniela 

Soares: “o corpo é a porta de entrada para uma viagem ao mundo da subjetividade 

que envolve a personagem e a questão da identidade”72. O pensamento de Daniela 

Soares vem de uma análise sobre o corpo de Moscarda, mas podemos estendê-lo a 

Brás Cubas por considerarmos que tanto quem é olhado quanto quem olha sofre o 

processo de desintegração da identidade. E Brás Cubas é um desintegrado a partir do 

momento que se coloca na posição de quem exige do outro um encaixe na forma 

                                                           
71

  “Eu achava que era um homem na vida, um homem qualquer, que vivia sem preocupações uma vida 
no fundo desocupada, embora repleta de curiosos pensamentos vagabundos. Mas não, não; para mim 
eu podia ser um qualquer, mas, para os outros, não. Para os outros eu tinha várias determinações 
relevantes que eu não me atribuira ou criara e com as quais nunca me importei” (Livro III, p. 81). 
72

 SILVA, Daniele Soares da. O corpo em Um, nenhum e cem mil de Luigi Pirandello. Disponível em 
www.letras.ufscar.br. Acesso em 21/05/2014. 

http://www.letras.ufscar.br/
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social, pois exigir de alguém uma posição significa estar preso ao mesmo modelo 

exigido.  

Moscarda e Eugênia representam o desvio da forma social. Brás Cubas 

representa a resposta da sociedade a quem foge aos seus padrões. Ele confessa sentir-

se bem ao pé daquela “Vênus manca”, mas Eugênia é diferente da coletividade, passa 

ao largo do “alto grau de apuro” da beleza de Virgília. Nota-se, nesse contexto, mais 

um paradoxo que envolve o protagonista, ao mesmo tempo em que olha e julga ele 

sofre o peso do olhar e do julgamento alheio.  Assumir seus sentimentos por Eugênia 

seria fugir da forma de pequeno burguês à qual pertence. Ele escolhe a forma. São as 

“ações” sugeridas por Aristóteles que vão definir a tragédia das personagens a partir 

de suas escolhas. Entre ficar bem ao lado de Eugênia e se manter na forma ele prefere 

ceder às “forças” que o dominam, que o agitam e que o igualam ao modelo de 

sociedade na qual cresceu. 

Brás Cubas era movido por “forças” que, segundo ele, compeliam-no a “tornar 

a vida agitada do costume” (Cap. CXVII, p. 118). A primeira força é Sabina, sua irmã, 

que o impulsiona a casar-se com Nhã-loló: “Quando dei por mim estava com a moça 

quase nos braços” (p. 118). A segunda força é Quincas Borba que ao mostrar-lhe o 

Humanitismo o coloca diante da expansão e da dispersão do homem. A desarmonia 

entre o pessoal e o social nasce do que ele define como a terceira força: 

 

A terceira força que me chamava ao bulício era o gosto de luzir, 

e, sobretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me, 

o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplasto me tem 

aparecido nesse tempo, quem sabe? Não teria morrido logo e 

estaria célebre. Mas o emplasto não veio. Veio o desejo de 

agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma 

coisa (Cap. CXVIII, p. 120). 

 

O pensamento de Brás Cubas nos mostra o peso da vaidade que o move e nos 

reporta ao pensamento de Francisco Maciel Silveira, ao analisar a obra de Pirandello: 

 

O homem vive impulsionado por forças contraditórias que emanam 

de sua natureza. Enquanto animal arrasta-o a coleira dos impulsos 

vitais e instintivos. Por ser racional, procura fixar, frear, ordenar e 

eternizar a fluidez evanescente e desordenada da vida através da 

forma: os preceitos, normas, leis e costumes. Por sua vez, as 
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instituições sociais e os sistemas de pensamento não passam de 

máscaras que, escondendo o verdadeiro rosto e o verdadeiro ser de 

todas as coisas, instauram o reino da aparência e ilusão (Silveira, 

1999, p. 37).  

 

As personagens demonstram com seus pensamentos a interferência da 

sociedade na vida de cada um. A moderação de um e a agitação do outro convergem 

para o isolamento gerador da sensação de impotência que leva à consciência do nada. 

A impotência dos protagonistas sugere a ausência de ações que impede o homem de 

administrar sua existência. O trágico que acompanha as personagens vem mesclado a 

um sentimento de pessimismo que coloca em evidência certa descrença na 

humanidade. 

 

 

3.2 NADANDO EM SENTIDO CONTRÁRIO 

 

   Obedecer às leis que cristalizam o homem diante de sua própria existência 

é, para Pirandello, uma tragédia. Desse modo, o homem é forçado a ser alguém. No 

caso de Moscarda ser “um”, como meio de dizer não aos “cem mil” que a lei das 

convenções sociais o “obriga a obedecer”.   

Em Machado de Assis o homem também é obrigado a ser alguém. No caso de 

Brás Cubas ser “cem mil”, como meio de fugir da condição de ser apenas “um” aos 

olhos da sociedade e, principalmente, ser apenas “um” para si mesmo. Os dois 

protagonistas correspondem ao pensamento de Raymond Williams: “A tragédia tem 

sido, para nós, principalmente, o conflito entre um indivíduo e as forças que o 

destroem” (Williams, 2002, p. 119).  Dessa forma, compreendem-se os conflitos 

geradores do sentimento trágico que permeiam a vida dos protagonistas a partir da 

lacuna permanente entre essência e aparência. 

Seguindo o pensamento de Raymond Williams, o que podemos definir como 

as forças destruidoras de Brás Cubas e de Moscarda? Poderíamos apontar inúmeras, 

mas o desejo de ser, para o protagonista das Memórias póstumas, e o desejo de não 

ser, para o protagonista de Uno, nessuno e centomila os colocam frente à ilusão de que 

barrar o processo natural da vida, como já apontado no capítulo anterior, na tentativa 

de um ajuste entre o pessoal e o social, é o caminho da felicidade, mas as 

consequências de tal escolha os conduzem ao caminho da tragédia. Nietzsche aponta 
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três graus de ilusão que levam o homem a enganar-se e a perder-se dentro de seu 

processo existencial:  

 

 A um algema-o o prazer socrático do conhecer e a ilusão de poder 

curar por seu intermédio a ferida eterna da existência, a outro 

enreda-o, agitando-se sedutoramente diante de seus olhos, o véu de 

beleza da arte, àqueloutro, por sua vez, o consolo metafísico de que, 

sob o turbilhão dos fenômenos, continua fluindo a vida eterna; para 

não falar das ilusões mais ordinárias e quase mais fortes ainda, que a 

vontade mantém prontas a cada instante. Esses três graus de ilusão 

estão reservados em geral tão-apenas às naturezas mais nobremente 

dotadas, que sentem, em geral com desprazer mais profundo, o 

fardo e o peso da existência, e que, através de estimulantes 

escolhidos, são enganadas por si mesmas (Nietzsche, 2007, p. 106). 

 

Enganar a si mesmo, como ressalta Nietzsche, é um processo de anulação que 

as personagens experimentam e que as impulsionam a lutar por um lugar no mundo. A 

luta contínua das personagens em busca de um ajuste entre essência e aparência 

colocam-nas diante de escolhas. Pirandello (2001, p. 223), explica que “a escolha é um 

imperativo necessário”. Daí o homem, apontado por Machado de Assis, correndo em 

vão ao encontro de sua própria fatalidade e ao mesmo tempo prostrado diante de sua 

consciência, que é a constatação de ser um nada, de ser “nenhum”. 

Ser “nenhum”, isto é, não ser ninguém, nos dois romances, é o resultado de 

ser “cem mil”, paradoxo que desencadeia nas personagens o sentimento amargo da 

vida oriundo da luta contínua pelo reconhecimento. Como já mostrado, a luta de Brás 

Cubas é por posições diversas na sociedade, enquanto Moscarda luta por um só lugar, 

o dele mesmo, do Moscarda. Raymond Williams diz que “O processo da vida é então 

uma luta contínua e um contínuo ajuste das poderosas energias que se voltam para a 

satisfação ou para a morte” (Williams, 2002, p. 143). Da luta por um ajuste de energias 

nasce o sentimento de derrota que arrasta o homem a um silêncio sombrio que vem 

do nada onde vamos encontrá-lo na maturidade com Brás Cubas e no hospício com 

Moscarda.  

  As duas personagens dividem, entre outros sentimentos, a dor extraída da 

vida sombria e da incapacidade de se reinventar. Daí o homem resignado que assiste 

imóvel à degradação de sua existência, que experimenta a diluição de sua identidade, 

que morre em cada derrota que sofre diante da vida, porque não consegue se 

reerguer. Esse homem se encaixa no pensamento de Nietzsche: 
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As imagens agradáveis e amistosas não são as únicas que o sujeito 

experimenta dentro de si com aquela onicompreensão, mas 

outrossim as sérias, sombrias, tristes escuras, as súbitas inibições, as 

zombarias do acaso, as inquietas expectativas, em suma, toda a 

“divina comédia” da vida, com o seu Inferno, desfilam à sua frente, 

não só como um jogo de sombras – pois a pessoa vive e sofre com 

tais cenas – mas tampouco sem aquela fugaz sensação da 

aparência...  (Nietzsche, 2007, pp. 25-26). 

 

O comentário de Nietzsche reforça a ideia do sentimento de impotência que o 

homem experimenta ao olhar para si mesmo e reforça, igualmente, a ideia de 

paradoxo que permeia os dois romances ao falar da vida como “divina comédia”, 

porém, com o seu Inferno. O desfile da vida à frente do sujeito, apontado pelo filósofo, 

nos remete ao “ver-se viver” em Pirandello que coloca diante do homem o “saldo 

negativo” da vida, apontado por Machado de Assis. Tanto Brás Cubas quanto 

Moscarda nos conduzem, ao longo dos respectivos romances, a situações que revelam 

o sentimento de pessimismo em relação à vida.  

  “Impalpável”, “improvável”, “invisível” são características que apontam o 

olhar de Brás Cubas sobre a vida, como veremos adiante. Um olhar que não define 

imagens, e se as define são imagens obscuras, sombrias, sem formas, como uma 

colcha de retalhos, uma montagem de inúmeros pedaços que não se encaixam, que 

representam a consciência dilacerada da personagem em relação a sua existência. Tal 

como faz Moscarda diante do espelho sem compreender a imagem distorcida de si 

mesmo, Brás cubas também mostra incompreensão ao olhar em torno de si.    

“Não se existe em abstrato”. É esse o pensamento de Moscarda sobre a vida. 

Para ele a vida exige um molde, um encaixe em formas: 

 

Bisogna che s’intrappoli l’essere in una forma, e per alcun tempo si 

finisca in essa, qua o là, così o così. E ogni cosa, finché dura, porta con 

se la pena della sua forma, la pena d’essere così e di non poter più 

essere altrimenti (Libro terzo, p. 112).73 

 

Nota-se, pelo pensamento de Moscarda, o peso da forma que encarcera o 

homem, que o aprisiona na teia e que o petrifica. “Jamais poder ser de outro modo” 

                                                           
73

  “É preciso que o ser se enrede numa forma e, depois de algum tempo, termine nela, aqui ou acolá, 
assim ou assado. E toda coisa, enquanto dura, leva consigo a pena de sua forma, a pena de ser assim e 
de jamais poder ser de outro modo” (Livro III, p. 90). 
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como ele reclama sugere a corrida do homem “diante da fatalidade das coisas” de que 

falará Brás Cubas. Ambos demonstram consciência do processo trágico que 

atravessam. De acordo com Pirandello: 

 

O conflito imanente entre o impulso vital e a forma é condição 

inexorável não apenas da ordem espiritual mas, igualmente, da 

ordem natural. A vida que se fixou na nossa forma corporal para 

poder existir destrói, aos poucos, a sua própria forma. O pranto dessa 

natureza materializada constitui o envelhecimento irreparável e 

contínuo do nosso corpo (Pirandello, 1978, p. 338). 

 

 Pirandello explica que a luta contínua por uma correspondência entre o 

sujeito e a forma social converge para a destruição da forma natural da vida. Enquanto 

Moscarda estabelece uma luta consigo mesmo, atraído pelo espelho, Brás Cubas 

estabelece uma luta consigo mesmo atraído pelo mundo. Ambos abandonam a forma 

natural que lhes pertence e procuram moldar-se a outras formas. Retomemos aqui o 

pensamento de Aristóteles “é segundo as ações que as pessoas são felizes ou o 

contrário”. Aí reside o caminho da tragédia dos protagonistas: presos à forma, seja do 

espelho, seja do mundo, tornam-se incapazes de reagir diante da fatalidade das coisas, 

portanto não alcançam a transformação, não podem ser de outro modo.  

Para Raymond Williams “O indivíduo reage não contra uma condição da 

sociedade, mas contra a sociedade enquanto tal. Disso, inevitavelmente, não pode 

advir nenhuma ação, mas apenas o retraimento” (Williams, 2002, p.184). A sociedade 

está intrínseca na tragédia de Brás Cubas e de Moscarda, pois o que há fora da 

essência do homem está no seu entorno que é seu universo social com o qual ele 

interage e se relaciona. Raymond Williams acrescenta que 

 

A sociedade é que se constitui, inevitavelmente, da soma dos seus 

relacionamentos, e quando estes estão perversamente errados, ou 

quando as pessoas não mais os compreendem, há uma complicada 

estrutura de culpa e ilusão que é vivenciada em cada setor da 

experiência, assim como nos mais óbvios pontos de confluência 

(Idem, p. 192). 

 

O pensamento de Williams nos faz pensar na sociedade como o universo onde 

acontece o entrelaçamento entre o pessoal e o coletivo que resulta na ausência de 
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realização. Sendo assim, entende-se que o sentimento trágico da vida se sustenta, nos 

dois romances, pela consciência frente às “negativas” de Brás Cubas e a vida “sem 

conclusão” de Moscarda. Tanto as negativas quanto a incompletude representam a 

forma que aprisiona os protagonistas e os conduzem por caminhos diferentes, mas 

que, ao final, se cruzam e os induzem a olhar a vida como um “enxurro”. Se 

observarmos a trajetória das duas personagens, pode-se pensar na tragédia como uma 

travessia na qual ambos nadam em sentido contrário e são fatalmente tragados pela 

correnteza da vida. A travessia dos dois nos reporta ao que Aristóteles define como 

“peripécia” a qual significa, “uma viravolta das ações em um sentido contrário” 

(Aristóteles, 2005, p. 30). Ou seja, viver estagnado diante de um espelho, e viver 

freneticamente em torno de si mesmo é traçar um percurso em sentido contrário em 

que lentidão e aceleramento desviam as personagens do ritmo natural da vida. 

Adorno ressalta que “Quem quiser experimentar a verdade sobre a vida 

imediata deve indagar a sua forma alienada, os poderes objectivos que determinam, 

até o mais recôndito, a existência individual” (Adorno, 1951, p. 4). Desse modo, 

percebe-se em Brás Cubas e em Moscarda sentimentos que se cruzam, como a 

constatação do nada, que resulta no silêncio existencial como consequência das 

escolhas que cada um experimentou individualmente.   

Para Raymond Williams “O ritmo da tragédia é um ritmo sacrifical. Um 

homem é despedaçado pelo sofrimento e levado à morte, mas a ação é mais do que 

pessoal e outros tornam-se inteiros, são curados, enquanto ele é fragmentado” 

(Williams, 2002, p. 205).Tal como Aristóteles, Williams chama a atenção pela “ação” da 

qual depende a morte ou a cura do homem. Brás Cubas e Moscarda não se encaixam 

nesse perfil. São homens que se encontram diante de encruzilhadas que exigem 

escolhas de que caminhos seguir. Ambos trilham o caminho da introspecção. 

Moscarda, diante do espelho à procura de si mesmo, não se harmoniza com o seu 

entorno; Brás Cubas, diante do mundo, também à procura de si mesmo não se 

harmoniza com a sua essência. Como numa espécie de cegueira eles partem para 

ações contrárias à realização existencial de cada um como predestinados a um 

desfecho trágico. Sobre Machado de Assis, Afrânio Coutinho diz que 

 

A introspecção e a sondagem psicológica punham à mostra uma nova 

espécie de realidade a que Machado aliou uma visão trágica da 

existência, persuadido de que a visão trágica é o tema central da 

vida. Seu objeto principal era o homem (Coutinho, 1997, P. 32). 
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Afrânio Coutinho reforça a ideia de sentimento amargo da existência humana 

presente na obra de Machado de Assis. Já Antonio Piromalli considera que a arte de 

Pirandello se apresenta: “come espressione di tragico riso, di umanità dolorosa, di 

coscienza grotesca, di amarezza che rivela il fondo della nostra vera vita”.74  

Tanto em Machado quanto em Pirandello o trágico surge como o resultado do 

sim às aparências e do não à essência. Escolhas que confirmam a identidade 

fragmentada. Quando Augusto Meyer (2008, p. 43) diz que “Todos nós somos pobres 

escravos do princípio da identidade”, nos alerta a pensar que dizer sim às aparências 

significa escolher negar a si mesmo, processo que resulta em uma existência dolorosa 

em desarmonia com o universo. Sendo o homem um ser universal, ao se sentir só, 

definha. No tocante a Brás Cubas e Moscarda ao se sentirem escravos do princípio de 

identidade, entram em um processo contínuo de multiplicação de si mesmos, fazem-se 

“cem mil”e morrem deteriorados pela consciência de tornarem-se “nenhum”. 

Não tomemos a morte, nos dois romances, como o fim em si, nem como a 

tragédia em si, mas como o saldo negativo de passar pela vida e não viver. Segundo 

Machado de Assis: “O que importa notar é que todas essas multidões de mortos, por 

uma causa justa ou injusta, são os figurantes anônimos da tragédia universal e 

humana” (Assis, 1997, p.). Pelo pensamento de Machado nota-se a fragilidade do 

homem que o torna figurante de sua própria existência. A princípio não se vê em Brás 

Cubas um figurante e sim um sujeito aparentemente feliz, mas vamos encontrá-lo 

adiante, na maturidade, lamentando a forma falsa que escolheu como modelo de 

existência. 

Ser figurante de sua própria existência é o caminho de espinhos de Brás Cubas 

e de Moscarda. De acordo com Raymond Williams: “O processo comum da vida é visto, 

em sua maior intensidade, numa experiência individual” (Williams, 2002, p. 121). 

Williams nos proporciona a compreensão de que a tragédia cada um a experimentou 

individualmente em meio à “multidão de vidas que gostariam de ter vivido e não 

viveram”. 

Tanto Moscarda quanto Brás Cubas são homens divididos entre o social e o 

pessoal. Muito já se escreveu sobre Brás Cubas como um homem de comportamento 

essencialmente vulnerável, de caráter particularmente duvidoso; sobre Moscarda 

como um homem essencialmente dominado por questões existenciais e pela opinião 

pública, mas se pensarmos no meio em que se moldaram aquele menino travesso e 

aquele menino frágil e recatado vamos identificá-los como frutos de sociedades 

também divididas que arrastam o sujeito para sua ruína, para o trágico. A tragédia, 

                                                           
74

 “Como expressão do riso trágico, de humanidade dolorosa, de consciência grotesca, de amargura que 
revela o fundo da nossa verdadeira vida”. Disponível em www.storiadellaletteratura.it. Acesso em 
06/04/2014). 

http://www.storiadellaletteratura.it/
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desse modo, sugere o saldo que restou a cada um como uma espécie de coleta do que 

a vida lhes ofereceu e das escolhas que se permitiram fazer. Raymond Williams explica 

que 

 

A tragédia foi, de maneira inevitável, moldada por essa divisão. Há a 

tragédia social: homens arruinados pelo poder e pela fome; uma 

civilização destruída ou destruindo-se a si mesma. Há então, 

igualmente, a tragédia pessoal: homens e mulheres que sofrem e que 

são destruídos nos seus relacionamentos mais íntimos; o indivíduo 

conhecendo o seu destino, num universo marcado pela 

insensibilidade, no qual a morte e um isolamento espiritual extremo 

são formas alternativas do mesmo sofrimento e heroísmo. Tem-se a 

impressão, então, de ter de escolher entre uma versão ou outra de 

tragédia (Williams, 2002, PP. 161-162). 

   

 Diante do pensamento de Williams, pergunta-se: Brás Cubas e Moscarda são 

homens que sofrem ou heróis? Diante das escolhas que fizeram e de tudo que a vida 

lhes respondeu pode-se pensar em homens iludidos, julgados, resignados, derrotados. 

Duas vezes derrotados: primeiro por si mesmos, ao renunciarem sua essência; 

segundo pela sociedade presente nos seus relacionamentos, um em busca de 

reconhecimento e fama, “arruinado pelo poder”, lembremos aqui a situação financeira 

de Brás Cubas, jovem abastado, pertencente a uma classe social dominante. O outro, 

também oriundo de classe abastada, preso às múltiplas identidades que a sociedade 

lhe atribui. Ambos passam pelo processo de escolha apontado por Pirandello: “a 

escolha é um imperativo necessário”, e escolhem as duas versões de tragédia 

apontadas por Williams: a “social” e a “pessoal” e fecham o ciclo de “infelicidade e 

desventura” desencadeado pelas “ações”, não realizadas, de que fala Aristóteles, 

confirmando, assim, o Inferno como parte integrante da “divina comédia” que é a vida, 

segundo Nietzsche. 
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3.3 A TRAVESSIA DE MOSCARDA: DO ESPELHO AO HOSPÍCIO 

 

O processo trágico das personagens não acontece como um “colpo di 

vento”75, mas se molda em cada edição da vida: do menino, do adolescente, do jovem, 

do adulto, no caso de Brás Cubas do idoso. Moscarda demonstra cansaço de lutar, de 

olhar, de ser olhado. A troca de olhares entre a sociedade e Moscarda marca seu 

percurso de tragédia. Ele desiste de compreender cada olhar e de corresponder a cada 

imagem formada pelos que o olham. Ao contrário de Brás Cubas ele não deseja 

reeditar a vida: 

 

Non mi sono più guardato in uno specchio, e non mi passa neppure 

per il capo di voler sapere che cosa sia avvenuto della mia faccia e di 

tutto il mio aspetto. Quello che avevo per gli altri dovette apparir 

molto mutato e un moto assai buffo, a giudicare dalla meraviglia e 

dalle risate con cui fui accolto. Eppure mi vollero tutti chiamare 

ancora Moscarda, benché il dire Moscarda avesse ormai certo per 

ciascuno un significato così diverso da quello di prima, che avrebbero 

potuto risparmiare a quel povero svanito là, barbuto e sorridente, 

con gli zoccoli e il camiciotto turchino, la pena d’obbligarlo a voltarsi 

ancora a quel nome, come se realmente gli appartenesse (Libro 

ottavo, p. 242).76 

 

Estamos com Moscarda no último livro do romance, Libro ottavo, 

especificamente no tópico 4: Non coclude77. A declaração de Moscarda, a opção de 

nunca mais se olhar no espelho vai de encontro ao que ele desejava no Libro primo, do 

romance, também no tópico 4: Com’io volevo esser solo78, onde pensa o contrário, 

queria estar só para o encontro com o estranho que ele se tornara para si mesmo. Sua 

busca por aquele estranho acontecia sempre diante do espelho. A vida passa e ele não 

desiste de se encontrar: 

                                                           
75

 Um acontecimento de improviso. 
76

  “Nunca mais me olhei num espelho e nem me passa pela cabeça querer saber o que aconteceu com o 
meu rosto e a minha aparência. Aquela que eu apresentava diante dos outros deve ter mudado muito, e 
de modo bastante cômico, a julgar pelo espanto e pelas risadas com que fui acolhido. Todos, no 
entanto, continuavam me chamando de Moscarda, embora a palavra Moscarda tivesse para cada um 
deles um significado bem diferente daquele de antes, tanto que eles poderiam ter poupado aquele 
pobre coitado, barbudo e sorridente, em tamancos e camisolão azul, do sofrimento de ter que se voltar 
todas as vezes que proferiam aquele nome, como se realmente ainda lhe pertencesse” (Livro VIII, PP. 
216-217).  
77

 Sem conclusão. 
78

 Como eu queria estar só. 
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Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo 

per tutti, come uno solo credevo d’essere io per me. Ma presto 

l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila 

Moscarda ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con 

questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro 

questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno 

ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso 

e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni 

volontà (libro primo, PP. 50-51).79  

 

Estamos acompanhando Moscarda na sua travessia. A diferença entre o 

desejo do primeiro capítulo, captar aquele estranho, e o desejo do último, conformado 

diante da possibilidade de ir para o hospício, mostra sua resignação diante da 

fatalidade que encerra sua existência.  Aquele menino tímido, recatado e solitário 

cresce e torna-se um anônimo para si mesmo e para os outros porque se encapsulou 

no olhar do outro, ou seja, na forma social. Ainda criança já se intimidava com o olhar 

do pai. O trágico que permeia a obra de Pirandello reside na forma, no olhar. Gabriella 

Codolini explica por que: 

 

Forma è anche l’immagine che ciascuno di noi ha di se stesso e degli 

altri: si tratta di uno schema fisso che non concepisce il cambiamento 

continuo di sentimenti, convinzioni, atteggiamenti che si verifica nella 

vita di ciascuno di noi: la vita cambia, la forma no. Così noi ci 

sentiamo giudicati dagli altri per quello che non siamo più o che fosse 

non siamo mai stati, come se, per giudicare un barattolo, contasse 

più l’etichetta del contenuto80.  

 

A afirmação de Gabriella parece nos colocar na forma com Moscarda. Ao 

afirmar que “a vida muda, a forma não”, nos convida a olhar para o protagonista 

                                                           
79

  “Repito, ainda acreditava que esse estranho fosse um só, um só para todos, assim como pensava ser 
um só para mim. Mas logo esse meu drama atroz se complicou com a descoberta dos cem mil Moscada 
que eu era não só para os outros mas também para mim, todos com este mesmo nome de Moscarda, 
tão feio que chega a doer, e todos dentro deste meu pobre corpo que era também um só, um e 
nenhum, ai de mim, que eu punha diante do espelho e mirava fixo e imóvel nos olhos, abolindo nele 
todo sentimento e toda vontade” (Livro I, p. 34). 
80

 “Forma é também a imagem que cada um de nós tem de si mesmo e dos outros: trata-se de um 
esquema fixo que não permite a mudança contínua de sentimentos, convenções, atitudes que se 
verifica na vida de cada um de nós; a vida muda, a forma não. Assim nós nos sentimos julgados pelos 
outros por aquilo que não somos mais ou por aquilo que nunca fomos, como se, para julgar uma caixa, 
contasse mais a etiqueta que o conteúdo” (CODOLINI, Gabriela. Caos delle forme, caos della vita: il 
pensiero di Luigi Pirandello. Disponível em www.liceocuneo.it. Acesso em 06/05/2014).  

http://www.liceocuneo.it/
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estagnado em um ponto fixo, lá onde descobriu o defeito no nariz, onde teve início seu 

drama existencial, e vê-lo incapaz de acompanhar o percurso natural da vida, do qual 

falamos no capítulo anterior, porque ele parou ali e permaneceu ali, como ele mesmo 

explica: 

 

Ero rimasto cosi, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno 

di mondi, o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto 

che quelli che m’erano passati avanti e avevano percorso tutta la via, 

ne sapessero in sostanza più di me. M’erano passati avanti, non si 

mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini; ma poi, in 

fondo alla via avevano trovato un carro; il loro carro; vi erano stati 

attaccati con molta pazienza, e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo 

nessun carro, io; e non avevo per ciò né briglie né paraocchi; vedevo 

certamente più di loro; ma andare, non sapevo dove andare (Libro 

primo, p. 39).81 

 

 A vida passou para Moscarda e ele continuou fixo na forma, “enredado na 

dupla condição de persona pública e consciência vigilante” (Bosi, 2001, p. 12), e com 

ele os sonhos, as convicções, os sentimentos, enfim, o homem que ele poderia ter 

sido. 

Aos vinte e oito anos ele saiu do mundo dos considerados “normais” e entrou 

naquela forma induzido pela descoberta de um pequeno defeito no nariz. Se voltarmos 

ao episódio da descoberta, podemos observar um comentário corriqueiro feito por 

Dida: “Ma si, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra”82 (Libro primo, p. 37), mas 

que o feriu por dentro: “La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi 

stizzì come un immeritato castigo”83 (Libro primo, p. 37). Ali reside o ponto fixo da 

tragédia de Moscarda, a qual se processa como uma corrente, isto é, como o 

desdobramento da “infelicidade” e da “desventura”: a perda da identidade gerada 

pela diluição da imagem, que leva à alienação, a qual resulta na loucura, que o conduz 

ao hospício. Ou seja, “em vez de viver à deriva das circunstâncias que o arrastam e o 

dissipam interiormente”, ele fez as suas escolhas, escolheu a forma e esta não poupa 

                                                           
81

  “Tinha ficado ali, parado nos primeiros passos de tantos caminhos, com o espírito cheio de mundos – 
ou de pedrinhas, o que dá no mesmo. Mas não me parecia de modo nenhum que aqueles que passavam 
adiante e percorriam toda a estrada soubessem substancialmente mais do que eu. Passaram a minha 
frente, quanto a isso não há dúvida, e todos velozes como cavalinhos. Mas depois no fim da estrada, 
todos encontraram uma carroça, a sua carroça. Todos se atrelaram a ela com muita paciência e, agora, a 
estão puxando nas costas. Já eu não puxava nada; e por isso não tinha rédeas nem antolhos. 
Certamente eu via mais longe do que eles, mas não sabia aonde ir” (Livro I, p. 24). 
82

 “Claro, querido. Repare bem; ele cai para a direita” (Livro I, p. 21). 
83

 “A descoberta repentina daquele defeito me irritou como um castigo imerecido” (livro I, p. 22). 



106 

 

quem a escolhe “enfeixa tanto as aparências físicas de um homem quanto as suas 

marcas sociais” (Bosi,2001,  pp.8-13). 

“Troppo ero già compreso dall’orrore di chiudermi nella prigione di una forma 

qualunque”84 (Libro sesto, p. 199). Moscarda tem consciência de seu destino trágico e 

não luta para mudá-lo. A ausência de reação reforça a idéia do trágico em Pirandello. 

Moscarda tem plena consciência da ruína que lhe aguarda, mas não reage. Durante o 

julgamento de Ana Rosa, pelo tiro que lhe dera, ele desabafa: 

 

Quel che più mi coceva era che questa mia totale remissione fosse 

interpretata come vero pentimento, mentre io davo tutto, non 

m’opponevo a nulla, perché remotissimo ormai da ogni cosa che 

potesse avere un qualche senso o valore per gli altri, e non solo 

alienato assolutamente da me stesso e da ogni cosa mia, ma con 

l’orrore di rimanere comunque qualcuno, in possesso di qualche cosa 

(Libro ottavo, p. 240).85 

 

Vê-se, pelo desabafo de Moscarda, o quão alheio ele se sente em relação à 

vida. Parece ter plena consciência de que um ciclo está se fechando e ele não faz 

nenhum esforço para impedir. O modo com que se desprende de “tudo que é seu”, 

“sem fazer nenhuma objeção”, sem reclamar nada para si, nos passa a impressão do 

desejo de liberdade, de se retirar do meio social, seu cárcere, e se recolher ao hospício, 

único lugar onde ele se sente livre: “Agora o escravo é homem livre, agora se rompem 

todas as rígidas e hostis delimitações que a necessidade, a arbitrariedade ou a “moda 

impudente” estabeleceram entre os homens” (Nietzsche, 2007, p. 28). O filósofo se 

refere à reconciliação entre homem e natureza. Moscarda parece entender o 

pensamento de Nietzsche: 

 

Quelle nubi d’acqua là pese plummbee ammassate sui monti lividi 

che fanno parere più larga e chiara, nella grana d’ombra ancora 

notturna, quella verde plaga di cielo. E qua questi fili d’erba, teneri 

d’acqua anch’essi, freschezza viva delle prode. E quell’asinello 

                                                           
84

 “Já estava muito ciente no horror que era encerrar-se na prisão de uma forma qualquer” (Livro VI, p. 
175). 
85

  “O que mais me feria nisso tudo era que a minha completa expiação fosse interpretada como um 
verdadeiro arrempendimento, quando na verdade eu dava tudo que era meu, sem fazer objeções poque 
já estava muito distante de qualquer coisa que pudesse ter algum valor ou sentido para os outros, não 
só por me sentir absolutamente alheio a mim mesmo e a tudo o que me pertencia, mas por ter horror 
de continuar sendo, em certa medida, alguém de posse de alguma coisa” (Livro VIII, p. 215).  
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rimasto al sereno tutta la notte, che ora guarda con occhi appannati e 

sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a mano a mano pare 

gli s’allontani cominciando, ma senza stupore, a schiarirglisi attorno, 

con la luce che dilaga appena sulle campagne deserte e attonite. E 

queste carraje qua, tra siepi nere e muricce screpolate, che sullo 

strazio dei loro solchi ancora stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E 

tutto, attimo per attimo, è com’è, che s’avviva per apparire (Libro 

ottavo, p. 243).86 

 

A tranquilidade com que Moscarda se refere à natureza aponta mais um 

paradoxo na existência do protagonista: a solidão que se estabelece nesse novo 

processo de vida como única companhia. A natureza em si, o sol, o vento, o orvalho, o 

verde, os pássaros, as folhas não completam o homem. Por ser esse um ser social, 

necessita da convivência com outros homens, sem essa entra em um processo de 

isolamento que confirma a tragédia pirandelliana. Moscarda é esmagado pelas 

convenções sociais, mas ao se isolar da sociedade é esmagado, da mesma forma, pela 

ausência dela, porque o homem não é completo sozinho, processo que coloca em 

evidência a incapacidade de equilibrar sua essência com o que há fora dela, deixando 

em aberto a totalidade da junção homem e sociedade. Raymond Williams esclarece tal 

processo: 

 

 Quando se chega a essa divisão entre sociedade e indivíduo, no 

entanto, deve-se saber que a afirmação de uma crença em qualquer 

uma dessas instâncias é irrelevante. O que aconteceu, de fato, foi 

uma perda da crença em ambas [...] uma perda da crença na 

totalidade da experiência da vida, como homens e mulheres podem 

vivê-la. Essa é certamente a mais profunda e mais característica 

forma de tragédia em nosso século (Williams, 2002, p. 182). 

 

Moscarda experimentou o corte de separação entre homem e sociedade. Daí 

o percurso da tragédia como a continuação do percurso de transformação da pessoa 

                                                           
86

  “Aquelas nuvens de água lá em cima, pesadas de chumbo, amassadas contra os montes lívidos, que 
fazem parecer mais largo e mais claro aquele verde trecho de céu, por entre as manchas de sombra 
ainda noturna. E estes fiapos de grama, também tenros de água, impregnados do vivo frescor da 
margem do rio. E aquele burro lá, que passou a noite toda ao relento e agora tem os olhos apagados e 
relincha nesse silêncio que está tão próximo dele, mas que aos poucos parece que vai se afatando, 
quando começa a clarear ao seu redor, sem causar espanto, sobre essa luz que se espanlha de leve 
sobre as planícies desertas e atônitas. E essa estradinha aqui, cortadas entre colinas escuras e muros 
gretados, que parece parada na ruína de seus sulcos, sem levar a lugar nenhum. O ar é novo. E tudo é o 
que é, segundo a segundo, iluminado de vida” (Livro VIII, pp. 217- 218).  
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em personagem, ou seja, a passagem da vida para a forma, para a máscara, processo 

que resulta na dispersão da personalidade. A personagem pirandelliana é, segundo 

Martha Ribeiro, “uma mera aparência vazia” que “se lança a uma vertiginosa 

dispersão, sendo para cada um uma outra, isto é, cem mil”87. Não há saída para 

Moscarda, a sociedade o condena ao cárcere da forma e ele se auto condena pela 

ausência de ações que o torne livre. Daí a resignação como uma espécie de 

autoconsciência de sua própria derrota, como uma confirmação do trágico irreversível 

no universo pirandelliano. 

 

A falsa sociedade é vista, por um momento, como um fato em si 

mesmo. Mas não há saída, no universo de Pirandello, porque a 

pressão é constante: a pressão da realidade dos outros, com os seus 

próprios e impenetráveis modos de pensar e sentir, a sua própria e 

inevitável conversão dos seus significados nos significados deles, e só 

se pode transpor um tal mundo por meio de um entrelaçamento de 

ilusões. O dia que jaz à nossa frente nunca pertence realmente a nós, 

mas a eles, e desse modo a aporia pessoal torna-se uma aporia 

absoluta, uma impenetrável condição geral (Williams, 2002, p. 199). 

 

Moscarda se entrega, a tragédia está consumada. Se entregar à natureza é um 

modo de dizer sim a tudo e a todos, menos a si mesmo, é um dizer sim à forma, ao que 

lhe foi imposto e, ao mesmo tempo, um modo de se sentir vivo: “um dizer sim sem 

reserva, até mesmo ao sofrimento, à própria culpa, a tudo o que é problemático e 

estranho na existência” (Nietzsche, 2007, p. 118). Venceu a aparência, o que há fora do 

homem. Tal como Brás Cubas, como veremos adiante, ele tenta justificar sua escolha: 

 

La città è lontana. Ma ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il 

suono delle campane. Ma ora quelle campane le odo non più dentro 

di me, ma fuori, per sé sonare che forse ne fremono di gioja nella loro 

cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo 

stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui 

campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. C’è pure chi ha ancora 

questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho più 

questo bisogno, peché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza 
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ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori (Libro 

ottavo, PP. 243-244). 88 

 

A justificativa da personagem é a última cena do romance. A cidade distante 

indica o vazio que separa Moscarda do convívio social. Ouvir os sinos “não mais por 

dentro, mas de fora”, viver inteiro não mais em si mas em cada coisa externa, é como 

se Pirandello o colocasse em um ponto estratégico de onde ele observa o movimento 

da vida, tudo fora de si, sem poder tomar parte, tal como explica Ferdinando Virdia: 

 

“L’uomo senza qualità” pirandelliano non conquista mai una vera 

cosistenza: rimane sempre in un limbo ragionativo che gli impedisce 

di prendere parte al banchetto della vita, che lo condiziona in una sua 

costante labilità, nel tema inesauribile dell’essere e del sembrare, o 

in una maschera con la quale egli si conforma alle esigenze della 

società e del costume (Virdia, 1985, p. 143).89 

 

 É a confirmação da tragédia, a qual “está sentada em meio a esse 

transbordamento de vida, sofrimento e prazer; em êxtase sublime ela escuta um 

cantar distante e melancólico – é um cantar que fala das Mães do Ser, cujos nomes 

são: Ilusão, Vontade, Dor” (Nietzsche, 2007, p.120). Olhar e sentir as coisas de fora nos 

reportam ao mundo dos mortos, ponto estratégico, de onde Brás Cubas, defunto, 

observa o que fora em vida, também sem poder tomar parte. A diferença é que Brás 

Cubas observa o passado, sem poder modificá-lo, enquanto Moscarda observa o 

presente no qual não pode se inserir. Ou seja, está dentro e fora da vida no doloroso 

paradoxo de vivo morto, desvinculado socialmente. Como ressalta Raymond Williams: 

 

O afastar-se da dimensão social é também e inevitavelmente um 

afastamento em relação às pessoas – uma tentativa de criar uma 

                                                           
88

  “A cidade está longe. Às vezes me chega na calma da tarde o som dos sinos. Mas agora eu ouço esses 
sinos não mais por dentro, mas de fora, como se eles tocassem por si, talvez vibrando de alegria em sua 
cavidade sonora, suspensos no belo céu azul, cheios do calor do sol, misturados ao som das andorinhas 
ou do vento de nuvens pesadas e altas, pairando sobre os campanários aéreos. Pensar na morte, rezar. 
Há ainda os que necessitam disso, e os sinos tocam também por eles. Eu não preciso mais disso, porque 
morro a cada segundo e renasço novo e sem lembranças: vivo e inteiro, não mais em mim, mas em cada 
coisa externa” (Livro VIII, p. 218).     
89

  “O homem sem qualidade” pirandelliano jamais conquista uma verdadeira consistência: permanece 
sempre em um limbo pensativo que o impede de tomar parte do banquete da vida que o condiciona em 
uma constante efemeridade, no tema inexaurível do ser e do parecer, ou em uma máscara com a qual 
ele se conforma às exigências da sociedade e dos costumes (Virdia, 1985, p. 143). 
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pessoa isolada, desvinculada de qualquer relacionamento. Todos 

aqueles elementos da personalidade que existem no relacionamento 

– não apenas nos relacionamentos formais da família, mas entre 

quaisquer pessoas e especialmente entre um homem e uma mulher – 

são em última análise subtraídos em nome de uma realização e um 

preenchimento pessoais (Williams, 2002, p. 181). 

 

A desvinculação do meio social sentencia a tragédia de Moscarda, a qual, 

assim como sua personalidade, parece se multiplicar. Desse modo, é possível observar 

nessa nova fase de sua vida o desdobramento de sua tragédia. No primeiro momento, 

ao constatar as múltiplas imagens que sua aparência física causava em quem o olhava, 

ele perde o curso da vida ao tentar eliminar os cem mil Moscarda que representava 

para os outros. Agora, no hospício, ele observa a vida em movimento, mas fora dela, 

consciente de sua incapacidade de consertar o passado, de se reinventar no presente e 

de projetar um futuro. É a constatação de que, ali, no hospício, tem apenas um corpo 

que vaga de um lado a outro sem nenhuma perspectiva de reconstrução, processo que 

nos reporta ao romance Il fu Mattia Pascal, cujo protagonista se vê como uma sombra: 

 

Uma perversa inquietação se apossara de mim, quase que agarrando-

me o ventre com as unhas; no fim, não pude mais ver aquela sombra 

pela frente, teria desejado despegá-la dos meus pés. Voltei-me; mas 

lá estava ela, atrás, agora. “E, se saio correndo, ela me segue!”,  

pensei.  

Esfreguei a testa com tanta força, por medo de estar endoidecendo, 

de transformar aquilo em obsessão. Porém, era assim mesmo! O 

símbolo, o espectro da minha vida era aquela sombra: era eu, esse aí, 

no chão, exposto à mercê dos pés alheios. Eis o que sobrava de 

Mattia Pascal, falecido na Stia: a sua sombra pelas ruas de Roma 

(Pirandello, 1978, PP. 248-249). 

     

A vida se apresenta para Moscarda como ele a compreende, ou seja, como ele 

a sente. Pirandello explica: 

 

O homem não tem da vida uma ideia, uma noção absoluta, mas, sim, 

um sentimento mutável e vário, segundo os tempos, os casos, a 

fortuna. Ora, a lógica, ao abstrair dos sentimentos as idéias, tende 

precisamente a fixar aquilo que é móvel, mutável, fluido; tende a dar 
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um valor absoluto àquilo que é relativo. E agrava um mal já grave por 

si mesmo. Porque a primeira raiz do nosso mal reside exatamente 

nesse sentimento que temos da vida. A árvore vive e não sente a si 

mesma: para ela a terra, o sol, o ar, a luz, o vento, a chuva, não são 

coisa que ela não seja. Ao homem, ao invés, ao nascer tocou-lhe esse 

triste privilégio de sentir-se viver, com a linda ilusão que daí resulta: 

isto é, a de tomar como uma realidade fora de si mesmo esse 

sentimento interno da vida, mutável e vário (Pirandello, 1999, p. 

172). 

 

Sentir a si mesmo constitui o drama da humanidade, segundo Pirandello. A 

consciência de se sentir vivo parece acelerar a tragédia de Moscarda, e ele tenta 

escapar desse tormento afastando-se do processo natural da vida que envolve o 

homem e as suas relações.  

 Assim como Moscarda, Mattia Pascal e tantas outras pernsonagens 

pirandellianas testemunham o estilo do escritor siciliano de mostrar as dificuldades do 

homem de estar no mundo, de conviver consigo mesmo e com os outros, de se ver 

fora de si mesmo, como a sombra de Mattia Pascal, a câmera de Serafino Gubbio, bem 

como a máscara de Enrico IV, e tantos outros que se irmanam a Moscarda por estarem 

vivos, mas considerados mortos, corpos que vagam sem nenhuma perspectiva de 

reconstrução da vida. Para Martha Ribeiro, “ao tentar escapar da vida e viver uma 

existência independente das convenções a personagem deixa de possuir uma 

existência válida e cai na pura anomia”90. Neste sentido, o hospício, tal como as ruas 

de Roma para a sombra de Pascal, a máscara para Enrico IV, a câmera para Serafino 

Gubbio, representa uma existência inválida para Moscarda, situação que reforça a 

ideia do trágico, em Pirandello, já que a vida no hospício foge aos padrões do 

cotidiano. Ele continua vivo, mas sem conclusão.  
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3.4 BRÁS CUBAS NA ENCRUZILHADA: A “PORTA LARGA” E A “PORTA ESTREITA” 

 

Ao contrário de Pirandello Machado de Assis não coloca em Memórias 

póstumas o espelho nem o corpo do protagonista como elementos integrantes do 

romance, coloca o mundo e as ilusões que esse apresenta a Brás Cubas. A 

personagem, de caráter duvidoso desde a infância, se enamora por si mesmo, não por 

aquele Brás Cubas que o espelho poderia refletir, mas por aquele Brás Cubas que 

poderá vir a ser. Seu sentimento de vaidade, de grandeza e de poder o impede de ver-

se como é no presente e ele se vê como uma projeção de si mesmo no futuro, 

tentativa frustrada que não se realiza: 

 

Deve ser um vinho enérgico a política [...] – Por que não serei eu                         

ministro?[...] Tudo me parecia dizer a mesma coisa. – por que não 

serás ministro, Cubas? – Cubas, por que não serás ministro? Ao ouvi-

lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo (Cap. LIX, 

pp. 73-74). 

 

 Como se observa Brás Cubas não se prende ao reflexo do que é, mas à 

imagem do que poderá ser. E ser alguém exige escolhas, decisões, ações. “A escolha é 

um imperativo necessário”. A afirmação de Pirandello parece chamar a atenção de 

Brás Cubas quanto às escolhas que, assim como Moscarda, ele é obrigado a fazer. O 

protagonista das Memórias póstumas está sempre em uma encruzilhada onde vê a sua 

frente caminhos diferentes a serem seguidos. Para segui-los precisa escolher qual. 

Virgília e Eugênia, como veremos adiante, representam os diferentes caminhos de Brás 

Cubas. Antes voltemos a episódios da infância e da juventude da personagem os quais 

formam a base de uma vida de farsa que resulta na tragédia. 

A frivolidade que marca a infância e a juventude do protagonista nos passa a 

ideia de uma vida de diversão e de alegria, mas se voltarmos ao seu quarto, durante o 

delírio, ele nos passa um sentimento negativo, sentimento de pessimismo, carregado 

de amargura em relação à vida, ainda que de forma inconsciente: 

 

Então o homem flagelado e rebelde corria diante da fatalidade das 

coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, um retalho de 

impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cosidos todos a 

ponto precário, com a agulha da imaginação: e essa figura, - nada 

menos que a quimera da felicidade, - ou lhe fugia perpetuamente, ou 
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deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então 

ela ria, como um escárnio e sumia-se como uma ilusão (Cap. VII, p. 

22). 

 

Brás Cubas parece tomar consciência da existência humana como uma 

fatalidade. A ilusão parece caminhar com Brás Cubas. Voltemos ao pensamento de 

Nietzsche (2007, pp. 25-26), sobre as imagens “agradáveis e amistosas” que o sujeito 

experimenta. A figura nebulosa e esquiva, que corria à frente do homem, sugere as 

imagens “sombrias, tristes e escuras” apontadas pelo filósofo. Aquela figura nebulosa, 

que Brás Cubas descreve como a quimera da felicidade que, ora foge, ora se deixa 

apanhar pelo homem, sugere um jogo em que a vida se doa e ao mesmo tempo se 

nega ao sujeito. A fuga daquela figura nebulosa nos lembra a “divina comédia da vida 

com seu inferno, desfilando à sua frente”. O riso como um escárnio, o modo de sumir 

como uma ilusão indica a perda do controle sobre sua existência. A vida se mostra 

escorregadia e Brás Cubas não consegue freá-la. É como se ela escorregasse, 

caprichosamente, por entre os dedos, e ele, sem conseguir controlá-la a deixasse sumir 

como uma miragem, como uma imagem distorcida, tal como se vê Moscarda diante do 

espelho. Parece que o homem e a vida não entram em acordo. Conforme Claércio 

Schneider: 

 

 A tragédia sugere um desacordo entre o homem e o mundo previsto, 

na forma de um registro doloroso, muitas vezes angustiante e 

pessimista a respeito do lugar do homem no universo e do diálogo 

deste com as tensões que aí derivam (Scheneider, 2011, p. 2). 

 

O delírio da personagem é um momento forte em que ele vê e sente a sua 

existência. E sofre ao constatar que não alcançou o que previu. Brás Cubas para de 

olhar em torno e fixa o olhar em si mesmo e, por meio da consciência, alcança sua 

essência desfilando a sua frente, tal como uma espécie de condenação que o obriga a 

rever toda sua trajetória. É o “ver-se viver” de Pirandello que se manifesta no delírio 

de Brás Cubas. É a autoanálise do “homem dividido que age e se vê agir, que vive e se 

vê viver”, segundo Bosi (2006, p. 32), o qual nos reporta ao “homem falando a si 

mesmo, no silêncio espesso, como o guri assustado assovia no escuro”, segundo 

(Meyer, 2008, p. 30). Brás Cubas dá uma pausa na vida frenética e tem um encontro 

consigo mesmo, não por meio do espelho, mas por meio da experiência de ver a si 

mesmo desfilando a sua frente. 
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 Em outra passagem, em um lapso de consciência, após um de seus encontros 

arriscados com Virgília, ele demonstra cansaço e pensa no homem que poderia ter 

sido, mas que a vaidade e o interesse o impediram de ser: 

 

...eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao 

cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim 

mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me 

tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a 

vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar; não me 

sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em verdade, as 

aventuras são a parte torrencial da vida, isto é, a exceção; eu estava 

enfarado delas; não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei 

naquilo, deixei-me ir atrás da imaginação; vi-me logo casado, ao pé 

de uma mulher adorável, diante de um baby, que dormia no regaço 

da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a 

espiarmos através das árvores uma nesga do céu azul, extremamente 

azul... (Cap. CVI, p. 112).   

 

 Brás Cubas tem saudades do que não viveu, do que não conseguiu ser, é 

como se a voz do vazio o lembrasse que a vida passou. Lamentar o que poderia ter 

sido é a explosão da consciência da personagem numa espécie de ir e vir, ou seja, 

quando jovem se projeta num futuro que não alcança, e na maturidade se projeta num 

passado que não viveu. É o início do processo de isolamento pessoal, de desvinculação 

da sociedade. Reconhecer que viveu uma farsa é a confirmação do trágico em 

Memórias póstumas. Ou seja, Brás correu ao encontro de sua fatalidade. Quando a 

consciência bateu a sua porta, por meio do vazio que restou, encontrou ali um homem 

derrotado, iludido, resignado. Processo que nos reporta à sombra de Mattia Pascal, à 

câmera de Serafino Gubbio, à máscara de Enrico IV, bem como ao corpo que vaga de 

Moscarda. O reconhecimento de que nada realizou parece rasgar a alma da 

personagem. O desocupado, o picareta que sempre fora dá lugar ao ser humano que é. 

As lembranças não pulsam como saudades, mas como a confirmação do quão humano 

ele fora. E só se deu conta dessa realidade aos cinquenta anos. Tal como nos fala a 

epígrafe que abre esse tópico, o reconhecimento veio tarde. 

Se atentarmos para o período de escrita do romance em análise, vamos 

encontrar Brás Cubas quatro décadas antes de Moscarda, mas com o sentimento do 

homem que “sofre e grita” já apontado por Bosi. O homem correndo ao encontro de 

sua tragédia, hostilizado pelas convenções sociais. Enquanto Moscarda freia 

bruscamente a vida diante do espelho, Brás Cubas acelera a vida diante do que a 
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sociedade lhe oferece. Mas ambos vão dividir o mesmo palco, o da representação, da 

mudança de faces, conforme Pirandello: “Hoje somos, amanhã não. Que cara nos 

deram para representar o papel de vivente? Um nariz feio? [...]máscaras...máscaras... 

um sopro e passam, para dar o lugar a outras” (Pirandello, in: Guinsburg, 1999, p. 171). 

Que cara Machado deu a Brás Cubas para representar o vivente que fora? A de um 

“Cubas”? A de uma “graciosa flor”? A de um “fidalgo”? A de um garção? Pirandello se 

refere à vida de farsa dentro da sociedade convencional onde nasce o sujeito que 

representa, o homem máscara, a personagem que, para sobreviver à forma, assume 

identidades falsas. Daí a vida de farsa que leva ao dilaceramento da consciência 

provocado pela alienação, processo que Brás Cubas esclarece, já na maturidade, ao 

falar dos cinquenta anos:  

 

Não lhes disse ainda , - mas digo-o agora, - que quando Virgília descia 

a escada, e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu 

cinquenta anos. Era portanto a minha vida que descia escada abaixo,- 

ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de 

agitações, de sustos, - capeada de dissimulação e duplicidade, - mas 

enfim a melhor, se devemos falar a linguagem usual... (Cap. CXXXIV, 

p. 129). 

 

Antes da morte o homem Brás Cubas experimenta o dilaceramento de sua 

consciência a qual o conduz a um reencontro com o seu passado, com aquele menino 

“arguto”, “indiscreto”, “traquino”, “voluntarioso”, com aquele jovem debochado, 

inescrupuloso, despreocupado, que tinha como ocupação principal o divertimento. 

Parece um acerto entre o menino e o homem, entre o presente e o passado, como 

uma maneira de mostrar que ele mesmo escolheu e moldou sua tragédia. E ele tem 

consciência disso e lamenta: “benta palmatória, tão praguejada dos modernos, quem 

me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma imberbe, as minhas ignorâncias e 

o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão” (Cap. 

XIII, p. 31). As lamentações de Brás Cubas apontam a consciência do protagonista 

diante de sua tragédia. Chegar aos cinquenta anos é um momento de amadurecimento 

em que ele reconhece a vida de farsa que o levou a tal condição: 

 

Cinquenta anos! Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o 

meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias [...] Voltei à sala, 

lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, 

dos cristais, dos olhos bonitos, e do burburinho surdo e ligeiro das 

conversas particulares. E não me arrependo; remocei. Mas, meia 
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hora depois, quando me retirei do baile, às quatro da manhã, o que é 

que fui achar no fundo do carro? Os meus cinquenta anos. La 

estavam eles os teimosos, não tolhidos de frio, nem reumáticos, - 

mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de 

repouso. Então, - e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um 

homem, com sono, - então pareceu-me ouvir de um morcego 

encarapitado no tejadilho: Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência 

estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, - enfim, nos outros 

(Cap. CXXXIV, p. 129). 

 

O retorno de Brás Cubas ao passado sugere um mergulho no “enxurro”, na 

“fadiga”, como ele mesmo considera a vida. Na realidade ele mergulha dentro de si 

mesmo como uma tentativa frustrada de reeditar a vida, e reconhece sua derrota. A 

consciência, a qual fala por meio do morcego, lhe diz que a “rejuvenescência estava na 

sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, nos outros”, menos nele. Ou seja, rejuvenescer, 

naquele momento, sugere a reedição da vida, mas isso fugia ao seu controle, já não lhe 

pertencia o comando. Pensamento semelhante tem Serafino Gubbio, personagem 

pirandelliano: “Que tristeza! A lembrança que procura voltar a viver e não se encontra 

mais nos lugares que parecem mudados, que parecem outros, porque o sentimento 

mudou, o sentimento é um outro” (Pirandello, 1990, p. 167). O coletivo eliminou o 

individual, sobressaiu a aparência, como explica Serafino Gubbio: 

 

A aparência é leve e vivaz. Voa-se, vai-se, e o vento da corrida dá uma 

ânsia vigilante, alegre e aguda, e leva embora todos os pensamentos. 

Avante! Avante para que não tenha tempo nem medo de perceber o 

peso da tristeza, o aviltamento da vergonha, que ficam dentro, no 

fundo. Fora é um relampejar contínuo, um deslumbramento 

incessante: tudo brilha e desaparece (Pirandello, 1990, p. 23). 

 

 “Tudo brilha e desaparece”. Resta a Brás Cubas o sentimento de derrota 

mesclado ao reconhecimento de que a aparência é “leve e vivaz”, porém ilusória. O 

amigo Quincas Borba tenta em vão reanimá-lo: 

 

-Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. Que 

diacho! É preciso ser homem! Ser forte! Lutar! Vencer! Brilhar! 

Influir! Dominar! Cinquenta anos é a idade da ciência e do governo. 

Ânimo, Brás Cubas; não me sejas palerma. Que tens tu com essa 
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sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida; e 

fica sabendo que a pior filosofia é a do choramingas que se deita à 

margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O 

ofício delas é não parar nunca; acomoda-te com a lei e trata de 

aproveitá-la (Cap. CXXXVI, p. 130). 

 

Brás Cubas enganara-se por toda a infância e juventude, não saboreou a vida, 

mas caiu na ilusão de pensar que sim. Como observa Quincas Borba, Brás Cubas se 

encontra à margem da vida. O curso das águas, apontado pelo amigo, representa o 

curso da vida que Brás Cubas perdeu o tempo certo de acompanhar, e ela escapou aos 

seus olhos e seguiu seu percurso deixando-o para trás. Aqui está o ponto de maior 

parentesco entre Brás Cubas e Moscarda: o “ver-se viver” que leva à perda do tempo 

certo da vida. A maturidade dos cinquenta anos representa a queda das máscaras. Pela 

primeira vez Brás Cubas vê-se como é, de fato. Sua consciência mostra que suas 

escolhas foram favoráveis a uma vida amarga e áspera, de negativas, de enganação, ao 

ponto de enganar a si mesmo: “e o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar 

os outros embaça-se um homem a si mesmo” (Cap. XXIV, p. 45). O pensamento da 

personagem indica o reconhecimento da fatalidade gerada das suas ações. A 

personagem sente com dor o resultado de sua existência. Nietzsche parece exortar 

Brás Cubas a olhar para o que restou: 

 

Cumpre-nos reconhecer que tudo quanto nasce precisa estar pronto 

para um doloroso ocaso; somos forçados a adentrar nosso olhar nos 

horrores da existência individual – e não devemos todavia estarrecer-

nos: um consolo metafísico nos arranca momentaneamente da 

engrenagem das figuras mutantes. Nós mesmos somos realmente, 

por breves instantes, o ser primordial e sentimos o seu indomável 

desejo e prazer de existir; a luta, o tormento, a aniquilação das 

aparências se nos afiguram agora necessários, dada a pletora de 

incontáveis formas de existência a cumprir-se e a empurrar-se para 

entrar na vida, dada a exuberante fecundidade da vontade do 

mundo; nós somos trespassados pelo espinho raivante desses 

tormentos, onde quer que nos tenhamos tornado um só, por assim 

dizer, com esse incomensurável arquiprazer na existência e onde 

quer que pressintamos, em êxtase dionisíaco, a indestrutibilidade e a 

perenidade deste prazer. Apesar do medo e da compaixão, somos os 

ditosos viventes, não como indivíduos, porém como o uno vivente, 

com cujo gozo procriador estamos fundidos (Nietzsche, 2007, p.100).  
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 Brás Cubas experimentou o êxtase dos prazeres da juventude enganando a si 

mesmo, mas experimentou, igualmente, a dor de adentrar aos horrores da existência 

individual. Conviver com a sua consciência é um dos grandes desafios da personagem. 

E o defunto nos passa esse sentimento como um despertar doloroso da vida que pulsa 

dentro do homem pela memória do morto, como se esse fosse condenado a viver mais 

uma vez, a expiar o passado pela fenda da memória. É um dos grandes paradoxos do 

romance: o defunto reconhece a fatalidade do que fora sua existência humana como 

uma tentativa frustrada de voltar à vida. É um modo de sentir duas vezes a mesma 

dor: o reconhecimento do homem visto pelo olhar do defunto. Como ressalta Sérgio 

Mauro: “Nas Memórias póstumas encontra-se um narrador cínico e zombeteiro que, 

aproveitando-se da condição especial de “narrador defunto” pode revelar aos outros e 

a si mesmo o que as máscaras não lhe permitiam em vida” (Mauro, 2011, p. 3). E 

mesmo no mundo além túmulo ele busca uma justificativa. O defunto lamenta o que 

fora, mas mesmo na condição de morto ele posa de forte, se considera superior como 

fizera em vida: “Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para rir, 

também não deixa olhos para chorar” (Cap. LXXI, p. 85). O que é, então, a memória do 

defunto senão o pranto pela forma como viveu e a saudade do que deixou de viver? 

Ele responde: “e, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudades” (idem, p. 

85). 

Quincas Borba não desiste do amigo. Ao interrogá-lo sobre o futuro, já que 

atingira a maturidade de um homem de cinquenta anos, a resposta de Brás Cubas 

demonstra uma alma em fragmentos: “Não sei; vou meter-me na Tijuca; fugir aos 

homens. Estou envergonhado. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos e não 

sou nada” (Cap. CXLI. P. 133). Reconhecer-se um nada. A personagem não precisa de 

espelho para ver refletido um homem fracassado, seu desfecho trágico. Com a 

maturidade vem o pessimismo. Brás Cubas está sem ânimo para continuar, sente o 

peso de uma vida de farsa e reconhece que passou pela vida sem viver. A troca de 

olhar com a sociedade o fere por dentro, tal como a Morcarda, a ponto de 

envergonhá-lo. Meter-se na Tijuca é o mesmo que meter-se no hospício, como 

Moscarda, fugir na tentativa de solucionar seus problemas. Olhar para si e não ver 

nada é reconhecer-se derrotado por si mesmo. Segundo Aristóteles: “O 

reconhecimento, como a palavra mesma indica, é a mudança do desconhecimento ao 

conhecimento, ou à amizade, ou ao ódio, das pessoas marcadas para a ventura ou 

desdita” (Aristóteles, 2005, p.30). 

Ainda na infância Brás Cubas tinha consciência de ser alguém marcado para a 

ventura. Afinal ele era um Cubas. Ao nascer, a parteira “se gabava ter aberto a porta 

do mundo a uma geração inteira de fidalgos” (Cap. X, p. 24). E assim ele crescera 

esperando o momento certo para brilhar. E o brilho não veio, o que veio foi a 

frustração de ser um nada, de ter sido pego pelas peripécias da vida que, de tão 
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caprichosa, inverte situações que antes parecia impossível acontecer a um Cubas. Um 

exemplo é o reencontro com Quincas Borba quando mendigo. Naquele momento era o 

amigo que estava à margem da vida, o “pobre diabo” que via as águas passarem sem 

forças para acompanhá-las, e Brás Cubas era o fidalgo, o doutor Cubas, que ampara o 

amigo que um dia também já foi fidalgo. Aos cinquenta anos a inversão: é Quincas 

Borba quem ampara o amigo, de certa forma, falido. É como se a consciência 

mostrasse a Brás Cubas o que ele fora um dia e no que se transformara: um morto 

vivo, um corpo que vaga, uma sombra sem perspectiva, fruto das escolhas que fizera. 

Se voltarmos ao auge da juventude, vamos encontrá-lo jovem embaçando-se 

a si mesmo, como uma espécie de sequência daquela infância e adolescência 

desmedidas. Um exemplo está nos relacionamentos entre Eugênia e Virgília. Desistir 

de Eugênia nos sugere a fuga do protagonista àquilo que lhe faz bem ao espírito. 

Parece que suas ações o empurram para a infelicidade e a desventura apontadas por 

Aristóteles. Seus pensamentos, ao descer da Tijuca, após o luto pela morte da mãe, 

nos ajudam a entender tal processo: “Levanta-te e entra na cidade. Essa voz saía de 

mim mesmo, e tinha duas origens: a piedade que me desarmava ante a candura da 

pequena, e o terror de vir a amar deveras e desposá-la” (Cap. XXXV, p. 55). Brás Cubas 

sai da encruzilhada, Virgília e Eugênia representam dois caminhos, ele escolheu descer, 

entrar na cidade onde reside Virgília, seu “grão pecado”.  

A piedade e o terror que lhe causaram Eugênia não caracterizam a tragédia 

clássica presente no romance, mas caracterizam a sua própria tragédia oriunda da 

ilusão do homem frente às escolhas que faz. A vida parece brincar com as ilusões de 

Brás Cubas: “A vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com 

o fim de deparar a ocasião de comer” (Cap. XXXVI, p. 56). O pensamento da 

personagem nos reporta ao pensamento de Barreto Filho (1997, p. 104): “A condição 

do homem parece-lhe assim o resultado de uma maquinação cruel, como se ele fosse 

um joguete de forças superiores e incompreensíveis”. E pode-se pensar em Brás Cubas 

como um joguete construído por ele mesmo ao se lançar na ilusão de conquistar o 

mundo. 

Brás Cubas está sempre na encruzilhada que indica um entre dois caminhos a 

escolher. Podemos imaginar tal encruzilhada nos beijos com Eugênia e com Virgília. 

Conforme já apresentado, o beijo com Eugênia o reporta a 1814, à moita, à origem da 

jovem. Daí o terror só em pensar em desposá-la. O beijo com Virgília o reporta a uma 

sensação “ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de 

remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que rematavam em 

alegrias...” (Cap. LIII, p.70). Ele escolhe Virgília. Quando tudo parece perfeito na vida de 

Brás Cubas o destino, “grande procurador dos negócios humanos” (Cap.LVII, p.72), 

parece brincar e mostrar que ele escolheu o caminho das ilusões. O amor de Virgília 
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durou até a promoção do marido, processo que sugere uma consequência da escolha 

feita entre Eugênia e Virgília. Não estamos sugerindo que Eugênia represente a 

“ventura” de Brás Cubas e Virgília a “desdita”, mas colocando-as como reflexo das 

escolhas do protagonista, dos caminhos a serem seguidos.  

A encruzilhada de Brás Cubas nos reporta a uma crônica de A semana que 

reforça a ideia das escolhas que atormentam as personagens machadianas: “Nada há 

pior que oscilar entre dous assuntos. A semana santa chama-me para as cousas 

sagradas, mas uma ideia que me veio do Amazonas chama-me para as profanas, e eu 

fico sem saber para onde me volte primeiro” (Assis, 1997, p. 637). Para onde se voltar 

primeiro? Aí reside os caminhos da tragédia de Brás Cubas: escolher. Processo que nos 

remete a Moscarda sempre parando diante das pedrinhas que encontrava pelo 

caminho que, segundo ele, tinham a proporção de uma montanha: 

 

Mi fermavo a ogni passo; mi mettevo prima alla lontana, poi sempre 

più da vicino a girare attorno a ogni sassolino che incontravo, e mi 

maravigliavo assai che gli altri potessero passarvi avanti senza fare 

alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le 

proporzioni d’una montagna insormontabile, anzi di un mondo in cui 

avrei potuto senz’altro domiciliarmi (Lipro primo, p. 39).91 

 

Problemas como a orfandade, as decepções amorosas, os desentendimentos 

familiares, entre outros, fazem de Brás Cubas um homem como outro qualquer, sem 

nada de extraordinário. O que o difere dos demais são as suas escolhas e como 

consequência as ações que o conduzem à tragédia, possibilitando ao leitor alcançar a 

genialidade com que Machado de Assis penetra a essência do homem e o coloca em 

luta com as aparências. Barreto Filho (1997, p. 101) descreve Machado de Assis como 

um “representante genuíno do espírito trágico, um exemplar dessa raça superior que 

penetrou a essência dolorosa da vida, destruindo impavidamente as aparências”. 

Como homem culto que demonstra ser, em diversas passagens do romance, 

Brás Cubas se mostra um conhecedor das Sagradas Escrituras a partir de referências a 

episódios bíblicos: 

 

                                                           
91

  “Parava em cada passo, primeiro a distância, depois girando em torno de cada pedrinha que eu 
encontrava no caminho, espantando-me que os outros pudessem passar adiante sem dar a mínima 
atenção àquela pedrinha que, entretanto, para mim, havia assumido as proporções de uma montanha 
intransponível, aliás, de um mundo que eu teria podido morar tranquilamente” (Livro I, PP. 23-24). 
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Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas 

no cabo: diferença entre este livro e o Pentateuco (Cap. I, p. 13). 

... porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias 

juvenis (Cap. VI, p. 17). 

... e perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do 

cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão (Cap. VII, p. 20). 

Ó palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste o compelle 

intrare... (Cap. XIII, p. 31). 

Ora aconteceu, que, oito dias depois, como eu estivesse no caminho 

de Damasco, ouvi uma voz misteriosa, que me sussurrou as palavras 

da Escritura (Act, IX, 7): “Levanta-te, e entra na cidade” (Cap. XXXV, p. 

55). 

Isto somente, esta última resposta, que valia para ele o livro dos sete 

selos (Cap. LXXXIV, p.96). 

O velho colóquio de Adão e Caim (Cap. XC, p. 100). 

Voluntariamente, comem-se gafanhotos, como o Precursor, ou coisa 

pior, como Ezequiel (Cap. CXXXVIII, p. 132). 

  

Diante do exposto, pode- se imaginar Brás Cubas diante da leitura sobre a 

“porta larga” e a “porta estreita” sugeridas na Bíblia pelos evangelistas Mateus e 

Lucas:  

 

Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o 

caminho que conduz à perdição e numerosos são os que por aí 

entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e 

raros são os que o encontram (Mat 7, 13-14). 

Procurai entrar pela porta estreita; porque, digo-vos, muitos 

procurarão entrar e não o conseguirão (Lc 13, 24). 

 

A exortação dos evangelistas não sugere a presença dos mesmos no texto de 

Machado, bem como não aponta religiosidade no romance apesar de Brás Cubas citar 

em algumas passagens que frequenta a missa, processo que sugere os paradoxos que 

acompanham o jovem inescrupuloso, de caracter duvidoso, mas que cumpre com suas 

obrigações religiosas, como se Machado de Assis nos dicesse que os eventos religiosos 
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fazem parte da “hipocrisia de um ator”, voltando a Bosi. Os evangelistas nos reportam 

às decisões que marcam a trajetória do homem. Vários são os caminhos, difíceis são as 

escolhas. A tendência de Brás Cubas é escolher o caminho que lhe conduza mais 

rápido ao estrelato, o caminho mais espaçoso. Pirandello parece concordar com os 

evangelistas e parece, igualmente, advertir Brás Cubas sobre o risco das escolhas: 

 

Do mundo que o circunda, o homem, neste ou naquele momento, 

não vê senão o que lhe interessa: desde a infância, sem sequer 

suspeitá-lo, faz uma escolha de elementos e os aceita e os acolhe 

dentro de si; e estes elementos, mais tarde, sob a ação do 

sentimento, se agitarão para combinar-se nos modos mais diversos 

(Pirandello, 1999, p. 55). 

 

Pirandello nos lembra que a consequência das escolhas pode ser dolorosa. A 

imagem da “porta estreita” sugere as dificuldades para se alcançar a salvação, segundo 

a bíblia, a imagem da “porta larga” sugere a facilidade do homem de perder a si 

mesmo. “Que servirar a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua 

vida?” (Mat, 16, 26).  

Não é nossa intenção julgar a personagem à luz do evangelho, usamos a 

referência para mostrar que o mundo sempre se apresentou muito largo, de caminhos 

espaçosos e fáceis à frente de Brás Cubas, desde a infância. No entanto ele não o 

conquistou, se perdeu nas encruzilhadas, não se tornou herói por sanar a melancolia 

da humanidade. Não alcançou a glória nem antes nem depois da morte. 

 A humanidade não se interessou pela sua ideia, não criou o emplasto. Se ele 

não conseguiu curar a si mesmo, como curar a humanidade? Afinal, aquele “menino 

diabo” que tinha a pretensão de usar um pequeno escravo como cavalo, aquele rapaz 

galanteador e bem sucedido que ele demonstra ser é a caracterização da aparência 

sobrepondo-se à essência, a confirmação da farsa, do homem mascarado, da “besta 

originária”, expressão usada por Pirandello na novela Non è una cosa seria ao se referir 

ao que não é verdadeiro no homem. Se fosse falar com Brás Cubas sobre a vida de 

farsa talvez Pirandello lhe explicasse: 

 

Cada um se ajusta à máscara que pode – à máscara exterior. Porque 

dentro, depois, está a outra, que muitas vezes não se harmoniza com 

a de fora. E nada é verdadeiro! Verdadeiro é o mar, sim, verdadeira é 

a montanha; verdadeira é a pedra; verdadeiro é um talo de grama; 

mas o homem? Sempre mascarado, sem que o queira, sem que o 
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saiba, daquilo que de boa fé tal coisa lhe afigura ser: bonito, bom, 

gracioso, generoso, infeliz etc. etc. E isso faz rir tanto, se se pensa. 

Sim, porque um cão, digamos, passada a primeira febre da vida, o 

que faz? Come e dorme; vive como pode viver, como deve viver, 

fecha os olhos, paciente, e deixa que o tempo passe, frio se é frio, 

quente se é quente; e se lhe dão um pontapé ele o toma, porque é 

sinal que também isso lhe toca. Mas o homem? Até quando velho, 

sempre com a febre: delira e não se dá conta; não pode deixar de 

posar, mesmo diante de si próprio, de algum modo, e imagina uma 

porção de coisas que ele tem necessidade de crer como verdadeiras 

e tomar a sério (Pirandello, in: Guinsburg, 1999, p. 171). 

 

Pirandello parece nos dizer que a personagem de Machado de Assis tem sim 

parentescos com suas personagens, a luta entre o cidadão Brás Cubas que era e o Brás 

Cubas que poderia vir a ser reforça tal ideia. Ser e não ser debatem-se, não se 

harmonizam. Aparentar ser é a tragédia de Brás Cubas, ele entra no universo da 

contemplação de si mesmo como aquele que seria, parece compreender o jogo da 

essência dissociada da aparência presente na obra de Pirandello. Brás escolhe a 

aparência. E o criador de Moscarda nos faz compreender tal processo ao explicar que 

 

  É essa escolha que organiza a nossa harmonia individual, o 

sentimento de nosso equilíbrio moral. É ela que constitui a tragédia e 

faz com que os meus dramas não sejam simples farsas. Eles 

apresentam uma lei de sacrifício: o sacrifício da multidão de vidas 

que poderíamos viver e que, no entanto, não vivemos (Pirandello, 

2001, p. 223). 

 

E Machado de Assis, o que diria a Moscarda? Talvez o convidasse a refletir 

sobre o exemplo do faquir, o qual  

 

Gasta longas horas do dia a olhar para a ponta do nariz, com o fim 

único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do 

nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no 

invisível, apreende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, 

eteriza-se (Cap. XLIX, p. 65). 
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Machado também confirma a proximidade entre os protagonistas. Ambos 

experimentam o mesmo drama: o drama de ficarem para trás, um á procura de um 

Moscarda de nariz perfeito, o outro à procura dos Brás Cubas que nunca chegou a ser. 

Se observarmos a trajetória de cada um, a princípio, não vamos encontrar 

semelhanças tão evidentes, mas podemos vê-los irmãos, como filhos das mesmas 

mães indicadas por Nietzsche: as “Mães do Ser”; a “Ilusão”, a “Vontade” e a “Dor”. 

Neste sentido, as personagens se irmanam na Ilusão de uma vida de aparência 

esmagadora da essência, na Vontade de ser que os dispersam da realidade e na Dor 

oriunda da constatação de tornarem-se ninguém.    

As “Mães do Ser”, de Nietzsche, nos fazem pensar no “processo psicossocial” 

de Bosi, ao analisar Moscarda, no qual se encaixa perfeitamente Brás Cubas: “passar 

da pura anomia (“nenhum”) ou da vertiginosa dispersão (“cem mil”) a um estado de 

unidade moral (“um”) (Bosi, 2001, p. 11). Moscarda e Brás Cubas compartilham o 

estado de anomia ao verem a imagem diluída, experimentam a dispersão em cada 

nova identidade que assumem e jamais conseguem a fusão da essência com a 

aparência e formar uma unidade moral, processo que nos exclarecem os caminhos da 

tragédia nas duas obras. 

A morte, como um processo natural da vida, não caracteriza a tragédia de 

Brás Cubas. Sua tragédia está na vida, nas escolhas, nas ações, naquilo que deixou de 

viver. Em uma crônica de A semana Machado enfatiza que “A monotonia é a morte. A 

vida está na variedade” (Assis, 1997, p. 576). Brás Cubas experimentou as mais 

variadas formas de vida, mas não soube administrá-las, se perdeu pelos caminhos e 

transformou a variedade em monotonia, em morte. 

Verifica-se na tragédia das personagens a confirmação de mais um paradoxo 

entre os vários que permeiam os romances: a essência morta num corpo vivo que 

caracteriza o calvário de Moscarda, enquanto Brás Cubas representa a essência viva 

sem um corpo, tendo o mundo dos mortos como morada. Ambos estão despidos das 

amarras humanas que os prendiam às convenções, que os forçavam a representar. 

Moscarda não representa no hospício, está sem máscara. Brás Cubas não representa 

no além, está sem corpo. É a queda das cortinas, a perda de reflexo dos espelhos. O 

homem se vê tal como é, sem distorção, confirmando então o “ver-se viver” como a 

tragédia humana. O corpo de um e a mente do outro não formam um todo, formam 

metades, portanto não formam, seguem incompletos. Ambos representam o vazio, a 

incompletude.  

Quem são, afinal, Brás Cubas e Moscarda, um, nenhum, ou cem mil? Pode-se 

pensar que são o resultado da vida de aparência que se submeteram dentro de 

sociedades que impõem normas convencionais. Processo que nos reporta aos seus 

receptivos criadores. Ambos dividem com suas personagens a difícil relação de 



125 

 

subordinação às convenções sociais: Machado que, após conquistar espaço dentro da 

sociedade intelectual carioca, se comporta como “um pacífico burguês, sem qualquer 

gesto ou palavra de rebeldia às convenções estabelecidas” (Gomes, 1959, p. 65), 

Pirandello, tal como na comédia Quando si è qualcuno 92, de 1933, se comporta como 

“un uomo celebre che non può vivere la propria vita come gli pare o piace; ma bisogna 

che la viva secondo il concetto che gli altri si sono fatti di lui e su cui riposa la sua fama, 

schiavo dunque della forma che egli si è datta  e in cui gli altri lo riconoscono” (Sciascia, 

1986, PP. 30-31)93. 

 

 

3.5 ABREM-SE AS CORTINAS: TODOS SE OLHAM 

 

Tanto em Memórias póstumas quanto em Uno, nessuno e centomila os fatos 

que compõem as tramas são relevantes na revelação da aparência em dissonância com 

a essência dos protagonistas. Ambos representam a busca contínua e árdua do sujeito 

em conciliar seu universo interior com o que há fora dele. E quem não compreende 

esse jogo se anula e passa da vida à forma. 

 Como enfatizado no capítulo 1, desse trabalho, as obras de Machado e de 

Pirandello sugerem ao leitor um encontro consigo mesmo, como se leitor e 

personagens fizessem parte de uma grande companhia de teatro comandada pelos 

dois autores, os quais, por meio da riqueza de gêneros literários que compõe sua arte, 

respectivamente, interpretassem a vida como um grande palco no qual o homem se 

reconhece como aquele que só representou na vida e que no fim não recebe nenhum 

aplauso porque representou a si mesmo, para si mesmo. Ou seja, os papeis se 

invertem, plateia e personagens já não se distinguem. É o jogo das partes. O homem se 

auto engana pensando que representa, na realidade ele não é personagem ele é o que 

é: o homem. Segundo Pirandello: 

 

Chi ha capito il gioco non riesce piú a ingannarsi; ma chi non riesce a 

ingannarsi non può più prendere né gusto né piacere alla vita. Così è. 

La mia arte è piena di compassione amara per tutti quelli che si 

ingannano; ma questa compassione non può essere seguita dalla 
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 Quando se é alguém. 
93

 “um homem célebre que não pode viver a própria vida como lhe parece ou agrada; mas necessita que 
a viva segundo o conceito que os outros lhe fizeram e sobre o qual repousa a sua fama, escravo porém 
da forma que ele se deu e na qual os outros o reconhecem” (SCIASCIA, 1986, PP. 30-31). 
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feroce irrisione del destino che condana l’uomo all’inganno. Questa, 

in succinto, la ragione dell’amarezza della mia arte e della mia vita94. 

 

 Diante das peripécias de Brás Cubas e de Moscarda, pode-se pensar que para 

Pirandello e Machado de Assis a vida é um grande tablado pelo qual passam as mais 

diversas criaturas: o ingênuo, o louco, o frágil, o carente, o arrogante, o interesseiro, o 

debochado, o arredio, o dissimulado, o simples, o sonhador, o iludido, o cavalheiro, o 

cômico, o gentil, o triste, o alegre, enfim, um universo de personagens que deixam em 

evidência a sensibilidade com que Machado e Pirandello, por meio de uma arte, 

recheada da natureza humana, nos convidam a tomar parte de um imenso teatro, 

rodeados de espelhos e nós, como personagens, ao mesmo tempo em que 

representamos, somos espectadores de nós mesmos. É hora da fusão, personagem e 

plateia se dão as mãos. De acordo com Machado de Assis: 

 

A história é isto. Todos somos os fios do tecido que o tecelão vai 

compondo, para servir aos olhos vindouros, com os seus vários 

aspectos morais e políticos. Assim como os há sólidos e brilhantes, 

assim também os há frouxos e demasiados, não contando a multidão 

deles que se perde nas cores de que é feito no fundo do quadro 

(Assis, 1997, p. 659). 

 

O espelho não está no molde, na parede, como o convencional, o espelho é 

cada homem. Resta saber o tempo certo, a medida certa de olhar dentro e fora de si 

para não perder o tempo da vida. Moscarda olhou tempo de mais para aquele espelho, 

para um só espelho, para dentro de si. Brás Cubas, da mesma forma, olhou tempo de 

mais para muitos espelhos, para o mundo, para fora de si. Olhando em sentidos 

contrários: um de fora para dentro, outro de dentro para fora, os dois captam imagens 

comuns, embaçadas, sem contornos, como se olhassem para espelhos quebrados. E na 

tentativa de organizar o que vêm, demoram em demasiado e a vida não esperou. 

Ambos se perderam. Por caminhos diferentes, trilharam tragédias semelhantes que 

resultou na perda do controle sobre sua existência. Perderam a “deixa” que a ficção 

concede àquele que interpreta. Mas a vida não nos concede “deixas”, o tempo de vivê-

la é único, é agora. Conforme Francisco Maciel Silveira: 

                                                           
94

 “Quem entendeu o jogo não consegue mais enganar-se; mas quem não consegue enganar-se não 
pode mais tomar nem gosto nem prazer pela vida. Assim é. A minha arte é plena de compaixão amarga 
por todos aqueles que se enganam; mas essa compaixão não pode ser seguida pela feroz irrisão do 
destino que condena o homem ao engano. Esta é em, resumo, a razão da amargura da minha arte e da 
minha vida”. (www.italialibri.net)  
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O ser humano – um comediante inato - a fim de ajustar-se ao 

universo social, põe-se a representar um papel que para si cria ou 

que lhe é dado pela sociedade. Daí uma dramaturgia em que os 

rostos humanos aparecem velados pelas máscaras sociais e em que o 

imaginário busca tornar-se realidade, porque a vida não passa de 

uma contínua e tragicômica mascarada. Neste grande teatro do 

mundo representa-se a “fátua comédia sem fim da vida”, não 

havendo distinção entre ficção e realidade. Deste ângulo, iluminar os 

segredos da ribalta (revelando os bastidores da carpintaria teatral e 

da criação literária e efetuar o rompimento das fronteiras entre palco 

e platéia forma os meios utilizados então para inserir o espectador no 

espaço-tempo da ficção, que, em última análise, correspondia ao 

espaço-tempo da realidade empírica (Silveira, 1999, p. 38). 

 

Abrem-se as cortinas, ascendem-se as luzes, caem as máscaras, todos se 

olham. Assim é a vida, como nos mostram Machado de Assis e Pirandello, cada ser 

como uma minúscula partícula do universo humano que os dois autores retratam, 

caprichosamente, e, por meio das personagens, nos colocam frente ao outro como 

uma extensão da sua própria existência. Todos compostos com uma pitada de humor, 

ironia e irreverência, que dão às duas obras a versatilidade de criação que confere a 

Pirandello e a Machado de Assis a capacidade de fundir a pessoa e a personagem, a 

dor e o riso como veremos no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 4. DA GARGALHADA AO RISO AMARGO 

 

 

Um dos defeitos mais gerais, entre nós, é achar sério 

o que é ridículo, e ridículo o que é sério95. 

                          Machado de Assis 

 

Queremos assistir à luta entre a ilusão, que se insinua 

também por toda parte e constrói a seu modo; e a 

reflexão humorística que decompõe uma a uma 

aquelas construções?96                 

                      Luigi Pirandello 

     

Uma das manifestações mais espontâneas do ser humano é o riso. Por que 

rimos das coisas? O que extrai de nós uma gargalhada? O cômico? O burlesco? A 

ironia? O humorismo? O grotesco? Enfim, de onde vem o riso? De uma reação àquilo 

que, à primeira vista, se nos apresenta diferente do comum ou de uma reflexão? 

Buscaremos respostas para essas e outras indagações seguindo os pensamentos de 

Pirandello, no ensaio O humorismo (1999), no qual o autor nos ajuda a entender o 

humorismo como o “sentimento do contrário” a partir de uma “advertência” que nos 

leva à reflexão, como também através de Henri Bergson em O riso: ensaio sobre a 

significação do cômico (1983), o qual nos convida a refletir sobre os seguintes 

questionamentos: 

 

Que significa o riso? O que haverá no fundo do risível? Que haverá 

em comum entre uma careta de bufão, um trocadilho, um quadro de 

teatro burlesco e uma cena de comédia? Que destilação nos dará a 

essência, sempre a mesma, da qual tantos produtos variados retiram 

ou odor indiscreto ou o delicado perfume? (Bergson, 1983, p. 6). 

  

                                                           
95

 Ao acaso, 1865. Disponível em www.machado.mec.gov.br. Acesso em 03/09/2015. 
96

 Pirandello em O humorismo, 1999, p. 165. 

http://www.machado.mec.gov.br/
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Tanto em Machado de Assis quanto em Pirandello o riso é revelador. Se nos 

capítulos anteriores tomamos o espelho e o mundo como reveladores das crises de 

identidade de Moscarda e de Brás Cubas, neste capítulo tomaremos o humorismo 

como elemento de distinção entre o riso cômico e o riso amargo que aproxima os dois 

autores a partir de contrastes como “angústia doce”, “riso descompassado e idiota”, 

“pálido riso”, “riso de maluco”, “riso e sentimento amargo e áspero”, “galhofa e 

melancolia”, características que permeiam os romances em análise como uma fusão 

do riso e da dor que resulta em um processo trágico cômico. 

 

 

4.1 A ADVERTÊNCIA DO CONTRÁRIO 

 

Algumas definições nos auxiliarão na apreensão do riso como uma resposta a 

algo que nos chama a atenção por fugir ao que consideramos normal. Para Aristóteles, 

“o cômico é uma espécie de feio” (2005, p. 24), ou seja, o riso nasce daquilo que foge 

aos padrões normais do que compreendemos como belo. O filósofo acrescenta ainda 

que “a comicidade, com efeito, é um defeito e uma feiúra sem dor nem destruição” (p. 

24). A comicidade presente em Memórias póstumas e em Uno, nessuno e centomila 

sugere a dor e a amargura que há por trás do cômico.  

No ensaio O humorismo (1999) Pirandello apresenta uma série de diferenças 

entre cômico e humorismo e como os autores os imprimem em sua arte e, da mesma 

forma, apresenta a diferença entre escritores considerados humoristas e aqueles que 

de fato o são. As tentativas para uma definição precisa de humorismo foram várias. No 

início do ensaio ele nos apresenta a definição de humor como oriunda do latim e com 

o sentido material que tinha de corpo fluido, líquido, umidade ou vapor, capricho ou 

vigor (p. 44).  

Em outra passagem o ensaísta relembra um velho livro de arte da cura no 

qual ler-se que “os homens têm quatro humores: o sangue, a cólera, a fleuma e a 

melancolia; e estes humores são causa das enfermidades dos homens”. Já sobre a 

melancolia ele apresenta o pensamento de Brunetto Lattini que a define como “um 

humor que muitos chamam cólera negra, é fria e seca, e tem seu assento na espinha”  

(p. 44).  

Nota-se pelas indicações de Pirandello que o humor é algo extremamente 

humano e que o humorismo nos leva a uma viagem reflexiva da origem da gargalhada 

aberta, espontânea, à dor contida. Bergson chama atenção para a comicidade como 

algo “propriamente humano”. Segundo o filósofo “uma paisagem pode ser graciosa e 
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sublime, insignificante ou feia, porém jamais risível”, por não carregar em si 

características humanas, ao passo que um animal pode suscitar em nós o riso por 

identificarmos nele “uma atitude de homem ou certa expressão humana” (1983, p. 7). 

 Machado de Assis e Pirandello nos sugerem apreender o humorismo de suas 

personagens olhando-as de fora para dentro, ou seja, fazendo uma viagem em sentido 

contrário, da aparência para a essência, do que o homem é por fora, causa do cômico, 

ao que sente por dentro, causa do humorismo.  

Fazer uma viagem contrária, da aparência à essência das personagens, nos 

convida a experimentar a passagem da “advertência do contrário” ao “sentimento do 

contrário”, proposta por Pirandello. Angelo Marchese nos passa a definição de 

Pirandello e J. Guinsburg nos passa a tradução para o português: 

 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di 

quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata 

d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia è il 

contrario di ciò che una vecchia e rispettabile signora dovrebbe 

essere. Posso così a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a 

questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del 

contrario... (Pirandello: in Marchese, 1991, p. 175).97 

 

O pensamento acima é a primeira parte da explicação dada por Pirandello 

sobre o humorismo como “sentimento do contrário” e sugere o riso aberto, a 

gargalhada espontânea que nasce do que vemos por fora, ou seja, do primeiro olhar, 

como podemos observar em situações banais dos cotidianos de Moscarda e de Brás 

Cubas. Tomemos um exemplo de um episódio da infância de Brás Cubas com seu 

brinquedo preferido: 

 

Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; 

punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de 

freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o 

dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, - algumas vezes 

gemendo, - mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um – 

                                                           
97

  “Vejo uma velha senhora com os cabelos retintos, untados de não se sabe qual pomada horrível, e 
depois toda ela torpemente pintada e vestida de roupas juvenis. Ponho-me a rir. Advirto que aquela 
velha senhora é o contrário do que uma velha e respeitável senhora deveria ser. Assim posso, à primeira 
vista e superficialmente, deter-me nessa impressão cômica. O cômico é precisamente um advertimento 
do contrário...” (Pirandello: in Guinburg, 1999, p. 147).  
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“ai, nhonhô” – ao que eu retorquia: - “Cala a boca, besta”...(Cap. XI, 

P. 26 ). 

 

Imaginam-se as gargalhadas em torno daquele menino prodígio, o “brejeiro”, 

que tudo que fazia era motivo de orgulho e riso para o pai: “meu pai, passado o 

alvoroço, dava-me pancadinhas na cara, e exclamava a rir: Ah, brejeiro! Ah, brejeiro!” 

(Cap. XI, p. 26). A brincadeira de cavalinho, tão comum e inofensiva na infância, pode 

parecer engraçada à primeira vista, ou seja, para quem a olha inadvertidamente. O pai 

de Brás Cubas não refletiu sobre aquele ato, não ultrapassou o primeiro olhar, 

portanto não alcançou o que há por trás daquele “cavalinho” que geme. O humorismo 

não foi absorvido pelo pai do “menino diabo”, mas por Machado de Assis, sim, ao 

escrever a cena do cavalinho o autor experimentou a advertência do contrário.  

Muitas são as pesquisas sobre a mesma cena que nos reportam ao período 

escravocrata do Brasil. Nosso propósito, ao citá-la, é alcançar o diálogo entre Machado 

e Pirandello. Mesmo de forma irônica, o autor de Memórias póstumas soube colher o 

humorismo por trás de um acontecimento. A referida cena nos faz ri com dor, a dor 

extraída da consciência e da inquietude do escritor diante de fatos da vida. Aí reside o 

humorismo como “sentimento do contrário”, como fonte de reflexão, como uma 

forma de nos comover por aquilo que somos. Machado desempenhou com maestria 

sua posição de crítico do Brasil escravocrata por meio de uma cena aparentemente 

cômica, mas que no fundo nos chama a refletir sobre o peso da nossa realidade. 

 O cômico, na referida cena, resulta em “uma espécie de feio”, voltando a 

Aristóteles, como um acontecimento histórico que nos faz sorrir gemendo, tal como  

Prudêncio, processo que nos reporta ao pensamento de Bergson: “Descreva-me um 

defeito que seja o mais leve possível: se me for apresentado de tal maneira que 

desperte minha simpatia, ou meu medo, ou minha piedade, pronto, já não consigo rir 

dele” (p. 104). Pelo pensamento do filósofo percebe-se o modo como o autor se coloca 

como humorista pela forma com que exorta o leitor à reflexão. 

Não conseguir rir de um defeito, conforme Bergson, ou de um acontecimento, 

não condiz com o espanto e as risadas que se alastraram na sala do tribunal, durante o 

julgamento de Ana Rosa, com a entrada de Moscarda vestido com o gorro, os 

tamancos e o camisolão azul do hospício (Livro VIII, p. 216). As risadas no tribunal é o 

resultado do que a figura de Moscarda despertou naquelas pessoas, ou seja, os trajes 

da personagem predispõem aquelas pessoas à gargalhada por fugir ao que se espera 

de alguém que se apresenta a um juiz para ser interrogada. O riso no tribunal é 

cômico, a passagem de sentimento não aconteceu, todos se detiveram no feio, ou 

seja, na quebra da expectativa, não ultrapassaram o que há por trás da aparência. O 
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sentimento do contrário nasce, segundo Pirandello, de “uma atividade especial da 

reflexão“, ele explica tal processo ao completar seu pensamento sobre a velha 

senhora: 

 

... Ma, se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che 

quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così 

come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché 

pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe 

e le canizie riesca trattenere a sé l’amore del marito molto più 

giovane di lei, ecco che io non posso più ridere come prima, perché 

appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel 

primo avvertimento, o piuttosto, piú addentro: da quel primo 

avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento 

del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il cômico e l’umoristico 

(Pirandello: in Marchese, 1991, 175).98  

 

O pensamento acima é a conclusão de Pirandello sobre o humor como 

“sentimento do contrário” o qual sugere um processo de alcance do que está além do 

primeiro olhar, ou seja, ultrapassar a aparência e alcançar a essência do sujeito ou de 

um acontecimento como na cena do tribunal, na qual Pirandello convida o leitor a 

alcançar o que há por trás dos trajes de Moscarda, e na cena dos meninos Brás Cubas e 

Prudêncio em que Machado de Assis esboça o processo que Pirandello define como as 

razões do bom senso de que o poeta é dotado, ou seja, as razões do tempo em que o 

poeta vive (p.115). 

O olhar de Pirandello sobre a velha senhora nos reporta ao olhar de Bergson 

sobre os mecanismos que suscitam o riso, mas que exigem uma reflexão: 

 

A visão de um mecanismo que funcione no interior da pessoa é coisa 

que se manifesta através de um sem-números de efeitos divertidos; 

é, porém, no mais das vezes, uma visão fugaz, que logo se perde no 
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  “Mas, se agora em mim intervém a reflexão e me sugere que aquela velha senhora não sente talvez 
nenhum prazer em vestir-se como um papagaio, mas que talvez sofra por isso e o faz somente porque 
se engana piamente e pensa que, assim vestida, escondendo assim as rugas e as cãs, consegue reter o 
amor do marido, muito mais moço do que ela, eis que já não posso mais rir disso como antes, porque 
precisamente a reflexão, trabalhando dentro de mim, me leva a ultrapassar aquela primeira 
advertência, ou antes, a entrar em seu interior: daquele primeiro advertimento do contrário ela me faz 
passar a esse sentimento do contrário. E aqui está toda a diferença entre o cômico e o humorismo” 
(Pirandello: in Guinsburg, 1999, p. 147). 
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riso que suscita. Para fixá-la impõe-se um esforço de análise e 

reflexão (Bergson, 1983, p. 19).  

 

Muito já se falou sobre o humorismo de Machado de Assis como uma “válvula 

de escape”, um modo divertido de mostrar as mazelas humanas. Mas tanto o conceito 

de Pirandello quanto o de Bergson nos ajudam a compreender que Machado de Assis 

experimenta o sentimento do contrário diante de sua própria criação, portanto, se 

autodistingue do escritor cômico, que se preocupa em fazer rir, e se coloca entre os 

escritores humoristas que induz o leitor a se perguntar por que e do que está rindo? 

Da mesma forma Pirandello, muito já se falou do humorismo que permeia sua obra 

como influência do romantismo alemão, mas o modo como ele descreve aqueles que 

se enganam o coloca entre os grandes humoristas do século XX que soube colher do 

cômico o elemento humorístico por meio da análise reflexiva, ou seja, o porquê do 

riso. Guido Baldi chama atenção para a reflexão e o caráter contraditório da realidade 

na obra do siciliano: 

 

La riflessione nell’arte umoristica coglie così il carattere molteplice e 

contraddittorio della realtà, permette di vederla da diverse 

prospettive contemporaneamente. Se coglie il ridicolo di una 

persona, di un fato, ne individua anche il fondo dolente, di umana 

sofferenza e lo guarda con pietà; o viceversa, se si trova di fronte al 

serio e  tragico, non può evitare di fare emergere anche il ridicolo. In 

una realtà multiforme e polivalente, tragico e comico vanno sempre 

insieme, il comico è come l’ombra che non può mai essere disgiunta  

dal corpo del tragico (Baldi, 2005, p. 236). 99 

 

É esse o ponto em comum que buscamos entre Machado e Pirandello: o 

caráter múltiplo e contraditório da realidade, como eles refletem o ridículo e o 

sofrimento em sua arte, respectivamente, por meio do humorismo.  

Augusto Meyer define a obra de Machado de Assis como um “dar de ombros” 

na qual há um espectador que julga, mas se compraz da vaidade do espetáculo. Sem 

espetáculo acabou-se o vício gostoso da ironia (Meyer, 2008, p. 61). Brás Cubas, 

                                                           
99

 “A reflexão na arte humorística colhe assim o caráter múltiplo e contraditório da realidade, permite 
vê-la de diferentes perspectivas contemporaneamente. Se colhe o ridículo de uma pessoa, de um fato, a 
individualiza também o interior doloroso, de um humano sofrimento e o olha com piedade; ou virce-
versa, se se encontra diante do sério e do trágico, não pode evitar de fazer emergir também o ridículo. 
Em uma realidade multiforme e polivalente, trágico e cômico vão sempre juntos, o cômico é como a 
sombra que não pode jamais ser separada do corpo do trágico” (Baldi, 2005, p. 236). 
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adulto, em algumas passagens do romance, se comporta como “O homem do 

camarote”, apontado por Meyer. Ao descobrir o defeito de Eugênia, “inventa uma 

tábua de valores”: “Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita”? (Cap. XXXIII, p. 

54). À primeira vista o trocadilho irônico de Brás pode parecer engraçado, mas o que 

há de risível no defeito físico de alguém? Para Bergson “o riso é uma espécie de trote 

social, sempre um tanto humilhante para quem é objeto dele” (p. 65). O 

comportamento de Brás Cubas, diante do defeito de Eugênia, faz de Machado de Assis 

um humorista? Leia-se como Bergson analisa a questão do corpo: 

 

Quando só vemos no corpo graça e flexibilidade, é que descartamos 

o que nele há de pesado, de resistente, de material, enfim; 

esquecemos a sua materialidade para só pensar na vitalidade, 

vitalidade que a nossa imaginação atribui ao princípio da vida 

intelectual e moral (Bergson, 1983, p. 27). 

 

Brás Cubas não experimenta esse processo, para ele o defeito de Eugênia a 

faz diferente do comum, portanto, quebra sua expectativa. E quebra por três vezes: a 

origem da jovem, o defeito físico e a atração que ela lhe causa. Bérgson diz que “o 

desvio é essencialmente risível” (1983, p. 54) É só no desvio, na quebra de expectativa 

que Brás Cubas se detém. A atitude do protagonista de Memórias póstumas, em 

relação a Eugênia, nos reporta a uma célebre frase de um filósofo alemão apontada 

por Bergson: “Ele era virtuoso e gordíssimo” (p. 27). Mais uma vez pedimos licença a 

Machado e refazemos a antítese de Brás Cubas: Ela é bonita e coxa. O que queremos 

mostrar com a comparação entre o protagonista de Memórias póstumas e o filósofo 

alemão é que Brás Cubas deteve-se no físico de Eugênia, não soube colher do cômico o 

humorismo, não fez a viagem em sentido contrário, não passou da advertência ao 

sentimento do contrário, portanto, o riso provocado pela ironia nas palavras de Brás 

Cubas é o cômico, o humorismo seria a capacidade de descartar o que há de pesado 

no corpo e essa capacidade nasce da reflexão, processo que Brás Cubas não 

experimentou no tocante a Eugênia. E Bergson adverte: “É cômico todo incidente que 

chame nossa atenção para o físico de uma pessoa estando em causa o moral” (1983, p. 

27).  

Ao analisar o ensaio de Pirandello Alfredo Bosi destaca um seleto grupo de 

escritores humoristas apontados pelo autor siciliano: 

 

Humorismo não é jogo de palavras, não é ter esprit: é sentir e 

ressentir a agonia dos contrastes. Humorista é Cervantes, fazendo-
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nos não só rir do Quixote que se lança aos moinhos, mas também 

pensar o nosso riso diante deste Cavaleiro da Triste Figura, obstinado 

em seu sonho de justiça, em perene desencontro com a substância 

mesma da sociedade humana, compromisso onde ideal e loucura 

acabam compondo a mesma face. Humorista, Maquiavel, de cuja 

trama burlesca e pseudocômica da Mandrágora transpira a mais 

sombria amargura; farsa envenenada pelo fel de um pessimismo sem 

redenção, em uma sociedade onde “non è se non vulgo”. Humorista, 

de pacato humorismo, Manzoni, ao criar Dom Abbondio, o medroso 

cura, que se subtrai aos mais sagrados deveres do sacerdócio para 

não incidir na fúria dos poderosos; e assim desculpa-se ao cardeal 

Federigo que lhe exproba a vileza: “Ninguém pode dar-se a si mesmo 

coragem” *...+ Humorista – quem o suspeitaria? – Giordano Bruno, 

cujo autorretrato psicológico ele próprio condensou na antítese: “In 

tristitia hilaris, in hilaritate tristis”, que parece o tema definitivo de 

todo humorista. E teria Pirandello esquecido Gógol: “Rir-me-ei de 

minhas palavras amargas? (Bosi, 2003, p.313). 

   

Humorista, acrescentaríamos ao pensamento de Bosi, é Machado de Assis que 

se despe dos modelos literários predominantes de seu tempo e assume a posição de 

crítico da obsessão por status, das relações pautadas em interesses, da dissimulação, 

da busca pela fama, enfim, um humorista refinado e sutil que condiciona Brás Cubas, 

sujeito zombeteiro, capaz de brincar até com a morte, a mostrar ao leitor o 

desdobramento do cômico em humorismo e assim representar a sociedade brasileira 

de sua época, como se comungasse do pensamento de Pirandello: “Todo verdadeiro 

humorista não é somente poeta, senão também crítico” (1999, p. 153).  

Não é nosso propósito mostrar o humorismo de Machado de Assis como 

filiação a escolas literárias ou como influência de predecessores como Stendhal, 

Sterne, Xavier de Maistre, visto que Brás Cubas menciona os três no início das 

Memórias póstumas, e outros em diversas passagens do romance, mas mostrar como 

Machado desenvolve um humorismo como sentimento gerado daquela “especial 

atividade da reflexão” que, de certa forma, o irmana a Pirandello: “A reflexão, ao 

assumir aquela sua atividade especial, vem perturbar, interromper o movimento 

espontâneo que organiza as ideias e as imagens em uma forma harmoniosa” 

(Pirandello, 1999, p. 153). Neste sentido, buscaremos no referido romance, elementos 

que caracterizam o humorismo de Machado como típico revelador do malabarismo 

jocoso entre a “tinta da melancolia” e a “pena da galhofa”. 
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4.2 O ELEMENTO HUMORÍSTCO EM MACHADO DE ASSIS 

 

Muitas são as passagens do romance em que Brás Cubas parece brincar com 

situações de sua vida e de outras personagens. Partindo do pensamento de Bergson de 

que “é cômico todo arranjo de atos e acontecimentos que nos dê, inseridas uma na 

outra, a ilusão da vida e a sensação nítida de uma montagem mecânica” (1983, p. 36), 

mostraremos que o cômico de Brás Cubas advém do olhar de Machado de Assis sobre 

a sociedade de seu tempo, daí a composição de uma personagem de vida ilusória a 

qual resulta em uma montagem mecânica de sentimentos e de atitudes que ora ri de si 

mesmo, ora dos outros, e para ultrapassar o cômico e alcançar o humorismo, o autor 

desafia o leitor a desvendar o que há por trás das ironias e das pilhérias de Brás Cubas 

e de outras personagens.  

A dedicatória do romance é um prenúncio das pilhérias de Brás Cubas ao 

longo de sua trajetória. Dedicar suas memórias ao verme que primeiro roeu as frias 

carnes de seu cadáver, como saudosa lembrança, pode parecer risível a um olhar 

inadvertido. Para quem se detém no cômico não vai perceber que por trás da 

dedicatória engraçada há um defunto com saudades da vida, que a condição na qual se 

encontra não é um privilégio como ele quer convencer a si mesmo. Se o universo dos 

mortos fosse tão desdenhoso como ele afirma, “não há nada tão incomensurável 

como o desdém dos finados” suas lembranças não seriam saudosas. Prova disso é o 

modo como se humilha a Pandora no capítulo do delírio, e como ela o lembra da 

importância de estar vivo: “Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é 

teu orgulho” (Cap. VII, p. 21).  

Como adverte Pandora, Brás Cubas tem orgulho da vida, brincar com a morte, 

portanto, seria uma forma de chorar sorrindo, ou seja, lamentar sua condição de 

morto, a condição do não ser, contra a qual ele tanto lutou em vida em busca do ser. A 

morte veio como uma advertência sobre o nada que ele foi e continuará sendo: “A 

vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a 

consciência, eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e 

pedra, e lodo, e coisa nenhuma” (Cap. I, p. 14). A descrição da morte de Brás Cubas 

caracteriza uma reflexão sobre sua existência, daí o riso amargo como prova da 

consciência sobre si mesmo como “coisa nenhuma”, em outras palavras, sobre a morte 

como o fim. E o que restou, como ressalta Alfredo Bosi, “foram as memórias de um 

homem igual a tantos outros” (Bosi, 1994, p. 177). 

Voltando ao delírio, no capítulo VII, após o embate com Pandora ele esboça 

“um riso descompassado e idiota”. O protagonista parece mesclar “sério e ridículo”, 

“ridículo e sério”, como explica Machado na epígrafe que abre este capítulo. É o riso 
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da dor, do reconhecimento do que fora sua existência. A consciência, por meio do 

delírio, vem quebrar a sequência de uma “montagem mecânica” que compõe toda sua 

trajetória e colocá-lo nu diante de si mesmo, sem a capa da aparência. O resultado é o 

sentimento doloroso da descoberta. Daí a fusão do riso e do pranto.      

Outra passagem aparentemente cômica é o modo como se refere ao tempo, 

no capítulo A pêndula, quando imagina “um velho diabo, sentado entre dois sacos, o 

da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las 

assim: - Outra de menos... Outra de menos... Outra de menos... Outra de menos... (p. 

70). Como relata Rouanet (2007, p. 219) “Brás Cubas é um melancólico”. A imaginação 

do protagonista revela o medo da proximidade da morte, daí o riso como disfarce, por 

isso amargo: o riso da melancolia. 

O humorismo em Memórias póstumas se concentra ora nas ações ora nas 

palavras de Brás Cubas, ou seja, no modo como extrai o riso de acontecimentos, de 

situações sobre si mesmo ou sobre os outros. Para Bergson “a comicidade dos 

acontecimentos pode definir-se como um desvio das coisas, assim como a comicidade 

de um tipo individual se deve sempre a certo desvio fundamental da pessoa”. Sobre 

acontecimentos podemos destacar a leitura dos epitáfios após o sepultamento de 

Eulália:  

 

                       AQUI JAZ 

DONA EULÁLIA DAMASCENO DE BRITO 

                           MORTA 

AOS DEZENOVE ANOS DE IDADE 

                   ORAI POR ELA! 

 

 Brás Cubas reflete: “O epitáfio diz tudo. Vale mais do que se lhes narrasse a 

moléstia de Nhã-loló, a morte, o desespero da família, o enterro” (Cap. CXXVI, p. 124). 

Parece não dizer muita coisa a atitude de Brás Cubas após o sepultamento da noiva. 

Mas se pensarmos no humorismo como o desdobramento do sentimento do escritor, 

alcançaremos o crítico que divide espaço com o poeta.  

Outra reflexão pertinente sobre epitáfios faz Brás Cubas após o sepultamento 

de Lobo Neves, seu rival no amor e na política:  
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Gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente civilizada, uma expressão 

daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à 

morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, 

a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; 

parece-lhe que a podridão anônima os alcança a eles mesmos (Cap. 

CL, P. 140).  

 

A reflexão de Brás Cubas é pertinente, como se morrer e ir para vala comum 

causasse maior dor que a morte em si. Pode parecer risível a forma como ele se refere 

aos epitáfios, mas o que há por trás dessa ironia fina de Machado de Assis é uma 

crítica à obsessão por status em meio à formalidade que movia a sociedade de sua 

época. O pai de Eulália, em conversa com Brás Cubas, nos ajuda a refletir sobre tal 

processo: 

 

A tristeza do Damasceno era profunda; esse pobre homem parecia 

uma ruína. Quinze dias depois estive com ele; continuava 

inconsolável, e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora 

ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. Não me disse 

mais nada. Três semanas depois tornou ao assunto, quisera ter a 

consolação da presença dos amigos. Doze pessoas apenas, e três 

quartas partes amigos do Cotrim, acompanharam á cova o cadáver 

de sua querida filha. E ele fizera expedir oitenta convites. Ponderei-

lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa 

desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo 

incrédulo e triste (Cap. CXXVI, p. 125). 

 

A atividade da reflexão de Machado de Assis vai além dos epitáfios e alcança a 

essência do sujeito somada ao acontecimento, conforme as lamentações de 

Damasceno:  

 

 - Qual! Gemia ele, desampararam-me. 

Cotrim, que estava presente: 

- Vieram os que deveras se interessam por você e por nós. Os oitenta 

viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias 

dos boticários, do preço das casas, ou uns dos outros... 

Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça, e suspirou: 
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-Mas viessem!   

 

A formalidade parece dominar os sentimentos de Damasceno. As pilhérias de 

Brás Cubas, em relação aos epitáfios não são por acaso. Machado sabia, como poucos, 

usar as palavras certas, por meio das galhofas do protagonista, para mostrar a 

formalidade como “o vínculo da terra e do céu” (Cap. CXXVII, p. 126). Pirandello 

considera que 

 

...as obras humorísticas são decompostas, interrompidas, 

entremeadas de contínuas digressões [...] esse descomedimento, 

essas digressões, essas variações já não derivam do bizarro arbítrio 

ou do capricho dos escritores, mas são precisamente a consequência 

necessária e inobviável da perturbação e da interrupção do 

movimento organizador das imagens por obra da reflexão ativa, que 

suscita uma associação por contrários: isto é, as imagens, em vez de 

associadas por similitudes ou por contiguidade, se apresentam em 

contraste: cada imagem, cada grupo de imagens desperta e chama as 

contrárias, que naturalmente dividem o espírito, o qual, irrequieto, 

se obstina em encontrar ou estabelecer entre elas as relações mais 

impensadas (p. 153). 

 

O espírito irrequieto, de que fala Pirandello, se aplica a Machado de Assis. O 

humorismo, mesclado à ironia em sua obra, não advém da facilidade de fazer rir com 

que ele compõe Brás Cubas, mas da atividade da reflexão, da capacidade de lidar com 

contrastes como a morte e a formalidade, capaz de plantar no leitor a dúvida se a dor 

de Damasceno é pela perda da filha ou pela indiferença da sociedade ao acontecido. 

Comenta-se, em geral, que o que parece engraçado para uns pode não ter 

graça nenhuma para outros. Aí reside a diferença que separa os que absorvem apenas 

o cômico dos que penetram o terreno do humorismo. O que há de humorístico em 

epitáfios? A missão do escritor é nos forçar à reflexão, e Machado, por meio das 

galhofas de Brás Cubas, nos conduz à reflexão de que a formalidade social é tão forte 

que chega a interferir no universo da morte tal como interfere na vida. Bergson analisa 

esse processo por meio da peça de teatro O Amor Médico, na qual se comenta: “É 

preferível morrer segundo as normas a escapar contra as normas”. Em outra 

passagem: “Devemos sempre alcançar as formalidades, aconteça o que acontecer” 

(1983, p. 29). A peça analisada por Bergson refere-se à formalidade na profissão, 

enquanto as lamentações de Damasceno referem-se à formalidade social. Conforme 
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Bergson: “O riso é certo gesto social, que ressalta e reprime certo desvio especial dos 

homens e dos acontecimentos” (p. 43).  

O desvio que Damasceno faz do acontecimento pode provocar o riso, não o 

cômico, mas o humorístico como fruto da reflexão de quem vê aquele pai lamentar a 

indiferença social à morte da filha. Eugênio Gomes diz que “Machado de Assis, como 

Pirandello, explorava constantemente um “humour” lúgubre, deleitando-se por isso 

em surpreender as manifestações do egoísmo humano através de coisas funerárias” 

(Gomes, 1959, p. 73). O crítico se refere à proximidade entre Damasceno e Gori, uma 

personagem pirandelliana, da novela Marsina sttreta100, que vai a um velório usando 

um terno ultrapassado e curto que não condiz com as suas medidas, a ponto de rasgar, 

mas ele justifica que a formalidade da ocasião o obriga a usar aqueles trajes.  

Brás Cubas reflete sobre o comportamento de Damasceno, e conclui sua 

reflexão com mais um “piparote” destinado àquele que seria seu sogro: 

 

A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma: mas a 

indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão [...] o 

espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação, 

e conseguintemente de luta e de morte. Vive tu, amável 

Formalidade, para sossego do Damasceno... (Cap. CXXVII, p. 125). 

  

    Em Histórias de 15 dias, o autor de Memórias póstumas nos mostra outro 

exemplo sobre o tema da morte, de forma humorística, por meio do epitáfio de Luis 

Sacchi: “Aqui jaz Luis Sacchi que pela sorte foi original em vida e quis sê-lo depois de 

sua morte” (Assis, 1997, p. 342). 

Podemos pensar no humorismo como “sentimento do contrário” como o juízo 

que fazemos das pessoas ou dos acontecimentos, se só nos despertam o riso cômico é 

que o nosso juízo foi superficial, ou seja, não ultrapassamos a aparência. Machado de 

Assis não usa os epitáfios em sua obra para brincar com a morte, mas para mostrar o 

peso das convenções sociais sobre aqueles que se moldam a tais convenções.  

Segundo Pirandello: 

 

Tanto o cômico quanto o seu contrário estão na disposição de ânimo 

e ínsitos no processo que daí resulta. Em sua anormalidade, não pode 

ser senão amargamente cômica a condição de um homem que se vê 

                                                           
100

 Casaca apertada (2007). 
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estar quase sempre fora de tom, por ser a um só tempo violino e 

contrabaixo; de um homem em quem não pode nascer um 

pensamento sem que imediatamente não lhe nasça um outro 

oposto, contrário: a quem por uma razão pela qual tenha de dizer 

sim, de pronto lhe surjam uma, duas ou três  que o obrigam a dizer 

não; e entre o sim e o não o mantenham suspenso, perplexo por toda 

vida; de um homem que não pode abandonar-se a um sentimento, 

sem advertir de súbito dentro de si algo que lhe faça momice e o 

perturbe e o desconcerte e o indigne (Pirandello, 1999, p. 157). 

 

 Brás Cubas é esse homem fora do tom, sempre às voltas com os contrastes. O 

sim e o não dos quais fala Pirandello nos reportam à questão do benefício e seus 

efeitos contrários apontado pelo protagonista das Memórias póstumas: 

 

A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se 

pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente, há 

o sentimento de uma boa ação, e dedutivamente a consciência de 

que somos capazes de boas ações; em segundo lugar, recebe-se uma 

convicção de superioridade sobre outra criatura, superioridade no 

estado e nos meios; e esta é uma das coisas mais legitimamente 

agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano  

(Cap. CXLIX, p. 138). 

  

 E Brás segue fazendo chacota de sua vida e da vida dos outros. Voltando à 

adolescência do protagonista vamos encontrar um jovem inexperiente, descobrindo os 

prazeres da juventude, envolvido pelas artimanhas de Marcela, mas que ainda não 

distingue amor de interesse. Mais tarde, ao narrar suas memórias, ele nos mostra que 

o que mantinha aquela “paixão, ou ligação ou qualquer outro nome”, que ele descreve 

como seu “primeiro cativeiro pessoal”, eram as sedas, os vestidos, as dobras de ouro, 

os colares, os diamantes, enfim, as jóias: “Marcela amou-me durante quinze meses e 

onze contos de réis; nada menos”. Para Rouanet “o riso age em particular sobre as 

moléstias da mente” (Rouanet, 2007, p. 203). A mente de Brás Brás Cubas trabalha em 

tom de galhofa. O que ele descreve sobre seu envolvimento com Marcela como uma 

brincadeira, nada mais é que a reflexão de Machado de Assis em atividade. Por meio 

da reflexão, considerada imoral pela personagem, o autor mostra as relações pautadas 

em interesses: 
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Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixes e 

fiados? Um terço ou um quinto do universal comércio dos corações. 

Esta é a reflexão imoral que eu queria fazer, a qual é ainda mais 

obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero 

dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não 

fica menos bela, se a cingir um diadema de pedras finas; nem menos 

bela nem menos amada (Cap. XVI, p. 36).  

 

O que Brás Cubas considera imoral é a manifestação do humorismo 

machadiano que o protagonista absorve, como se o autor cutucasse a sociedade a rir 

de si mesma, das suas relações, dos seus interesses. Para Barreto filho (1997) a função 

do humorismo machadiano “destinava-se a fornecer-lhe um ângulo de visão 

apropriado à contemplação da essência da vida, despindo-a de todas as aparências” (p. 

103). O cômico reside superficialmente no deboche de Brás Cubas, enquanto o 

humorismo, esse, não é superficial, por trás do deboche da personagem sobre o amor 

de Marcela há o escritor consciente que sente o mundo como ele se lhe apresenta fora 

da ficção. Conforme Augusto Meyer “cada humorista enxerga o mundo através de si 

mesmo” (Meyer, 2008, p. 61), ou seja, Machado de Assis não faz humor partindo da 

improvisação, mas do sentimento que a reflexão é capaz de extrair do homem do qual 

o escritor se apropria e daí compõe sua arte.  

A postura irônica de Brás Cubas nos faz pensar no que o artista colhe do seu 

meio. Segundo Bérgson: “Toda poesia exprime estados de alma. Mas, entre esses 

estados, alguns nascem do contato do homem com os seus semelhantes” (1983, p. 

75). Nesse sentido, Machado nos envolve em sua trama ora como espectador que ri de 

suas criações, ora como aquele que é observado de quem ele colhe elementos risíveis 

como se estivéssemos presente no momento da criação, tal a capacidade humorística 

do nosso ilustre “bruxo”. Comungando com o pensamento de Bergson, Pirandello 

explica como acontece o nascimento do humorismo na obra de arte: 

 

Certamente o humorismo nasce de um estado especial de ânimo, 

que pode, mais ou menos, difundir-se. Quando uma expressão de 

arte consegue conquistar a atenção do público, este se põe de 

repente a pensar e a falar e a escrever segundo a impressão que 

recebeu; de modo que aquela expressão, surgida a princípio da 

intuição particular de um escritor, tendo penetrado rapidamente 

entre o público, é depois por este variadamente transformada e 

dirigida [...] Um estado de ânimo pode criar-se em nós e tornar-se 

coerente ou permanecer fictício, conforme responda ou não à 

especial fisionomia do organismo psíquico. Mas depois as idéias da 



143 

 

época mudam, modifica-se a moda, os sequazes dos modismos 

embarcam rapidamente em outras naves. Quem resta? Restam 

aqueles poucos, a contar pelos dedos, que tiveram primeiro a 

intuição extraordinária, ou aqueles em quem esse especial estado de 

ânimo se tornou tão coerente que puderam criar uma obra orgânica, 

resistente ao tempo e à moda (Pirandello, 1999, p. 138). 

 

Machado de Assis está entre esses “poucos” que resistem ao tempo pela 

autenticidade de sua obra. Mas não podemos jamais confundir uma obra de arte com 

retalhos da vida montados pelo autor. Podemos ver na arte o resultado do olhar 

sensível do autor sobre a vida, suas impressões. Como ressalta Bergson, 

 

A vida não recompõe. Ela simplesmente se deixa contemplar. A 

imaginação poética só pode ser uma visão completa da realidade. Se 

os personagens criados pelo poeta nos dão a impressão da vida, é 

que são o próprio poeta, o poeta multiplicado, o poeta 

aprofundando-se a si mesmo num esforço de observação interior tão 

poderoso que capta o virtual no real e retoma o que a natureza 

deixou nele em estado de esboço ou de simples projeto para dele 

fazer uma obra completa (p. 79-80).  

 

Aí reside o elemento que difere o poeta humorístico do cômico. Enquanto o 

cômico nos faz rir do exterior, o humorista nos faz refletir sobre a vida. Daí o 

humorismo como o resultado de um sentimento: penetrar o universo do que não foi 

mostrado, tal como explica Machado em crônica de 26 de janeiro de 1885: “Há 

pessoas que não sabem, ou não se lembram de raspar a casca do riso para ver o que 

há dentro” (p. 437).  O humorismo de Machado de Assis como “atividade da reflexão” 

não é pertinente apenas em Memórias póstumas, o universo político é um exemplo 

dessa atividade especial da reflexão que Brás Cubas divide com outras personagens: 

 

Entrei na política por gosto, por família, por ambição, e por um pouco 

de vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam 

um homem à vida pública (Memórias póstumas). 

...uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de 

apreço (Memórias póstumas). 
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Ouça-me este conselho: em política, não se perdoa nem se esquece 

nada (Quincas Borba). 

Isto de política pode ser comparado à paixão de Nosso Senhor Jesus 

Cristo; não falta nada, nem o discípulo que nega, nem o discípulo que 

vende. Coroa de espinhos, bofetadas, madeiro, e afinal morre-se na 

cruz das ideias, pregado pelos cravos da inveja, da calúnia e da 

ingratidão (Quincas Borba). 

O diabo que entenda os políticos (Diálogos e reflexões de um 

relojoeiro).  

A política é praticar com os olhos o que está no Evangelho de S. 

Mateus, cap. VII, verso 7: “batei e abrir-se-vos-á” (Crônica de 8 de 

julho de 1885).  

 

Nota-se, pelos exemplos expostos, que a sutileza do humorismo machadiano 

o difere dos que apenas fazem rir pelo cômico. O humorismo marca sua arte pela 

consciência de quem interpreta a vida como ela é. Segundo Pirandello 

 

O humorista não reconhece heróis; ou melhor, deixa que os outros o 

representem; ele, por seu turno, sabe o que é a lenda e como se 

forma, o que é a história e como se forma: composições todas elas, 

mais ou menos ideais, e talvez tanto mais ideais quanto mais 

pretensões de realidade mostram; composições que ele se diverte 

decompondo, ainda que não se possa dizer que seja uma diversão 

agradável (Pirandello, 1999, p. 175). 

 

As relações do homem com o dinheiro é temática recorrente na obra 

machadiana. Algumas personagens revelam a ironia fina de Machado de Assis sobre 

esse processo: 

 

O dinheiro é uma espécie de molho que faz passar na goela as mais 

insípidas viandas deste mundo (A felicidade). 

Dinheiro, mesmo quando não é da gente, faz gosto ver (Anedota 

pecuniária).  
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A opinião pública também é elemento jocoso com o qual Machado alfineta 

aqueles que se preocupam em demasiado com o que pensam os outros: 

 

A opinião pública deste país é o magistrado último, o supremo 

tribunal dos homens e das coisas (Crônica de 15 de agosto de 1876). 

A opinião pública detesta o boi... sem batatas fritas; e nisto, como em 

outras coisas, parece-se a opinião pública com o estômago (Crônica 

de 1 de outubro de 1876). 

  

Uma das expressões mais contundentes do humorismo machadiano como 

sentimento do contrário reside no conto O sermão do diabo (1893), no qual o autor 

coloca às claras, de forma jocosa, suas impressões sobre os contrastes que separam o 

modelo de homem de sua época do modelo de homem proposto pelas sagradas 

escrituras, conforme Aurora Alvarez, “obedecendo a uma sequência de fundamentos 

que tencionam traduzir comportamentos, valores morais e/ou religiosos” (Alvazez, 

2009, p. 4). Leiam-se algumas passagens do conto O Sermão do diabo em alternância 

com o Sermão da montanha (Mat, 5-7), em que Machado de Assis parodia o 

evangelista Mateus: 

 

3. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles 

é o reino dos céus (Sermão da montanha). 

5º Bem-aventurados os limpos das algibeiras, poque eles andarão 

mais leves (Sermão do diabo). 

5. Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra (Sermão da 

montanha). 

4º Bem-aventurados os afoutos porque eles possuirão a terra 

(Sermão do diabo). 

6. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para 

serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis reconpensa junto de 

vosso pai que está no céu (Sermão da montanha). 

18º Não façais as vossas obras diante de pessoas que possam contá-

lo à polícia (Sermão do diabo). 
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11. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos 

perseguirem e disserem todo o mal contra vós por causa de mim 

(Sermão da montanha). 

7º Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e disserem todo o 

mal, por meu respeito (Sermão do diabo). 

12. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos 

céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós 

(Sermão da montanha). 

8º Folgai e exultai porque o vosso galardão é copioso na terra 

(Sermão do diabo). 

13. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que lhe será 

restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora 

e calcado pelos homens (Sermão da montanha). 

9º Vós sois o sal do money market. E se o sal perder a força, com que 

outra coisa se há de salgar? (Sermão do diabo). 

14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 

cituada sobre uma montanha nem se ascende uma luz para ser 

colocada debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o 

candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim 

brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 

obras, e glorifiquem vosso pai que está nos céus (Sermão da 

montanha). 

10º Vós sois a luz do mundo. Não se põe uma vela acesa debaixo de 

um chapéu, pois assim se perdem o chapéu e a vela (Sermão do 

diabo). 

23. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te 

lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua 

oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão: só 

então vem fazer a tua oferta (Sermão da montanha). 

15º Assim, se estiveres fazendo as tuas contas, e te lembrar que teu 

irmão anda meio desconfiado de ti, interrompe as contas, sai de casa, 

vai ao encontro de teu irmão na rua, restitui-lhe a confiança e tira-lhe 

ainda o que levar consigo (Sermão do diabo). 

19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as 

traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós 

tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a 
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ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque, onde está o 

tesouro, lá também está o teu coração (Sermão da montanha).  

21º Mas remetei os vossos tesouros para algum banco de Londres, 

onde a ferrugem, nem a traça os consomem, nem os ladrões os 

roubam, e onde ireis vê-los no dia do juízo (Sermão do diabo). 

 

Pelo conto, Machado de Assis parece brincar com a exortação bíblica do 

Sermão da montanha. Mas por trás do risível encontram- se os contrastes entre o ideal 

e a realidade: como seria a vida, segundo o evangelista Mateus, e como é a vida, 

segundo o narrador de O sermão do diabo. O que parece risível no conto nada mais é 

que a decomposição do caráter do homem que só o escritor humorista desenvolve a 

sensibilidade de realizar.  Segundo Pirandello: “O humorista decompõe o caráter em 

seus elementos e se diverte em representá-los em suas incongruências” (Pirandello, 

1999, p. 175). 

Trabalhos como o de Aurora Gedra Ruiz Alvarez, O século XIX sob o olhar de 

Machado de Assis, e de Elenilto Saldanha Damasceno, Paródia das palavras de Jesus 

nas crônicas de Machado de Assis, nos mostram a forma peculiar com que Machado de 

Assis se apropria de passagens bíblicas e assim, de forma irônica, estabelece a 

distância entre o homem idealizado pelos evangelistas e o homem como protagonista 

de uma ruptura de século. A crítica anticlerical veemente ao comportamento dos 

sacerdotes católicos é um exemplo. Como mostra Elenilto Damasceno, leia-se o que 

dizem os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas: 

 

E disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens 

(Mateus 4. 19). 

Disse-lhes Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de 

homens (Marcos 1. 17). 

Então Jesus disse a Simão: Não temas: doravante serás pescador de 

homens (Lucas 5. 10). 

 

Leia-se o que diz Machado de Assis na crônica Carta ao sr. bispo do Rio de 

Janeiro: 
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Aqueles discípulos do filho de Deus, por promessa dele tornados 

pescadores de homens, deviam dar lugar a imitações severas e 

dignas; mas não é assim , Exmº Sr., não há aqui sacerdócio, há ofício 

rendoso, como tal considerado pelos que o exercem, e os que o 

exercem são o vício e a ignorância, feitas as pouquíssimas e honrosas 

exceções. Não serei exagerado se disser que o altar tornou-se balcão 

eo evangelho tabuleta (Assis, 1997, p. 976). 

   

Observa-se no texto machadiano a reflexão em atividade, como se o autor 

exortasse a Igreja, de forma contundente, a repensar seu comportamento. Como 

escritor humorista ele desconstrói a ilusão que separa o homem da realidade, como se 

mostrasse aos sacerdotes: olhem o que vocês pregam, e olhem o que vocês vivem; de 

pescadores de homens a “pescadores de ofício rendoso, vício e ignorância” 

(Damasceno, 2010, p. 6). 

A vaidade também é elemento do qual Machado de Assis se apropria para 

mostrar o humorismo como “sentimento do contrário”. Ao reconhecer que passara 

pela vida de forma insignificante, no capítulo CXIX, p. 120, Brás Cubas deixa meia dúzia 

de máximas, segundo ele, “bocejos de enfado”: 

 

Suporta-se com paciência a cólica do próximo. 

Matamos o tempo; o tempo nos enterra. 

Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria 

diminuto, se todos andassem de carruagem. 

Crê em ti; mas nem sempre duvides dos outros. 

Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo 

com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. 

Não te irrites se te pagarem mal um benefício: antes cair das nuvens, 

que de um terceiro andar. 

 

O riso amargo consiste no reconhecimento. No tocante a Brás Cubas, suas 

máximas podem despertar o riso cômico fora de uma advertência, mas se advém uma 

reflexão, como observa Pirandello, não se pode mais rir. Sair da vida sem nenhum 

saldo é a reflexão da personagem, deixar meia dúzia de máximas pode ser entendido 

como uma espécie de pranto oriundo da amargura e da dor de ser um nada.  
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Por meio de Memórias póstumas e de outras obras Machado de Assis se 

insere entre os escritores humoristas por colocar em cena personagens que nos 

permitem refletir sobre a condição humana, e por meio do humor desmontar o 

mecanismo da primeira imagem e enxergar o homem sem a máscara que nos impede 

de alcançar sua essência, ou de um acontecimento sem o véu que nos impede de vê-lo 

como o é de fato. Neste sentido Machado de Assis se irmana a Pirandello por reunir 

em sua escritura os contrastes que separam a ilusão da realidade. 

 

 

4. 3 O RISO E O PRANTO EM PIRANDELLO 

 

Moscarda, ao longo do romance, vive situações que nos provocam o riso a 

partir de atitudes ora engraçadas, ora patéticas: “Mi guardi il naso? [...] Mi pende 

verso destra, non vedi?” (Libro primo, p. 41).101 “Il naso mi pende verso destra; ma lo 

so da me; non c’è bisogno che me lo dica tu” (Libro primo, p. 43).102  Mas o riso contido 

de Dida, após a atitude do marido em despejar o casal de inquilino, sugere uma ferida 

aberta na alma da personagem: 

 

Mi costò molto dissimulare la freddezza d’un rancore che mi 

s’induriva nell’animo sempre più, vedendo Dida, in fondo, per quanto 

si sforzasse di far viso fermo, rideva di quello spasso brutale che il suo 

Gengè s’era preso, evidentemente senza riflettere che non tutti come 

lei avrebbero compreso ch’egli aveva voluto fare una burla e ninte 

più (Libro quinto, p. 161).103 

 

Apesar do convívio com Moscarda, o riso de Dida demonstra um olhar 

superficial que se prende ao exterior, daí a manifestação do cômico. Aquele Gengê que 

sofre em busca de uma identidade ela não conhece. O riso explica o olhar superficial 

que não reflete sobre um acontecimento ou sobre a atitude de alguém, como pensa 

Moscarda: “Nulla turba e sconcerta più di due occhi vani che dimostrino di non 

                                                           
101

  “Está vendo o meu nariz? [...] Cai para a direita, não está vendo?” (Livro I, p. 25) 
102

  “Meu nariz cai para a direita. Mas isso eu sei por mim mesmo, não é preciso que você venha me 
dizer” (Livro I, p. 27). 
103

  “Para mim foi muito difícil simular a frieza de um rancor que se endurecia na minha alma mais e 
mais, vendo que Dida, no fundo, por mais que se esforçasse em manter o rosto firme, ria daquele 
terrível tropeço de seu Gengê, evidentemente sem refletir que nem todos, como ela, teria achado que 
ele queria apenas fazer uma brincadeira e nada mais” (Livro V, p. 141). 
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vederci, o di non vedere ciò che noi vediamo” (Libro quinto, p. 173).104 O olhar de Dida 

é mecanizado, não consegue vê além da aparente ingenuidade do marido. Pirandello 

coloca na mesma cena o advertimento do contrário em Dida, que apenas ri, e o 

sentimento do contrário em Moscarda, que se sente ferido pelo riso da esposa e sofre. 

A ferida da personagem representa o pranto que o sentimento da consciência 

aflora no sujeito. No tocante a Moscarda, o pranto nasce da consciência das mil 

imagens que o reduz a um homem sem identidade, tal como a personagem do conto 

La carriolla, também de Pirandello: “E tenho náusea, horror, ódio disso que sou, que 

nunca fui eu, dessa forma morta que me aprisiona [...], mas que representa o que eu 

sou para todos *...+, e que todos querem que eu seja” (In Bernardini, 1990, p. 39). 

Segundo Alfredo Bosi, “lateja no coração do protagonista um sentimento que ele 

mesmo chama de punto vivo, e que pulsa quando o mais fundo da sua consciência 

moral é ferido por um juízo acusador e injusto” (Bosi, 2001, p. 11). Moscarda 

experimenta a passagem da advertência para o sentimento do contrário consigo 

mesmo. Dida não reflete sobre o que lhe causa o riso ao olhar para o marido, já 

Moscarda tem consciência que é causa do cômico para quem o observa e sofre porque 

ele sabe a causa do riso, enquanto aqueles que riem não alcançam a dor que o fere por 

dentro. 

O juízo que Dida e os sócios do banco fazem de Moscarda é que ele é um 

homem sem atitude de quem não se espera nenhuma atividade em relação aos 

negócios, exceto assinar os documentos sem questioná-los. A mudança de 

comportamento, o súbito interesse em relação ao banco, a ponto de doar uma casa ao 

casal que despejara, quebra a expectativa de quem antes olhava para Moscarda e via 

apenas um homem inativo e desinteressado. O olhar inadvertido de Dida e dos sócios 

não identifica no protagonista o desejo de mudança. Enquanto discutiam um dos 

sócios aponta Dida como testemunha. E ela 

 

...rideva, ah rideva, si buttava via dalle risa, certo per quello che 

avevo detto, ma fors’anche per l’effetto di quelle mie parole su 

Quantorzo, non che per lo sbalordimento che n’era seguito in me e 

che senza dubbio ridestava in lei finalmente la più lampante 

immagine della nota e cara sciocchezza del suo Gengè (Libro quinto, 

p. 180).105 

                                                           
104

  “Nada perturba e desconcerta mais que dois olhos que demonstram não nos ver – ou não ver aquilo 
que vemos” (Livro V, p. 150). 
105

  “...ria, ria muito, caía de tanto rir, certamente por aquilo que eu disse, mas também talvez pelo 
efeito daquelas minhas palavras sobre Quantorzo, além do aparvalhamento que me tomou em seguida 
e que sem dúvida despertava nela, agora mais radiante do que nunca, a imagem da notória estupidez do 
seu Gengê” (Livro V, p. 157). 
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A reflexão que age em Pirandello no momento da concepção da arte nos leva 

à compreensão do cômico por meio do riso de Dida, bem como do humorismo pelo 

sentimento de dor e de amargura de Moscarda: “Subitamente me senti ferido por 

aquela risada”. Como observa Pirandello: “Veremos que todas as ficções da alma, 

todas as criações do sentimento são matéria do humorismo (Pirandello, 1999, p. 146). 

Desse modo compreende-se que o escritor humorista desenvolve a sensibilidade de 

atingir o íntimo da personagem e decompor suas ilusões, enquanto o cômico ri do 

superficial. E Pirandello acrescenta: 

 

Ora, a reflexão, sim, é capaz de descobrir essa construção ilusória 

tanto ao cômico e ao satírico quanto ao humorista. Mas o cômico 

somente há de rir dela, contentando-se em desinflar essa metáfora 

de nós mesmos, edificada pela ilusão espontânea; o satírico 

desdenhará dela; o humorista, não: através do ridículo dessa 

descoberta verá o lado sério e doloroso; desmontará essa 

construção, mas não para dela rir unicamente; e em vez de 

desdenhar dela, talvez rindo, compadecer-se-á (p.165). 

 

Iludir-se, enganar-se, são características que irmanam as personagens 

pirandellianas. Tal processo explica a compaixão do autor por aqueles que se 

enganam: “Minha arte é repleta de compaixão por todos aqueles que se enganam” (In 

Bernardini, 1990, p. 15). O engano que provoca a compaixão do autor é a ilusão que 

separa o homem da realidade.  

Do mesmo modo que Moscarda, outras personagens experimentam o drama 

de viver fora da realidade. Mattia Pascal é um exemplo. Aproveitando-se da condição 

de morto foge de Miragno, sua cidade, e entra no universo ilusório de que uma nova 

identidade preencheria o vazio de suas frustrações como Mattia Pascal. Mas a 

consciência de que sem uma identidade civil ele não é ninguém o fere por dentro e o 

faz voltar. E se engana mais uma vez ao chegar a sua cidade e sentir a indiferença dos 

seus conterrâneos. Da mesma forma sofre ao encontrar a esposa casada com seu 

antigo amigo. Passa a vagar pelas ruas como um desconhecido. Para Miragno Pascal 

está morto, e ele tem consciência disso ao visitar seu túmulo: 

 

                                     VÍTIMA DE ADVERSOS FADOS 

            MATTIA PASCAL 

            BIBLIOTECÁRIO 
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                                         ALMA GENEROSA CORAÇÃO ABERTO 

                                                   AQUI VOLUNTARIAMENTE 

                 REPOUSA 

A PIEDADE DOS CONSIDADÃOS  

             PÔS ESTA LÁPIDE 

 

Levar flores ao próprio túmulo e ver-se morto e enterrado como faz Mattia 

Pascal pode parecer risível para quem o olha superficialmente. Mas para aqueles que 

conseguem alcançar o interior da personagem é possível imaginar a amargura de 

sentir-se morto em um corpo vivo. O riso e o pranto fundem-se na consciência da 

personagem: 

 

No profundo desapontamento, senti um desânimo, um despeito, 

uma amargura que não saberia redizer; e o despeito e o desânimo 

retinham-me de espicaçar a atenção daqueles que eu reconhecia 

perfeitamente; pudera! Depois de dois anos ... Ah, o que significa 

morrer! Ninguém, ninguém se lembrava mais de mim, como se eu 

nunca tivesse existido... (p. 309). 

Levei ao túmulo a coroa de flores que prometera e, de vez em 

quando, vou lá, ver-me morto e enterrado. Algum curioso me segue, 

de longe; depois, na volta, reúne-se a mim, sorri e – considerando 

minha condição – pergunta-me: - Mas, afinal de contas, pode-se 

saber quem é o senhor? Encolho os ombros, entrefecho os olhos e 

respondo: - Ora, meu caro... Eu sou o falecido Mattia Pascal (p. 312). 

 

 Mattia Pascal ri de si mesmo e ao mesmo tempo chora sua condição de está 

fora da realidade. Pirandello parece viver o sentimento do contrário diante dos 

contrastes que levam o homem do riso ao pranto como numa viagem do céu ao 

inferno em busca de um meio termo entre o real e o ilusório. O reconhecimento do 

engano que cometeu Mattia Pascal gera o riso amargo diante do que restou de si 

mesmo, confirmando o pensamento de Pirandello de que a reflexão “vê em tudo uma 

construção ou ilusória ou fingida ou fictícia do sentimento e que com arguta, sutil e 

minuciosa análise a desmonta e a decompõe” (Pirandello, 1999, p. 174).  

Outro exemplo a ser considerado na obra pirandelliana é o conto O marido de 

minha mulher (2007), no qual, Lucas, o protagonista, encontra-se enfermo e tem plena 
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consciência que morrerá cedo e deixará Eufêmia, sua esposa, e Carlinhos, seu filho. O 

drama da personagem consiste na certeza de que a mulher, tão logo viúva, casar-se-á 

com Florestino, o professor de música. 

O conto inicia com uma recordação do protagonista sobre um livro que lera, 

mas lembra apenas do episódio entre o boi e o cavalo:  

 

Mas será melhor que deixemos em paz o boi. Citemos somente o 

cavalo. 

O cavalo – então – quem não sabe que deve morrer, não possui 

metafísica. Mas se o cavalo soubesse que deve morrer, o problema da 

morte se tornaria, para ele também, bem mais grave que o da vida. 

Encontrar o alfafa e o capim é, por certo, gravíssimo problema. Mas 

por trás deste problema surge outro: “Por que então, depois de haver 

trabalhado vinte, trinta anos para encontrar a alfafa e o capim, tem 

que morrer, sem saber por que razão se viveu? 

O cavalo não sabe que deve morrer, e não faz a si mesmo tais 

perguntas. Ao homem, porém, que – segundo a definição de 

Schopenhauer – é um animal metafísico (que, literalmente, quer dizer 

UM ANIMAL QUE SABE QUE TEM QUE MORRER), essa pergunta está 

sempre presente (Pirandello, 2007, p. 7). 

 

Lucas quer mostrar que o que separa o homem do cavalo é a consciência da 

morte. Ele vive a dor causada pela consciência de que lhe restam poucos dias de vida, 

e maior dor ainda por pressentir “aquilo que ocorrerá em sua casa”. 

Em um dos seus momentos de angústia ele é flagrado pela esposa olhando-a 

pela flecha da porta enquanto ela tomava aula de música. Ao encontrar-me ali, 

naquela situação humilhante, “ela ria fragorosamente” (p. 8). O riso de Eufêmia não 

condiz com o sofrimento de Lucas. Pensar na esposa casada com outro homem é 

aparentemente risível, mas a consciência de não poder barrar o processo de morte 

iminente desconstrói o que seria engraçado para um olhar superficial sobre o 

problema da personagem. Mas apenas Lucas sabe a intensidade de sua dor: 

 

Quando penso, certas noites, durante a insônia, que ele se deitará 

em minha cama, no meu lugar, com todos os meus direitos sobre 

minha mulher e minhas coisas; quando penso que na caminha do 
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quarto contíguo, meu filhinho, meu orfãozinho, em algumas noites 

ficará chorando e chamando sua mãezinha, e que quando minha 

mulher desejar ir ver o que se passa com o menino que chora, ele 

talvez dirá: - “Mas não, querida, deixe-o chorar, não desça da cama; 

poderá resfriar-se!” – Eu seria capaz de matar Florestano! (p. 14).  

 

Rir ou compadecer-se do sofrimento de Lucas depende do sentimento que ele 

nos desperta. Segundo Bergson “o riso é incompatível com a emoção” (p. 67). Sendo 

assim, para aqueles que o olham sem a atividade da reflexão não alcançarão o que há 

por trás de sua amargura: uma alma em frangalhos, separada da realidade pelo 

pensamento fixo de que será substituído. 

O drama de Lucas nos reporta ao drama do professor Agostino Toti, 

protagonista da novela Pense nisso, Giacomino! (2008). “Professor titular de ciências 

naturais, com direito a aposentadoria completa, herdeiro de uma fortuna inesperada”, 

é um senhor de mais de setenta anos, casado com Maddalenina, jovem de origem 

humilde, seus vinte e seis anos chamam a atenção da sociedade pela diferença de anos 

que a separam do marido. Ele, por sua vez, preocupado com o futuro da esposa, caso 

venha a morrer primeiro, já que os anos de diferença apontam essa possibilidade, 

prepara Giacomino, “um dos seus mais valorosos alunos no liceu”, para substituí-lo 

como marido de Maddalenina. O professor se comporta mais como pai que marido da 

mulher com quem se casara com a “intenção de beneficiar uma pobre jovem”: “E 

amou-a mais paternalmente do que nunca desde que nasceu aquele menino; e quase 

seria preferível ser chamado de vovô em vez de papai”. Mas a sociedade não 

compreende tal gesto e ele é motivo de chacotas quando sai à rua, principalmente se 

sai na companhia de Niní, seu filho com Maddalenina, que ao chamá-lo de “papai” 

provoca o riso dos maldosos: “Mas como seu filho se parece com o senhor, professor!” 

(p. 90). 

O cômico se confirma nas risadas daqueles que não compreendem as 

intenções do professor Toti. E ele nos ajuda a absorver o humorismo como o 

sentimento do contrário ao analisar o comportamento dos que riem de suas atitudes:  

 

Que riam, podem rir à vontade todos os maledicentes! Que risadas 

fáceis! Que risadas tolas! Porque não compreendem... Porque não se 

colocam no lugar dele... Percebem apenas o cômico, aliás, o grotesco 

de sua situação, sem saber penetrar no seu sentimento! (p. 89).  
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“Penetrar no seu sentimento”. Pirandello escolhe as palavras certas, para 

explicar, por meio da personagem, a passagem da advertência ao sentimento do 

contrário. Aquilo que antes parecia risível é descortinado pela reflexão, tal como 

ressalta Bergson “entre nós e nossa consciência, interpõe-se um véu, véu espesso para 

o comum dos homens, véu leve, quase transparente para o artista e o poeta” 

(Bergson, 2004, p. 113). O humorismo quebra a rigidez do superficial e coloca às claras 

o que se encontra encoberto pelo cômico. 

A tolice pertinente nas risadas dos que riem do professor, da mesma forma, a 

facilidade com que esse riso aflora nos maledicentes explicam o cômico: “Que risadas 

fáceis! Que risadas tolas!”. O modo como o professor responde aos que riem de sua 

situação explica o humorismo: “Percebem apenas o cômico, o grotesco *...+ sem saber 

penetrar no seu sentimento”. 

Perazzetti, protagonista da novela Non è una cosa seria, também nos mostra 

as diferenças entre o riso cômico e o riso amargo. O protagonista experimenta o 

sentimento de advertência (o cômico), e o sentimento do contrário (o humorismo). 

Cidadão comum, de comportamento aparentemente normal, mas de repente sem 

nenhum motivo visível ri descontroladamente. Todos o consideram louco: 

 

Na presença das pessoas era tomado de uma fantasia agilíssima e 

bastante caprichosa, a qual, sem que ele o quisesse, despertava-lhe 

as imagens mais extravagantes e uns lampejos de aspecto 

comicíssimo, inexprimíveis, descobrindo subitamente analogias 

estranhas e insuspeitadas e figurando num instante contrastes tão 

grotescos e engraçados que a gargalhada lhe jorrava irrefreável (p. 

197). 

 

Não são todas as pessoas que provocam o riso da personagem. Mas aquelas 

que se apresentam com ar de superioridade. Sempre que os olhava “prorrompia-lhe a 

imagem daquelas íntimas necessidades naturais, às quais estes também deviam se 

submeter todos os dias; via-os naquele ato e desandava a rir sem perdão” (p. 198).  

Pirandello nivela todos os homens por meio da natureza. As convenções 

sociais os diferem, mas as necessidades naturais os colocam no mesmo nível. A 

gargalhada de Perazzetti expressa o cômico que aqueles que seguem normas de 

convenções sociais o provocam, os quais ele define como “homens triunfantes e 

cheios de soberba”. Mas ele sofre ao refletir que o homem deixa de ser ele mesmo 

para assumir personagens frente à sociedade. Daí o humorismo que vem da reflexão, 

ou seja, o riso de amargura, de dor: “aquilo que para os leitores seria riso, também 
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seria choro, choro verdadeiro para o coitado do Perazzetti – além de raiva, angústia e 

desespero (p. 199). O riso da personagem é a confirmação da consciência de quem vê 

o homem distante de sua realidade e absorto na ilusão da vida de aparência, 

confirmando a compaixão que Pirandello tem por todos aqueles que se enganam. 

Pirandello fecha seu ensaio mostrando que 

 

 ... a atividade da reflexão não se oculta, que não se torna, como 

comumente na arte, uma forma do sentimento, mas o seu contrário, 

embora seguindo passo a passo o sentimento como a sombra ao 

corpo. O artista comum cuida somente do corpo: o humorista cuida 

do corpo e da sombra, e talvez mais da sombra que do corpo; nota 

todos os gracejos desta sombra, como ela ora se alonga ora se 

encolhe, quase a fazer o arremedo do corpo que, no entanto, não a 

calcula e nem se preocupa com ela (Pirandello, 1999, p. 177).  

 

Pirandello apresenta, em sua arte, o que se pode encontrar além do 

comportamento do homem ou de certos acontecimentos. Corpo e sombra 

representam o homem e seu interior. O humorista é capaz de condensar corpo e 

sombra, ou seja, o homem e o que ele carrega em seu íntimo que só um olhar atento é 

capaz de enxergar, enquanto o escritor cômico se prende ao corpo, não é capaz de ver 

a sombra que este carrega, e assim separa o externo do seu interno, ou seja, separa o 

homem dos seus sentimentos, logo da sua realidade. 

O humorismo, entre outras temáticas, vem confirmar certa proximidade entre 

Luigi Pirandello e Machado de Assis pela forma singular de composição artística com 

que cada um revela os contrastes que separam o homem de sua realidade. Tanto 

Machado quanto Pirandello apresentam outras personagem, além de Moscarda e de 

Brás Cubas, que confirmam as múltiplas faces que fazem do homem um ser de 

identidade dividida, processo que o conduz aos abismos da fragmentação, da loucura, 

da alienação, da incomunicabilidade, enfim, da tragédia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A arte não deve desvairar-se no doido infinito 

das concepções ideais, mas identificar-se com o 

fundo das massas; copiar, acompanhar o povo 

em seus diversos movimentos, nos vários modos 

da sua atividade106. 

                          Machado de Assis 

 

Por que ficção? Não. É toda vida em nós. Vida 

que se revela a nós mesmos. Vida que encontrou 

a sua expressão. Não fingimos mais, quando nos 

apropriamos dessa expressão até torná-la febre 

dos nossos pulsos... lágrima dos nossos olhos, ou 

riso de nossa boca...107  

                          Luigi Pirandello 

 

Com base no pensamento do autor de Memórias póstumas, e do autor de 

Uno, nessuno e centomila, nosso estudo buscou mostrar como Machado de Assis e 

Luigi Pirandello entram em diálogo, pelo modo como enfatizam o universo humano 

dentro do universo ficcional, e assim esboçam crises que marcam o cotidiano de suas 

personagens como uma forma de exortar o homem a olhar para si e a lidar com suas 

mazelas. 

Memórias póstumas de Brás Cubas e Uno, nessuno e centomila são obras que 

marcam o percurso literário de seus autores, por sensibilizarem o leitor quanto à difícil 

relação do homem consigo mesmo e com o universo que o circunda. 

Além dos diversos gêneros que compõem a obra de cada um, vimos que com 

Memórias póstumas Machado de Assis abre um novo ciclo de criação literária: a 

ruptura com os modelos tradicionais, nos proporcionando olhar para o homem em 

meio as suas conturbadas relações pessoais e sociais. 

                                                           
106

  Ideias sobre o teatro, 1997, p. 791. 
107

  Fragmento da peça Trovarsi (Encontrar-se) In: Guinsburg, 1999, p. 29. 
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Com Uno, nessuno e centomila Luigi Pirandello fecha um ciclo de criação 

literária, por meio do romance, nos proporcionando acompanhar seu amadurecimento 

intelectual, como escritor, ao descrever o homem e as suas crises existenciais 

marcadas pela dificuldade de se ver e de ser visto pelos outros. 

Tanto Machado de Assis quanto Pirandello acentuam em sua escrita forte 

tendência em “contar histórias” que revelam as mais diversas facetas do homem: do 

mascarado que, para movimentar-se em meio às convenções sociais, esconde-se atrás 

de máscaras que cobrem sua real identidade; do morto que carrega a vida como um 

fardo angustiante por meio das lembranças; do vivo que carrega a morte como a mais 

cruel das verdades, presente em cada tentativa frustrada de reagir frente às 

dificuldades; do alienado que dá à vida um movimento contrário ao seu percurso 

natural deixando-a seguir e perdendo o momento certo de viver; do louco que, 

encurralado por uma ideia fixa, não encontra o sujeito que gostaria de ser; do trágico 

que não se harmoniza com o sujeito que é, e se auto condena a viver encapsulado na 

forma da aparência, perde a noção da realidade, restando apenas o reflexo do que 

poderia ter sido.   

Os protagonistas dos referidos romances representam todos esses sujeitos. 

Brás Cubas vai da mais astuta das crianças ao mais solitário e derrotado dos homens. 

Moscarda vai da mais recatada criança ao mais infeliz dos homens. Esse leva a vida 

muito a sério, não soboreia a descontração, escolhe o espelho como companhia e ali 

vê diluída toda sua existência; aquele conduz a vida freneticamente, em tom de 

chacota, não experimenta a seridade, escolhe o mundo como companhia, é ofuscado 

pelos prazeres da vida e se perde nas encruzilhadas. Ambos são vítimas de suas 

escolhas. 

Como descrever a tragédia de um mascarado, de um morto vivo, de um vivo 

morto, de um alienado, de um louco? Como contar tudo isso com graça? Como 

mostramos na pesquisa, Machado de Assis e Pirandello são escritores humoristas pela 

peculiaridade com que descrevem a dor de forma engraçada e o riso de forma 

dolorosa, tal a sensibilidade com que ambos perpassam o universo ficcional para 

mostrar traços do universo humano. Neste sentido, entende-se que o humorismo 

pirandelliano e machadiano corresponde à dor contida que só é possível descobri-la 

ultrapassando a cortina do cômico que mecaniza o que se encontra ao alcance dos 

olhos forçando o leitor a uma reflexão e assim desvendar o que se esconde atrás da 

máscara da aparência.  

 Segundo Afredo Bosi, “um grande escritor é sempre de algum modo 

participante e, no limite, engajado”108. A afirmativa de Bosi nos sugere olhar para 

                                                           
108

 Bosi, Alfredo. O teatro político nas crônicas de Machado de Assis. Disponível em 
www.iea.usp.br/artigos. Acesso em 04/02/2015. 

http://www.iea.usp.br/


159 

 

Machado de Assis e para Pirandello como escritores que comungam com seus leitores 

as alegrias e as amarguras da humanidade. Pirandello, por meio de Moscarda, nos 

coloca diante de um espelho. E nós, ora curiosos, ora assustados, nos confrontamos 

com o sujeito que somos. Machado de Assis, por meio de Brás Cubas, nos coloca 

diante de um espelho sem moldura: o mundo. E nós, ora eufóricos, ora comedidos, nos 

perdemos nas encruzilhadas da vida. 

Não olhamos para Machado de Assis e para Luigi Pirandello como aqueles que 

julgam e condenam o comportamento humano, mas como escritores que conseguem 

traduzir, contando histórias de personagens, recortes da nossa história, como um 

modo de tranformar leitores em personagens e personagens em leitores, como se no 

momento da leitura passássemos a fazer parte da trama de forma menos dolorosa que 

a realidade que carregamos. Os escritores em análise nos oferecem uma obra de ficção 

com traços da nossa identidade, mas a genialilidade com que eles nos colocam em sua 

arte nos fazem menos reais do que de fato somos porque as personagens assumem a 

nossa condição humana e isso ameniza a angústia do encontro com a nossa face. 

A personagem, ao contrário do homem, é eterna: “quem tem a sorte de 

nascer personagem viva, pode rir até da morte. Não morre mais” (Pirandello, 1978, p. 

365). O modo como Machado de Assis e Luigi Pirandello colocam o leitor em diálogo 

com as suas personagens sugere uma forma de eternizar o homem como peça de uma 

fascinante engrenagem que é a arte de contar histórias por meio da ficção. Desse 

modo, conclui-se que entre o nosso universo e o universo literário machadiano e 

pirandelliano existe uma fenda que nos permite ver a nossa performance como 

intérpretes de nós mesmos sobre o grande palco da vida no qual agimos e no qual 

revelamos nossa real essência como sujeitos.     
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