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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem o propósito de investigar o que consideramos ser a concepção 

de Machado de Assis acerca da identidade nacional. Para tanto, elegemos o conjunto de 

suas crônicas escritas entre 1859 e 1900 como fonte e adotamos os conceitos de 

“identidade” e “representação” como norteadores do processo de investigação. A partir 

dessa perspectiva, procuramos identificar e destacar, nessas crônicas, as características 

que Machado de Assis atribuiu aos brasileiros e ao Brasil. Essas referências a aspectos 

da nacionalidade, consideradas representações neste trabalho, foram obtidas de duas 

formas: direta e indireta. A direta, quando Machado se referiu ao Brasil e aos 

brasileiros; e a indireta, quando se referiu aos “Outros”, portanto, indiretamente ao 

Brasil. Desse modo, procuramos demonstrar neste trabalho que o conjunto de tais 

referências constitui o que acreditamos ser a concepção machadiana de identidade 

nacional. 

 

Palavras chave: identidade nacional, Machado de Assis, crônicas, representação.  
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ABSTRACT 

 

 

The present study aims to investigate what we consider to be Machado de Assis's  

conception of the national identity. To this end, we chose the set of his chronicles 

written between 1859 and 1900 as a source and adopted the concepts of "identity" and 

"representation" as guidelines for the process of research. From this perspective, we 

sought to identify and highlight, in these chronicles, the characteristics that Machado 

assigned to Brazilians and Brazil. These references to issues of nationality – considered 

as representations in this work – were obtained in two ways: direct and indirect. The 

direct one, when Machado referred to Brazil and Brazilians; and the indirect one, when 

he referred to "Others", thus indirectly to Brazil. Therefore, we sought to demonstrate in 

this dissertation that the set of such references is what we believe to be Machado de 

Assis's conception of national identity. 

 

Keywords: national identity, Machado de Assis, chronicles, representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 No dia 19 de agosto de 1894, Machado de Assis escrevia sua crônica semanal num dos 

mais importantes jornais do Rio de Janeiro em sua época. Ao refletir sobre as ações das 

autoridades policiais no sentido de reprimir e impedir o funcionamento de casas de jogo, já 

indicava sua preocupação com a perspectiva como seus textos seriam lidos no futuro: 

Antes de ir adiante, deixem-me pôr aqui uma observação que fiz e me 

pareceu digna de nota. Compilador do século vinte, quando folheares a 

coleção da Gazeta de Notícias, do ano da graça de 1894, e deres com estas 

linhas, não vás adiante sem saber qual foi a minha observação. Não é que lhe 

atribua nenhuma mina de ouro, nem grande mérito; mas há de ser agradável 

aos meus manes saber que um homem de 1944 dá alguma atenção a uma 

velha crônica de meio século. E se levares a piedade ao ponto de escrever em 

algum livro ou revista: “Um escritor do século XIX achou um caso de cor 

local que não nos parece destituído de interesse...”, se fizeres isto, podes 

acrescentar como o soldado da canção francesa: 

  Du haut du ciel, - ta demeure derniére, - 

  Mon colonel, tu dois être content. 

Sim, meu jovem capitão, ficarei contente, desde já te abençôo, 

compilador do século vinte; mas vamos à minha observação.
1
 

 

 Atendendo à admoestação de Machado de Assis no fragmento acima, ressaltamos
2
 que 

este trabalho é sobre “um escritor do século XIX [que] achou um caso de cor local que não 

nos parece destituído de interesse”, lembrando que o escritor em questão é o próprio Machado 

e o caso de cor local que ele apontou, em nossa concepção, é parte do processo de 

constituição da identidade nacional brasileira
3
.  

Assim, daremos início a este trabalho conscientes da dificuldade do empreendimento, 

mas ao mesmo tempo nos sentindo instigados por darmos não “alguma atenção a uma velha 

crônica”, mas toda a atenção a uma vasta coleção de crônicas de Machado de Assis, buscando 

assinalar a questão que nos motivou nessa narrativa. 

                                                           
1
 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Obra Completa (organizada por Afrânio Coutinho). Volume III. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 2006, p.616.  
2
 Sobre a opção que fizemos, neste trabalho, pela primeira pessoa do plural, ver: “Apêndice A”.  

3
 Desde a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838, havia um acentuado 

interesse por parte da intelectualidade brasileira em apontar os componentes da identidade nacional. No pós-
independência, esse foi um encaminhamento comum em relação à América Espanhola em busca de apontar 
características capazes de definir quem somos nós em contraste com o outro. No Segundo Reinado e, 
particularmente, no final dos oitocentos, com a proclamação da República, esse processo se acentuou no 
Brasil, mesmo que o termo identidade não aparecesse. As denominações do período eram: brasilidade, 
hispanidade, americanismo etc. Contudo, contemporaneamente o termo identidade se disseminou nas 
Ciências Humanas e o adotamos nesse trabalho por compreendermos que ele abarca as considerações de 
Machado de Assis sobre as especificidades do brasileiro e do Brasil. 
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Traçaremos brevemente o percurso que nos conduziu a este tema, pelo simples fato de 

que tal percurso foi parte constitutiva da pesquisa; afinal, percurso é sinônimo de caminho 

percorrido e caminho é sinônimo de método. Talvez, sem esta explicação fosse difícil ao 

leitor entender como constituímos ou chegamos ao nosso objeto de pesquisa. 

Como é recorrente, a ideia de pesquisa que tínhamos era diferente da que temos agora 

e surgiu no momento em que – ao nos prepararmos para concorrer ao processo seletivo do 

mestrado (2009) desta instituição – tivemos contato com o livro “O Orientalismo: o Oriente 

como invenção do Ocidente”, de Edward W. Said. 

Ao longo da obra de Said, nos deparamos com o conceito de orientalismo e com a 

vasta lista de autores célebres considerados orientalistas; diante disso, fizemos a seguinte 

indução: 1) de acordo com Said, o Oriente é uma invenção do Ocidente elaborada por 

diversos autores, entre os quais figurava Victor Hugo; 2) é sabido que o escritor Machado de 

Assis era um admirador e tradutor do escritor francês; além disso, como leitores de Machado 

de Assis, já havíamos nos deparado com diversas referências ao Oriente em sua obra; 3) 

naquele momento, acreditamos que poderíamos considerar essas referências ao Oriente 

presentes na obra machadiana como orientalismos, no sentido que Said dá a este termo. 

Assim, tivemos a ideia inicial de investigar “O orientalismo nas crônicas de Machado 

de Assis”; as fontes que elegemos para esta pesquisa são as crônicas escritas por Machado de 

Assis para diversos jornais de sua época e que abrangem os anos de 1859 a 1900. Utilizamos 

aqui as coleções de crônicas que fazem parte das Obras Completas de Machado de Assis, 

tanto as editadas por Jackson Editores, quanto aquelas editadas pela editora Nova Aguilar; 

além dessas, utilizamos as crônicas organizadas por Raymundo Magalhães Júnior, em Contos 

e crônicas, Crônicas de Lélio e Diálogos e reflexões de um relojoeiro; também aquelas 

organizadas por John Gledson, em A Semana (1892-1983) e Bons dias!; e, por fim, as que se 

encontram no Dispersos de Machado de Assis, de Jean-Michel Massa. Somando-se as 

crônicas de todas essas coleções e não contando as que se repetem, temos um total de mais de 

600 crônicas. 

A primeira mudança de ideia ou desvio de percurso ocorreu quando, em 2010, 

cursávamos uma especialização em História Cultural, na qual tomamos conhecimento dos 

debates sobre a questão das identidades, a partir da perspectiva dos Estudos Culturais, que, 

entre outras coisas, afirma que “uma identidade é sempre produzida em relação a uma outra”
4
. 

                                                           
4
 WOODWARD, Kathryn. “Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual”. In: Identidade e 

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes, 2000, p.46. 
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Las identidades se fundan en un sistema de identificaciones 

diferenciales, pero sólo se construyen plenamente en el reconocimiento de y 

por “el outro”. es la relación de reconocimiento, la que produce identidad. 

En otros términos, la cuentión del “outro” aparece como constitutiva de toda 

identidad, definiendo así su carácter relacional.
5
 

 

A partir de então, começamos a perceber que todas as referências de Machado de 

Assis ao Oriente carregavam em si referências ao Ocidente e, por extensão ou metonímia, 

referências ao Brasil. Além disso, numa rápida folheada pelas crônicas de Machado de Assis 

pudemos constatar uma infinidade de referências diretas ao que consideramos aspectos da 

identidade nacional. 

Diante disso, ampliamos nosso objeto, mas mantivemos nossas fontes. A partir desse 

momento, começamos a investigar “Representações do Oriente e Identidade Nacional nas 

crônicas de Machado de Assis”. O passo seguinte teve origem quando nos debruçamos
6
 mais 

detidamente sobre nossas fontes e pudemos constatar que havia, além de referências ao 

Oriente, referências a “Outros”, como por exemplo, a Bolívia, o Paraguai, a Inglaterra, a 

França, os Estados Unidos, a Russia etc. Então, nos perguntamos: Se “uma identidade é 

sempre produzida em relação a uma outra”, por que haveremos de desprezar as outras 

identidades que serviram de contraponto para a constituição da identidade nacional na 

concepção de Machado? 

Assim, passamos a considerar não apenas o Oriente como “Outro” ou o contraponto 

para a constituição da concepção machadiana de identidade nacional, mas todo e qualquer 

                                                           
5
 PARGA. José Sánches. “Producción de identidades e identidades colectivas”. In: PARGA. José Sánches. 

Identidades y Sociedad. Quito: CELA/PUCE, 1992, p.25. 
6
 “El historiador que lee textos o bien como meros documentos o bien como entidades formales [...] no los lee 

históricamente, precisamente porque no los lee como textos”. LACAPRA, Dominick. “Repensar la historia 
intelectual y leer textos. In: PALTI, Elias José. “Giro linguístico” e historia intelectual. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes, 1998, p.286.  
Por isso, LaCapra afirma que um bom leitor é também um ouvinte atento, capaz de, durante a investigação ou 
o processo de leitura, perceber “lo que no se ajusta al modelo y [...] ante lo que no esperamos escuchar del 
pasado pueden incluso ayudar a transformar las perguntas mismas que hacemos a ese pasado”. (LACAPRA: 
1998, p.285). 
Não obstante, é preciso lembrar que “a leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. [...] 
Mas que esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das capacidades, 
convenções e hábitos que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura”. CHARTIER, Roger. A 
aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora UNESP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
1999, p.77. 
Por outro lado, Luciana Godoy, refletindo sobre processo de leitura e interpretação, afirma que se 
considerarmos exclusivamente as determinações subjetivas incorreremos num psicologismo; em contra 
partida, se considerarmos somente os fatos objetivos que determinaram a obra, cairemos em extremos como 
o historicismo, o sociologismo ou o formalismo. GODOY, Luciana Bertini. “Correspondência: a obra e suas 
leituras”. In: Ceifar, semear. A correspondência de Van Gogh. São Paulo: Anablume; FAPESP, 2002, p.102.   
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“Outro
7
” presente em suas crônicas. Por esse motivo, buscamos nas crônicas de Machado de 

Assis sua concepção de identidade nacional, por meio de suas referências aos “outros” e por 

meio de referências diretas a aspectos da identidade nacional. 

Nesse momento já estávamos bem próximos do tema que agora defendemos na forma 

desta dissertação. Entretanto, as dúvidas com relação à viabilidade ou exequibilidade da 

pesquisa nos assaltavam. Sempre nos perguntávamos e perguntávamos para outras pessoas: 

“Será que isso faz sentido
8
?”. Afinal, como diria Machado de Assis: “As cousas têm o valor 

do aspecto, e o aspecto depende da retina”
9
, ou, de modo mais sucinto, “quantos olhos, tantas 

vistas”
10

. 

Entretanto, nos momentos em que as dúvidas mais nos afligiam sempre nos 

deparávamos em algum livro com determinadas afirmações de diferentes autores que 

reforçavam a viabilidade da perspectiva acerca do objeto de pesquisa. Encontramos uma 

dessas afirmações no livro Machado de Assis – O enigma do olhar, de Alfredo Bosi, que 

destaca: “A sua [de Machado] obra, no conjunto, comporta a ambiguidade de ver o mundo ora 

de um lado, ora de outro; e mais ainda, de ver um lado através do outro”
11

. Essa problemática 

era exatamente o que estávamos assinalando nas crônicas de Machado de Assis: uma 

                                                           
7
 Machado, com frequência, indicava e utilizava-se de diversos “Outros”, ou exteriores constitutivos, com o 

propósito de oferecer elementos de contraste suficientes para construção, afirmação e reafirmação da 
identidade nacional. A impressão que se tem ao ler as crônicas de Machado de Assis é de transitividade, 
quando se tem em vista os “Outros”. Queremos dizer que Machado apresentou tantos “Outros” – Turquia, 
Bolívia, China, Paraguai, Índia, Inglaterra, Estados Unidos, França, Japão, Itália, Rússia, etc. – que temos a 
sensação de que o Brasil era nômade e, por isso, frequentemente via-se obrigado a arrostar um “vizinho” 
diferente. 
8
 Devemos concordar com Machado quando disse que o metro é “uma convenção. O sentido é outra 

convenção”. Por isso, o que faz sentido para nós, poderia não fazer para outras pessoas. MACHADO DE ASSIS, 
Joaquim Maria. Obras Completas de Machado de Assis. A Semana. Volume 27. Rio de Janeiro: W.M. Jackson 
Inc. Editores, 1957, p.337. 
9
 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Op. cit., Volume III, 2006, p.742. 

10
 A crônica que contém essa expressão é de 9 de julho de 1893 e começa assim: “Uma batalha não tem o 

mesmo interesse para o estrategista que para o pintor. Este cuida principalmente da composição dos grupos, 
da expressão dos combatentes, do modo de obter a unidade da ação na variedade dos pormenores, e de dar 
ao vencedor o lugar que lhe cabe. O estrategista pensa, antes de tudo, na concepção do ataque, no movimento 
e na distribuição das forças, na concordância dos meios para alcançar a vitória”. Nos parágrafos seguintes 
continua: “Com o espetáculo da natureza dá-se a mesma diversidade de interesse. O geólogo cuidará da 
composição interior da montanha, que para o engenheiro dará idéia de uma via férrea elevada ou de um 
simples túnel. Vede o mar, vede o céu, vede esta flor. Entregue pela noiva ao noivo, à despedida, traz consigo 
todos os aromas dela, as suas graças, os seus olhos, a poesia que ela respira e comunica à alma do outro, e 
ainda as recordações de uma noite, de um beijo, a fugir entre a porta e a escada. Nas mãos de um botanista 
[sic] é um simples exemplar da espécie, a que ele dá certo nome latino. Grave, seco, sem ternura, ele diz o 
nome da espécie e da classe, e deita fora a flor, como um simples diário velho”. 
“Quantos olhos, tantas vista. Essa variedade é que torna suportável este mundo, pela satisfação das aptidões, 
das situações e dos temperamentos. O contrário seria o pior dos fastios”. MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. 
A Semana. Crônicas (1892-1893). Edição, introdução e notas John Gledson. São Paulo: Hucitec, 1996, p.263. 
11

 BOSI, Alfredo. Machado de Assis: o enigma do olhar. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p.109. 
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concepção de nacionalidade ambígua, sendo vista ora um lado, ora outro, e também sendo 

visto um lado através do outro. 

No que diz respeito à ambiguidade que perpassa a concepção de identidade, é preciso 

enfatizar que “a contradição é deste mundo”
12

; todavia, como enfatiza Pascal, um dos autores 

prediletos de Machado de Assis: “nem a contradição é sinal de mentira, nem a não 

contradição é sinal de verdade”
13

. Por fim, é preciso lembrar “que as idéias mudam de 

natureza com as pessoas e com os tempos”
14

, e considerando o nosso recorte temático, nada 

mais natural do que apontar mudanças nas ideias e concepções de Machado de Assis. 

Não obstante, tal ambiguidade
15

 pode ser justificada ou compreendida se levarmos em 

conta que “associada à idéia de raça e cultura numa escala do natural ao civilizado, do inferior 

ao superior, a visão de um povo brasileiro ligava-se progressivamente às noções acima 

delineadas, ora consideradas em seu aspecto negativo, ora em seu aspecto positivo”
16

. Assim, 

dependendo do aspecto (negativo ou positivo) enfatizado, a concepção de identidade nacional 

pode oscilar, isto porque: 

La identidad es una suerte de fondo virtual de identificaciones, 

diferencias y reconocimiento, al que se recurre en las más diversas 

estrategias (de identificación, diferenciación, y reconocimiento), sin que 

nunca llegue a tener una existência real, pero siempre puede dar lugar a las 

más diversas estratégias de identidad. Ello permite [...] que todo individuo o 

grupo pueda asumir distintas identidades en sus múltiples relaciones de 

identificación.
17

 

 

Outro indicativo sobre a pertinência do nosso enfoque encontramos em John Gledson, 

que fez uma afirmação determinante para este trabalho. Aliás, entre todas as obras que 

                                                           
12

 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Op. cit., 1996, p.322. 
13

 PASCAL, Blaise. Pensamentos. São Paulo: Abril Cultural, 1979, 2ªed., p.130.  
14

 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Obras Completas de Machado de Assis. Crônicas. Volume 22. Rio de 
Janeiro: W.M. Jackson Inc. Editores. 1957, p.122. 
15

 Refletindo sobre as ambivalências e ambiguidades que perpassam as concepções de identidade nacional, 
embora em outras instâncias, Sandra Jatahy Pesavento afirma que “ambigüidades e ambivalências [...] se 
apresenta[m] como recorrente[s] na história brasileira. [...] [A ambivalência] pode ser apreciada na alternância 
de gerações intelectuais que se sucederam, moldando a cultura brasileira e ancorando o seu padrão identitário 
ora no genuinamente nacional – como o romantismo -, ora acentuando o viés cosmopolita de adesão ao 
universal – como na postura realista, cientificista de fin de siècle. [...] Mas a identidade nacional, constituída na 
tensão entre o específico e o universal, não é só ambivalente, mas também ambígua. A situação de 
ambigüidade apresenta o diferencial de, intrinsecamente, não ser “isto” nem “aquilo”, numa dúbia indefinição, 
que, porém insinua uma promessa de superação no tempo. Nesse sentido, o Brasil é sempre promessa, é vir a 
ser que se renova na sucessão de intelectuais que o pensaram e o redescobriram. PESAVENTO, Sandra Jatahy. 
A cor da alma: ambivalências e ambigüidades da identidade nacional. Ensaios FEE, Porto Alegre, v.20, n°1, 
1999, p.123-133.  
16

 SALLES, Ricardo. Nostalgia Imperial: a formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1996, p.90. 
17

 PARGA. José Sánches. Op. cit., p.26. 



17 
 

consultamos para a realização deste trabalho, as de Gledson são as que consideramos dotadas 

da mais fascinante interpretação
18

 sobre a obra de Machado de Assis.  

A afirmação a que nos referimos encontra-se num de seus livros, intitulado Por um 

novo Machado de Assis, e reporta-se às reflexões de Machado de Assis acerca da identidade 

nacional. Conforme Gledson, “Machado é perfeitamente capaz de fazer uma generalização 

psicológica desse tipo sobre o caráter nacional brasileiro, antecipando pensadores do século 

XX, e que parece ter poucos precursores no século XIX, se é que houve algum”
19

. No mesmo 

sentido, aponta Alfredo Pujol quando afirma que “entre os nossos críticos, foi Machado de 

Assis quem primeiro agitou a necessidade de se afirmarem na literatura brasileira os traços da 

nossa nacionalidade”
20

. 

Por fazerem sentido para nós, essas afirmações desencadearam reflexões que podem 

ser resumidas nestes termos: ao que tudo indica, Machado de Assis foi um dos precursores
21

 

na discussão e na elaboração de um esboço
22

 de identidade nacional. Machado de Assis tinha 

o dom de esboçar e ele próprio confessou no último parágrafo do conto Casada e viúva: “Eu 

não pretendo senão esboçar quadros ou caracteres, conforme me ocorrem ou vou encontrando. 

É isto e nada mais”
23

.  

Diante do exposto, é possível visualizar o caminho percorrido – os desvios, os recuos, 

as ampliações – desde a ideia inicial de pesquisa (Orientalismo nas crônicas de Machado de 

                                                           
18

 No que diz respeito às cargas interpretativas que os textos carregam, LaCapra adverte que “cualquer texto 
llega a nosotros cargado y hasta abrumado de interpretaciones con las cuales estamos conscientes o 
incoscientemente en deuda. La canonización misma es un procedimiento no sólo de selección sino de 
interpretación selectiva, a menudo orientada hacia la domesticación”. Ademais, “os indicadores explícitos pelos 
quais os textos são designados e classificados criam expectativas de leitura e perspectivas de entendimento”.  
As citações podem ser encontradas respectivamente em: (LACAPRA: 1998, p.264); CHARTIER, Roger. “Textos, 
impressões e leituras. In: HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p.228. 
19

 GLEDSON, John. Por um novo Machado de Assis. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.203. 
20

 O fragmento em questão foi gramaticalmente atualizado. PUJOL, Alfredo. Machado de Assis. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1934, 2ªed. p.268. 
21

 Roberto Ventura afirma que “a história literária brasileira traz, desde os primeiros esboços no romantismo, a 
definição de uma entidade abstrata corporificada nas obras, criações individuais que refletiram um ‘caráter’ ou 
‘espírito’ coletivo: o ser nacional”. VENTURA, Roberto. Estilo tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, 
p.166.  
No mesmo sentido aponta Ricardo Salles quando afirma que “boa parte – talvez aquilo de mais significativo – 
da produção literária e artística do período romântico esteve vinculada à temática da afirmação das 
características individuais da nova nacionalidade. Esta vinculação se deu pela valorização de determinados 
assuntos e motivos de cunho nacional, como os costumes específicos, a natureza, o passado histórico” (SALLES: 
1996, p.106). 
22

 Os esboços são utilizados pelas mais diferentes artes: a pintura, a escrita, a escultura. Portanto, se um 
escultor, por exemplo, pretendesse entalhar algo em madeira é óbvio que não faria seu esboço com um 
delicado cinzel, pelo contrário, ele daria as primeiras formas utilizando um machado. 
23

 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Obra Completa (organizada por Afrânio Coutinho). Volume II. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 2006, p.758.  
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Assis) até as últimas reflexões contidas no parágrafo acima, que tiveram o mérito de fornecer 

o título para esta dissertação: Crônicas e identidade nacional: um esboço à Machado. 

Durante todo o processo de pesquisa várias questões nos acompanharam, entre elas 

podemos destacar as seguintes: Machado de Assis acreditava ou pressupunha a existência de 

uma identidade coletiva nacional? Se Machado acreditava, quais as principais características 

que compunham a concepção de identidade nacional em sua perspectiva? Machado de Assis 

concebia a identidade nacional como algo que se apresentava idêntico ao longo do tempo, isto 

é, imutável (como preconizam as teorias essencialistas)? Para Machado de Assis, as 

características que compunham a identidade nacional eram sempre as mesmas, independente 

das circunstâncias, dos acontecimentos sociais, ou oscilavam? Em suma, estas são algumas 

das questões que esta dissertação pretende responder. 

A fim de buscarmos respostas a estas questões, utilizaremos um método de pesquisa 

que consiste em encontrar e apresentar o maior número de referências a elementos ou a 

aspectos da identidade nacional nas crônicas de Machado de Assis. Entretanto, nos 

incumbimos da tarefa de capturar tais referências de duas maneiras diferentes. A maneira 

mais óbvia consiste em capturar as referências diretas às peculiaridades nacionais, por 

exemplo: “Nós fazemos tudo por vontade, por escolha, por gosto”
24

. Como deve estar claro, a 

característica que Machado atribuiu aos brasileiros nesse fragmento é a voluntariosidade. A 

outra maneira de conseguirmos referências à identidade nacional se dá, por assim dizer, por 

via indireta. Partindo do pressuposto de que “é apenas por meio da relação com o Outro, [...] 

com aquilo que tem sido chamado de seu exterior constitutivo, que o significado ‘positivo’ de 

qualquer termo – e assim sua identidade – pode ser construído”
25

, consideraremos que quando 

Machado de Assis se referiu ao “chamado exterior constitutivo”, necessariamente, estava se 

referindo, de modo implícito, à coletividade da qual fazia parte, no caso, o Brasil.  

A título de exemplo, em um fragmento da crônica escrita em 1º de setembro de 1876, 

Machado afirmou que “a Turquia está a macaquear a Bolívia de um modo escandaloso: muda 

de sultões como a Bolívia de presidentes e o leitor de camisas. Um sultão ali equivale a um 

colarinho de papel: dura um passeio”
26

. Tendo em mente o que foi ressaltado no parágrafo 

anterior, o procedimento metodológico, neste caso, é simples: se Machado de Assis criticou a 

instabilidade política da Turquia e da Bolívia, significa que por oposição ele considerava o 

                                                           
24

 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Op. cit., 1996, p.66-67. 
25

 HALL, Stuart. “Quem precisa de identidade?”. In: Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes, 2000, p.110. 
26

 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Obras Completas de Machado de Assis. Crônicas. Volume 24. Rio de 
Janeiro: W.M. Jackson Inc. Editores. 1957, p.110-111. 
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Brasil uma sociedade politicamente mais estável. Desse modo, obtivemos um aspecto – a 

estabilidade política
27

 – com o qual reconstituiremos a concepção de Machado de Assis acerca 

da identidade nacional. 

Em O espelho de Heródoto, François Hartog utilizou um método semelhante ao que 

acabamos de empregar, que consiste em analisar as Histórias de Heródoto tratando “o nome 

próprio citas como um simples significante, traçando o percurso desse significante no interior 

do espaço da narrativa, elencando todos os predicados que a ele se agregam e que constroem 

afinal a figura dos citas. A soma desses predicados constituiria os citas de Heródoto”
28

. Para 

reforçar o significado da expressão O espelho de Heródoto, Hartog assevera que “uma prática 

cita é interpretada com relação a seu homólogo no mundo grego. Quando Heródoto fala do 

sacrifício cita, enfoca implicitamente o sacrifício grego”
29

 e conclui que “agindo como 

‘modelo ausente’, o sacrifício grego oferece, a um só tempo, a possibilidade de apreender a 

prática cita e traduzir sua alteridade”
30

. Hartog dá a esse procedimento o nome de retórica da 

alteridade
31

. Em poucas palavras, na concepção de Hartog, Heródoto via os citas, por assim 

dizer, como o reflexo invertido – por isso espelho – dos gregos. Assim, se por um lado, o fato 

de depararmos com um método semelhante em Hartog nos fez perder em originalidade, por 

outro lado, ganhamos em convicção no que diz respeito à legitimidade, à viabilidade e à 

confiabilidade do método que aqui empregamos. 

O próprio Machado de Assis – ao refutar uma declaração de Vitor Hugo, na qual este 

aconselhava à Espanha que adotasse a república – procedeu utilizando a mesma lógica que 

sustenta o método que adotamos. Numa crônica datada do dia 13 de dezembro de 1868 

encontramos este exemplo. Inicialmente, Machado transcreveu um trecho da referida 

declaração de Vitor Hugo, para, no parágrafo seguinte comentá-la: 

“A república na Espanha fora a produção sem tarifas, o consumo 

sem alfândegas, a circulação sem óbices, a oficina sem proletariado, a 

                                                           
27

 No que concerne à estabilidade político-administrativa do Brasil, Ricardo Salles afirma que “do ponto de vista 
interno, a monarquia, a figura do Imperador e as instituições representativas marcam a ‘respeitabilidade’ 
européia e a solidez da ordem imperial em contraposição ao ‘primitivismo’ e à instabilidade característicos das 
outras nações latino-americanas” (SALLES: 1996, p.68). No mesmo sentido, aponta Manoel Luís Salgado: “Na 
medida em que Estado, Monarquia e Nação configuram uma totalidade para a discussão do problema nacional 
brasileiro, externamente define-se o ‘outro’ desta Nação a partir do critério político das diferenças quanto às 
formas de organização do Estado. Assim, os grandes inimigos externos do Brasil serão as repúblicas latino-
americanas, corporificando a forma republicana de governo, ao mesmo tempo, a representação da barbárie” 
(SALGADO Apud SALLES: 1996, p.71). 
28

 HARTOG, François. O espelho de Heródoto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999, p.49-50. 
29

Idem, p.50. 
30

Idem, ibidem. 
31

 “Uma retórica da alteridade é, no fundo, uma operação de tradução: visa a transportar o outro ao mesmo 
(tradere) – constituindo portanto uma espécie de transportador da diferença”. Idem, p.251-252. 
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riqueza sem parasitismo, a consciência sem preconceitos, a palavra sem 

mordaça, a lei sem mentira, a força sem exército, a fraternidade sem Caim... 

A república na Espanha fora a probidade administrando, a verdade 

governando e a liberdade reinando, etc.” 

 Ou as palavras não querem dizer nada, ou o poeta declara que a 

Inglaterra e a Bélgica, (onde o poeta tem encontrado asilo e proteção), são 

duas covas de Caco, dois países sem verdade, nem liberdade, nem 

honestidade, dois países onde a lei é mentirosa, onde a palavra tem mordaça, 

pois que a Bélgica e a Inglaterra são justamente dois países sem república
32

. 
 

Machado considerou a declaração de Vitor Hugo acerca das possíveis qualidades das 

repúblicas como um discurso invertido sobre os possíveis defeitos das monarquias. Portanto, 

o método que empregamos neste trabalho é similar ao utilizado por Machado e pode ser 

considerado uma espécie de método indiciário
33

, porquanto nos permite abordar nossas fontes 

à procura de “pistas talvez infinitesimais [que] permitem [am] captar uma realidade mais 

profunda, de outra forma inatingível”
34

. 

O método indiciário, simplificadamente, consiste em abordar as fontes enfatizando ou 

dando atenção aos pequenos detalhes, aos traços, aparentemente insignificantes, aos aspectos 

subliminares, àqueles que não estão no primeiro plano ou que não são evidentes, 

considerando-os não secundários ou complementares, mas imprescindíveis para a 

compreensão da realidade. Diante disso, é animador o fato de sabermos que se “a verdade 

aparece muita vez envolta na ficção”
35

, que “se a realidade é opaca, existem zonas 

privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la”
36

. 

Por tudo isso e por se distanciar de uma abordagem macrossocial – considerando que 

“a mudança da escala de análise é essencial para a definição da micro-história”
37

 – e também 

por privilegiar a singularidade, este trabalho poderá ser considerado um trabalho micro-

histórico, que, segundo Revel, “não é uma versão atenuada, ou parcial, ou mutilada de 

realidades macrossociais: é [...] uma versão diferente”
38

. Além disso, “a abordagem micro-

                                                           
32

 MACHADO DE ASSIS. Joaquim Maria. Contos e crônicas. Coleção Machado de Assis desconhecido. Volume 7. 
Organização, prefácio e notas de Raymundo Magalhães Júnior. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1958, 
p.146. 
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 Nascido “da concretude da experiência. Nessa concretude estava a força desse tipo de saber, e o seu limite – 
a incapacidade de servir-se do poderoso e terrível instrumento de abstração”. GINZBURG, Carlo. Mitos, 
emblemas e sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p.167. 
34

 Idem, p.150. 
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 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Obras Completas de Machado de Assis. A Semana. Volume 28. Rio de 
Janeiro: W.M. Jackson Inc. Editores. 1957, p.236.  
36

 GINZBURG, Carlo. Op. cit., 1989, p.177. 
37

 REVEL, Jacques. Microanálise e construção social. In: REVEL, Jacques. Jogos de escalas: a experiência da 
microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998, p.19. 
38

 Idem, p.28. 
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histórica se propõe enriquecer a análise social tornando suas variáveis mais numerosas, mais 

complexas e também mais móveis”
39

. 

Portanto, as reflexões e as referências feitas por Machado de Assis, em suas crônicas, 

aos elementos identitários, constituintes daquilo que ele denominava de “espírito nacional” ou 

“alma nacional”, configuram-se como o objeto de nossa pesquisa. 

A propósito, encontramos muitas vezes nas crônicas de Machado de Assis a utilização 

de expressões como: “espírito nacional”, “alma nacional”, “caráter peculiar dos diferentes 

povos”, “unidade espiritual dos homens”. A despeito disso, adotamos a expressão “identidade 

nacional” neste trabalho, por considerá-la semanticamente compatível com as expressões 

“alma nacional”, “espírito nacional”, “caráter nacional”, utilizadas por Machado de Assis. 

Definido, portanto, o objeto de pesquisa e considerando que, entre outras questões, os 

pressupostos teóricos constituem as “lentes” por meio das quais enxergamos o nosso objeto, 

da forma como o enxergamos, destacamos os conceitos de “Representação” e de “Identidade” 

como imprescindíveis para a constituição do nosso objeto e, por conseguinte, para a 

realização desta pesquisa.  

Consoante Roger Chartier, podemos considerar as representações como “esquemas 

intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir 

sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”
40

. Por esse motivo, entendemos 

as “representações como as matrizes de discursos e de práticas diferenciadas [...] que têm por 

objetivo a construção do mundo social, e como tal a definição contraditória das identidades – 

tanto a dos outros como a sua”
41

. Faz-se mister ressaltar que representações
42

 e práticas
43

 são 

noções complementares: “as práticas [...] geram representações, e as representações geram 

práticas, em um emaranhado de atitudes e gestos no qual não é possível distinguir onde estão 

os começos (se em determinadas práticas, se em determinadas representações)”
44

. 

Diante isso, consideramos as referências ao “Outro” e ao “Nós” presentes nas crônicas 

de Machado de Assis como representações, posto que elas são “realidade[s] social[ais] [...] 
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 Idem, p.23. 
40

 CHARTIER, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações. Lisboa: Difel: 1990, p.17. 
41

 Idem, p.18. 
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 Idem, p.80 
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construída[s], pensada[s] e dada[s] a ler”
45

. Não obstante, devemos dizer com Said, que tais 

representações devem ser entendidas como “representações, e não como descrições 

‘naturais’”
46

. 

No que se refere especificamente às representações do “Outro
47

”, Said reitera que tais 

representações dizem mais sobre “nós” mesmos do que sobre o “outro”. O autor, que tem o 

Oriente como objeto, destaca que as representações sobre o Oriente “tem menos a ver com o 

Oriente que com o ‘nosso’ mundo”
48

.  

Por sua vez, Hartog afiança que “dizer o outro é enunciá-lo como diferente – é 

enunciar que há dois termos, a e b, e que a não é b”
49

. Entretanto, isso não é tudo, a fim de 

traduzir a diferença e para ser persuasivo, o narrador tem ao seu dispor a figura da inversão, 

utilizando-se dela, ele “passa da posição de diferença à produção da oposição”
50

. Com isso, 

“não há mais a e b, mas simplesmente a e o inverso de a”
51

. 

Ademais, quando falamos em representações, devemos nos lembrar – por mais óbvio 

que pareça – que por trás delas existiram indivíduos
52

 que participaram, negociaram, desde o 

âmbito local até o global, ativamente durante o processo de elaboração e aceitação das 

mesmas; indivíduos que buscavam, no interior do processo histórico, interpretar e dar sentido 

às suas vidas atendendo ao chamado
53

 e, por fim, participando e compartilhando das diversas 

formas de representações sociais, entre elas a de identidade nacional. Aliás, “as identidades 

nacionais não são coisas com as quais nascemos, mas são formadas e transformadas dentro de 

e em relação à representação”
54

. 
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Nesse passo, Simona Cerutti adverte para que interroguemos “sobre os modos de 

produção dessa[s] imagem[ens], sobre as relações com o espaço ou com os indivíduos que a 

informaram”
55

. Assim, devemos estar atentos, pois, “quando a gente lê por olhos estranhos, 

entende mal as coisas”
56

. Caso contrário:   

o conceito de representação, que subtende a construção social e cultural de 

cada realidade, e que requer por conseguinte análises minuciosas e 

multidimensionais, acaba por legitimar uma atitude de passividade em 

relação às fontes: de instrumento de desconstrução da realidade, esse 

conceito muitas vezes se transformou num meio de reificação dos 

‘discursos’
57

. 

 

No que diz respeito ao conceito de identidade, adotaremos as concepções acerca da 

identidade na perspectiva dos Estudos Culturais, composta, entre outros, por Stuart Hall, 

Kathryn Woodward e Tomaz Tadeu da Silva. Optamos pela vertente dos Estudos Culturais 

pelo fato de ser uma perspectiva não-essencialista, isto é, pelo fato de considerar a identidade 

como uma construção, um processo e, por isso, focalizar, não a permanência, a essência, mas 

as mudanças, as instabilidades, as contingências, que acompanham tal construção. 

Na perspectiva dos Estudos Culturais, o conceito de identidade só pode ser estudado e 

compreendido por meio de sua relação com o conceito de diferença e vice-versa. Assim, 

“identidade e diferença são [...] inseparáveis [...] vistas como mutuamente determinadas”
58

. 

La producción de identidades supone siempre una integración 

simbólica de toda diferenciación social. El concepto de “diferencia” o de 

alteridad es fundamental en la construción de identidades colectivas; él 

señala la cualidad de intensidad del descubrimiento del “outro”. Lo “esótico” 

en cuanto diferente (no “exótico” en cuanto extraño) comporta un recíproco 

reconocimiento de toda identidad. 

Para que la diferencia dé lugar a una identidad es necesario que 

trancienda su función esencial de regular las distancias para semantizar no 

sólo todos aquellos aspectos diferenciales entre dos sociedades o grupos, 

sino más bien, y de manera específica, el tipo de relaciones que estabelecen 

tales diferencias, y por las cuales “se reconocen” y se constituyen las 

identidades.
59

 

 

Identidade e diferença são construções sociais e culturais, portanto, assim como a 

linguagem, são indeterminadas, instáveis e historicamente determinadas. Além disso, por 

serem produtos das relações sociais, identidade e diferença, inexoravelmente, estão 

perpassadas pelas relações de poder: 
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A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 

dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir acesso 

privilegiado aos bens sociais. A identidade e diferença estão, pois, em 

estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de 

marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. 

A identidade e diferença não são, nunca, inocentes
60

. 
 

 “A afirmação da identidade e a marcação da diferença
61

 implicam, sempre, as 

operações de incluir e excluir”
62

; para isso é preciso demarcar fronteiras e estabelecer “o que 

fica dentro e o que fica fora”
63

 e, por fim, identificar quem são “eles” e quem somos “nós”. 

Em poucas palavras, é preciso normatizar
64

, classificar, para construir identidades e 

diferenças; lembrando que classificar é hierarquizar e hierarquizar é dominar. 

 Conforme Tomaz Tadeu, “a mais importante forma de classificação é aquela que se 

estrutura em torno de oposições binárias”, nas quais, sempre, um elemento possui uma “carga 

positiva” e o outro elemento possui uma “carga negativa”, estando, portanto, tais elementos 

em assimetria, em desequilíbrio, um sempre em desvantagem em relação ao outro. 

A identidade hegemônica, afirma Tomaz Tadeu, “é permanentemente assombrada pelo 

seu Outro, sem cuja existência ela não faria sentido”
65

. Ainda no que diz respeito à presença 

do “Outro”, como contraponto para a construção, afirmação ou reafirmação das identidades, 

Woodward destaca que “uma identidade é sempre produzida em relação a uma outra”
66

. 

Não poderíamos deixar de destacar que “en la constitución de toda identidad, se 

encuentra de alguna manera codificado un proyecto (o contra-poryecto) de sociedad”
67

. 

Embora não esteja entre os objetivos deste trabalho investigar a existência de um projeto 
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identitário nas crônicas de Machado de Assis, acreditamos que ele exista, conforme já 

reiteramos. 

Machado afirmou, em 3 de janeiro de 1865, que “o homem corre a vida entre dois 

horizontes, o passado e o futuro, - a saudade e a esperança”
68

; por sua vez, Reinhart Koselleck 

reafirmou em termos muito próximos: “nossas duas categorias [experiência e expectativa
69

] 

indicam a condição humana universal”
70

. Ora, se o homem pauta suas ações entre estes dois 

horizontes (passado e futuro), isto é, entre “o espaço de experiência e o horizonte de 

expectativas”, significa que “a história concreta amadurece em meio a determinadas 

experiências e determinadas expectativas”
71

. Logo, a identidade – que é uma construção 

social, portanto histórica – é construída tendo em perspectiva não apenas o passado, como 

também o futuro. Esta conclusão, forçosamente, nos conduz à ideia de projeto
72

. 

Sobre a concepção de identidade nacional, podemos afirmar que, “em primeiro lugar, 

ela se refere às singularidades das nações”
73

. Além disso, as identidades nacionais são 

representações que, ao enfatizarem as supostas e generalizadas singularidades das nações – 
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tais como a língua
74

, os costumes, os hábitos, a história, os mitos – expressam o sentimento de 

pertencimento dos membros dessa nação: 

A identidade, devemos lembrar, constitui um patrimônio comum de 

símbolos e significados que condensam tanto a evocação da memória quanto 

um projeto de futuro. A identidade deve ser capaz de abranger e de 

incorporar os indivíduos na esfera pública. Isto se dá a partir de um discurso 

capaz de desenvolver princípios que legitimam o pertencimento. O processo 

de produção de pertencimento envolve mecanismos de inclusão e de 

exclusão, o sentimento de “nós” e de “eles”. A história, a geografia e a 

literatura foram áreas do saber que mais contribuíram para o conhecimento e 

para o reconhecimento do familiar e do estranho.
75

 
 

Ao reforçar o sentimento de pertencimento entre os membros de uma determinada 

nação, as identidades nacionais agem no sentido de reafirmar e reforçar os laços responsáveis 

pela manutenção de sua unidade. Além disso, as identidades nacionais podem atenuar tensões 

internas provocadas por diferenças – étnicas, políticas, corporativas, religiosas etc. – entre os 

sujeitos integrados pela nação. 

A propósito, é necessário tecermos algumas considerações acerca do processo 

histórico de busca e afirmação das nacionalidades e, também, acerca da história do termo 

“identidade nacional”, para embasar nosso propósito de problematizar essa questão nas 

crônicas machadianas. 

De acordo com Hobsbawm, “as aspirações de formar Estados-nações a partir de 

Estados que não fossem nações era um produto da Revolução Francesa. Precisamos, portanto, 

distinguir bem claramente a formação de nações e ‘nacionalismos
76

’”
77

. Nesse contexto, 

“mesmo significando outras coisas, 1848, a ‘primavera dos povos’, foi claramente, e 
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sobretudo em termos internacionais, uma afirmação de nacionalidade, ou melhor, de 

nacionalidades rivais”
78

. 

Por sua vez, como afirmou Hobsbawm acima, o processo de construção de 

nacionalidades – o “nation-making” – ocorreu no mundo inteiro, em períodos distintos. A 

propósito, René Rémond afirma que “o fato nacional, portanto, aparece em escala mundial e 

não constitui sua menor singularidade o fato de esse movimento, que representa a afirmação 

da particularidade, constituir-se talvez no fato mais universal da história”
79

.  

“O Estado é que faz a nação e não a nação, o Estado”
80

. No entanto, aflora a questão 

de como os Estados “construíram” suas nações? Com que instrumentos ou instituições? De 

modo sucinto, é possível afirmar que as instituições que contribuíram mais com o processo de 

construção das nações foram as “línguas nacionais”, as instituições de ensino, a imprensa, a 

cultura em geral e a história em particular.  

 No que se refere ao conceito de identidade
81

 nacional, Cristian Meier afirma que “o 

termo ‘identidade coletiva’ foi enunciado pela primeira vez logo após a Segunda Guerra 

Mundial”
82

. Ainda segundo Meier, é possível que a expressão “identidade nacional” tenha 

sido usada para “mascarar alguma coisa que, antigamente, era chamada de consciência 

nacional”
83

. 

 Sob o influxo dessa reflexões, acreditamos ser possível reconstruir ou 

“representificar”, a partir das representações do “Outro” e do “Nós” na obra de Machado de 

Assis, o que ele concebia como sendo a consciência nacional e que aqui denominamos de 

identidade nacional. Em suma, é com este suporte teórico que orientamos o processo de 

pesquisa e escrita deste trabalho, que é composto por duas partes, além da introdução e das 

considerações finais. 
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 A primeira parte – “A crônica e Machado de Assis” – divide-se em cinco tópicos. No 

primeiro tópico – “O sujeito da narrativa” –, abordamos de maneira sucinta a relação de 

Machado com o seu tempo e com a sociedade na qual estava inserido. No segundo tópico – 

“A reflexão sobre o nacional” –, destacamos a presença fulcral do Brasil na obra do escritor 

brasileiro. No terceiro tópico – “O mundo como contraponto” –, apontamos a presença 

sensível do mundo nas concepções e na obra de Machado de Assis. No quarto tópico – “A 

obra literária e o lugar social” –, indicamos os “lugares sociais” a partir dos quais Machado de 

Assis pensava e escrevia. No quinto tópico – “A crônica como fonte – O tempo feito texto” –, 

abordamos fundamentalmente o estatuto das fontes que utilizamos. Primeiramente, 

consideramos a tipologia das fontes adotadas e, a partir dessa concepção, apresentamos um 

conceito de História compatível com tal tipologia; delimitamos temporalmente este trabalho e, 

também, apresentamos os motivos que nos levaram a eleger as crônicas de Machado de Assis 

como fontes de pesquisa. Em seguida, apresentamos e discutimos algumas definições de 

crônica, inclusive algumas definições do próprio Machado. Na sequência, explicitamos a 

relação das crônicas de Machado de Assis com o tempo em que foram escritas e com a 

sociedade à qual se destinava; igualmente, tratamos da importância da crônica para o 

desenvolvimento literário de Machado de Assis e da importância deste para o 

desenvolvimento e consolidação da crônica no Brasil. Por fim, propusemos o alargamento do 

conceito de crônica.  

 Na segunda parte – “Identidade Nacional: um esboço à Machado” –, nos debruçamos 

sobre as crônicas de Machado de Assis, buscando indícios ou evidências que, primeiramente, 

corroborassem a ideia de que Machado de Assis refletiu e escreveu sobre temas concernentes 

à questão que consideramos como identidade nacional. Estabelecido este primeiro objetivo, 

arrostamos as crônicas de Machado de Assis em busca de referências diretas e indiretas à 

nacionalidade brasileira, com o intuito de, com estas referências, apresentar o que acreditamos 

ser a concepção de Machado de Assis acerca da identidade nacional brasileira. 

Antes de passarmos adiante, é importante ressaltar que conhecemos as fronteiras cada 

vez mais cambiantes entre a História e a Literatura. Afinal, segundo Machado, “a língua 

científica é diferente da literária. Nesta, a imaginação vai levando as palavras belas e 

brilhantes, faz imagens sobre imagens, adjetiva tudo, usa e abusa das reticências, se o autor 

gosta delas. Naquela, tudo é seco, exato e preciso”
84

. Embora ambas compartilhem o interesse 

pelo humano, se materializem por meio da narrativa e tenham outros elementos em comum, 
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isso não foi suficiente para manter a História e a Literatura abrigadas sob o mesmo estatuto. 

Segundo Virgínia Camilotti e Márcia Regina C. Naxara, o “apartamento entre história e 

literatura [se configurou][...] nas últimas décadas do século XIX”
85

. Mais recentemente há um 

reforçamento nessa aproximação, mas como o contexto que analisamos é o século XIX, 

endossamos a reflexão de Machado acima.   

Acreditamos que a legitimidade de um trabalho histórico não depende do que 

Machado chamou ironicamente de “estilo barbado próprio do ofício”
86

. Isto é, não é a estética, 

o estilo ou a aparência da escrita
87

 que devem determinar a validade e, consequentemente, a 

aceitação de um trabalho histórico, mas sim seu conteúdo: a clareza na exposição dos 

argumentos, a meticulosidade e a objetividade na execução dos procedimentos metodológicos 

e, sobretudo, a fundamentação dos argumentos e do trabalho como um todo em parâmetros 

documentais. 
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1 - A CRÔNICA E MACHADO DE ASSIS 

 

1.1 – O SUJEITO DA NARRATIVA 

 

Embora pareça “uma posição retrógrada querer inserir Machado no século XIX, em 

vez de transformá-lo em membro honorário do século XX”
 88

, é lícita a posição, visto que o 

próprio Machado a legitimou, ao afirmar que era seu desejo “ir sempre de mãos dadas com os 

meus contemporâneos”
89

. Machado também legitimou tal posição quando escreveu que “o 

que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do 

seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço”
90

.  

 Há pessoas que conseguem enxergar (metaforicamente) a realidade – em suas variadas 

dimensões: social, política, econômica, cultural etc. – com maior nitidez e profundidade; 

acreditamos que Machado de Assis tenha sido dotado dessa capacidade no mais alto grau e 

por isso se tornou um clássico. 

 No que se refere à maneira como Machado enxergava o mundo, Bosi assevera: 

“Machado educara o seu olhar em valores e modos de pensar que vinham da tradição analítica 

e moral seis-setecentista [...] que permearam o seu distanciamento estratégico e deram à sua 

linguagem um quê de discreto e picante que pode até parecer clássico”
91

. Nesse passo, Faoro 

acrescenta: 

 Moralista não quer dizer moralizador, pregador da moral ou censor de 

costumes. O moralismo nada tem com a moral, mas tem muito a ver com os 

costumes, mores, isto é, “com o gênero de vida e a maneira de ser do homem 

na realidade concreta, que pode ser imoral. Os moralistas não são 

educadores, nem professores de ética. São observadores, analistas, pintores 

do homem. Infinita é a sua tarefa. Seu estudo se dedica à complicação total 

da natureza contraditória e da condição banal e concreta do homem, que não 

se revela senão quando a ética se retira para deixar campo livre à observação 

não preconcebida do real”. 

 Mas, na visão do mundo do moralista há uma dualidade essencial, 

dificilmente conciliável, que a filosofia monista mal encobre. Os costumes 

se movem sobre a força das paixões e dos sentimentos. Pisando nesse terreno 

fluido, não aceita o constrangimento da conduta por obra das relações 

sociais, das instituições e das organizações. O homem se explica e se revela 

no costume – versão única de sua natureza, a natureza social e a natureza 

espiritual.
92
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 Todavia, mesmo tendo a capacidade de enxergar e pensar seu tempo com maior 

agudeza, Machado de Assis estava inserido no universo conceitual, linguístico e mental 

específico de sua época e de seu lugar (social
93

 e geográfico
94

), visto que “as experiências 

individuais são sempre inscritas no interior de modelos e de normas compartilhadas”
95

; logo, 

a sua produção literária está marcada por essas especificidades e só pode ser compreendida 

levando-se em conta tais especificidades. 

 Contudo, se é legítimo considerarmos Machado de Assis um homem do século XIX, 

não é menos legítimo considerarmos o século XIX o século de Machado de Assis, visto que 

“a época determina o escritor, mas este, por um jogo sutil, dela se liberta e a modifica por seu 

turno”
96

.  

Qualquer afirmação sobre Machado de Assis, sobre sua personalidade ou seu caráter, 

sobre suas capacidades ou debilidades é uma tarefa difícil. São muitas as biografias
97

 sobre o 

autor e mais numerosas ainda as divergências e discrepâncias entre elas. Portanto, devemos 

ser cautelosos para não incorrermos no equívoco comum de deduzir ou “enxergar” na obra de 

ficção “a figura fictícia de seu criador”
98

, tampouco pressupormos unidade ou coerência 

necessária entre a obra de Machado e sua vida. 

A relação vida-obra não é explícita ou transparente e a “transposição brutal da obra 

para a vida do escritor não nos pode oferecer uma base segura [...]. Na sua correspondência 

[por exemplo], ele forneceu mais revelações sobre sua saúde do que sobre o sentido profundo 

da sua obra”
99

. Por esse motivo, “é contra a vontade do autor que os seus textos nos 

esclarecem sobre ele”
100

, mas ainda assim esclarecem. Se a obra, mesmo contra a vontade do 

autor, esclarece sobre sua vida, necessariamente, a vida pode ajudar a esclarecer a obra. Com 

efeito, a vida do funcionário Machado de Assis ajudou Chalhoub a esclarecer elementos de 

sua obra. 

No livro Machado de Assis Historiador, Sidney Chalhoub indicou que, como 

funcionário da segunda seção da Diretoria da Agricultura do Ministério da Agricultura, 
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Machado tinha que lidar diariamente – analisando e emitindo pareceres técnicos – com 

assuntos e questões tais como a política de terras e escravidão. Tais temas, segundo Chalhoub, 

estiveram presentes em seus romances e frequentemente, acrescentamos, foram tratados em 

suas crônicas. 

 Assim, podemos realizar uma abordagem que nos permita uma aproximação e uma 

interpretação judiciosas, sem, contudo, transformar Machado de Assis “no que queremos que 

ele tenha sido, em algo diferente do que ele foi, conforme os limites que a nossa 

incompreensão nos permite conceber”
101

. 

 

 

1.2 – A REFLEXÃO SOBRE O NACIONAL 

 

Alfredo Bosi, entre outros, foi categórico ao afirmar que é “intoxicante a presença da 

vida nacional na obra do bruxo de Cosme Velho”
102

. Roberto Schwarz, por seu turno, afirma 

que “Machado montava um dispositivo literário mais chegado à nossa realidade”
103

.  

Por sua vez, Jean Michel-Massa acrescentou um detalhe instigante ao afirmar que 

“Machado de Assis é, ao mesmo tempo, muito brasileiro e o menos brasileiro dos grandes 

escritores brasileiros”
104

. Esta afirmação talvez se justifique se levarmos em consideração que 

Machado escreveu que devemos “exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, 

que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no 

tempo e no espaço”
105

. Exigir sentimento íntimo é exigir essência, não aparência. Portanto, 

nada mais natural do que Machado “parecer” menos brasileiro, nesse sentido, devido à sua 

verve crítica sobre vários aspectos da brasilidade. 

Talvez, por exigir de si mesmo o tal sentimento íntimo, Machado tenha desenvolvido 

o que Roberto Schwarz denomina de “brasilidade sem pitoresco, que todos reconhecem a 

Machado, e que ele próprio ambicionava”
106

. Como a própria expressão indica, brasilidade 

sem pitoresco pode ser uma concepção de identidade nacional menos carregada de cores, 
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menos exagerada, menos romântica, porque “para Machado, [...] o romantismo é, como o 

próprio diabo, ou Quincas Borba, ou Marcolini, um Pai das Mentiras”
107

.  

No mesmo sentido, Barretto Filho afirma que Machado de Assis evitou  

o brasileirismo pictórico e primitivista dos românticos, para nos dar uma 

visão menos idílica de nós mesmos
108

, [e por isso] foi a sua versão que veio a 

convencer e repercutir duravelmente. Enquanto o Brasil dos românticos e 

dos indianistas nos parece cada vez mais distante da realidade, o de Machado 

ganha em propriedade à medida que passam os anos.
109

 

 

Ainda no que se refere ao que Roberto Schwarz chama de “brasilidade sem pitoresco”, 

isto é, uma representação menos rebuscada da sociedade brasileira por parte de Machado de 

Assis, José Veríssimo afirma que há nas obras de Machado “uma clara intuição das nossas 

íntimas peculiaridades nacionais”
110

. Por isso, podemos considerá-lo, se quisermos,  

o mais intimamente nacional dos nossos romancistas, se não procurarmos o 

nacionalismo somente nas exterioridades pitorescas da vida ou nos traços 

mais notórios do indivíduo ou do meio. Como o que sobretudo lhe 

interessava é a alma das coisas e dos homens, é ela que ele procura exprimir 

e que geralmente exprime com insigne engenho e arte.
111

 

   

Podemos afirmar que os personagens criados por Machado de Assis não são dotados 

de características que ele não via e não reconhecia como genuinamente brasileiras. Para o 

autor, as características que ele atribuía aos seus personagens deveriam manter, por assim 

dizer, um lastro na realidade social brasileira de sua época.  

Assim, é possível afirmar sobre Machado de Assis, aquilo que ele disse em discurso 

no lançamento da primeira pedra da estátua de José de Alencar: “Nenhum escritor teve em 

mais alto grau a alma brasileira. E não só porque houvesse tratado assuntos nossos. Há um 

modo de ver e de sentir, que dá a nota íntima da nacionalidade, independente da face externa 

das cousas”
112

.  

De fato, “a ideia de pátria, o destino do Brasil, o seu futuro como nação, não foram 

preocupações estranhas ao seu [de Machado] espírito”
113

, segundo Magalhães Júnior. 

Reforçando esta opinião, Gledson afirma que “uma das constantes na posição política de 
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Machado é a preocupação com a unidade do Brasil”
114

 e, por extensão, com a identidade 

nacional, uma vez que “a questão da identidade nacional [...] frequentemente tem preocupado 

os intelectuais latino-americanos desde a Independência”
115

. Aliás, Maria Lígia Coelho Prado, 

em termos muito próximos afirma que: 

Construir as nacionalidades
116

. Despertar no “povo” o sentimento de 

lealdade à Pátria. Consagrá-la como entidade superior aos desejos e 

interesses individuais. Escrever a História das novas nações, identificar e dar 

forma a seus heróis. Essas foram algumas das tarefas a que se dedicaram 

políticos, publicistas, historiadores, homens e mulheres letrados e artistas 

nos mais diversos países da América Latina, após a conquista da 

independência
117

. 
  

A preocupação em desempenhar bem estas tarefas estava baseada, entre outras coisas, 

nas ameaças que surgiam à medida que novas nações iam-se constituindo e consolidando. 

Qualquer identidade é construída tendo como referência outras identidades, tidas como 

diferentes. Além disso, a afirmação da identidade só faz sentido e se reforça se existir uma 

ameaça real ou imaginária à sua integridade.  

A partir da proclamação de sua independência, em 1822, o Brasil, em alguns 

momentos do século XIX, teve não apenas a sua embrionária autonomia ameaçada; houve 

também a possibilidade de fragmentação de sua unidade ou integridade física (geográfica): 

em 1824, a Confederação do Equador; em 1831, a Abdicação; 1835, a Cabanagem; 1835, a 

Revolta dos Farrapos; 1848, a Revolução Praieira; 1888, a Abolição da Escravatura; 1889, a 

Proclamação da República.  

Entretanto, outras ocorrências ofereceram a Machado a oportunidade de afirmar ou 

contrapor a identidade nacional, tais como o imperialismo das potências europeias, o advento 

da Doutrina Monroe
118

, a questão Christie, a questão da Ilha de Trindade, os processos 

migratórios, a Guerra da Criméia, entre outras. 
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Machado (1839-1908) viveu num período em que o Brasil ainda estava se constituindo 

enquanto nação. “O Brasil apenas começava a adquirir a ossatura de um verdadeiro Estado, 

em que a nossa civilização se encontrava ainda embrionária [...]. Quando nasceu Machado de 

Assis, o Brasil tinha apenas dezessete anos de vida como nação independente”
119

.  

A despeito de ter adquirido sua independência há então pouco tempo, o Brasil vinha 

sofrendo ameaças – tanto internas, quanto externas – e por isso necessitava com urgência que 

sua identidade fosse reforçada e reafirmada. A propósito, Oliveira Lima afirma:  

[Nas primeiras décadas do Império, uma das ideias fundamentais] da 

inteligência brasileira foi o nacionalismo, reação perfeitamente natural 

contra a sujeição colonial. Este nacionalismo inspirou a política, tendo por 

princípio oposto o estrangeirismo. Até 1848 pode mesmo dizer-se que foi 

vibrante e combativo. Tendeu depois a abrandar, deixando de ser agressivo e 

passando sobretudo a impregnar as letras, expressão, como deviam sê-lo, do 

sentimento geral.
120

 

 

Diante dessa assertiva, fica patente que “Machado não foi um negador, mas um 

construtor”
121

 da nacionalidade; em outras palavras, foi um construtor no “domínio do 

pensamento nacional, bem como a fervorosa exaltação de tudo quanto, a seu ver, contribuía 

para consolidar os laços da unidade brasileira”
122

. 

Machado de Assis acreditava que a cultura, a arte, seria capaz de ajudar a formar a 

nação e, consequentemente, a nacionalidade. Noutras palavras, para ele “as musas também 

nutrem a alma nacional”
123

. 

Como exemplo de que Machado de Assis acreditava que a arte fosse capaz de ajudar a 

forjar a nação, citamos parte da crônica publicada no dia 20 de setembro de 1896, na qual 

Machado abordou a comoção nacional e os sentimentos de fraternidade suscitados pela morte 

do maestro Carlos Gomes: 
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Não atenteis somente para a linguagem dos dous Estados, um dos quais 

reconhece implicitamente ao outro o direito de guardar Carlos Gomes, pois 

que ele aí morreu, e o outro acha justo restituí-lo àquele onde ele viu a luz. 

Atentai, mais que tudo, para esse sentimento de unidade nacional, que a 

política pode alterar ou afrouxar, mas que a arte afirma e confirma, sem 

restrição de espécie alguma, sem desacordos, sem contrastes de opinião. A 

dor é brasileira. Quando se fez a eleição do presidente da República, o Pará 

deu o voto a um filho seu, certo embora de que lhe não caberia o governo da 

União; divergiu de S. Paulo. A república da arte é anterior às nossas 

constituições e superior às nossas competências. O que o Pará fez pelo 

ilustre paulista mostra a todos nós que há um só paraense e um só paulista, 

que é este Brasil
124

. 
 

Se por um lado a arte e a cultura em geral ajudaram a formar a nação ou a estreitar os 

laços da unidade nacional, por outro, a literatura, inclusive a crônica, contribuiu para o 

desenvolvimento da cultura
125

, que, por sua vez, mapeia distintos caminhos que reforçam essa 

mesma noção inclusiva de nação. 

 

 

1.3 – O MUNDO COMO CONTRAPONTO 

 

Machado de Assis pode ser considerado um viajante em sentido amplo, isto porque, 

por meio da leitura, mantinha contato permanente e estreito, tanto com o exterior como com o 

interior do Brasil. Machado tinha o hábito de ler e citar em suas crônicas diversos jornais 

publicados na corte, entre eles: a Gazeta de Notícias, o Jornal do Commercio, O País, O 

Tempo, o Diário de Notícias, o Jornal do Brasil, A Cidade do Rio. Também lia os que eram 

publicados nas Províncias. Além disso, lia com frequência jornais de língua estrangeira, tais 

como: o Rio-Post [jornal da colônia alemã], The Times, Daily News, Rio News, [jornais de 

língua inglesa] Le Brésil, Le Nouvelliste de Rio de Janeiro, Revue des Deux Mondes [jornais e 

revista escritos em francês] etc. 

 Ao longo do tempo em que Machado de Assis escreveu, “à supremacia econômica da 

Inglaterra
126

 contrapunha-se a hegemonia cultural francesa. Durante o século XIX, foi a 
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França
127

, como difusora da cultura ocidental, que exerceu profundo impacto na cultura 

brasileira”
128

. Desse modo, o Brasil esteve sujeito “ao condicionamento de forças dominantes 

exteriores”
129

 e inserido em uma rede de “consumo”
130

 de diversas representações – entre 

elas, as representações acerca do Oriente, o “outro” por excelência do mundo ocidental – 

produzidas por essas duas potências (e por outras) que mantinham estreitas relações com o 

país. 

 Ademais, para que essas representações fossem assimiladas e compreendidas era 

necessário que fossem adaptadas, “traduzidas” – ou nas palavras de Chartier, apropriadas
131

 –, 

para a sociedade local. Machado de Assis, além de “traduzir”, produziu e reproduziu 

representações acerca de diversos “Outros” que apresentavam-se como o contraponto ou o 

exterior constitutivo para a construção de sua concepção de identidade nacional. 

 Contudo, afirmar que Machado de Assis produziu e reproduziu representações do 

“Outro” não significa que ele acreditava que todas essas representações fossem a expressão da 

verdade. Machado de Assis sabia que o “Outro” era mais uma construção, uma criação, uma 

figura, caso contrário não teria escrito, numa crônica publicada em 3 de julho de 1864, que 

“escreve-se na Europa tanta barbaridade, o que não sai de falso e de imaginoso quando entram 

lá na apreciação da vida íntima dos povos desta banda?”
132

.  

Ora, se ele estava convicto de que na Europa se escrevia incorretamente sobre a 

América, é muito provável que para ele muito do que a Europa escrevia sobre os “Outros” 

deveria, igualmente, ser produto da imaginação.  

Além de representações, o Brasil “consumia” teorias produzidas pelas referidas 

potências ocidentais. Entre essas teorias, a que mais se relaciona com a questão e as reflexões 

de Machado acerca das identidades é aquela que podemos denominar de teoria do clima. A 

teoria do clima é uma corrente de pensamentos e reflexões que estabelecem e defendem a 

ideia de que o clima é determinante para a constituição física e “moral” (personalidade) das 

sociedades humanas. Essa tese determinista perpassou a reflexão de muitos intelectuais até as 
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primeiras décadas do século XX e por isso requer uma reflexão mais acurada, que buscamos 

explicitar nessa extensa citação:  

O ar frio comprime as extremidades das fibras externas de nosso 

corpo; isso aumenta sua energia e favorece o retorno do sangue das 

extremidades para o coração. Ele diminui a extensão dessas mesmas fibras; 

portanto, aumenta também com isso sua força. O ar quente, ao contrário, 

relaxa as extremidade das fibras e as alonga; diminui, portanto, sua força e 

energia. 

Tem-se, assim, mais vigor nos climas frios. A ação do coração e a 

reação das extremidades das fibras efetuam-se melhor, os licores estão em 

melhor equilíbrio, o sangue mais bem orientado para o coração e, 

reciprocamente, o coração é mais potente. Esta força maior deve produzir 

muitos efeitos. Por exemplo: mais confiança em si mesmo, isto é, mais 

coragem; mais conhecimento de sua superioridade, isto é, menos desejo de 

vingança; mais certeza de sua segurança, isto é, mais franqueza, menos 

suspeitas, menos política, menos malícia. Enfim, isso deve formar caracteres 

bem diferentes. Colocai um homem num lugar quente e fechado e ele 

sofrerá, pelos motivos que acabo de expor, um grande enfraquecimento do 

coração. Se, nessa circunstância, lhe propusermos uma ação ousada, creio 

que ele estará muito pouco disposto; temerá tudo porque sentirá que nada 

pode. Os povos das regiões quentes são tímidos como os anciões; os das 

regiões frias são corajosos como os jovens.  Se prestarmos atenção às 

últimas guerras, que são as que mais temos sob a vista e nas quais podemos 

melhor perceber certos efeitos superficiais, imperceptíveis de longe, 

perceberemos claramente que os povos do Norte, transportados para as 

regiões do Sul, aí não praticaram tão belas ações como seus compatriotas 

que, combatendo em seu próprio clima, desfrutavam de toda a sua coragem. 

[...] 

Nas regiões frias, as borlas nervosas são menos desabrochadas; 

entranham-se nas suas bainhas, onde estão ao abrigo da ação dos objetos 

exteriores. As sensações são, portanto, menos vivas. 

Ter-se-á, nas regiões frias, poucas sensibilidades para os prazeres; 

ela será maior nas regiões temperadas; nas regiões quentes, será exagerada. 

Tal como diferenciamos os climas pelos graus de latitude, poderíamos 

diferenciá-los, por assim dizer, pelos graus de sensibilidade. Assisti a óperas 

na Inglaterra e na Itália; eram as mesmas peças e os mesmos personagens, 

mas a própria música produz efeitos tão diferentes sobre as duas nações: um 

é tão calma e a outra tapo arrebatada, que isso parece inconcebível. 

Acontece a mesma coisa com a dor; ela é excitada em nós pelo 

dilaceramento de alguma fibra de nosso corpo. O autor da Natureza 

estabeleceu que essa dor seria mais forte à medida que as perturbações fosse 

maiores. Ora, é evidente que os grandes corpos e as fibras grosseiras dos 

povos do Norte são menos capazes de perturbações do que as fibras 

delicadas das regiões quentes. Naqueles, portanto, a alma é menos sensível à 

dor. É necessário escorchar um moscovita para dar-lhe sentimento. 

Com a delicadeza de órgãos que há nas regiões quentes a alma é 

soberanamente comovida por tudo que diz respeito à união dos dois sexos; 

tudo leva a esse objetivo. 

Nos climas do Norte, a física do amor mal tem força para se tornar 

bem sensível. Nos climas temperados o amor, acompanhado de mil 

acessórios, torna-se agradável pelas coisas que inicialmente parecem ser ele 

próprio, e que ainda não o são: nos climas mais quentes, ama-se o amor em 

si; ele é a única causa da felicidade; é a vida. 
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Nos países do Sul, uma máquina delicada, fraca mas sensível, 

entrega-se a um amor que, num serralho, nasce e acalma-se incessantemente, 

ou se entrega a um amor que, deixando às mulheres grande independência, 

está sujeito a mil perturbações. Nos países do Norte, uma máquina sadia e 

bem constituída, mas rude, encontra seus prazeres em tudo que pode colocar 

os espíritos em movimento: a caça, as viagens, a guerra, o vinho. Encontrais, 

nos climas do Norte
133

, povos que têm poucos vícios, muitas virtudes, 

sinceridade e franqueza. Aproximai-vos dos países do Sul e acreditareis 

afastar-vos da própria moral: as paixões mais ardentes multiplicarão os 

crimes; cada um procurará tomar sobre os demais todas as vantagens que 

podem favorecer essas mesmas paixões. Nas regiões temperadas, vereis 

povos inconstantes em suas maneiras, nos próprios vícios e em suas virtudes. 

O clima não possui uma qualidade assaz determinada para fixá-los em si 

mesmos. 

O calor do clima pode ser tão excessivo que o corpo ficará 

totalmente sem força. Então, o desânimo atingirá o próprio espírito; 

nenhuma curiosidade, nenhum nobre empreendimento, nenhum sentimento 

generoso; as disposições serão todas passivas; a preguiça será a felicidade; a 

maioria dos castigos serão menos difíceis de sustentar do que a ação da 

alma, e a servidão menos insuportável do que a força do espírito que é 

necessária para conduzir a si mesmo
134

. 

 

Certamente ideias como essa receberam guarida nas analises sobre o povo brasileiro, 

sobretudo nos oitocentos. Pedro Moacir Campos afirma que “imenso revela-se o campo de 

pesquisa, se pretendemos chegar ao caleidoscópio da imagem brasileira, tal como o viam os 

europeus da primeira metade do século XIX”
135

. Um pouco adiante acrescenta: “Concebemos 

com facilidade, nestas circunstâncias, quão vaga deveria ser, nas amplas camadas da 

população, a idéia de uma região chamada Brasil”
136

. Por esse motivo, segundo Campos, “era 

em função desses esboços imaginários
137

 que a Europa, quase sempre, pensava e agia frente 

ao Brasil”
138

. Não obstante, segundo Ilmar Rohloff de Mattos, a recíproca era verdadeira: 

No Parlamento, nas casas, nos pasquins e até mesmo nas ruas e 

praças públicas, aqueles que pretendiam dirigir os destinos de uma sociedade 

que julgava ter completado sua emancipação da tutela metropolitana, 

expunham suas idéias e programas, procuravam viver seus sonhos e utopias, 

expressando seus temores e angústias. Servindo-se de imagens e conceitos 

cunhados em países distantes, buscavam referências para a compreensão do 

quadro em que se moviam, assim procuravam ser semelhantes às nações que 

se apresentavam como portadoras de uma civilização.
139
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Roberto Ventura afirma que, naquele momento, a visão dos europeus sobre a América 

e seus habitante “oscila entre a imagem positiva da felicidade natural e inocente dos 

habitantes de clima fértil, e a condenação dos seus costumes bárbaros”
140

. No mesmo sentido 

aponta Campos ao afirmar que: 

Admitindo-se o progresso como o mais alto benefício que a história 

pudesse apresentar ao homem, teríamos um ponto de vista negativo para a 

avaliação de um continente como a América, amplamente dominado pelo 

primitivismo de seus habitantes. Ao contrário, repelindo-se o progresso, 

fazia-se a crítica à sociedade européia e ver-se-ia o quadro da América 

indígena como algo em condições de lembrar o paraíso de uma humanidade 

inocente e pura, vivendo na intimidade da natureza. Um terceiro ângulo 

descobre-se, em fins do século XVIII, em ligação com a idéia de progresso, 

aliás. Trata-se daquele em que se colocam os crentes no futuro da 

humanidade, mas que acham mais fácil realizá-lo em solo virgem, não 

maculado pelos vícios da sociedade européia. Na América achava-se a 

oportunidade para concretização de seus ideais: repelia-se a tese da 

excelência do selvagem, via-se na América, assim, uma espécie de Terra 

Prometida, de continente do futuro.
141

 
 

Embora Machado certa vez tenha afirmado que “escreve-se na Europa tanta 

barbaridade, o que não sai de falso e de imaginoso quando entram lá na apreciação da vida 

íntima dos povos desta banda?”
142

, as informações contidas nos parágrafos anteriores são 

importantes porque, considerando a posição de subordinação em que se encontrava no cenário 

internacional no século XIX, necessariamente a intelectualidade brasileira sentia-se compelida 

a reproduzir – e, com efeito, reproduziu – grande parte do discurso que se produzia na Europa 

a seu respeito. Em virtude disso, consoante Roberto Ventura: 

Produz-se, a partir da idealização das metrópoles, uma espécie de 

auto-exotismo, em que o intelectual “periférico” percebe a realidade que o 

circunda como “exótica”. O exotismo permite, por um lado, o 

distanciamento ante os costumes da própria sociedade, trazendo um olhar 

antropológico. Por outro, introduz negatividade na auto-representação, que 

leva à visão etnocêntrica das culturas populares de origem africana, indígena 

ou mista
143

. 
 

Acreditamos que as considerações de Ventura com relação ao “auto-exotismo”, ao 

“olhar antropológico” e à “negatividade da auto-representação” são pertinentes e fazem 

sentido no que diz respeito às representações da identidade nacional contidas nas crônicas de 

Machado de Assis.  
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1.4 – A OBRA LITERÁRIA E O LUGAR SOCIAL 

 

De acordo com Raymundo Faoro, “à força de conceitos e de elaborações mentais 

separou-se obra literária do mundo social, interpondo, entre as duas categorias, o vácuo”
144

. 

Todavia, dada a insustentabilidade do vácuo e sob as novas vertentes culturais, Gledson 

aproxima obra e sociedade ao afirmar, por exemplo, que Machado “queria retratar, em seus 

romances, a verdadeira natureza de toda uma sociedade”
145

 e de toda uma época, visto que “o 

século XIX está bem presente na ficção do escritor”
146

. Assim, tanto nos romances quanto nas 

crônicas, Machado de Assis “compôs uma obra representativa do meio e do século”
147

. 

Ainda no que se refere à relação obra-sociedade, Michel de Certeau assevera que o 

lugar social a partir do qual os indivíduos pensam, falam ou escrevem é indelével; para ele, 

“todo sistema de pensamento está referido a ‘lugares’ sociais, econômicos, culturais, etc.”
148

. 

Em decorrência disso, os lugares impõem limites a toda modalidade de escrita. No caso das 

crônicas de Machado, o limite mais visível estava relacionado à licitude de determinados 

temas. Isso porque o jornal naquela época era praticamente refém das assinaturas e “qualquer 

infração ao código tácito que regia os costumes da sociedade brasileira acarretava da parte dos 

que pagavam a assinatura a ameaça de uma automática rescisão”
149

. 

 Machado conhecia este limite, pois o ironizou na crônica do dia 10 de novembro de 

1867, quando afirmou que tinha “recebido algumas cartas de censura” que o acusavam “de 

querer mal ao Alcazar”
150

. Então, transcreveu uma dessas supostas cartas, que aparentemente 

foi “engendrada pelo cronista”
151

. Vejamos o trecho que nos interessa neste momento: 

“Ouve, pois; deixa de continuar por esse caminho. Talvez não seja 

isso mais do que uma afrosa mania de dizer mal de tudo; mas enfim, é 

necessário ter misericórdia um dia. Não é chic falar assim; muita gente pode 

achar isso um tic engraçado; eu acho que é une scie. 

“D’ailleurs, trata-se também dos teus interesses; a minha assinatura é 

condicional; se queres que eu continue, sê discreto. Do contrário, tomo o 

meu chapéu, e... je me la brise! 
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“A toi. 

      J. Barreto.”
152

 

 

 A ameaça de suspensão da assinatura, porém, não era o único nem o maior perigo 

oferecido pelo lugar político-social de onde Machado falava e escrevia. Em muitos 

momentos, “a situação política sob a qual Machado escrevia era, de fato, tensa”
153

, como por 

exemplo, durante a Guerra do Paraguai, às vésperas da Abolição e da Proclamação da 

República, durante o governo Floriano Peixoto; nesse período, inclusive, a Gazeta de 

Notícias
154

 “foi suspensa por um mês, ao desafiar a rígida censura governamental durante a 

Revolta da Armada”
155

. 

Ademais, Machado estava inserido em um outro “lugar”, com cujas interdições
156

 ele 

tinha que se preocupar e tomar cuidado: o lugar de funcionário público. Afinal, eram as suas 

atividades como funcionário público que lhe garantiam a renda necessária e, 

consequentemente, a estabilidade econômica que lhe possibilitou se dedicar às letras.  

A interdição que o “lugar” de funcionário público impunha, principalmente naquela 

época, é óbvia: como criticar as ações do governo, participando dele? Mesmo que Machado 

escrevesse sob pseudônimo era grande o risco de exoneração. A propósito, Magalhães Júnior 

informa sobre uma campanha, promovida por Apulco de Castro, pedindo a demissão de 

Machado de Assis: 

O ataque, que, aliás, envolvia a própria vida íntima de Machado, 

revelando-lhe amores encobertos, terminava com estas palavras: “O 

Machado ex-oficial de gabinete de um ex-ministro, escreve balas de 

estalo
157

! Ora, o Machado de Assis! Sr. Ministro da Agricultura: Vossa 

Excelência deve demitir o Machado, porque este empregado público 

desmoraliza-o, desmoralizando o governo de que Vossa Excelência faz 

parte, escrevendo balas de estalo”
158

. 
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 A escrita “pública” sempre esteve condicionada à linha editorial desses veículos de 

comunicação e a dependência pecuniária, seja de assinaturas, seja de propaganda condicionou 

os temas em debate. Contudo, era possível subverter esses limites e a verve machadiana 

seguiu seu curso, servindo-se dos meandros que o domínio acurado da língua pátria lhe 

permitiu, sobretudo por meio da crônica.  

 

 

1.5 - A CRÔNICA COMO FONTE: “O TEMPO FEITO TEXTO” 

 

Não obstante algumas concepções contrárias, a Literatura mantém com a sociedade 

uma relação estreita; consequentemente, mantém o mesmo tipo de relação com a História. De 

acordo com Edward Said, não podemos concordar com a suposição de “que a literatura e a 

cultura são, política e até historicamente, inocentes”. Pelo contrário, “a sociedade e a cultura 

literária só podem ser entendidas e estudadas juntas”
159

. 

 Assim, quando trabalhamos com literatura, levamos em consideração o alargamento 

das noções de fonte e documento e, ainda, assumimos “posturas epistemológicas que diluam 

[diluem] fronteiras e que, em parte, relativizem [relativizam] a dualidade verdade/ficção, [...], 

ciência ou arte”
160

, conscientes de que “nenhum texto – mesmo aparentemente mais 

documental, mesmo o mais ‘objetivo’ [...] – mantém uma relação transparente com a 

realidade que apreende”
161

. 

Concebamos a História “enquanto uma narrativa, tramada e tecida a partir dos 

fragmentos que a documentam, que se querem e são vistas como portadoras de sentido e, para 

além disso, possuem e devem possuir sentidos plausíveis”
162

. São os “vestígios ou indícios 

que permitem a reconstrução sempre submetida a controlo, das realidades que os 

produziram”
163

.  

 Ao elencarmos essas coleções de crônicas, não temos a pretensão de esgotar o tema 

que examinamos nas mesmas. Nossa intenção é apenas nos resguardar dos riscos e prejuízos 

que um recorte incorreto pode provocar. Ademais, um dos nossos objetivos é observar as 
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oscilações, as transformações e as ambiguidades que perpassam a concepção machadiana de 

identidade nacional. 

 Elegemos as crônicas por diversos motivos. Primeiramente, porque, de acordo com 

Daniela Mantarro Callipo, “a crônica machadiana tem valor de documento histórico 

indiscutível e uma fascinante profundidade literária sob uma forma simples, familiar, 

corriqueira”
164

. 

 Segundo, porque as crônicas de Machado de Assis abordam diversos assuntos ou 

acontecimentos contemporâneos que mantinham alguma relação com a sociedade ou que 

repercutiam nela. Comumente, numa mesma crônica, Machado tratava de diversos assuntos 

conectando-os, às vezes, das maneiras mais inusitadas, pois como destacou na crônica de 10 

de julho de 1864: “O folhetim é homem, e nada do que é humano lhe é desconhecido”
165

. A 

propósito, talvez esta expressão seja a que mais se aproxime de uma possível conceituação 

das crônicas de Machado de Assis.  

 O terceiro motivo está no fato de que, segundo Gledson, “é espantoso como se tem 

estudado pouco, de maneira mais séria, o jornalismo de Machado”
166

. Diante dessa 

constatação, reforçamos o nosso propósito de estudar as crônicas, pois vislumbramos a 

oportunidade de oferecer uma contribuição, a partir desse exercício metodológico. 

 Quarto, porque acreditamos – alicerçados ainda em John Gledson – que as “crônicas 

[...] podem revelar-nos alguns traços, menos do ser humano, extremamente cioso da sua 

privacidade, do que do pensador”
167

, uma vez que elas “são fontes mais seguras”
168

 e, 

também, “são um meio privilegiado de entender a interação multifacetada entre o escritor e o 

mundo público em que se movia”
169

.  

Além da interação entre o escritor e o mundo público, havia a relação escritor-leitor. 

Esta relação era de tal modo estreita que reportando a Chalhoub, Neves e Pereira, reiteramos 

que “a crônica era gênero dialógico por excelência”
170

. Além disso, as crônicas “apesar das 

baixas taxas de escolaridade e alfabetização [no país], já se mostravam em fins do século XIX 

capazes de atingir, com sua influência, os mais diversos grupos sociais – fato explicado por 
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hábitos como a leitura em voz alta e pela rápida difusão daquilo que era publicado”
171

. Desse 

modo, o fato de considerarmos a influência que a crônica exercia sobre a sociedade do século 

XIX e vice-versa, pode ser apontado como o quinto ponto do nosso arrazoado. 

O sexto motivo que contribuiu para a escolha apoia-se na ideia, também defendida por 

Gledson de que Machado “tinha uma memória política maior e um sentimento histórico mais 

afinado do que os seus compatriotas”
172

. No que se refere às crônicas, mais especificamente, 

Gledson garante que Machado tinha “uma percepção muito aguda dos eventos”
173

.  

Inclusive, em vão procuramos nas definições de crônica uma que a caracterizasse 

como a materialização de uma visão ou de uma leitura aguda da realidade. Isto porque 

consideramos a palavra crônica sinônimo de aguda, grave. Frequentemente dizemos: “doença 

crônica”, “situação crônica” etc. Por esse motivo, por assim dizer filológico, e pelas 

características da crônica de Machado, pensávamos que o gênero crônica pressupunha uma 

agudeza de percepção, uma gravidade (mesmo que muitas vezes irônica ou cômica
174

) na 

abordagem do temas. Porém, constatamos que não há essa associação; talvez porque Machado 

fosse míope, ele próprio escreveu, numa de suas últimas crônicas, em 11 de novembro de 

1900, que enxergava onde a maioria não era capaz:  

Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o 

nariz, aí entra o meu, com curiosidade estreita e aguda que descobre o 

encoberto. Daí vem que, enquanto o telégrafo nos dava notícias tão graves 

como a taxa francesa sobre a falta de filhos e o suicídio do chefe de polícia 

paraguaio, cousas que entram pelos olhos, eu apertei os meus para ver 

cousas miúdas, cousas que escapam ao maior número, cousas de míopes. A 

vantagem dos míopes é enxergar onde as grandes vistas não pegam.
175

 
 

 Existem muitas, melhor dizendo, existem inúmeras definições para o gênero crônica. 

Algumas delas se tornaram clássicas; um exemplo é a definição dada por Antônio Cândido, 

no famoso artigo-prefácio intitulado A vida ao rés-do-chão. É uma definição satisfatória, 

desde que não levemos em consideração as crônicas de Machado de Assis. 
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 “De início – começos do século XIX – le feuilleton designava um lugar preciso do 

jornal: o rez-de-chaussée – rés-do-chão, rodapé, geralmente da primeira página. Tem um 

finalidade precisa: é um espaço vazio destinado ao entretenimento”
176

, é o que aponta Marlyse 

Meyer. Nessa passagem, Meyer apenas indica uma data de surgimento aproximada para a 

crônica, a posição que ela ocupava no jornal no início e a função que ela desempenhava, 

também no início. 

 Na definição de Antônio Cândido, a crônica é caracterizada como “um gênero 

menor”
177

. Acreditamos que as crônicas possam ter sido caracterizadas assim pelo fato de se 

considerar que, diferente dos romances e contos, “não foram escritas para a posteridade”
178

, 

ou talvez pelo fato de terem tido sua origem e suporte no jornal, o que daria sustentação ao 

ponto de vista de que “a crônica não pertence à literatura, e sim, ao jornalismo”
179

, como 

esclarece Afrânio Coutinho.  

Contudo, considerar a crônica um gênero menor não é problema mais grave na 

definição de Antônio Cândido. Grave é o fato de transformar o que era apenas o local da 

crônica no jornal – o rés-do-chão – em perspectiva analítico-descritiva. É o que entendemos 

que Cândido fez quando afirma que perspectiva da crônica “não é a dos que escrevem do alto 

da montanha, mas do simples rés-do-chão”
180

. É preciso reiterar que essa característica 

apontada por Cândido, não se coaduna com as crônicas de Machado.  

Por vezes, nas crônicas de Machado de Assis os assuntos
181

 podem ter sido 

encontrados ao rés-do-chão, mas as reflexões que Machado desenvolveu a partir deles, não 

raro, atingiam ou tiveram como perspectiva o cume da montanha da filosofia
182

. Inclusive, ao 
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apontar alguns tipos de crônica na literatura brasileira, Afrânio Coutinho afirma que temos a 

crônica metafísica, “constituída de reflexões mais ou menos filosóficas sobre os 

acontecimentos ou os homens, como é o caso de Machado de Assis e Carlos Drummond de 

Andrade, que encontram sempre ocasião e pretexto nos fatos para dissertar ou discretear 

filosoficamente”
183

.  

No mesmo sentido, aponta Gustavo Corção quando afirma que deveríamos separar as 

crônicas em duas espécies: “de um lado teríamos as crônicas que se submetem aos fatos [...]; e 

de outro lado aquelas crônicas que se servem dos fatos para superá-los, ou que tomam fatos 

do tempo como pretexto para divagações que escapam à ordem do tempo”
184

. Ao final, 

Corção conclui que “as crônicas de Machado de Assis pertencem, evidentemente, a essa 

segunda espécie em que os fatos não valem por si mesmos”
185

. 

 Ao que parece, Antônio Cândido tinha como elemento de contraste para a sua 

conceituação os romances, senão não teria escrito: “Em lugar de oferecer um cenário excelso, 

numa revoada de adjetivos e períodos candentes, [a crônica] pega o miúdo e mostra nele uma 

grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas”
186

. É preciso ressaltar que nas 

crônicas de Machado o inverso também acontece, frequentemente, ele pega o graúdo e mostra 

nele uma baixeza, uma feiura ou uma vulgaridade insuspeitadas.  

 Outra característica comumente apontada quando se procura problematizar a crônica é 

sua relação com o tempo. “O significado tradicional da palavra ‘crônica’ decorre de sua 

etimologia grega (khronos-tempo): é o relato dos acontecimentos em ordem cronológica. 

Assim, o termo tem o caráter de relato histórico”
187

.  

Entendemos, desse modo, que “a crônica é sempre de alguma maneira o tempo feito 

texto, sempre e de formas diversas, uma escrita do tempo”
188

. Essa relação estreita da crônica 

com o tempo muitas vezes serviu de argumento para se afirmar sua efemeridade e ao mesmo 
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tempo questionar seu status, sua “grandeza”. Então nos questionamos sobre que obra ou 

produção humana não carrega em si a marca do tempo que a viu nascer? 

 Toda e qualquer produção humana mantém relação com o tempo. A questão, no caso 

específico das crônicas, está em entender as referências que o escritor faz aos acontecimentos 

cotidianos e às pessoas que são a matéria-prima de suas crônicas. Gledson afirma que a 

crônica pressupõe a existência de uma comunidade, em que “há um fundo de experiência 

compartilhada, e que portanto pode ficar subentendida, implícita”
189

, questão que dificulta a 

leitura das crônicas, quando estas não apresentam notas explicativas. 

Todavia, se conseguirmos entender as referências ao cotidiano, alcançaremos uma 

compreensão da crônica próxima daquela dos leitores contemporâneos de Machado e com 

isso estabeleceremos uma espécie de cumplicidade, um diálogo
190

 com o autor – 

indispensável segundo Chalhoub – “para decifrar e decodificar os seus termos”
191

. Para essa 

compreensão, Gledson sugere uma leitura da obra de Machado de Assis amparada na História 

do Brasil
192

. 

De toda forma, se por um lado, é difícil concebermos e sentirmos as angústias ou as 

felicidades que o leitor daquela época sentiu ao ler as crônicas, por outro, também só teremos 

uma pálida ideia do sentimento de um homem do século XIX que, como Bentinho, acreditasse 

que sua mulher o teria traído; tampouco, teremos uma noção acurada da indignação que a 

mulher desse homem, à semelhança de Capitu, teria sentido perante as suspeitas do marido, 

pois os valores e os costumes eram outros, logo, as sensibilidades também, apesar de que 

desacertos amorosos como esse perpetuado na literatura reverberam sensações perenes e 

universais. O que ressaltamos é que, tanto no romance quanto na crônica, o importante é a 

“verossimilhança, que é muita vez toda a verdade”
193

. 
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Nesse sentido, podemos afirmar, embasados em Neves e Faoro, respectivamente, que 

“a crônica aparece como portadora por excelência do ‘espírito do tempo’, por suas 

características formais como por seu conteúdo”
194

, uma vez que “a obra de arte [mesmo a 

considerada ‘menor’, como é o caso da crônica] testemunha a autenticidade dos valores que 

presidem o tempo”
195

. Dessa mesma forma, entende John Gledson, “dizendo que ler estas 

obras no seu conjunto é conhecer melhor o homem, a arte e a realidade (não apenas brasileira) 

de que [Machado] estava rodeado”
196

.  

A íntima relação que a crônica mantém com o período no qual foi produzida respalda 

as reflexões deste trabalho, considerando-se a importância do Segundo Reinado para a 

constituição da nacionalidade brasileira. Conforme Ricardo Salles, 

A correspondência entre o Brasil imperial e o processo de fundação 

desta entidade nacional constitui, por si só, razão suficiente para que este 

período [o do Segundo Reinado] seja positivamente valorizado por boa parte 

da tradição historiográfica e mesmo para a permanência de sua vitalidade 

temática em nossos dias.
197

 
 

Na apresentação ao livro História em cousas miúdas, os organizadores do livro – 

Chalhoub, Neves e Pereira – asseveram que “a crônica teria assim como uma de suas marcas 

esse caráter de intervenção na realidade, com a qual interagia à moda de uma senhora 

brincalhona. Longe de refletir ou espelhar alguma realidade, ela tentava analisá-la e 

transformá-la”
198

. Por sua vez, Machado de Assis, em 3 de julho de 1864, por assim dizer, 

reitera a existência de um “fosso que separa as idéias e os fatos, os nomes e as coisas”
199

. A 

despeito disso, sempre conseguimos, com algum esforço, transpor tal fosso e oferecer uma 

ideia, mesmo que pálida, dos fatos ou um nome, mesmo que impreciso, às coisas. No entanto, 

não concordamos com a ideia de que as crônicas – mesmo as que não são de Machado – estão 

“longe de refletir ou espelhar alguma realidade”.  

Os autores de História em cousas miúdas apontam aspectos que endossamos: 

“Desenhos, cartas, sambas, e relatos orais, [...], cumprem também a seu modo o protocolo 
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básico que singulariza a crônica em relação a outros gêneros. Ao utilizar outras linguagens, 

[....], são construções autorais, que intervêm na realidade que tentam representar”
200

.  

Nessa mesma apresentação, Chalhoub, Neves e Pereira afirmam que “Machado de 

Assis definia em 1876 aquela que seria a principal marca da crônica: tratar de ‘cousas 

ínfimas’”
201

. De fato
202

, Machado apontou esta como sendo uma marca da crônica; porém, em 

nossa opinião, não a principal marca, visto que em 16 de setembro de 1886, na série A+B, 

assim se expressa: “A História é uma bela castelã, muito cheia de si, e não me meto com ela. 

Mas a minha comadre Crônica, isso é que é uma boa velha patuscada, tanto fala como 

escreve, fareja todas as coisas miúdas e graúdas, e põe tudo em pratos limpos”
203

. 

A propósito, devemos estar alertas para não sermos iludidos por Machado de Assis, 

porquanto, amiúde, ele afirmava que não trataria de determinado assunto, pois o mesmo não 

era apropriado para as crônicas; porém, era exatamente desse assunto impróprio que ele 

tratava. Por exemplo, no dia 1º de fevereiro de 1894, Machado, no primeiro parágrafo, depois 

de se referir à morte do poeta Heine, afirmava que “a crônica não gosta de lembranças tristes, 

por mais heróicas que também sejam; não vai para epopéias, nem para tragédias. Cousas 

doces, leves, sem sangue nem lágrimas”
204

 – esta última frase foi citada por Chalhoub, Neves 

e Pereira, na apresentação do livro História em cousas miúdas, no sentido de reforçar a ideia 

de que as crônicas tratam principalmente de “cousas ínfimas, doces, leves, sem sangue nem 

lágrimas” – contudo, no quarto parágrafo Machado escreveu: 

Mas Heine, que veio ao mundo no próprio dia 1 de janeiro de 1800, bem 

podia ter vivido até 1899, e contar tudo o que passou no século, com sua 

pena mestra de humour... Oh! página imortal! Assistir à Santa Aliança e à 

dinamite! Vir do legitimismo ao anarquismo, parando aqui e ali na liberdade, 

eis aí uma viagem interessante de dizer e de ouvir. Revoluções, guerras, 

conquistas, uma infinidade de constituições, grande variedade de calças, 

casacas e chapéus, escolas novas, novas descobertas, idéias, palavras, 
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danças, livros, armas, carruagens, e até línguas... Viver tudo isso, e referi-lo 

ao século XX, grande obra, em verdade. 

Deus ou a paralisia não o quis. Heine notaria, melhor que ninguém, o 

advento do anarquismo, se é certo que este governo inédito tem de sair à luz 

com o fim do século. Ninguém melhor que ele faria o paralelo do 

legitimismo do princípio com o anarquismo do fim, Carlos X e Nada. Que 

conclusões!
205

 

 

 Estas linhas não nos parecem a melhor expressão de “cousas ínfimas, doces, leves, 

sem sangue, nem lágrima”, a não ser pela referência às “calças, casacas e chapéus, danças, 

livros e carruagens”. 

 Quando se pretende caracterizar a crônica, Machado de Assis frequentemente surge 

em cena. Alguns esboços que traçou sobre esse gênero literário tornaram-se clássicos e 

ajudaram (ou atrapalharam) as tentativas de se definir o gênero. Como por exemplo, o que se 

segue, em que numa crônica Machado brincou com a origem daquele gênero literário. A 

crônica em questão veio a lume no dia 1º de novembro de 1877 e começa assim: 

 Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer: 

Que calor! que desenfreado calor! Diz-se isto, agitando as pontas do lenço, 

bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-

se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas conjeturas acerca 

do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a 

Petrópolis, e la glace est rompue;está começada a crônica. [...] 

 Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica; mas há 

toda probabilidade de crer que foi coetânea das duas primeiras vizinhas. 

Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta, para debicar 

os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma 

dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais 

ensopada do que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do 

morador fronteiro, e logo às tropelias amatórias do dito morador, e ao resto, 

era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da 

crônica.
206

 
 

 O fragmento acima foi citado por Chalhoub, Neves e Pereira, na já referida 

apresentação ao livro que organizaram, no intuito de corroborar a ideia de que “surgidas ao 

acaso, da espontaneidade de uma conversa, as crônicas teriam como uma de suas 

características primeiras a leveza. Ao tratar de temas diversos, alinhavados pela arte das 

transições, fariam dos pequenos acontecimentos sua matéria-prima privilegiada”
207

.  

No mesmo sentido, essa citação (em que figuram as duas vizinhas) é utilizada por 

Margarida de Souza Neves no capítulo Uma escrita do tempo: memória, ordem e progresso 

nas crônicas cariocas, do livro A crônica, no qual assevera que, além de relativizar as 
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tentativas de identificações arbitrárias sobre a origem da crônica, a citação em questão 

apresenta também o mérito de “assinalar que o objeto da crônica, sua matéria-prima, é o 

cotidiano construído pelo cronista através da seleção que o leva a registrar alguns aspectos e 

eventos e abandonar outros”
208

. É também nesta citação que Chalhoub, Neves e Pereira se 

apoiam para afirmar – em História de cousas miúdas – que “a crônica era um gênero 

dialógico por excelência, tal como observara Machado na anedota das duas vizinhas”
209

. 

Consideramos interessante e oportuna a afirmação de Margarida de Souza Neves 

acima transcrita: “o objeto da crônica, sua matéria-prima, é o cotidiano construído pelo 

cronista através da seleção que o leva a registrar alguns aspectos e eventos e abandonar 

outros”; interessante porque o próprio Machado de Assis disse o mesmo nos seguintes termos: 

“Não gosto que os fatos nem os homens se me imponham por si mesmos. [...]. Os fatos, eu é 

que os hei de declarar transcendentes; os homens, eu é que os hei de aclamar 

extraordinários”
210

.  

Outra referência de Machado à crônica muito utilizada nas conceituações é esta de 30 

de outubro de 1859: 

Uma das plantas européias que dificilmente se têm aclimatado entre 

nós, é o folhetinista. 

Se é defeito de suas propriedades orgânicas, ou da incompatibilidade 

do clima, não o sei eu. Enuncio apenas a verdade. [...] 

O folhetinista é originário da França, onde nasceu, e onde vive a seu 

gosto, como em cama de inverno. De lá espalhou-se pelo mundo, ou por 

onde maiores proporções tomava o grande veículo do espírito moderno; falo 

do jornal
211

. [...] 

Mas comecemos por definir a nova entidade literária. 

O folhetim, disse eu em outra parte, e debaixo de outro pseudônimo, 

o folhetim nasceu do jornal, o folhetinista por conseqüência do jornalista. 

Esta íntima afinidade é que desenha as saliências fisionômicas da moderna 

criação. 

O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o parto curioso e 

singular do sério, consorciado com o frívolo. Estes dois elementos, arredados 

como pólos, heterogêneos como água e fogo, casam-se perfeitamente na 

organização do novo animal. 
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Efeito estranho é este, assim produzido pela afinidade assimilada 

entre o jornalista e o folhetinista. Daquele cai sobre este a luz séria e 

vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda. Pelo que toca ao 

devaneio, à leviandade, está tudo encarnado no folhetinista mesmo; o capital 

próprio. 

O folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera 

vegetal; salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os 

caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo o mundo lhe 

pertence; até a política
212

. [...] 

Como quase todas as coisas deste mundo o folhetinista degenera 

também. Algumas das entidades que possuem essa capa, esquecem-se de que 

o folhetim é um confeito literário sem horizontes vastos, para fazer dele um 

canal de incenso às reputações firmadas, e invectivas às vocações em flor, e 

aspirações bem cabidas. [...] 

Força é dizê-lo: a cor nacional, em raríssimas exceções, tem tomado 

o folhetinista entre nós. Escrever folhetim e ficar brasileiro é na verdade 

difícil. 

Entretanto, como todas as dificuldades se aplanam, ele podia bem 

tomar mais a cor local, mais a feição americana. Faria assim menos mal à 

independência do espírito nacional, tão preso a essas imitações, a esses 

arremedos, a esse suicídio de originalidade e iniciativa.
213

  
 

 Algumas partes da longa citação acima permitiram que Sônia Brayner – em Machado 

de Assis: um cronista de quatro décadas – enfatizasse:  

Duas imagens vão traduzir para esse jovem Machado o ritmo 

fragmentado e superficial do novo gênero: o folhetinista será um “colibri” 

pela rapidez, leveza e qualidade especial de dominar os assuntos sem esgotar 

sua “seiva”. A outra imagem é a do “confeito literário sem horizontes 

vastos” que define bem a sua técnica de degustação agradável e amena
214

. 
 

Em contrapartida, para Marlyse Meyer, “por brilhantes que sejam as considerações 

sobre a nova entidade literária, não deixa de ser um pouco vaga e ambígua a definição 

anunciada”
215

. Concordamos com Meyer e agregamos algumas observações. 

Ora, se o folhetinista e, consequentemente, o folhetim “é a fusão admirável do útil e do 

fútil, o parto curioso e singular do sério, consorciado com o frívolo”, por que ao apontarmos 

as características da crônica daremos ênfase apenas ao fútil e o frívolo? Se o sério e o frívolo 

casam-se perfeitamente no folhetim como afirmou Machado, por que não enxergarmos nele 

também “a luz séria e vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda”, que herdou do 

jornalismo? De nossa parte reconhecemos não só a frivolidade como também a seriedade e a 

profundidade que as crônicas de Machado de Assis comportam. 
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 Consoante Afrânio Coutinho, “a crônica nasceu no Brasil ligada ao jornal [e][...] 

evoluiu, pois, diretamente ligada ao jornalismo”
216

. É importante ponderar, com as palavras 

de Massa, que “um dos traços distintivos do século XIX é a influência do jornal diário”
217

. 

Diante dessa observação, podemos mais uma vez justificar a nossa escolha das fontes, 

convictos de que “os jornais, mais ainda naquela época do que agora em que foram 

parcialmente substituídos por outros meios de comunicação, permitem-nos penetrar nas 

sociedades que os produzem e que eles refletem”
218

.  

Ainda sobre o jornal e considerando o objetivo principal desta dissertação, é 

importante lembrar que no famoso livro Comunidades Imaginadas, Benedict Anderson 

considera que o romance e o jornal “proporcionaram meios técnicos para ‘re-presentar’ o tipo 

de comunidade imaginada correspondente à nação”
219

. Faz sentido associar o surgimento de 

uma representação da nação à existência de veículos impressos (jornal e livros).  

Segundo Doris Sommer, “política e ficção são inextrincáveis na história da construção 

nacional”
220

. No mesmo sentido, Naxara e Camilotti asseveram que: 

Não é difícil constatar o quanto história e literatura estiveram e são 

aproximadas para se pensar as nações e nacionalidades (entre elas o Brasil) 

quando se trata de avaliar a sua importância para contar e cantar a nação – 

seja pela procura de compreensão das relações estabelecidas no conjunto da 

sociedade. Os sentimentos de pertencimento, considerados importantes para 

dizer da nação e de sua formação [...], tendo em vista a busca de signos 

identitários.
221

 
 

Esse retrospecto contribui para também associar essas reflexões à ideia de Machado de 

Assis como um dos precursores da discussão sobre a identidade nacional, como nos sugeriu 

Gledson. 

Como é sabido, o surgimento da imprensa
222

 no Brasil foi concomitante à vinda da 

família imperial, em 1808. Entretanto, mesmo com o fim da proibição de se imprimir no 

Brasil os jornais, as revistas e livros impressos aqui e mesmo aqueles impressos no exterior, 

mas que pretendiam circular no Brasil (como é o caso do jornal Correio Brasiliense, editado e 
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impresso em Londres por Hipólito da Costa) estavam sujeitos a uma rigorosa censura
223

, com 

exceção da “Gazeta do Rio de Janeiro, saída dos prelos da Imprensa Régia, portanto um jornal 

de informes oficiais”
224

. 

Assim, a partir das considerações no parágrafo acima, é possível afirmar que a 

imprensa no Brasil só conquistou certa liberdade de expressão após o primeiro quarto do 

século XIX. Segundo Sodré, somente depois que a Assembléia Geral, Senado e Câmara foram 

instaladas, em 6 de maio de 1826, é que foram criadas as “condições para o reaparecimento da 

imprensa, – pois o que existia, como em 1808, não apresentava nenhum parentesco com o que 

se conhece como tal”
225

. 

Portanto, considerando as interdições e os limites impostos àqueles que se dedicavam 

à imprensa no Brasil até meados do século XIX, não é difícil deduzir os motivos pelos quais 

Machado de Assis pode ser de fato considerado um dos pioneiros no que se refere à reflexão e 

à discussão pública em torno das questões que perpassam o tema da identidade nacional 

brasileira.  

Reportando-nos às crônicas, no que se refere especificamente às características das de 

Machado de Assis, uma em especial é, praticamente, unanimidade: é a arte de transição de um 

assunto para o outro. Conforme John Gledson, “um dos sinais da crescente mestria de 

Machado no gênero reside precisamente na sua habilidade para ligar e transitar entre assuntos, 

na aparência inteiramente díspares”
226

:  

Sobre a técnica do desenvolvimento, direi que é nas crônicas, por causa de 

sua maior liberdade, que melhor se observa a tendência de Machado de Assis 

para o divertissement que toca as raias do delírio. Vai de uma coisa aqui para 

outra acolá, passa do particular para o geral, volta do abstrato ao concreto, 

desliza do atual para o clássico, galga do pequeno para o grandioso e volta 

do vultoso para o microscópico, passa do real para o imaginário, e do 

imaginário para o onírico, às vezes numa progressão geométrica vertiginosa, 

outras vezes com um cômico aparato lógico, para rir-se da lógica, ou para 

mostrar que existe efetivamente uma esquisita lógica entre as coisas que o 

vulgar julga distantes e desconexas. E é nesse processo de ilações conectadas 

pelo riso, que é uma forma de contemplação, ou uma espécie de metafísica 

prática, que consiste principalmente a técnica da composição machadiana
227

. 
 

Também há consenso entre os estudiosos quanto à importância da crônica para o 

desenvolvimento literário de Machado de Assis e quanto à importância de Machado de Assis 
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para o desenvolvimento da crônica no Brasil. No que diz respeito à importância da crônica 

para a formação de Machado, o francês Jean-Michel Massa garante que “as crônicas foram 

um cadinho onde se forjou um escritor”
228

; acrescentaríamos, e onde esse escritor forjou
229

 

uma perspectiva de identidade nacional.  

Em termos semelhantes, Sônia Brayner destaca que “a obra machadiana de muito se 

beneficiou desse texto transicional que é a crônica, pois valeu-se dela como campo de provas 

para toda espécie de experimentação dos limites de narrar”
230

. Já John Gledson afirma que as 

crônicas “acompanham, antecipando-as às vezes, as mudanças pelas quais o escritor passou 

em outros gêneros”
231

.  

Não podemos considerar as crônicas como “apenas uma tarefa de rotina com o 

objetivo de garantir a subsistência de um homem que trabalhava com jornalismo desde a 

juventude”
232

; em outras palavras, “é um erro pensar nas crônicas como um simples ganha-

pão”
233

. Pelo contrário, “na obra machadiana a crônica não é um texto-ponte para os outros, os 

‘maiores’. É a solda capaz de unir uma produção literária de mais de quarenta anos”
234

.    

Quanto à importância de Machado para a disseminação da crônica no Brasil, Afrânio 

Coutinho escreveu que “o criador de Brás Cubas [...] consagrou-se ao gênero durante longos 

anos, contribuindo consideravelmente para a sua evolução na literatura brasileira”
235

. Além 

disso, ainda segundo Coutinho, “sua [de Machado] obra folhetinesca reflete discretamente as 

variações por que o gênero veio passando, desde o Romantismo até o Realismo, com 

bifurcações pelo Parnasianismo e Simbolismo. Há um pouco de tudo isso em suas 

crônicas”
236

. 

Há também uma questão relativamente polêmica com relação às crônicas: a questão 

dos pseudônimos adotados pelos narradores. Para Chalhoub, Neves e Pereira, ao invés de um 

disfarce, a escolha de um pseudônimo é “antes uma cuidadosa opção narrativa adotada pelo 
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autor em cada uma de suas séries”
237

. Com efeito, endossamos a analise que Chalhoub – no 

capítulo intitulado A arte de alinhavar histórias – empreende sobre o que denomina 

“personagens-narradores”, presentes em algumas séries de crônicas de Machado de Assis, 

considerando-os “construídos mais ou menos laboriosamente, e por isso mais ou menos 

distante do autor”
238

. De direção diametralmente oposta, sinaliza Gledson, ao afirmar que 

“falar de um ‘narrador’, como pode existir um narrador num romance ou num conto, numa 

série de crônicas como essa [Bons dias!] é no mínimo um exagero, no máximo uma distorção 

da verdade e uma complicação inútil”
239

.  

Diante dessas duas perspectivas acerca da consideração ou não de “narradores” nas 

crônicas, percebemos certa oscilação nas opiniões de Machado de Assis com relação aos 

aspectos da identidade nacional. Contudo, atribuímos esse fator mais às circunstâncias em que 

as crônicas foram escritas e ao fato de adotarmos um recorte temporal bastante largo (que 

possibilita a percepção de mudanças de concepções), do que à presença de um “personagem-

narrador” ou de um pseudônimo numa série de crônica. 

Chalhoub, Neves e Pereira sublinham, em História de cousas miúdas, a dificuldade de 

“qualquer tentativa de taxonomia positiva”
240

 do termo crônica e acrescentam que “qualquer 

definição abstrata de crônica terá sempre, como limite, a concretude de cada um desses 

pequenos artigos”
241

. Por fim, dão uma satisfatória definição: “Da aparente contradição entre 

a leveza anunciada pelos cronistas e a cuidadosa elaboração de suas séries; da tensão entre a 

tarefa de comentar a realidade e o intuito de transformá-la; e da variedade de formas e temas 

por ela assumidas, define-se enfim um perfil para a crônica”
242

. 

Todavia, concordamos com Gustavo Corção quando afirma que se quisermos 

considerar que “Machado de Assis tenha realmente sido um cronista [...] temos que alargar 
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desmedidamente a definição de crônica que figura em nosso austero dicionário”
243

; 

acreditamos que não só a que figura no dicionário. 

Essa discussão nos remete a Ginzburg. Em Relações de força, o autor afirma que há 

algum tempo Arnaldo Momigliano “demonstrou, num ensaio fundamental, que a continuidade 

terminológica entre ‘história’ e historía oculta, na verdade, uma profunda descontinuidade de 

conteúdo”
244

. Segundo Ginzburg, as considerações de Momigliano acerca do termo “história”, 

“pode ser estendido também ao termo ‘retórica’”
245

; de nossa parte, defendemos a ideia de 

que a continuidade terminológica do verbete crônica encobre uma descontinuidade de 

conteúdo.  

Ainda no que se refere à definição de crônica, enfatizamos que, uma vez que “não se 

há de excluir uma, por não ser igual às outras”
246

, o melhor a se fazer é seguir um sábio 

conselho: “julgai todas as cousas, retende o que é bom”
247

. Julgamos não todas, mas muitas 

definições de crônica e chegamos à conclusão de que a melhor é uma das que Machado de 

Assis nos ofereceu. Aquela que utilizamos quando começamos a tratar da crônica e que 

repetiremos agora: “O folhetim é homem, e nada do que é humano lhe é desconhecido”
248

. 

Isto posto, apresentaremos as referências que consideramos ser aspectos da identidade 

nacional nas crônicas de Machado de Assis, tanto as que fazem referência direta à identidade 

nacional, quanto as que à ela se referem indiretamente, isto é, aquelas que fazem referência 

aos “Outros”, e que, por oposição, também fornecem aspectos ou indícios daquilo que 

Machado de Assis denominava de “espírito nacional” ou “alma nacional”. Nesse passo, à 

medida que formos apresentando tais referências e as interpretando, iremos recompondo ou 

reconstituindo por meio dos elementos que delas extraímos aquilo que acreditamos ser essa 

concepção em Machado de Assis e que nos instou a esse percurso por essas páginas 

magistrais. 
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2 - IDENTIDADE NACIONAL:  

UM ESBOÇO À MACHADO 

 

Optamos por apresentar cronologicamente as referências à identidade nacional 

considerando que nos possibilitarão reconstituir a concepção machadiana a esse respeito. 

Cogitamos apresentá-las por tema, ou seja, apresentar, em conjunto, as referências que 

apontassem, por exemplo, a indolência como característica nacional; em outro conjunto, as 

que caracterizariam o brasileiro como imitador e assim por diante. Também pensamos em 

apresentá-las por tipo de referência: num bloco as referências diretas; noutro, as indiretas 

(aquelas obtidas por meio das referências aos “Outros”).    

 Contudo, a opção que fizemos – a de apresentar as referências cronologicamente –nos 

possibilita acompanhar o processo de construção da concepção de identidade nacional de 

Machado de Assis, observando as permanências e as mudanças; sobretudo, as circunstâncias 

que motivaram tais mudanças ou rupturas.  

  Por antiguidade, a primeira crônica apresentada aqui é a do dia 30 de outubro de 1859 

– denominada O folhetinista –, crônica que já sublinhamos anteriormente, quando discutimos 

as características do gênero, porém destacamos o que ela apresenta com relação aos aspectos 

de formação do povo, nesse processo de construção de uma identidade genuinamente 

nacional:  

 Escrever folhetim e ficar brasileiro é na verdade difícil.  

 Entretanto, como todas as dificuldades se aplanam, ele podia bem 

tomar mais a cor local, mais a feição americana. Faria assim menos mal à 

independência do espírito nacional, tão preso a essas imitações, a esses 

arremedos, a esse suicídio de originalidade e iniciativa.
249

 

    

 Constata-se, a partir desse fragmento, que Machado de Assis pressupunha a existência 

de algo que ele denominou de “espírito nacional” e como reiterado, neste trabalho, 

consideramos como identidade nacional. Em segundo lugar, Machado apontou como 

característica desse “espírito nacional” o hábito de imitar
250

 outras culturas. Além disso, 
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Machado apontou como características nacionais a falta de originalidade e a falta de 

iniciativa, que seriam consequência desse hábito. 

 Trataremos agora de uma crônica que veio a lume no Diário do Rio de Janeiro no dia 

18 de outubro de 1861. Na crônica em questão, Machado comentou: 

 Tempo virá em que um governo ilustrado há de dar aos emigrantes 

dissidentes todas as garantias religiosas que eles tanto pedem. [...] 

 Conta-se que foi negada aos Italianos a licença de celebrar um ofício 

fúnebre ao Conde de Cavour. É bonito isto? Pode ser, eu acho que não serve 

à Igreja nem ao Pontífice, nem ao Império. Queremos passar por civilizados, 

e darmos destas amostras de fanatismo e atraso, é colocar uma montanha no 

caminho que pretendemos atravessar.
251

 
 

 No fragmento acima, Machado criticou o fato de a Igreja negar aos italianos uma 

licença de celebração religiosa, afirmando que tal procedimento não favorecia nem a “Igreja 

nem ao Pontífice, nem ao Império”; na concepção de Machado, aquela negação depunha 

contra o Brasil. E por pensar assim ele escreveu: “Queremos passar por civilizados, e darmos 

destas amostras de fanatismo e atraso, é colocar uma montanha no caminho que pretendemos 

atravessar”. Considerando esta última parte, para Machado o aspecto civilizado
252

 dos 

brasileiros estava apenas na aparência, não na essência, visto que damos “amostras de 

fanatismo e atraso”. Aliás, Machado abordou essa ideia da hegemonia da aparência ou da 

superficialidade em diversos momentos, como em Teoria do medalhão; Segredo do bonzo; 

Memórias póstumas de Brás Cubas.  

 Assim, acreditamos que Machado enxergava uma espécie de desnível, uma refração, 

entre as auto-representações (“queremos passar por civilizados”) e as práticas (“amostras de 

fanatismo e atraso”) dos brasileiros. Refração que denuncia o “fosso que separa as idéias e os 

fatos, os nomes e as coisas”
253

, as representações e a realidade. Ademais, é preciso lembrar 

que por si só a “escravidão aparecia como um elemento que crescentemente afastava o Brasil 

do rol das nações civilizadas”
254

, isto é, do “caminho que pretendemos atravessar”. 

 Noutra crônica, datada de 1 de novembro de 1861 e publicada também no Diário do 

Rio de Janeiro, Machado de Assis inicialmente tratando de política ou da falta dela – visto 
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que adiante afirmou que “política, como eu e meu leitor entendemos, não há”
255

 – escreveu 

que “foi sempre princípio do nosso governo aquele fatalismo que entrega os povos orientais 

de mãos atadas às eventualidades do destino”
256

. 

 Antes de tecermos considerações acerca do fragmento acima, reportaremos à crônica 

de 1 de julho de 1885, a fim de fundamentar nossa interpretação: 

Assim como um governo sem eqüidade só se pode manter em um povo 

igualmente sem eqüidade (segundo um mestre), assim também um 

parlamento remisso só pode medrar em sociedade remissa. Não vamos crer 

que todos nós, exceto os legisladores, fazemos tudo a tempo. Que diria o sol, 

que nos deu a rede e o fatalismo?
257

 
 

No excerto acima, Machado afirmou que um governo iníquo só pode ser mantido em 

uma sociedade iníqua, da mesma forma um parlamento remisso só pode se desenvolver em 

uma sociedade com essa característica. Seguindo a mesma lógica, quando ele afirmou que 

“foi sempre princípio do nosso governo aquele fatalismo”, significa que o mesmo princípio 

fatalista que caracteriza o governo caracteriza também a sociedade. Desse modo, baseados 

nesta inferência e na frase: “que diria o sol, que nos deu a rede e o fatalismo?”, podemos dizer 

que, para Machado de Assis, a iniquidade, a remissão e o fatalismo são aspectos da identidade 

nacional. 

Ainda na crônica de 1 de novembro de 1861, ao tratar da posse de um novo ministério 

escreveu: 

Está dada a razão por que [o ministério] subiu no meio das antífonas 

e das orações dos amigos, apesar dos travos de fel com que alguns quiseram 

fazer-lhe amargar a taça do poder. Diziam estes: “É um ministério 

medíocre”; mas por Deus, por isso mesmo é que é sublime! Em nosso país a 

vulgaridade é um título, a mediocridade um brasão; para os que têm a 

fortuna de não se alarem além de uma esfera comum é que nos fornos do 

Estado se coze e tosta o apetitoso pão-de-ló, que é depois repartido por eles, 

para a glória de Deus e da pátria. Vai nisto um sentimento de caridade, ou 

direi mesmo, um princípio de equidade e de justiça.
258

 
   

Machado também apresentou a vulgaridade e a mediocridade como características do 

Brasil e afirmou: “sendo a sociedade um organismo, nós somos os bacilos da sociedade. 

Segundo forem as qualidades desta, assim se poderá dizer que casta de bacilos é a que 

predomina no organismo”
259

. Logo, para Machado de Assis a vulgaridade e a mediocridade 

são também características da brasilidade. 
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A crônica de 1 de novembro de 1861 ainda oferece outros indícios acerca dessa 

concepção de identidade nacional. Tratando do Dia de Finados que se aproximava – note-se a 

variedades dos temas que compõem uma única crônica
260

 – Machado, comparando práticas 

culturais entre povos distintos, escreveu: 

Dizem os que têm visitado a antiga cidade de Constantino que há 

uma grande diferença entre um cemitério turco e um cemitério cristão. 

Aquele não inspira o sentimento que se experimenta quando se entra neste. 

O turco entrelaça a morte à vida, de modo que não se passeia com terror ou 

melancolia entre duas alas de túmulos. A razão desta diferença parece estar 

na própria religião. O que quereis que seja a morte para um povo a quem se 

promete na eternidade a eternidade dos gozos mais voluptuosos que a 

imaginação mais viva pode imaginar? Esse povo, que vive no requinte dos 

prazeres materiais, só entende o que lhe fala aos sentidos, e considera bem-

aventurados os que morrem, que já gozam ou estão perto de gozar os 

prazeres prometidos pelo profeta. 

Mas, filosoficamente, terão razão eles ou nós filhos da igreja cristã? 

Há razão para ambas as partes, e cumpre acatar os sentimentos alheios, para 

que não desrespeitem os nossos.
261

 
 

Neste fragmento, o autor se referiu a um dos exteriores constitutivos do Brasil, visto 

que estabeleceu uma relação, em termos de oposição, entre a cultura turca e a cultura cristã, 

na qual inseriu o Brasil. Assim, estabeleceu a diferença “por uma marcação simbólica 

relativamente a outras identidades”
262

 e, no ato de estabelecer a diferença, ele estabeleceu 

também a identidade, uma vez que “identidade e diferença são vistas como mutuamente 

determinadas”
263

. 

A propósito, no que se refere aos diversos “Outros” presentes na obra de Machado de 

Assis, John Gledson afirma que “uma característica de Machado que me chama cada vez mais 

a atenção é a sua curiosidade em relação a outras sociedades, e não apenas 

contemporâneas”
264

. Ainda consoante Gledson, Machado poderia “bem querer deixar ‘coisas 

de sociologia e outras matérias’ para outros, mas a Roma antiga (ou o Japão contemporâneo) 

não eram para ele apenas fontes de historietas morais, ou citações sonoras: forneciam 

maneiras de revelar a natureza da sua própria sociedade”
265

. 
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Portanto, tanto no momento em que Machado questionou – “O que quereis que seja a 

morte para um povo a quem se promete na eternidade a eternidade dos gozos mais 

voluptuosos que a imaginação mais viva pode imaginar?” –, quanto no momento em que ele 

afirmou – “Esse povo, que vive no requinte dos prazeres materiais, só entende o que lhe fala 

aos sentidos, e considera bem-aventurados os que morrem, que já gozam ou estão perto de 

gozar os prazeres prometidos pelo profeta” –, ele estava tão somente reproduzindo uma 

representação comum e frequente no século XIX acerca dos povos orientais – como bem 

demonstrou Edward Said
266

 –, qual seja, a de que tais povos são lascivos, voluptuosos, 

sensuais e outros sinônimos destes termos.  

Dessa forma, considerando a condição de contraponto, de antípoda, em que Machado 

apresentou a cultura turca neste fragmento, em oposição à sensualidade turca, implicitamente 

Machado apresenta a temperança como aspecto ocidental
267

, logo, brasileiro. A fim de 

reforçar a ideia que sustenta o procedimento metodológico que acabamos de executar, 

evocamos Hartog:  

[Nas] narrativas que falam sobretudo do outro, especificamente as 

narrativas de viagem, em sentido amplo
268

. Um narrador, pertencente ao 

grupo a, contará b às pessoas de a: há o mundo em que se conta e o mundo 

que se conta. Como, de modo persuasivo, inscrever o mundo que se conta no 

mundo em que se conta? Esse é o problema do narrador. Ele confronta-se 

com um problema de tradução. 
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Para traduzir a diferença, o viajante tem a sua disposição a figura 

cômoda da inversão, em que a alteridade se transcreve como antipróprio
269

. 

 

 Ora, se o narrador traduz a diferença em termos de inversão, significa dizer que o 

inverso, o oposto do que ele afirma sobre o outro, é aquilo que tem como referência, é aquilo 

que ele considera como próprio, como normal. 

1º de dezembro de 1861 é a data da crônica que destacaremos. Nela, entre outros 

assuntos, Machado de Assis tratou de uma Exposição Nacional, em que se exporia “nossas 

forças agrícolas, industriais e artísticas”
270

. Ao abordar este tema escreveu: “Mercê de Deus, 

não é capacidade que nos falta; talvez alguma indolência e certamente a mania de preferir o 

estrangeiro, eis o que até hoje tem servido de obstáculo ao desenvolvimento do nosso gênio 

industrial”
271

. Nessa passagem, ao tratar dos obstáculos ao desenvolvimento da indústria 

nacional, Machado insinua mais três aspectos da identidade nacional. O primeiro seria a 

“capacidade que não nos falta”; o segundo seria “alguma indolência”; por fim, “a mania de 

preferir o estrangeiro”. 

A indicação da indolência como característica brasileira tem uma longa trajetória. A 

relação entre a indolência e a “brasilidade” (ou, mais genericamente, latino-americanidade) 

tem relação direta e imediata com a teoria do clima e os determinismos daí decorrentes. Não 

obstante alguns relatos afirmarem que “os escravos são os únicos que trabalham”
272

, a 

indolência, geralmente, é apresentada nessas teses como decorrência da ociosidade dos 

fidalgos ibéricos e também como uma herança indígena: 

Tais eram os brasileiros, no momento da descoberta de sua terra 

pelos portugueses: um povo tratável e engenhoso, pronto para aprender 

qualquer conhecimento que estes estivessem dispostos a introduzir em seu 

meio. Não tinham, é verdade, muita disposição para o trabalho, porque suas 

exigências eram poucas e facilmente satisfeitas.
273

 
    

Sob essa concepção é fundamental considerar “a invencível repulsa que sempre lhes 

[aos povos ibéricos] inspirou toda moral fundada no culto ao trabalho”
274

:  

Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais nobilitante, 

a um bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo pão de 

cada dia. O que ambos admiram como ideal é uma vida de grande senhor, 

exclusiva de qualquer esforço, de qualquer preocupação. E assim, enquanto 

povos protestantes preconizam e exaltam o esforço manual, as nações 

ibéricas colocam-se ainda largamente no ponto de vista da Antiguidade 
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clássica. O que entre elas predomina é a concepção antiga de que o ócio 

importa mais que o negócio e de que a atividade produtora é, em si, menos 

valiosa que a contemplação e o amor.
275

 

 

Machado voltou a tratar da exposição agroindustrial na crônica que publicou dia 11 de 

dezembro de 1861. Em termos muito próximos aos da crônica anterior ele escreveu: 

Já falei na importância e nas vantagens de uma reunião anual de 

produtos agrícolas e industrial [sic]; e fui talvez o milionésimo que tratou 

disso. 

É possível que o ardor manifestado este não chegue a arrefecer-se, 

como se arrefeceu o entusiasmo patriótico no grande dia nacional, e que esta 

bela tentativa não passe de um exemplo sem repetição. 

É esse o nosso defeito principal. Falta-nos a constância de uma 

prática, a perseverança de uma idéia. Se hoje nos sopra o vento do 

entusiasmo, vamos com ele até onde pudermos chegar, mas cesse a causa, 

cessará o movimento. [...] 

A melhor propaganda é a dos fatos. Sempre entendi assim. Quando 

pudermos fazer figura com nossa indústria na galeria dos produtos europeus, 

então começaremos a convencer aos incrédulos de lá, de que nossa aptidão é 

uma realidade, e não havemos de conseguir isto assalariando a quem vá tecer 

louvores mentirosos esquecendo o que realmente temos de bom
276

. 
  

Nesta crônica, Machado reafirmou alguns aspectos identitários que havia apresentado 

na crônica anterior. Ele reforçou a “capacidade”, só que nesta crônica preferiu o termo 

“aptidão”; reafirmou também a “indolência” como marca identitária, mas substituiu o termo 

pelas expressões “falta de constância” e “falta de perseverança”. Como destaca Roberto 

Schwarz, “constância, objetividade e razão”
277

 eram uma “exigência burguesa e 

oitocentista”
278

. 

Em uma crônica sem data precisa (1861-1864), escrita para a revista Semana 

Ilustrada, Machado, se passando por gramático e gramático “célebre”, escreveu que era 

“Membro do Instituto dos surdos-mudos, e dos meninos cegos; e de outras associações 

literárias, etc. etc.”
279

. Quando tratava dos “advérbios afirmativos”, ofereceu as seguintes 

frases como exemplo: “Tudo entre nós é mal feito. Cada um puxa a brasa para a sua 

sardinha”
280

. Neste fragmento, apontou para os seguintes elementos identitários: na primeira 

oração, uma mistura de incapacidade e indolência, posto que o que é mal feito o é por 

incapacidade de se fazer bem feito ou por indolência por parte daquele que faz; na segunda 

oração, Machado de Assis aponta a insolidariedade como características do brasileiro. 
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Ainda compondo sua “gramática”, num tópico intitulado “Do Dativo”, Machado 

escreveu: “No Brasil, por isso que todos são grandes, ninguém gosta de obedecer”
281

. 

Acreditamos que nesta crônica o autor fornece, pelo menos, mais dois aspectos para 

recompormos sua concepção de identidade nacional: a pretensão – dependendo da 

interpretação – implícito na expressão irônica “por isso que todos são grandes”; já na segunda 

oração, a característica apresentada é óbvia: a inobediência. 

 Em crônica publicada no dia 25 de junho de 1864, Machado se referiu ao lançamento 

dos dois primeiros volumes do romance A Morte Moral e ao comentar o processo de tessitura 

de tal romance, assim escreveu: 

Tendo estudado diversos países e diversos costumes, o Sr. de 

Pascual pôde encadear uma ação através das regiões que percorreu, 

harmonizando no mesmo quadro o caráter peculiar dos diferentes povos ao 

caráter humano de que nenhuma obra de imaginação se pode eximir
282

. 

 

Embora não contenha nenhuma referência a aspectos identitários, o parágrafo acima 

tem o propósito de reforçar a ideia de que para Machado de Assis os diferentes povos se 

distinguiam por caracteres peculiares, não obstante o caráter humano que lhes seria comum. 

Em outras palavras, Machado reafirmou a existência do “caráter peculiar dos diferentes 

povos”, isto é, a sua singularidade, a sua identidade. 

Em crônica publicada dia 22 de agosto de 1864, Machado, tecendo comentários sobre 

as eleições municipais, afirmou que “ninguém se preocupa atualmente com as eleições, que 

hão de ser feitas daqui a 15 dias”
283

 e no parágrafo seguinte reiterou: 

Ninguém, digo mal; ocupam-se e preocupam-se os candidatos, isto 

é, um quinto da população, ao menos aqui na corte. Fora desses, ninguém 

gasta dois minutos em pensar no voto que se há de dar no dia 7 de setembro, 

para renovar a primeira e a última das instituições de um país, como se 

exprime um grande escritor
284

. 

   

 A característica desvelada neste fragmento pode ter duas significações: 

indiferença/descrença com relação à política e à eleição ou podemos entender que o aspecto 

aqui presente é a inconsciência política, isto é, o desconhecimento da importância da 

participação política na materialização da vontade popular
285

, reafirmando um compromisso 

tácito com a democracia. Em outra crônica, Machado afirmou que “70% de cidadãos votam 

                                                           
281

 Idem, p.205. 
282

 MACHADO DE ASSIS. Joaquim Maria. Op. cit., Volume 7, 1958, p.98.  
283

 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Op. cit., Volume 23, 1957, p.105. 
284

 Idem, ibidem. 
285

 Com relação à omissão da vontade coletiva no Brasil, John Gledson sugere que “talvez isso se deva, em 
parte, a uma incerteza do que é essa coletividade, do que é essa nação, quem a forma, em que termos, como, 
de que maneiras é manifestada”.  GLEDSON, John. Op. cit., 2006, p.361. 



67 
 

do mesmo modo que respiram: sem saber por que nem o quê. Votam como vão à festa da 

Penha, – por divertimento. [...] Estão prontos para tudo: uma revolução ou um golpe de 

Estado”
286

. 

 Nesse passo, Gledson analisou uma crônica em que Machado tratou de uma eleição 

que teve problemas com mesários e com os locais onde seriam colocadas as urnas, que não 

abriram. Por fim, depois de comentar os problemas, Machado questiona de quem é a culpa 

pela grande abstenção e Gledson interpreta essa reflexão: 

Isso acrescenta outra dimensão à mensagem da crônica, o que não contradiz 

necessariamente a idéia de que o eleitorado era preguiçoso, mas a matiza, e 

aponta para as circunstâncias maiores que produzem a preguiça: não a rede 

para dormir, tão brasileira, mas uma indiferença profundamente arraigada e 

uma falta de crença na política representativa – com efeito, deslocamo-nos 

de um estereótipo nacional para outro, mais interessante.
287

 
 

Publicada originalmente no dia 27 de fevereiro de 1865 na Revista da Semana, a 

crônica que se segue é extensa; todavia optamos por transcrevê-la porque ela fornece indícios 

de que as oscilações na concepção de identidade nacional de Machado de Assis têm relação 

direta com os importantes acontecimentos que tiveram ocasião naquele período e que calaram 

profundamente nas consciências das pessoas que as viveram direta ou indiretamente. Além 

disso, o excerto em questão tem o mérito de colocar por terra o propalado absenteísmo de 

Machado: 

O deus Momo nos perdoará se não lhe damos a melhor parte neste 

folhetim. Das duas festas que houve domingo, a dele não foi a mais bela. A 

mais bela foi a outra, de que os jornais deram ontem notícia minuciosa, a 

festa dos voluntários que partiram para o Sul; festa singular, em que a 

imagem da morte aparecia a todos os espíritos, coroada de mirtos e louros; 

em que as lágrimas do cidadão afogavam as lágrimas do homem; em que 

uma leve sombra de saudade mal se misturava ao fogo sagrado do 

entusiasmo. 

Não há negá-lo, a alma do povo levanta-se do sono em que jazia; os 

ânimos mais desencantados não podem deixar de sentir palpitar o coração 

desta terra. As dedicações que de todos os pontos afluem são um eloqüente 

sintoma de vitalidade nacional. 

Ao grito da pátria agravada acodem todos; os mancebos deixam a 

família; os pais e as mães mandam os filhos para a guerra; as esposas, 

doendo-se mais da viuvez da pátria que da própria, não hesitam em separar-

se dos esposos. É a grande leva das almas generosas. 

As folhas narram o encontro no mar dos dois vapores, um que levava 

o contingente para o Sul, outro que conduzia voluntários para a corte. 

Quando as duas multidões se avistaram romperam em aclamações. Que há aí 

de mais belo? Que olhos se podem conservar enxutos ante esse espetáculo de 

fraternal animação? 

                                                           
286

 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Op. cit., Volume III, 2006, p.345. 
287

 GLEDSON, John. Op. cit., 2006, p.202.  



68 
 

Dos atos patrióticos publicados na última semana não faremos 

menção nestas colunas, que poucas seriam para tanto. Lembraremos de 

passagem apenas dois fatos, não porque sejam únicos ou raros, mas porque 

eles resumem a atitude do país nesta lutuosa atualidade. 

O primeiro é o daquele mineiro, Francisco de Paula Ribeiro Bhering, 

coroado de cabelos brancos, que alega os seus 65 anos e a sua numerosa 

família para motivar uma isenção forçada, mas que, em compensação 

apresenta seus dois filhos para o serviço da pátria. 

O segundo é o daquela senhora campista, D. Francisca Alves Corrêa 

de Jesus, modelada pelo tipo antigo, que no ato da partida dos voluntários, 

vai de olhos enxutos abençoar seu filho, a quem diz estas enérgicas palavras: 

“Vai, meu filho, vai, não chores, vai defender a tua pátria, e se 

voltares, traz-me a tua camisa tinta no sangue desses malvados, que eu terei 

muito gosto em a lavar”. 

A corajosa senhora conservou toda a calma durante essa despedida 

suprema. Mas era mulher e mãe. Quando voltou as costas ao filho as 

lágrimas rebentaram-lhe dos olhos. 

Repetimos: estes fatos não são os primeiros, nem são raros. Campos 

deu um recente exemplo do primeiro; Minas deu o primeiro exemplo do 

segundo; eles provam que o povo brasileiro sente correr em si o sangue vivo 

da liberdade. 

O que todos pedem, o que todos exigem, é que os governantes não 

desalentem o ardor dos governados.
288
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E a morte os vão seguindo, e as vão guiando. 
Ante a espada do bárbaro, não vale 
A coroa dos velhos; a inocência 
Debalde aperta ao seio as vestes brancas... 
[...] 
É preciso vencer! Manda a justiça,  
Manda a honra lavar com sangue as culpas 
De um punhado de escravos. Ai daquele 
Que a face maculou da terra livre! 
Cada palmo do chão vomita um homem! 
E do Norte, e do Sul, como esses rios 
Que vão, sulcando a terra, encher os mares, 
À falange comum os bravos correm! 
 
Então (nobre espetáculo, só próprio 
De almas livres!) então rompem-se os elos 
De homens a homens. Coração, família 
Abafam-se, aniquilam-se: perdura 
Uma idéia, a da pátria. As mães sorrindo 
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 O segundo parágrafo da citação anterior é emblemático. Machado afirmou que não se 

pode negar que “a alma do povo levanta-se do sono em que jazia”. Como ressaltado, a 

indolência, a falta de iniciativa, a remissão, são aspectos ou características que Machado de 

Assis frequentemente atribuía à identidade nacional, mas essas podiam ser subvertidas porque 

o povo era valoroso e capaz de se sacrificar pela pátria.  

Naquele momento crítico – em plena Guerra do Paraguai
289

 –, tergiversações não eram 

admitidas, demonstrações de bravura eram louvadas e condecoradas e frequentemente 

promoviam a apoteose dos bravos (como aconteceu com Jorge em Iaiá Garcia); naquele 

momento, a pusilanimidade era considerada um pecado e a deserção, além de crime, o maior 

dos opróbrios. Machado de Assis, patriota que era escreveu que a alma do povo brasileiro 

despertara do “sono em que jazia”, visto que as demonstrações de patriotismo que afluíam 

eram “um eloqüente sintoma de vitalidade nacional”. Até então Machado considerava a 

indolência, a “sonolência”, como características dos brasileiros e naquele momento, devido à 

                                                                                                                                                                                     
Armam os filhos, beijam-nos; outrora 
Não faziam melhores as mães de Esparta. 
Deixa o tálamo o esposo; a própria esposa 
É quem lhe cinge a espada vingadora. 
Tu, brioso mancebo, às aras foges, 
Onde himineu te espera; a noiva aguarda 
Cingir mais tarde na virgínea fronte 
Rosas de esposa ou crepe de viúva. 
[...] 
Basta isso? Ainda não. Se o império é fogo 
Também é luz: abrasa, mas aclara. 
Onde levar a flama da justiça, 
Deixa um raio de nova liberdade. 
Não lhe basta escrever uma vitória, 
Lá onde a tirania oprime um povo; 
Outra, tão grande, lhe desperta os brios; 
Vença uma vez no campo, outra nas almas; 
Quebre as duras algemas que roxeiam 
Pulsos de escravos. Faça-os homens.  

MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Op. cit., Volume III, 2006, p.299-300. 
289

 “O tema da Guerra do Paraguai na obra de Machado de Assis ainda é um campo quase inexplorado. Ele se 
entranha na obra do autor, em suas crônicas, poesias, contos e romances. Observar a maneira com que nosso 
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move ardilosamente na obra do escritor, podemos acompanhar também o início de uma reflexão crítica que 
apontará na saga bélica nacional os indícios das contradições que efetuaram a construção da ideia de Brasil que 
se erigiu nos anos posteriores”. ALAMBERT, Francisco. “O Brasil no espelho do Paraguai”. In: MOTA, Carlos 
Guilherme (org.). Viagem incompleta. A experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: SENAC, 2000, p.306. 
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gravidade do transe, afirmou, senão o contrário, ao menos que, a despeito do sono, as 

demonstrações de patriotismo eram um sinal patente da “vitalidade nacional”. 

No terceiro parágrafo do excerto, Machado representou as demonstrações de 

patriotismo de uma forma dramática, enérgica, carregada de cores (ou sombras?). O quadro 

composto pelo autor sugere iniciativa, determinação, abnegação, firmeza de caráter
290

 

(mancebos que deixam suas famílias; pais que enviam seus filhos para a guerra; esposas que 

não hesitam em separar-se dos esposos etc.). No quarto parágrafo, Machado voltou a tanger a 

corda do nacionalismo ao interrogar: “Que olhos se podem conservar enxutos ante esse 

espetáculo de fraternal animação?”. Além de ânimo, havia solidariedade, irmandade entre os 

que chegavam e os que partiam para o embate. 

Os dois exemplos de patriotismo apresentados por Machado – o do pai que oferece 

dois filhos e o da mãe que encoraja seu filho a defender sua pátria – se parecem mais com 

parábolas do que com a realidade. Uma passagem digna de nota é a exortação da mãe do 

rapaz: “Vai, meu filho, vai, não chores, vai defender a tua pátria, e se voltares, traz-me a tua 

camisa tinta no sangue desses malvados, que eu terei muito gosto em a lavar”. Ora, se os 

paraguaios foram representados neste momento como os “malvados”, necessariamente os 

brasileiros deveriam ser considerados os “bondosos”. O nacionalismo aflora nesses escritos.  

A propósito, em crônica de 24 de janeiro de 1865, depois de se referir a episódios da 

guerra, Machado escreveu: “O que é ação! Alguns dias de combate fizeram mais do que anos 

de polêmica diplomática
291

. Bem podia ter-se poupado o papel que se gastou com notas e 

relatórios: eram mais algumas libras de pólvora. Com selvagens não há outro meio”
292

. Claro 

está que o adjetivo selvagens da citação acima substituiu o substantivo paraguaios. Logo, o 

adjetivo civilizados caberia aos brasileiros, que mesmo pela força deveriam desempenhar sua 

“missão civilizadora”, como podemos constatar relendo as últimas linhas da poesia acima 

citada: “Se o império é fogo também é luz: abrasa, mas aclara. Onde levar a flama da justiça, 

deixa um raio de nova liberdade. [...] Vença uma vez no campo, outra nas almas; quebre as 

duras algemas que roxeiam pulsos de escravos. Faça-os homens”. 
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No décimo parágrafo do texto transcrito acima, da crônica do dia 27 de fevereiro de 

1865, Machado afirmou que tais atos de patriotismo “provam que o povo brasileiro sente 

correr em si o sangue vivo da liberdade”. O que está explícito no fragmento é que, na 

concepção de Machado, o culto e a defesa da liberdade fazem parte do caráter do povo 

brasileiro, ao menos nesse momento específico. Por fim, no último parágrafo do longo trecho 

arrolado acima, Machado mais uma vez se referiu à iniciativa dos brasileiros, em seus 

próprios termos, ao “ardor dos governados”. 

O que podemos depreender a partir desse longo fragmento da crônica do dia 27 de 

fevereiro de 1865 é que os acontecimentos da Guerra do Paraguai fizeram com que Machado 

de Assis, consciente da gravidade do momento e da necessidade de suscitar os ânimos, 

atribuísse aos brasileiros características que em outros momentos e situações não atribuiria. 

Em outras palavras, a concepção de identidade nacional de Machado de Assis oscilou em 

decorrência desse conflito. Ações bélicas envolvendo a nação amalgamavam o sentimento de 

pertencimento.  

A propósito da relação entre as identidades nacionais e as guerras, Maria Lígia Prado 

afirma que as guerras produzem “sentimentos de orgulho e desespero, de júbilo e humilhação, 

deixando marcas profundas e lembranças indeléveis na memória nacional”
293

 das nações 

envolvidas. Além disso, segundo esta autora, “no período dramático da guerra afloram as 

semelhanças identitárias e as diferenças com relação ao outro que podem ser melhor 

demarcadas”
294

. 

Se a imagem que um país constrói de si está relacionada à diferença 

que impõe em relação a imagens de outras nações, então o “outro” do Brasil 

foi toda a América Latina. Mas, dentro do mundo sul-americano, num 

determinado momento do século XIX, nosso “oposto” foi o Paraguai, contra 

o qual fizemos uma guerra que era uma luta por território, por hegemonia, 

mas antes de tudo, uma guerra pela identidade afetada pela iminente 

derrocada de nosso império escravagista e seu modelo de “civilização”. 

A Guerra do Paraguai representou no campo da cultura (no sentido 

das ideologias, das representações e das identidades), o momento em que o 

mundo imperial-escravista enfrentou sua mais forte crise externa e interna. 

Sobre a república guarani foram atirados exércitos, mas também ideias e 

imagens que buscavam transferir ao outro as mazelas que nossa realidade 

nos impunha, o “mal-estar” de nossa “civilização”, para falar com Freud. O 

Paraguai, bárbaro, incivilizado, autoritário, atrasado aos olhos da cultura da 

corte, serviria então para nos salvar de nossas próprias condições e definir a 

imagem civilizada que tanto buscávamos. No espelho do Paraguai – usado 

como metáfora da situação latino-americana – construiu-se um dos 

elementos de nossa “identidade nacional”.
295
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Os elementos identitários apresentados por Machado, direta ou indiretamente até aqui, 

possibilitam apresentar um primeiro esboço daquilo que poderíamos denominar de uma 

concepção parcial de identidade nacional, segundo a perspectiva de Machado de Assis.  

Podemos afirmar – alicerçados nos indícios documentais extraídos de suas crônicas 

publicadas entre 30 de outubro de 1859 e 27 de fevereiro de 1865 – que esse período 

propiciou a Machado elementos de reflexão para conceber e afirmar o que consideramos ser 

sua concepção identitária, já que ao pensar o brasileiro considerava-o caracterizado pela falta 

de originalidade, pela indolência, pela mania de imitar (o estrangeiro), pela superficialidade 

(aparência de civilizado), pelo atraso, pelo fanatismo, pelo fatalismo, pela mediocridade, pela 

vulgaridade e pela temperança.  

Ademais, esse conjunto de crônicas nos permite afirmar que paradoxalmente para 

Machado os brasileiros eram capazes (em 1/12/1861) e incapazes (1861-1864). E mais, na 

concepção do autor, os brasileiros podiam ser indolentes (em 1/12/1861), imitadores, aptos, 

inconstantes, inobedientes, pretensiosos, insolidários (entre 1861 e 1864), inconscientes ou 

indiferentes politicamente; mas em situação de confronto podiam ser talentosos, civilizados, 

livres, patriotas, iniciativos (em 27/02/1865), determinados, solidários, bondosos, abnegados 

(em 27/02/1865). 

Sem dúvida, é um esboço nada lisonjeiro. Aliás, diríamos com Noé Freire Sandes que 

“essas representações pouco se prestam para a formulação de um sentimento nacional, pois 

como negação, indicam justamente a existência de um grau de heterogeneidade e rebeldia que 

o Estado-nação quer suprimir”
296

. Entretanto, mesmo não se prestando para formular um 

sentimento nacional ou para inspirar um sentimento de pertencimento, essas representações 

não deixam de se referir ao Brasil e aos brasileiros nem de constituir a concepção de 

identidade nacional de um dos maiores escritores brasileiros. O que ressaltamos é que essas 

representações acerca da identidade nacional não deixam de ser legítimas por não serem 

lisonjeiras. Afinal, o próprio Machado asseverou que “um povo forte pinta e narra tudo”
297

 e 

que “mostrar as consequências do mal [...] é torná-lo antipático e repugnante”
298

. 

Esse esboço parcial permite constatarmos algumas oscilações na concepção de 

Machado de Assis, por exemplo: numa crônica de 1/12/1861 Machado apontava a capacidade 

como característica da identidade nacional, porém, logo depois (1861/1864) afirmou o 
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contrário – a incapacidade – em crônica de 1861/1864. Observamos que Machado representou 

os brasileiros como indolentes em 1/12/1861 e, em contrapartida, os representou como 

iniciativos em 27/02/1865. Também afirmou que a insolidariedade era uma marca identitária 

entre 1861 e 1864, já em 1865 afirmou que a solidariedade era um componente importante. 

Essa remissão a características antagônicas é parte da estratégia do autor para reforçar seus 

argumentos diante dos eventos nacionais. 

É importante reiterar que “Machado de muitas maneiras acreditava, e agia segundo 

essa crença, na criação de uma comunidade nacional através da cultura e de símbolos”
299

, isto 

é, ele acreditava que “a identidade nacional é, no fim das contas, construída a partir de tais 

mitos e tradições”
300

. Acreditamos que, ao sinalizar essas características, Machado estava 

gerando novos símbolos, mitos e tradições que redundariam “na criação de uma [nova ou 

diferente] comunidade nacional”. 

De acordo com Ricardo Salles, alguns mitos gerados no Segundo Reinado: 

permanecem ainda no imaginário e no substrato de crenças de muitos 

brasileiros: a grandeza territorial e a majestade da natureza como índices de 

um futuro promissor para o país, a cordialidade do povo. Outros sofreram 

alterações ao longo do tempo: o caráter pacífico e não sangrento de nossa 

história no lugar da paz política e social, as qualidade físicas das mulheres 

somando-se ou substituindo-se as suas qualidades morais. Outros, ainda, 

vêm perdendo força, como as virtudes dos costumes patriarcais. Finalmente, 

há os que desapareceram ou muito se relativizaram: a igualdade de todos os 

brasileiros – em parte substituído pelo mito da democracia racial que seria 

como que uma compensação para as evidentes desigualdades sociais – e o 

alto padrão de nossa cultura.
301

  

 

Em crônica publicada no dia 25 de julho de 1869, Machado deu “a notícia de que a 

luta eleitoral começou no Paraguai”
302

, afirmando em seguida que: 

Até aqui era o povo paraguaio um povo de carneiros que, à imitação 

dos de Panúrgio, seguiam cegamente o carneiro condutor. 

Os jesuítas, o ditador Francia, os dois Lopez tinham consumado essa 

obra. 

O povo paraguaio era um relógio perfeito; dava-se-lhe corda e 

andava sem discrepar um minuto. 

Parecia que, restituído à liberdade, semelhante povo se achasse um 

pouco embaraçado com ela. Votar seria para eles um aborrecimento. [...] 

Enganava-me! 

A liberdade de voto tem o seu prestígio. Eleição, sem murro, nem 

sangue é coisa que jamais se viu, exceto no Paraguai, no domínio dos 

déspotas.
303
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Chama a atenção o fato de Machado ter afirmado que o povo paraguaio é “um povo de 

carneiros” ou “um relógio perfeito” que recebido corda não discrepava; lembrando mais uma 

vez que “dizer o outro, enfim, é muito evidentemente uma forma de falar de nós”
304

, podemos 

afirmar que se Machado de Assis representou os paraguaios como subservientes ou autômatos 

foi porque, para ele, naquele momento, os brasileiros representavam a autonomia e a auto-

determinação. 

Além disso, nesta passagem, subentende-se que Machado imbuiu o Brasil de uma 

missão civilizadora
305

: restituir a liberdade ao povo paraguaio; missão que já havia sido 

cumprida. O autor afirmou que o Paraguai era “o domínio dos déspotas”. Na verdade, ele 

apenas reafirmou o que dissera, porém, deslocando o foco do povo carneiro para o pastor do 

rebanho: o déspota. E, seguindo a lógica da inversão
306

, se Machado considerava que o 

Paraguai era o domínio dos déspotas, o Brasil era o domínio dos justos, daqueles iguais 

perante as instituições do Estado. 

Em 8 de setembro de 1872, Machado ressaltou novamente a imitação, mas dessa vez 

como característica benfazeja e, portanto, necessária. Inicialmente, ele transcreveu e 

comentou o pronunciamento de um ministro francês que enfatizava o importante papel da arte 

para o desenvolvimento de uma nação: 

Para que estas transcrições? 

Para mostrar mais uma vez aquilo que todos os leitores sabem, isto 

é, que nos países adiantados, que tomamos por modelo, as coisas de arte são 

tratadas assim com este carinho e esta veneração. 

Imitêmo-los nisto, como em outras coisas, e mais do que em certas 

coisas que não merecem ser imitadas.
307

 
 

O hábito de imitar pode ser interpretado simultaneamente como falta de criatividade e 

de personalidade, mas em alguns aspectos podia ser válido. Na concepção do autor, faltava 

criatividade porque faltava força para inventar e “onde falta a invenção, é natural que a 

imitação sobre”
308

. Faltava personalidade porque o Brasil era um país jovem, recém saído da 

infância, isto é, “não passa[va] das primeiras verduras”
309

.  
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 A crônica, a seguir, foi uma das que nos fez conceber, ainda no início da pesquisa, 

Machado como um produtor e [re]produtor de representações também acerca do Oriente, em 

outras palavras, um orientalista, na acepção que Edward Said dá a este termo.  

       1 de julho de 1876 

 Dou começo à crônica no momento em que o Oriente se esboroa e a 

poesia parece expirar às mãos grossas do vulgacho. Pobre Oriente! Mísera 

poesia! 

 Um profeta surgiu em uma tribo árabe, fundou uma religião, e lançou 

as bases de um império; império e religião têm uma só doutrina, uma só, mas 

forte como o granito, implacável como a cimitarra, infalível como o Alcorão. 

 Passaram os séculos, os homens, as repúblicas, as paixões; a história 

faz-se dia por dia, folha por folha; as obras humanas alteram-se, corrompem-

se, modificam-se, transformam-se. Toda superfície civilizada da terra é um 

vasto renascer de coisas e idéias. Só a idéia muçulmana estava de pé; a 

política do Alcorão vivia com os paxás, o harém, a cimitarra e o resto. 

 Um dia, meia dúzia de rapazes libertinos, iscados de João Jacques e de 

Benjamim Constant, [...] resolveram dar com o monumento bizantino em 

terra, abrir o ventre ao fatalismo e arrancar de lá uma carta constitucional. 

 Pelas barbas do Profeta! Há nada menos maometano do que isto? 

Abdul-Aziz, o último sultão ortodoxo, quis resistir ao 89 turco; mas não 

tinha sequer o exército, e caiu; e, uma vez caído, deitou-se da janela da vida 

à rua da eternidade. 

 O Alcorão fala de dois anjos negros de olhos azuis, que descem a 

interrogar os mortos. O ex-padixá foi naturalmente inquirido como os outros: 

 - Quem é teu senhor? 

 - Alá. 

 - Tua religião? 

 - Islã. 

 - Teu profeta? 

 - Maomé. 

 - Há um só deus e um só profeta? 

 - Um só. La illah il Allah, ve Muhameden ressul Allah. 

 - Perfeito. Acompanha-nos. 

 O pobre sultão obedeceu. 

 Chegando à porta das delícias eternas achou o profeta sentado em 

coxins espirituais, resguardado por guarda-sol metafísico. 

 - Que vens cá fazer? – perguntou ele. 

   Abdul explicou-se, referiu o seu infortúnio; mas o profeta atalhou-o, 

clamando: 

 - Cala-te! És mais do isso, és o destruidor da lei, o inimigo do Islã. Tu 

fizeste possível o gérmen corruptor das minhas grandes instituições, pior que 

a fé de Cristo, pior que a inveja dos russos, pior que a neve dos tempos; tu 

fizeste o gérmen constitucional. A Turquia vai ter uma câmara, um 

ministério responsável, uma eleição, uma tribuna, interpelações, crises, 

orçamentos, discussões, a lepra toda do parlamentarismo e do 

constitucionalismo. Ah! quem me dera Omar! ah! quem me dera Omar! [...] 

 Mas o que apuro de tudo o que nos vem pelo cabo submarino e 

vapores transatlânticos é que o Oriente acabou e com ele a poesia. [...] 

 Aquele bazar de belezas de toda a casta e origem, umas baixinhas, 

outras altas, as louras ao pé das morenas, os olhos negros a conversar com os 

olhos azuis, e os cetins, os damascos, as escumilhas, os narguilés, os 

eunucos... 
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 Oh! sobretudo os eunucos! Tudo isso é poesia que o vento do 

parlamentarismo dissolveu em um minuto de cólera e num acesso de 

eloqüência
310

.  
 

 A citação oferece uma amostra do estilo de Machado, essa mistura singular de humor, 

sarcasmo, ironia, reflexão e graça, sugerindo o grau de dificuldade que envolve a leitura 

destas crônicas e o nível de atenção exigido ao lê-las. É como se cada crônica fosse uma 

charada; porém, o próprio Machado ensinou que “por obtuso que um homem seja, desde que 

teime, decifra as mais escuras charadas deste mundo”
311

. 

Na crônica anterior avulta uma oposição binária: civilização-barbárie, implícita no 3° 

parágrafo e a ideia principal do texto é a de que o imutável Oriente é regido pelo fatalismo e 

absolutamente avesso ao constitucionalismo ou à democracia. Além disso, o autor estabeleceu 

a relação “fim do Oriente-fim da poesia”, provavelmente pelo fato de que seu conhecimento 

sobre o Oriente se deu por meio dos textos (poesias, romances, etc.) de Vítor Hugo
312

, de 

Ernest Renan
313

, de Gustave Flaubert
314

, de Chateaubriand
315

, autores em cujas obras há 

inúmeras referências ao Oriente. Algumas dessas obras, inclusive, como as Orientais de 

Victor Hugo, foram dedicadas exclusivamente a esse objeto. Machado conhecia essas obras e 

frequentemente a elas se reportava.  
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Por esse motivo, afirmamos que o Oriente para Machado de Assis era uma criação 

textual
316

, cuja existência se restringia aos textos e às poesias. Portanto, caso o Oriente se 

apresentasse diferente daquele descrito nos textos, para ele estaria degenerado
317

 e, 

consequentemente, toda a poesia, toda imagem que o envolvia, esvaeceria, teria fim. 

Consoante Edward Said, “escrever sobre o Oriente moderno é ou revelar uma perturbadora 

desmistificação das imagens extraídas dos textos ou confinar-se ao Oriente de que falou Hugo 

em seu prefácio a Les orientales, o Oriente como image ou pensée”
318

. Por isso, defendemos a 

ideia de que, em suas referências, Machado confinou-se ao “Oriente como image ou pensée”.  

 No que se refere à ideia de que “um dia, meia dúzia de rapazes libertinos, iscados de 

João Jacques e de Benjamim Constant, [...] resolveram dar com o monumento bizantino em 

terra, abrir o ventre ao fatalismo e arrancar de lá uma carta constitucional. [...] Há nada menos 

maometano do que isto”, Machado de Assis via o Oriente como um “Outro” e tinha em mente 

uma concepção comum aos ocidentais, daquele período específico, a concepção de que “um 

oriental vive no Oriente uma vida de tranquilidade oriental, em um estado de despotismo e 

sensualidade orientais, imbuídos de um sentimento de fatalismo oriental”
319

.  

 Em outras palavras, para os ocidentais, “o Oriente [...] era sinônimo de 

“subumanizado, antidemocrático, atrasado, bárbaro etc.”
320

. Assim, o Oriente é representado 

por Machado de Assis nesta crônica como imutável, genérico, regido pelo fatalismo e 

inexoravelmente antidemocrático. 

 O binarismo Civilização/Barbárie ou avançado/atrasado ocupava uma posição central 

durante o século XIX. No excerto: “Toda superfície civilizada da terra é um vasto renascer de 

coisas e idéias. Só a idéia muçulmana estava de pé”, Machado, além de contrapor “toda 
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superfície civilizada da terra” à parte que adota as ideias muçulmanas (a parte bárbara), estava 

reafirmando o aspecto da imutabilidade oriental. 

 Desse modo, acreditamos que Machado nesta crônica do dia 1 de julho de 1876, tenha 

nos oferecido por meio de oposições binárias, mesmo que veladas com humor e ironia, mais 

alguns elementos para reconstituirmos sua concepção sobre as especificidades nacionais. 

Como destaca Silva:   

A mais importante forma de classificação
321

é aquela que se estrutura em 

torno de oposições binárias, [...] em uma oposição binária, um dos termos é 

sempre privilegiado, recebendo o valor positivo, enquanto o outro recebe 

uma carga negativa. [...]. As relações de identidade e diferença ordenam-se, 

todas, em torno de oposições binárias
322

. 
 

Acreditamos que ao afirmar o fatalismo, a índole antidemocrata, o barbarismo dos 

povos orientais, Machado oferece um “negativo” para revelarmos uma imagem implícita do 

ocidente e por extensão do Brasil. Ou seja, se o Oriente é fatalista, por oposição deveríamos 

ser autônomos; se o oriente é antidemocrata, por oposição, deveríamos ser adeptos da 

democracia; se eles são bárbaros, nós seríamos civilizados. 

 O Oriente Próximo e o Extremo Oriente, no século XIX, foram matéria-prima para o 

Romantismo; posteriormente foram alvos das ambições imperialistas das potências europeias. 

Tratando da Turquia na crônica publicada dia 1º de agosto de 1876, especificamente sobre a 

proposição de um projeto de constituição, Machado afirmou:  

 Não sei se tal constituição chegará a reger a Turquia; mas foi proposta, 

e tanto basta para deixar-me de boca aberta. 

 O art. 1º desse documento diz que o império otomano como Estado 

não tem religião: reconhece todos os cultos, protege-os e subvenciona-os. 

 Eu palpo-me, esfrego os olhos, dou murros no peito e na cabeça, agito 

os braços, passeio de um lado para outro, a fim de certificar-me que não 

estou sonhando. O Alcorão subvencionando o Evangelho! O janízaro do crê 

ou morre reconhecendo todos os cultos e dando a cada um os meios de 

subsistência! Se isto não é o fim do mundo, é pelo menos o penúltimo 

capítulo. Que abismo entre Omar e Mourad V! 

 Alegre-se quem quiser; eu fico triste. A tolerância dos cultos tira-me a 

cor local da Turquia, desnatura a história, estabelece certas acomodações 

entre o Alcorão e o céu. Substitui a Sublime Porta por uma trapeira 

constitucional.
323

 

 

   A Turquia surge da pena de Machado como uma entidade absolutamente avessa a 

qualquer forma de constitucionalismo (pois a simples proposição de uma constituição o deixa 

estupefato) e, até então, radicalmente oposta a outras formas de manifestação religiosa (crê ou 
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morre). Tudo isso fora reforçado por Machado no momento em que afirmou que “a tolerância 

dos cultos tira-me a cor local da Turquia, desnatura a história”.  

Portanto, mais uma vez Machado afirma “que eles são nosso inverso, que eles não são 

mais que nosso inverso”
324

 e, assim sendo, em oposição a eles, no caso os turcos, podemos 

dizer que os aspectos peculiares ao brasileiro, inferidos deste fragmento são a convicção 

constitucionalista e uma tolerância religiosa verdadeira. 

Em outra crônica publicada em 15 de agosto de 1876 Machado escreveu, entre outros 

tópicos, que não gostava de cavalo, mas que, em contrapartida, gostava de burro, pois é um 

animal manso, “puxa a carroça que nos traz água, [...] fruta, carvão, hortaliça, – puxa o bond, 

coisas todas úteis e necessárias. No meio disso tudo apanha e não se volta contra quem lhe dá. 

Dizem que é teimoso. Pode ser; algum defeito é natural que tenha”
325

. Termina afirmando que 

enquanto “o coice, que no cavalo é uma perversidade, no burro é um argumento, ultima 

ratio”
326

. E, para fazer jus ao título de mestre na arte das transições, na linha seguinte, para 

começar a discorrer sobre o resultado de um recenseamento que fora publicado naqueles dias, 

ele escreveu:     

E por falar neste animal, publicou-se há dias o recenseamento do 

Império, do qual se colige que 70% da nossa população não sabem ler. [...] 

- A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes neste 

país que podem ler; desses uns 9% não lêem letra de mão. 70% jazem em 

profunda ignorância. [...]. 70% de cidadãos votam do mesmo modo que 

respiram: sem saber por que nem o quê. Votam como vão à festa da Penha, – 

por divertimento. A Constituição é para eles uma coisa inteiramente 

desconhecida. Estão prontos para tudo: uma revolução ou um golpe de 

Estado.
327

 

 

 Uma vez que utilizamos parte deste fragmento para apoiar uma interpretação que 

fizemos acima, na qual afirmávamos que Machado apontava como aspecto da identidade 

nacional a indiferença política, é desnecessário reiterar que vislumbramos a mesma 

característica aqui. Contudo, há de se destacar que, além dessa característica, Machado indica 

a ignorância, como componente do brasileiro. 

“O carnaval morreu, viva a quaresma!”
328

 Assim Machado começou a crônica do dia 

15 de fevereiro de 1877, no tópico seguinte ironizou a origem do termo Bisnaga e mais uma 

vez tratou da Turquia: 
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Falei há pouco do que há de substituir o carnaval, se ele 

definitivamente expirar. Deve ser alguma coisa igualmente alegre: por 

exemplo: a Porta Otomana. 

Vejam isto! Um ministro patriota leva a entreter toda a Europa à 

roda de uma mesa, a fazer cigarros das propostas diplomáticas, a dizer aos 

ministros estrangeiros que eles são excelentes sujeitos para uma partida de 

whist ou qualquer outro recreio que não seja impor a sua idéia à Turquia; os 

ditos ministros estrangeiros desesperam, saem com o nariz de duas toesas, 

dando a Turquia a todos os diabos; vai senão quando o Jornal do Comércio 

publica um telegrama em que nos diz que o dito ministro turco, patriota, 

vencedor da Europa, foi destituído por conspirar contra o Estado!   

Alá! Aquilo é governo ou Pera de Satanás
329

? Inclino-me a crer que 

é simplesmente Pera. A porta tem outros muitos e vários alçapões, por onde 

sai ou mergulha, ora um sultão ora um grão-vizir, de minuto a minuto ao 

som de um apito vingador. Todas as mutações são à vista
330

. 
 

No excerto acima, Machado de Assis apontou a instabilidade político-administrativa 

como característica da sociedade e, consequentemente, da identidade turca/oriental. Antes, 

porém, de caracterizar a Turquia como instável politicamente, Machado lhe atribuiu certo 

espírito de contradição, patente no segundo parágrafo. Assim sendo, e considerando que o 

“Outro” ou “a marcação da diferença é crucial no processo de construção das posições de 

identidade”
331

, podemos dizer que – tendo a Turquia como elemento de contraste, isto é, como 

o “Outro”, como o diferente – Machado de Assis apresentou a estabilidade político-

administrativa ocidental/brasileira e a não-contradição extremada como marcas da identidade 

nacional. 

Atentos à cronologia e com o intuito de registrar as nuances do pensamento 

machadiano em torno da questão de identidades, observamos que, esporadicamente, Machado 

identificava características diversas nos diferentes Estados ou nas diferentes regiões
332

. Na 

crônica do dia 15 de julho de 1877, depois de comentar a inauguração de uma estrada de ferro 

ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, em que se fazia a viagem em 15 horas, assim se 

expressou: 
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Por agora só me cabe aplaudir com ambas as mãos o brilhante 

acontecimento, e dizer aos enérgicos paulistas
333

, que são ainda hoje o que 

eram, o que hão de ser por muito tempo, um povo enérgico, iniciador, 

laborioso e sóbrio. Com tais qualidades pode-se colaborar na história. É o 

que eles fazem.
334

 
 

Em 9 de junho de 1878 veio à luz uma crônica, na qual, entre outras coisas, Machado 

tratou da distribuição de uma polca, cujo título era “se eu pedir, você me dá?” Depois de se 

divertir sugerindo alguns títulos, que na verdade eram assuntos do momento (tais como: “A 

oposição delira, polca a quatro mãos”; “Sr. Dr. Chefe de polícia, lance suas vistas para as 

casas de tavolagem, fantasia em lá menor; etc.), Machado disse que “um povo musical, como 

é o nosso, pode chegar a substituir a prosa pela solfa, sem prejuízo do pensamento, e até com 

algum encanto”
335

. O elemento identitário indicado acima, está claro, é o gosto pela música.  

Machado dedicou, na crônica de 16 junho de 1878, um tópico exclusivo para tratar do 

costume da polícia de mandar publicar todos os anos editais proibindo a queima de fogos, por 

ocasião das festas de São João e sobre “a disposição do povo em desobedecer às ordens da 

polícia”
336

. No final do tópico, à guisa de conclusão, escreveu: “Tal é a nossa concepção da 

legalidade; um guarda-chuva escasso, que, não dando para cobrir a todas as pessoas, apenas 

pode cobrir as nossas; noutros termos, um pau de dois bicos”
337

. Aqui, o autor sinaliza uma 

característica que mais tarde ficou conhecida como o “jeitinho” brasileiro. Expressão que 

Gledson afirma ser “significantemente intraduzível, que em geral quer dizer fazer o 

impossível, desviando-se de algum obstáculo burocrático mediante algum tipo de manobra 

parcialmente legal”
338

. 

Gledson, tratando de outra série de crônica – Bons dias! –, afirma que essa “nossa 

concepção de legalidade” já foi abordada por Machado outras vezes: “no fundo faz parte da 

troça que regularmente fazia do aspecto da sociedade brasileira ‘para inglês ver’ que decreta 

leis e não consegue (nem tenciona?) fazer com que se cumpram”
339

. Desse modo, podemos 

dizer que o aspecto em questão é, por assim dizer, um aspecto centauro, posto que engloba 

tanto a falta de espírito público, quanto a inobediência. 
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No que diz respeito à falta de espírito público como característica da sociedade 

brasileira, Sérgio Buarque de Holanda escreve: 

Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a 

nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, 

independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação 

autêntica entre indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As 

agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro lado, 

as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um 

todo incoerente e amorfo.
340

 

  

7 de julho de 1878 é a data da próxima crônica com que iremos nos ocupar. Nela, 

Machado abordou diversos temas; destacamos um congresso agrícola, sobre o qual comentou: 

“Reúne-se amanhã o congresso agrícola; e folgo crer que dará resultados úteis e práticos. 

Conhecida a nossa índole caseira, a tal ou qual inércia de espírito, que é menos um fenômeno 

de raça, que de idade social, a afluência dos lavradores parece exceder a expectação”
341

. 

Nesse excerto, Machado sinalizou dois aspectos do povo brasileiro (índole caseira e inércia de 

espírito) e uma justificativa (idade social) para tais características. 

A expressão “índole caseira” acreditamos indicar provincianismo e a palavra 

indolência traduz satisfatoriamente a expressão “inércia de espírito”; porém, o mais 

sintomático da passagem é a ideia, defendida por Machado de Assis nesta e em outras 

reflexões, de que tais características eram produtos da “idade social”, em suas palavras, 

“meninice social”
342

, posto que para o autor o Brasil era uma “sociedade imberbe”, portanto, 

suscetível de amadurecimento. 

Com relação à ideia de o Brasil ser uma sociedade jovem, há uma passagem notável 

em Memórias póstumas de Brás Cubas, na qual Brás afirma que a primeira vez que viu 

Marcela foi “no Rocio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a declaração da 

independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dous rapazes, 

o povo e eu; vínhamos da infância, como todos os arrebatamentos da juventude”
343

. Ora, 

primavera, amanhecer, infância, são termos que caracterizam o início de algo, no caso, da 

nação ou da alma pública; todavia são termos que pressupõem evolução, progressão. Portanto, 

nada mais natural que esperar o desenvolvimento ou o amadurecimento dessa alma pública. 

Em certo momento da crônica publicada em 4 de agosto de 1878, Machado comentou 

a manobra de um empresário teatral, Ferrari era o seu nome, que mudando arbitrariamente a 
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ordem preestabelecida de determinadas apresentações, prejudicou alguns assinantes e 

beneficiou outros. Machado escreveu que a atitude de tal empresário “era muito; era levar a 

audácia a um limite desconhecido de todos sátrapas do Oriente; era manifestar que nenhuma 

consideração lhe merece este povo, o mais meigo de todos os povos”
344

. Ressaltamos neste 

fragmento a referência ao “mais meigo de todos os povos”. Machado aponta uma 

característica positiva do brasileiro: a meiguice. 

“A vida humana oferece singulares mutações à vista. Não há imaginação de 

dramaturgo nem arte de maquinista que as faça mais súbitas nem mais completas. O grande 

mestre é exímio nesses saltos violentos”
345

. Dessa forma, Machado deu início à crônica do dia 

18 de agosto de 1878, em cujo tópico IV tratou do arrefecimento das devoções populares, 

afirmando que “o elemento estrangeiro é aquele bife cru, de que falei numa destas crônicas; 

transforma os costumes. Hoje há muito sapato inglês, muita patinação, muita opereta, muita 

coisa peregrina, que tirou à nossa população a rusticidade e o encanto de outros tempos”
346

. 

Transcrevemos o trecho com o propósito de fornecer indícios das ideias que moldaram 

as concepções de Machado de Assis, entre elas a concepção de identidade. Neste fragmento é 

patente a ideia de que o elemento estrangeiro transforma os costumes e desnatura ou tira a 

essência das coisas, inclusive da identidade nacional. Além disso, o fragmento contém o 

termo “rusticidade”, que muitas vezes em Machado está associado à originalidade, à 

genuinidade.  

Rusticidade que remete ao sertão, visto que é no sertão que “o homem da cidade sente 

a presença de um frêmito criador, genuíno, da autêntica e espontânea cultura nacional”
347

, 

segundo Raymundo Faoro. É o próprio Machado que em outro escrito reforça essas 

dicotomias campo/cidade e, respectivamente, autenticidade/inautenticidade. Em Instinto de 

nacionalidade, ele escreveu: “naturalmente os costumes do interior são os que conservam 

melhor a tradição nacional; os da capital do país, e em parte, os de algumas cidades, muito 

mais chegadas à influência européia, trazem já uma feição mista e ademanes diferentes”
348

. 

Ao comentar, em crônica de 1º de setembro de 1878, os fatos da semana que 

antecedera ao escrito, Machado escreveu sobre um espetáculo novo na capital: o boxe, que 

“ao cabo é a mesma luta romana. Uma leva ao chão; outra leva aos narizes; é toda a 
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diferença”
349

. Desenvolvendo o tema, Machado escreveu que os reptos “continuam a levar 

milhares de espectadores ao estabelecimento da Rua do Costa. [...] Não esqueçam que a Rua 

do Costa é excêntrica, sobretudo para um povo, como somos, dado à pachorra e ao 

cansaço”
350

. 

 Embora o povo dado à pachorra e ao cansaço seja o carioca, considerando a referência 

à Rua do Costa, estes são aspectos que Machado atribuiu mais de uma vez aos brasileiros. 

Consideramos que Machado indicou a pachorra e o cansaço, presentes no excerto acima, 

como aspectos específicos do povo carioca
351

. Diante disso, a identidade carioca é 

apresentada praticamente como o oposto da paulista (enérgico, iniciador, laborioso e sóbrio), 

dicotomia que segue seu curso. 

A partir dos elementos extraídos do conjunto de crônicas – de 25 de julho de 1869 a 1º 

de setembro de 1878 – podemos compor uma síntese das características daquilo que, nesse 

período, Machado sinalizava sobre a identidade nacional. Para o autor, as características 

nacionais seriam a autodeterminação, a mania de imitar, a falta de criatividade, a falta de 

personalidade, a autonomia, a democracia, a civilização, o constitucionalismo, a tolerância 

religiosa, a ignorância, a estabilidade político-administrativa, a não-contradição, o gosto pela 

música, a inobediência, a falta de espírito público, o provincianisno, a indolência, a meiguice, 

a pachorra e o cansaço. 

Para termos uma ideia da “atmosfera mental” desse período, destacaremos como um 

contemporâneo e amigo de Machado de Assis caracterizava o povo brasileiro. Consoante 

Chalhoub, “Capistrano de Abreu descrevia o ‘povo brasileiro’, em meados da década de 1870, 

como ‘indolente e nervoso, melancólico e exaltado’; fizera-se assim graças às ‘forças e 

aparências da Natureza’”
352

. Os termos empregados por Capistrano de Abreu para definir o 

“caráter nacional” são semelhantes aos que Machado frequentemente utilizava. 

Há dois contos de Machado de Assis – O Espelho e Verba Testamentária
353

 – que 

podem nos ajudar a lançar luz sobre suas reflexões e concepções acerca da identidade 
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nacional. Consoante Gledson, “as questões de identidade nacional em Papéis Avulsos
354

 são 

sempre abordadas através de uma identidade pessoal que é, mais do que uma vez, o tema
355

 

ostensivo dos contos”
356

. Ainda segundo Gledson: 

 “O espelho” é o caso mais óbvio: abandonado, sem ter sequer os 

escravos para o lisonjearem e apoiarem, Jacobina descobre que quase não 

existe e, assim, quando se olha no espelho apenas vê uma coisa “vaga, 

esfumada, difusa, sombra de sombra”. Se olharmos para a descrição do 

próprio espelho encontraremos a primeira das nossas referências históricas: 

 “Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, 

que o comprara de uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de d. João 

VI. Não sei o que havia nisso de verdade; era a tradição. O espelho estava 

naturalmente muito velho; mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte 

pelo tempo, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo 

velho, mas bom [...]”
357

 

 Se as intenções de Machado fossem apenas filosóficas (isto é, se 

dissessem respeito à alma e à questão de identidade pessoal), qualquer 

espelho serviria. Para que mencionar a moldura apodrecida e a tradição de 

que teria vindo da corte portuguesa? É de notar que o espelho é, ele próprio, 

um reflexo do que acontecerá mais tarde quando “o alferes elimina o 

homem”. Também Jocobina é um espaço vazio rodeado por uma moldura 

decorativa – o uniforme que ele veste para o impedir de desaparecer. 

 Mil oitocentos e oito foi também o momento em que a nação brasileira 

começou a tornar-se consciente de si própria e “se olhou no espelho” – isto 

é, viu a si própria como os outros a viam. Se seguirmos o paralelismo entre o 

eu e a nação que aqui parece implícito, chegamos à conclusão um pouco 

chocante de que, pelo menos nesse momento da história, a identidade 

nacional é tão imperceptível como o rosto de Jacobina no espelho. Talvez 

esse argumento pareça reducionista demais. Contudo, o espelho com a sua 

moldura é a perfeita imagem da cultura portuguesa no século XVIII (pelo 

menos segundo um ponto de vista bastante comum) – apodrecida, oca e 

puramente ornamental. Era essa a cultura que os brasileiros herdaram, o 

mundo em que viam a si próprios. Nas palavras de Drummond, em “O 

mito”, é um mundo feito de “ausência e ruivos ornatos”.
358

 

  

 No que diz respeito ao conto Verba Testamentária, Gledson afirma: 

Enquanto “O espelho” nos mostra um único momento de quase perda de 

identidade, “Verba Testamentária” oferece-nos uma personalidade 

continuamente ameaçada por essa mesma perda e (tal como Jacobina, no seu 
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momento de crise) incapaz de alcançar uma relação saudável e normal com o 

mundo que o rodeia. Porque a sua “inveja patológica” é isso mesmo; para 

usar os termos de Jacobina, Nicolau é incapaz de adotar a armadura protetora 

da “alma exterior” (o uniforme de alferes, por exemplo) e assim fica 

reduzido a essa coisa frágil – talvez inexistente –, o eu interior. Para se mais 

claro: Nicolau tem um problema com modelos em si mesmos, que a um 

tempo aceita, porque os seres humanos não os podem dispensar (e porque 

esta é uma sociedade colonial e imitadora); mas ele também rejeita 

violentamente esses mesmos modelos com impulsos semi-inconscientes, 

para ser independente e original. Ele só consegue continuar a viver 

procurando a companhia daqueles que lhe são manifestamente inferiores – 

com o resultado final de ser enterrado num caixão feito pelo pior carpinteiro 

do Rio de Janeiro. Num dado momento, ao qual retornarei o mesmo nada 

que ameaça Jacobina, Rubião e Bento (e que Brás Cubas convenientemente 

habita) reaparece para ameaçar Nicolau: “Não quero ser nada!”, diz ele 

depois da tentativa frustrada de se tronar diplomata. É curioso notar que 

Nicolau é tão vulnerável e tão volúvel como o “homem subterrâneo” de 

Dostoiévski e por razões semelhantes: porque, tal como Joseph Frank 

demonstra na sua biografia do romancista russo, esse personagem é, acima 

de tudo, a encarnação de um tipo nacional ansioso por adotar idéias 

estrangeira, mas que em razão de seu caráter ressentido, e do seu desejo de 

se libertar dessas mesmas idéias, é impedido de assim fazer. 

 Contudo, enquanto “O espelho” se centra num único acontecimento 

crucial do momento em frente do espelho “Verba Testamentária” prolonga-

se no tempo histórico. Em grande parte, na verdade, a escala do tempo do 

conto é precisamente esta: histórica, medida por datas e acontecimentos 

entre o século XVIII e 1855, quando Nicolau morre. O que Machado faz 

aqui, bastante claramente, é dar-nos uma interpretação satírica da história 

dos primeiros anos da independência. Esse período é muitas vezes visto 

como uma tentativa fracassada de alcançar estabilidade política e, por 

conseguinte, como um vaivém confuso entre as aspirações absolutistas e 

democráticas que a personalidade de d. Pedro I, teoricamente liberal mas 

também impulsivo e militarmente ambicioso, nada fez para estabilizar.
359

 
 

 Gledson observou que em O espelho Machado caracterizou a identidade nacional 

como “vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra”; ora, é exatamente assim: indefinida, 

imprecisa, que a concepção de identidade nacional de Machado de Assis se manifesta em suas 

crônicas, desde 1859. Gledson observou também a importância de uma “alma exterior” 

(representada pelo uniforme de alferes em O espelho) para a manutenção da identidade; de 

nossa parte, observamos que Machado acreditava, de fato, que essa “alma exterior” (que pode 

ser representada aqui pela cultura e pelos símbolos
360

) era responsável pela criação, 

manutenção e perpetuação da identidade nacional; por isso afirmou que “a idéia de organizar 

um Clube Cívico, destinado a desenvolver o sentimento de patriotismo, entre nós, merece o 
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aplauso dos bons cidadãos”
361

. Gledson percebeu também, no conto Verba Testamentária, 

que Nicolau é vulnerável e volúvel e sente impulsos de “ser independente e original”; ao 

longo deste trabalho, vimos Machado apontar a volubilidade, a submissão e a mania de imitar 

o estrangeiro como características do povo brasileiro. 

 É importante destacar que o fundamento dos contos referidos acima é a “percepção de 

que há a ameaça de uma crise de identidade”
362

. Com efeito, segundo Barreto Filho, Machado 

de Assis, “pelas suas origens étnicas e sociais, sentia mais intimamente o drama de uma 

nacionalidade ameaçada por dentro quando ainda em plena formação, percorrida pelas 

contradições e inseguranças inerentes aos seus fundamentos vacilantes”
363

. 

 A próxima crônica é datada de 22 de julho de 1883. Nela, Machado começou 

escrevendo que “o Sr. Deputado Penido censurou a Câmara por lhe ter rejeitado duas 

emendas: – uma que mandava fazer desconto aos deputados que não comparecessem às 

sessões; outra que reduzia a importância dos subsídios”
364

, para em sequência condenar o 

deputado: 

A primeira emenda é descabida. S. Ex.ª naturalmente ouviu dizer 

que aos deputados franceses são descontados os dias em que não 

comparecem; e, precipitadamente, pelo vezo de tudo copiarmos do 

estrangeiro, quis logo introduzir no regimento da nossa Câmara esta cláusula 

exótica. Não advertiu S. Ex.ª, que esse desconto é lógico e possível num 

país, onde os jantares para cinco pessoas contam cinco croquetes, cinco figos 

e cinco fatias de queijo. A França, com toda sua magnificência, é um país 

sórdido. A economia ali é mais que um sentimento ou um costume, mais que 

um vício, é uma espécie de pé torto, que as crianças trazem do útero de suas 

mães. 

A livre, jovem e rica América não deve empregar tais processos, que 

estariam em desacordo com um certo sentimento estético e político. Cá, 

quando há alguém para jantar, mata-se um porco; e se há intimidade, as 

pessoas da vizinhança, que não comparecerem, recebem no dia seguinte um 

pedaço de lombo, uma costeleta, etc. Ora, isso que se faz no dia seguinte, nas 

casas particulares, sem censura nem emenda, porque é que merecerá emenda 

e censura na Câmara, onde aliás o lombo e as costeletas são remetidos só no 

fim do mês? Nem remetidos são: os próprios obsequiados é que hão de ir 

buscá-los.
365

 

   

 Primeiramente, é preciso dizer que é evidente a presença de humor e de ironia na 

citação acima. Contudo estes ingredientes não impedem que captemos as ideias e as 

concepções que fazem parte das idiossincrasias de Machado de Assis. Assim, defendemos que 

quando Machado fez referência ao “vezo de tudo copiarmos do estrangeiro”, ele efetivamente 
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estava reafirmando uma característica muito reiterada por ele, como por exemplo, em 5 de 

fevereiro de 1893, Machado afirmou que “nosso erro é crer que inventamos, quando 

continuamos, ou simplesmente copiamos”
366

. 

 Além disso, no fragmento da crônica do dia 22 de julho de 1883, Machado explicitou 

a diferença entre a “sórdida França” e o “opulento Brasil”; com isso, apontou mais uma 

característica centauro, isto é, uma mistura de perdularismo (“quando há alguém para jantar, 

mata-se um porco”) companheirismo e generosidade (“as pessoas da vizinhança [...] recebem 

no dia seguinte um pedaço de lombo, uma costeleta, etc.”).  

 Ainda sobre o fragmento abordado, gostaríamos apenas de sugerir a semelhança entre 

a concepção machadiana de que determinadas posições e ideias europeias “estariam em 

desacordo com um certo sentimento estético e político” e a concepção de Roberto Schwarz 

expressa no famoso capítulo As ideias fora do lugar, do não menos famoso livro Ao vencedor 

as batatas. 

 O trecho a seguir foi extraído da crônica do dia 23 de outubro de 1883. Se 

acreditarmos em Machado, apenas o primeiro e os dois últimos parágrafos do seguinte excerto 

saíram de sua pena. Todavia, não é o que nos parece, embora não possamos asseverar que o 

“documento” transcrito seja uma criação de Machado, visto não termos acesso à referida 

Gazeta de Londres; temos a impressão
367

 de que seja uma troça de Machado. Fica, portanto, 

registrada a dúvida. Além do mais, isto não isenta Machado de Assis do fato de reproduzir o 

referido “documento”: 

 A Gazeta de Londres publicou, em seu número 8 do mês passado, um 

ofício do vice-rei da Índia ao conde Granville, contendo informações 

interessantíssimas para a questão dos trabalhadores asiáticos. Visto que há 

tanto horror aos chins, pareceu-me interessante transcrever esse documento: 

 À S. Ex.ª o Sr. Conde Granville, Secretário de Estado do Negócios 

Estrangeiros. 

 Calcutá, 13 de agosto de 1883. 

 Noutro ofício que ora dirijo ao Honrado Secretário de Estado das 

Colônias, dou conta de alguns fatos relativos ao trabalho agrícola na Índia. 

Peço licença a V. Ex.ª para resumi-los aqui, no caso de que o governo de Sua 
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Majestade tenha de intervir naqueles países da América, onde o trabalho 

chim é usado, ou vai sê-lo.  

 Em primeiro lugar, devo lembrar a V. Ex.ª que é preciso distinguir o 

chim
368

 do chim. O chim comum está de há muito abandonado em toda a 

Ásia, onde foi suplantado por uma variedade de chim muito superior à outra. 

Essa variedade, como já tive ocasião de dizer ao governo de Sua Majestade, 

é o chimpanzé. [...] 

 “O primeiro súdito de Sua Majestade que empregou o chimpanzé, foi 

Sir John Sterling, que reside na Índia há trinta anos. Desde 1864 o seu 

trabalhador era o chim comum. Ultimamente, porém, deu-se uma desordem, 

verdadeira rebelião, e a maior parte dos trabalhadores retiraram-se. Sir John 

Sterling resolveu liquidar e voltar para a Europa; mas tendo notícia de que o 

chimpanzé era moralmente superior ao chim comum, mandou contratar uns 

trinta para ensaio e deu-se muito bem com eles. Daí a seis meses a plantação 

tinha cerca de cem indivíduos: hoje conta setecentos e trinta. [...] 

 A primeira vantagem do chimpanzé é que é muito mais sóbrio que o 

chim comum. [...] O chimpanzé não usa roupa, calçado ou chapéu. Não vive 

com os olhos na pátria. [...] 

 A perfeição do trabalho é, ou a mesma, ou maior. A celeridade é 

dobrada e a limpeza é tão superior, que Sir John não viu nada melhor na 

Inglaterra. [...] 

                   Webster  

 Esta carta é realmente importante, e espero sejam devidamente 

apreciadas e não fiquem perdidas as lições que contém. O nosso defeito é 

não dar atenção a coisas sérias! Esta é das mais sérias. 

 As pessoas que preferem os chins, não podem deixar de aceitar este 

substituto. Segundo a carta transcrita, o chimpanzé tendo as mesmas 

aptidões do outro chim, é muito mais econômico. Por outro lado, os 

adversários, os que receiam o abastardamento da raça, não terão esse 

argumento porque o chimpanzé não se cruzará com as raças do país
369

. 
 

No excerto acima há referência ao suposto caráter desordeiro dos chineses, à sua não 

sobriedade, à sua incapacidade ou imperícia profissional e aos seus hábitos considerados 

pouco higiênicos. Logo, considerando Hartog ter afirmado que “classificando o outro, 

classifico-me a mim mesmo”
370

, podemos dizer que por oposição Machado considera que a 

manutenção da ordem, a sobriedade, a atividade e a higiene são aspectos relacionados ao 

brasileiro. Ademais, em contraposição ao que foi escrito, podemos deduzir que o 

brasileiro/ocidental, posto que era esse o “lugar” de onde Machado falava, era concebido pelo 

mesmo como sendo superior física e moralmente ao chinês
371

.  
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 “Não amamos cordialmente as coisas científicas”
372

, Machado afirmou na crônica 

publicada no dia 25 de novembro de 1884, quando narrava a dificuldade encontrada pelo Sr. 

Dr. Moreira Pinto para imprimir um dicionário geográfico que o mesmo havia composto. A 

característica que Machado implicitamente indicou na afirmação acima é novamente a 

superfluidade ou o descaso para com questões sérias. 

Na crônica do dia 5 de maio de 1885, Machado comentou a publicação de um livro 

alemão sobre o Brasil, “chama-se a obra: Brasilien in socialischem und politschem 

Gesicht”
373

. Segundo ele, “diz-se aí muita coisa triste para nós e ao mesmo tempo alguma 

coisa agradável. Falta-nos o tato político, o regimén não tem raízes, no país não há opinião, 

nem povo”
374

. 

O processo imigratório ou o processo de colonização foi tema de mais uma crônica de 

Machado de Assis, datada do dia 15 de dezembro de 1885. Se considerarmos a incidência ou 

a frequência desse tema nas crônicas de Machado de Assis, constataremos que tais assuntos 

estiveram em voga – dentro e fora da instância política
375

 – a partir de meados do século XIX 

e se mantiveram desse modo enquanto Machado de Assis escreveu.  
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Isso demonstra que, a despeito dos resultados alcançados, houve empenho, vontade 

política, no intuito de se encontrar uma solução para o problema da mão-de-obra no Brasil. 

Afinal, os debates acerca do processo de colonização visavam solucionar o problema da 

escassez de mão-de-obra que já existia e que certamente iria se intensificar com a 

emancipação do trabalho escravo. Emancipação que, apesar de frequentemente adiada, era 

considerada imprescindível pelos homens responsáveis pelo governo do Brasil, desde 

aproximadamente a metade do século XIX. Além disso, a pressão internacional, em prol da 

libertação dos escravos, exercida principalmente pela Inglaterra aumentava a cada dia. Sobre 

a imigração Machado destacava: 

Não se trata de saber se a imigração alemã é boa ou má; todos estão 

de acordo que é excelente. A questão aventada é se a força de resistência da 

raça é tal, que aos alemães não cheguem nunca a dissolver-se no nosso corpo 

nacional, isto é – e para usar uma figura de atola-dentes – se o nosso 

estômago tem ou não o poder de digerir e assimilar aquele forte e saboroso 

pedaço de lombo. Uns mostram que sim, outros juram que não; e a questão 

está neste pé. [...] 

Sim; eu creio na assimilação completa e rápida do elemento 

germânico [...] 

Os próprios filhos dos alemães falam a língua dos pais, além do 

português. Mas, brasileiros de nascimento, não o são menos de coração, 

laboriosos, ativos, dedicados à pátria comum. Muitos deles são tenentes e 

capitães da guarda nacional
376

. 
 

A questão da imigração ofereceu a Machado oportunidade de refletir sobre as 

semelhanças e diferenças entre os diferentes povos. Além disso, essa passagem possibilita 

perceber o que Machado, à semelhança de seus contemporâneos, concebia em termos de 

assimilação
377

 a questão da integração ou não de determinado povo numa outra sociedade. 

O fragmento com o qual nos ocuparemos a seguir foi extraído de uma crônica que 

compõe uma das séries que acreditamos tenha sido uma das mais difíceis de serem escritas, 

devido à exigência de se abordar e apresentar os assuntos da semana em forma de versos. A 

série é denominada Gazeta de Holanda e a crônica em questão está datada de 20 de janeiro de 

1887: 

Coisas que cá nos trouxeram 

De outros remotos lugares, 

Tão facilmente se deram 

Com a terra e com os ares, 

 

Que foram logo mui nossas 

Como é nosso o Corcovado, 
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Como são nossas as roças, 

Como é nosso o bom-bocado. 

 

Dizem até que não tendo 

Firme a personalidade, 

Vamos tudo recebendo 

Alto e malo, na verdade. 

 

Que é obra daquela musa 

De imitação, que nos guia, 

E muita vez nos recusa 

Toda a original porfia. 

 

Ao que eu contesto, porquanto 

A tudo damos um cunho 

Local, nosso; e a cada canto 

Acho disso testemunho.
378

 
 

 Não era original nem nova essa afirmação sobre a falta de firmeza da personalidade. 

Contudo, a contestação a esta afirmação parece que sim. No fragmento acima, Machado 

defendeu a ideia de que os brasileiros não imitam pura e simplesmente, mas adaptam, 

assimilam (“damos um cunho local, nosso”). Desse modo, Machado relativizou o caráter de 

imitação frequentemente atribuído ao brasileiro. Há que se ressaltar, atribuído por ele mesmo 

inclusive, em outros momentos. 

 Desse modo, podemos perceber as ambiguidades, oscilações, modulações que as 

concepções de Machado de Assis apresentam, no que concerne à identidade nacional. 

Machado afirmou que temos o “vezo de tudo copiarmos do estrangeiro”, agora, o mesmo 

Machado contesta essa ideia, afirmando que não simplesmente copiamos, mas que adaptamos. 

 Em outra dessas crônicas rimadas, datada de 14 de dezembro de 1887, Machado 

comentou a prisão de um grego capoeirista, lembrando que capoeira era, naquele tempo, 

praticamente sinônimo de banditismo. Na crônica, Machado insinuava ou simulava 

perplexidade diante de tão inusitado consórcio: a clássica Grécia e a capoeira: 

 Bem conheço que, assim como 

Cada roca tem seu fuso, 

Cada macieira seu pomo, 

Tem cada terra seu uso. 

     

Nem é o uso que me espanta; 

 Espanta-me esse contraste 

 Da terra e da sua planta, 

 Da habitação e do traste
379

. 
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 Não há a indicação de características identitárias nesse fragmento, mas há o 

reconhecimento da singularidade de cada povo, exteriorizada em seus usos e costumes. Em 26 

de julho de 1896, o autor reconheceu isso em prosa, quando escreveu que “cada povo tem as 

suas qualidades próprias e a diferença delas é que faz a harmonia do mundo”
380

. 

 Em crônica do dia 27 de abril de 1888, Machado escreveu: “Não quero saber se o 

aviso explica o nosso vezo de tudo esperar do governo, pois que ano e meio depois da 

Independência até esperávamos os criados”
381

. Nessa passagem, Machado de Assis reitera “o 

nosso vezo de tudo esperar do governo”, isto é, o comodismo.  

Na crônica do dia 28 de outubro de 1888, entre outros assuntos, tratou do projeto de 

naturalização de estrangeiros de seu “ilustre amigo Senador Taunay”
382

. Em certo momento, 

Machado afirmou que o projeto “faz propaganda contra os chins; mas, não havendo meio 

legal de impedir que eles entrem no Império, aqui temos nós os chins, em vez de instrumentos 

de trabalho, constituídos em milhares de cidadãos brasileiros, no fim de dois anos, ou até de 

um”
383

. 

A passagem acima mostra uma preocupação não só de Machado com a possibilidade 

da imigração em massa de chineses para o Brasil. Alguns anos mais tarde, em 1892, Machado 

de Assis escreveria: “quando a China souber que a vinda dos seus naturais (votada esta 

semana em segunda discussão) tem dado lugar a tanto barulho, tanta animosidade, tanto 

epíteto feio, é provável que mande fechar os seus portos e não deixe sair ninguém”
384

. 

Anos antes de se decretar a abolição da escravatura no Brasil – 23 de outubro de 1883: 

“naqueles países da América, onde o trabalho chim é usado, ou vai sê-lo”
385

 – Machado já 

havia posto em pauta a utilização da mão-de-obra chinesa. Porém, no momento em questão – 

outubro de 1888 –, pouco depois de abolida a escravidão, a discussão acerca do problema da 

escassez de força de trabalho, principalmente para a lavoura, alcançava outros níveis; eram 

discutidas alternativas e soluções no âmbito legislativo: 

A imigração era concebida como processo de incorporação de 

elementos étnicos superiores, de origem européia, que acelerariam, pela 

miscigenação, o processo de branqueamento. O programa de imigração 

chinesa, proposto pelo visconde de Sinimbu no final de 1870, fora rejeitado 

no parlamento, com o argumento de que os chineses corromperiam a 

formação racial no país. O deputado Joaquim Nabuco foi uma das vozes que 
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se ergueram contra a importação de asiáticos que levaria, segundo ele, à 

“mongolização” do país.
386

 
 

Gledson, em nota, afirma: 

Havia neste momento uma proposta apoiada entre outros por 

Cotejipe, de introduzir trabalhadores chineses no Brasil. A Sociedade 

Central de Imigração, de que Taunay era membro importante, protestou 

contra esta idéia, exprimindo-se da seguinte maneira: estava contra “a 

introdução de chins, coolies e proletários asiáticos” e à “idéia da repulsiva 

importação de representantes dessa raça que, nas condições atuais, viria ser 

em nosso país a inteira substituição da escravidão negra, pela escravidão 

amarela”. Lavra “formal e enérgico protesto contra a nefanda tentativa de 

manchar-se o solo do Brasil com a importação de representantes de uma raça 

atrofiada e corrupta, incapaz de colaborar eficazmente com este povo 

neolatino, ávido de progresso e glorioso futuro, em sua grande evolução 

altruísta (sic). A carta, publicada na GN [Gazeta de Notícias] a 26 de 

outubro, está assinada, entre outros, por Taunay e André Rebouças
387

. 
    

Fica aí uma mostra da atmosfera mental na qual Machado estava inserido. Lendo o 

fragmento acima, evidencia-se a forte presença das teorias deterministas e etnocêntricas, 

fundamentadas sobretudo nos conhecimentos biológicos e naturalistas do período
388

. 

No dia 29 de maio de 1892, mais uma vez Machado desempenhou o papel de censor 

de censores. Como da outra vez, ele saiu em defesa da Câmara. Dessa vez os jornais 

censuravam a Câmara devido à falta de sessões. A defesa foi irônica. Machado começou sua 

justificativa afirmando que “não basta censurar, é preciso explicar. [...] Não se pode julgar 

uma instituição, sem estudar o meio em que ela funciona”
389

: 

Ora, é certo que nós não damos para reuniões. Não me repliquem 

com teatros nem bailes; a gente pode ir ou não a eles, e se vai é porque quer, 

e quando quer sair, sai. Há os ajuntamentos de rua, quando alguém mostra 

um assobio de dois sopros, ou um frango de quatro cristas. Uma facada 

reúne gente em torno do ferido, para ouvir a narração do crime, como foi que 

a vítima vinha andando, como recebeu o empurrão, e se sentiu logo o golpe. 
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Quando algum bonde pisa uma pessoa, só não acode o cocheiro, porque tem 

de evadir-se, mas todos cercam a vítima. Há dias, na Rua do Ouvidor, um 

gatuno agarrou os pulsos de uma senhora, abriu-lhe as pulseiras, meteu-as 

em si e fez como os cocheiros. Mas não faltaram pessoas que rodeassem a 

senhora, apitando muito. 

Tudo por que? Porque são atos voluntários, não há calendário, nem 

relógio, nem ordem do dia; não há regimentos. O que não podemos tolerar é 

a obrigação. Obrigação é eufemismo de cativeiro: tanto que os antigos 

escravos diziam sempre que iam à sua obrigação, para significar que iam 

para casa de seus senhores. 

Nós fazemos tudo por vontade, por escolha, por gosto; e, de duas 

uma: ou isto é a perfeição final do homem, ou não passa das primeiras 

verduras. Não é preciso desenvolver a primeira hipótese; é clara de si 

mesma. A segunda é nossa virgindade, e, quando menos em matéria de 

amofinações, políticas ou municipais, é preciso aceitar a teoria de Rousseau: 

o homem nasce puro. Para que corromper-nos?
390

 
 

 A citação é ilustrativa sobre a concepção machadiana. Machado ofereceu aqui, pelo 

menos, três características da identidade nacional e uma justificativa para elas: a primeira é a 

falta de espírito formal (“não damos para reuniões”); a segunda é a insubordinação (“o que 

não podemos tolerar é a obrigação”); a terceira é a voluntariosidade (“nós fazemos tudo por 

vontade, por escolha, por gosto”); e a justificativa oferecida para tais características é que o 

Brasil naquele momento era nação jovem (“não passa das primeiras verduras”). 

 Nas palavras de Gledson, na citação acima, Machado “nos dá a que talvez seja a sua 

mais ponderada discussão sobre o tema do caráter nacional brasileiro, em termos que 

antecipam os de Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, onde discute o ‘homem 

cordial’”
391

. Tendo o último parágrafo do fragmento transcrito como alicerce, Gledson afirma 

que para Machado de Assis “esta é uma sociedade politicamente imatura, incapaz de produzir 

a ordem coletiva necessária para o seu próprio controle”
392

. No parágrafo seguinte continua 

Gledson: “Subentendida nesta crônica, há uma intuição acerca da direção em que a civilização 

se move, e o seu efeito na sociedade, que é, como se pode esperar, profundamente 

pessimista”
393

.  

Concordamos com as duas afirmações anteriores de Gledson, mas não podemos 

concordar com esta última, pois consideramos que não há indícios suficientes que nos 

permitam afirmar que há, subentendida nesta crônica, uma intuição profundamente pessimista 

com relação à direção em que a civilização brasileira se movia. Pelo contrário, acreditamos 
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que Machado inclusive acenou uma possibilidade de aperfeiçoamento, de amadurecimento, 

visto ter afirmado que não passamos das primeiras verduras
394

.  

 “Toda esta semana foi empregada em comentar a eleição de domingo. É sabido que o 

eleitorado ficou em casa”
395

. Assim Machado começou a crônica do dia 7 de agosto de 1892. 

No parágrafo seguinte escreveu: 

 Variam os comentários. Uns querem ver nisto indiferença pública, 

outros descrença, outros abstenção. No que todos estão de acordo, é que é 

um mal, e grande mal. Não digo que não; mas há um abismo entre mim e os 

comentadores; é que eles dizem o mal, sem acrescentar o remédio, e eu trago 

um remédio, que há de curar o doente. Tudo está em acertar a causa da 

moléstia
396

.  
 

 Na sequência, Machado descartou uma a uma todas as causas aventadas pelos 

comentadores (indiferença pública, descrença, abstenção), afirmando que dizem “pouco em 

relação à causa real, que é a inércia. Inércia, eis a causa”
397

.  

 No fragmento seguinte Machado aponta aspectos que caracterizam os cariocas. Este 

fragmento é parte do primeiro parágrafo da crônica do dia 20 de novembro de 1892: 

 Cariocas, meus patrícios, meus amigos, coroai-vos de flores, trazei 

palmas nas mãos e dançai em torno de mim, com pé alterno, à maneira 

antiga. Sus, triste gente malvista e malquista da outra gente brasileira, que 

não adora a vossa frouxidão, a vossa apatia, a vossa personalidade perdida 

no meio deste grande e infinito bazar! Sus!
398

 
    

 Frouxidão, apatia, personalidade perdida. As duas primeiras características dos 

cariocas apresentadas por Machado estão evidentes. A terceira característica, personalidade 

perdida, acreditamos poder traduzir por falta de personalidade. Ora, quem não tem 

personalidade é volúvel. 

 A volubilidade é a principal marca de Brás Cubas. Conforme Schwarz, “a volubilidade 

é condição humana, é feição pessoal e é característica brasileira. [...] A volubilidade é Brás 
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Cubas? É todo mundo? É o Brasil?”
399

. “De passagem, Gledson levanta uma boa pergunta: e 

se Brás fosse o Brasil, de que seu nome é a primeira sílaba?”
400

. Tanto Schwarz quanto 

Gledson acreditam que há indícios suficientes para afirmar que Brás Cubas é uma alegoria 

que Machado criou para representar o Brasil. Portanto, para Machado, a volubilidade é uma 

característica que não se restringe apenas ao carioca; é um dos mais fortes e profundos 

aspectos da identidade nacional.  

 Machado refletia acerca das múltiplas instâncias – local, regional, nacional, 

continental, universal – em que uma identidade pode se manifestar. Ao analisar ou observar 

determinadas sociedades ou comunidades, Machado tinha a capacidade de caracterizá-las 

como caracterizava física e, sobretudo, psicologicamente os personagens dos romances que 

compôs. 

 Acreditamos que apresentar e comentar as referências que Machado de Assis fez às 

identidades regionais
401

 – a paulista e a carioca até agora – ajuda a entender sua maneira de 

olhar e oferece a oportunidade de aproximarmos da perspectiva que ele adotava no momento 

de esboçar caracteres identitários. Além disso, fica patente que Machado pensava as 

identidades não apenas em termos de grandes narrativas monolíticas, mas em termos de 

pluralidade ou diversidade de identidades. Machado de Assis enxergava o múltiplo naquilo 

que a maioria enxergava o uno e vice-versa. Afinal, se a realidade oferece uma multiplicidade 

de identidades, “não se há de excluir uma, por não ser igual às outras. A monotonia é a morte. 

A vida está na variedade”
402

. 

 Na crônica do dia 5 de fevereiro de 1893, Machado indicou mais alguns elementos 

constituintes da identidade brasileira: 
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flores que compõem um ramilhete, Sr. Demétrio, podem conservar as cores e formas próprias, uma vez que o 
ramilhete esteja bem unido e fortemente apertado. A grande unidade faz-se de pequenas unidades...” 
(MACHADO DE ASSIS: 1957: Vol.27, p.204). 
 A ideia de que a unidade nacional poderia ser conseguida considerando-se as singularidades 
(conservando “as cores e formas próprias”) das unidades regionais, não pareceu absurda a Machado de Assis. 
Assim, é possível compreendermos que, mesmo esboçando uma ideia de identidade nacional, Machado por 
vezes apresentasse, paralelamente, esboços de identidades regionais.  
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 Andamos em boa companhia. Não nos hão de lapidar por atos que são 

antes efeitos de uma epidemia do tempo. Ou lapidem-nos, mas no sentido 

em que se lapida um diamante, para se lhe deixar o puro brilho da espécie. 

Neste ponto, força é confessar que ainda há por aqui impurezas e defeitos 

graves; mas o belo diamante Estrela do Sul
403

, que hoje pertence a não sei 

que coroa européia, não foi achado na Bagagem prestes a ser engastado, mas 

naturalmente bruto. Há impurezas. Há inépcia, por exemplo, muita inépcia. 

Quando não é inépcia, são inadvertências. Apontam-se diamantes que tanto 

têm de finos como de pataus, e só o longo estudo de mineralogia poderá dar 

a chave da contradição.
404

 
 

 Com a expressão “força é confessar que ainda há por aqui impurezas e defeitos graves; 

[...] Há impurezas. Há inépcia, por exemplo, muita inépcia. Quando não é inépcia, são 

inadvertências”, Machado nos sugeriu mais dois traços da identidade brasileira: a inépcia e a 

inadvertências.  

Machado escreveu: “lapidem-nos, mas no sentido em que se lapida um diamante, para 

se lhe deixar o puro brilho da espécie”. Acreditamos que a ideia nesta frase é a mesma contida 

naquela outra na qual o autor afirmou que o Brasil “não passa das primeiras verduras”, isto é, 

uma justificativa
405

 para os aspectos ainda negativos da brasilidade. Uma justificativa que 

aponta para a possibilidade de melhoramento, para a possibilidade de lapidação e expurgo das 

impurezas.  

 Na crônica do dia 25 de junho de 1893 Machado indicou a falta de memória como 

característica do brasileiro, assim se expressando a respeito desta característica: “Já lá vão 

alguns anos, deu-se na Câmara dos Deputados um incidente que devia estar gravado em letras 

de bronze na memória da nação, se nós tivéssemos outra memória, além da que nos faz 

lembrar o que almoçamos hoje”
406

.  

 Sem usar o termo, Machado refletia sobre o que consideramos o tema identidade em 

suas variadas instâncias de manifestação. Às vezes chegava a este tema pelos caminhos mais 

inusitados, como fez por exemplo na crônica do dia 14 de janeiro de 1894, na qual comentava 

a notícia de que alguns prêmios de loterias ou de apostas não eram reclamados pelos 

ganhadores. Refletindo sobre alguns aspectos do gênero humano, afirmou: “Não é sem razão 

que existe nas línguas cultas o vocábulo humanidade; ele exprime um sentimento que, em 

resumo, é a afirmação da unidade espiritual dos homens. Não somos todos uns; mas todos 
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 “Este diamante, o maior jamais encontrado no Brasil, foi descoberto por uma escrava em 1853. Pesava 261 
quilates. Foi exposto na Exposição de Londres em 1862, e depois (1867) vendido ao gaekwar de Baroda, Índia, a 
quem pertencia ainda neste momento”. GLEDSON, John. Op. cit., 1990, p.192. 
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 Segundo Faoro, “talvez, na ficção brasileira, ninguém tenha chegado tão longe, nas justificações do mal” 
(FAORO: 1974, p.415). Se Machado justificou o mal na ficção, por que não haveria de o justificar na realidade? 
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somos um; não sei se me explico”
407

. Assim, fica patente que Machado concebia as 

identidades em termos de “unidade espiritual”, diversas e diferentes individualidades 

constituindo uma coletividade. 

 Na crônica publicada dia 15 de julho de 1894 Machado tratou de eleições, cujo grande 

mal seria a abstenção causada pela indiferença, em sua interpretação. Portanto, no trecho que 

transcreveremos a seguir veremos mais uma vez a indiferença política ou, se preferir, a falta 

de espírito público ser apontada pelo autor como característica do brasileiro. Veremos 

também um lugar-comum no ideário machadiano, qual seja, a ideia de que fraude
408

 mediante 

violência é sinônimo de eleição: 

 Ninguém ignora que nas batalhas como a de hoje costuma roncar o 

pau. Esta arma, força é dizê-lo, anda um tanto desusada, mas é tão útil, tão 

sugestiva, que dificilmente será abolida neste final do século e nos primeiros 

anos do outro. Não é épica nem mística, está longe de competir com a lança 

de Aquiles ou com a espada do arcanjo. Mas a arma é como o estilo, a 

melhor é que se adapta ao assunto. Que viria fazer a lança de Aquiles entre 

um capanga sem letras e um eleitor sem convicção? Menos, muito menos 

que o vulgar cacete. A pena, “o bico de pena”, segundo a expressão clássica, 

traz vantagens relativas, não tira sangue de ninguém; não faz vítimas, faz 

atas, faz eleitos. O vencido perde o lugar, mas não as costelas. É preciso 

forte vocação política para preferir o contrário. 

 O grande mal das eleições não é o pau, nem talvez a pena, é a 

abstenção, que dá resultados muita vez ridículos. Urge combatê-la. Cumpre 

que os eleitores elejam, que se movam, que saiam de suas casas para correr 

às urnas, que se interessem, finalmente, pelo exercício do direito que a lei 

lhes deu, ou lhes reconheceu. Não creio, porém, que baste a exortação. A 

exortação está gasta. A indiferença não se deixa persuadir com palavras nem 

raciocínios; é preciso estímulo. Creio que uma boa reforma eleitoral, em que 

esta consideração domine, produzirá efeito certo. Tenho uma idéia que 

reputo eficacíssima.
409

 
 

 Mais uma vez Machado caracterizou como politicamente indiferente a sociedade 

brasileira; desinteressada e indiferente ao ponto de abrir mão de exercer um direito – o de 

escolher seus representantes – reconhecido por lei. Desse modo, Machado atribuiu à 

sociedade brasileira a mesma característica que, mais tarde, a crítica literária atribuiu 

indevidamente a Machado, segundo Jean-Michel Massa: o absenteísmo. 
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 A título de curiosidade, com relação à fraude, certa vez, em abril de 1862, ao orientar acerca dos 
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 “Verificou-se ainda uma vez a supremacia da música em nossa alma. [...] A verdade é 

que nós amamos a música sobre todas as cousas e as prima-donas como a nós mesmos”
410

. 

Estas frases compõem o último parágrafo da crônica do dia 9 de setembro de 1894. Assim, 

visto “que nós amamos a música sobre todas as cousas”, nada mais natural que dizermos que, 

para Machado, o amor pela música é uma das marcas distintivas da identidade nacional. 

Característica que ele reafirmou muitas vezes. 

 De acordo com os indícios contidos nas crônicas de 22 de julho de 1883 a 9 de 

setembro de 1894, Machado acreditava que os distintivos do brasileiro eram o vezo de copiar, 

o perdularismo, o companheirismo, a generosidade, ser ordeiro, a sobriedade, a atividade, a 

higiene, a superficialidade, a falta de tato político, a indiferença política, a remissão, o 

fatalismo, a personalidade tíbia, o hábito de imitar, a falta de originalidade, a capacidade de 

adaptação, o comodismo (“vezo de tudo esperar do governo”), a falta de espírito formal, a 

insubordinação, a voluntariosidade, a inércia, a volubilidade, a inépcia, a inadvertência, a falta 

de memória, a falta de espírito público, o amor pela música. 

 Se atentarmos para as representações sobre o caráter nacional que Machado apresentou 

até aqui, constataremos que a grande maioria delas tem suas raízes naquilo que denominamos 

neste trabalho de teoria do clima. Da vasta cartela de características atribuídas aos povos que 

habitam os “países do Sul”, as “regiões quentes”, se extraíram as características que 

posteriormente foram atribuídas aos brasileiros
411

, muitas das quais reproduzidas por 

Machado de Assis, tais como: a indolência (“as disposições serão todas passivas; a preguiça 

será a felicidade”
412

); a lascívia (“nas regiões quentes a alma é soberanamente comovida por 

tudo que diz respeito à união dos dois sexos; tudo leva a esse objetivo”
413

); a imoralidade 

(“aproximai-vos dos países do Sul e acreditareis afastar-vos da própria moral”
414

); a falta de 
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 Idem, p.180. 
411

 Segundo Pedro Moacir Campos, Adam Smith afirmou que “‘em parte alguma do mundo excetuando-se a 
China e o Japão, manifesta-se tanto ciúme diante da aproximação de navios estrangeiros, ou se opõem tantos 
obstáculos ao desembarque, quanto no Brasil’. Sem qualquer dúvida, deve-se a este regime o aspecto 
apresentado pelo país: são comuns a indolência, desonestidade, espírito de vingança e excessos de toda 
espécie”. Algumas páginas adiante, Campos nos oferece o fragmento de outro relato, extraído da obra de 
James Henderson, intitulada The Modern Traveller: “As condições morais do povo, até a chegada do Príncipe 
Regente de Portugal, eram tão deploravelmente viciosas e degradadas, quanto as circunstâncias políticas eram 
mofinas e desfavoráveis. Tudo o que é sublime na natureza inanimada, em contraste com tudo quanto é 
asqueroso na natureza humana, compreendia-se no aspecto e no caráter desta porção do Novo Mundo”. 
CAMPOS, Moacir Pedro. Op. cit., p.50-52. 
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iniciativa e criatividade (“o desânimo atingirá o próprio espírito; nenhuma curiosidade, 

nenhum nobre empreendimento”
415

); a insolidariedade (“nenhum sentimento generoso”
416

). 

O próprio Machado de Assis reconheceu a influência do clima quando escreveu em 9 

de janeiro de 1866: “A temperatura literária está abaixo de zero, este clima tropical, que tanto 

aquece as imaginações, e faz brotar poetas, quase como faz brotar as flores, por um fenômeno, 

aliás explicável, torna preguiçoso o espírito, e nulo o movimento intelectual”
417

. 

De fato, a teoria do clima foi amplamente difundida e aceita nos países ocidentais 

nesse período. Segundo Benedict Anderson, “de grande influência foram os textos de 

Rousseau e Herder, sustentando que o clima e a ‘ecologia’ tinham um impacto decisivo sobre 

a formação da cultura e do caráter”
418

.  

Ademais, algumas das características indicadas por Machado podem ter sido 

interpretadas como sendo traços hereditários. Por exemplo, a falta de solidariedade, segundo 

Sérgio Buarque de Holanda, é uma característica dos povos da península ibérica. Em suas 

palavras: 

Onde prevaleça uma forma qualquer de moral do trabalho 

dificilmente faltará a ordem e a tranquilidade entre os cidadãos, porque são 

necessárias, uma e outra, à harmonia dos interesses. O certo é que, entre 

espanhóis e portugueses, a moral do trabalho representou sempre fruto 

exótico. Não admira que fossem precárias, nessa gente, as ideias de 

solidariedade.
419

  

 

Ora, se os brasileiros receberam como herança dos portugueses algumas características 

identitárias, outras, eles devem ter recebido das duas outras supostas matrizes: a indígena e a 

africana
420

. Assim, considerando que os indígenas eram, consoante Sérgio Buarque, “versáteis 

                                                           
415

 Idem, ibidem. 
416

 Idem, ibidem. 
417

 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Op. cit., Volume III, 2006, p.841. 
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 ANDERSON, Benedict. Op. cit., p.101. 
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 HOLANDA, Sérgio Buarque. Op. cit., p.39. 
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 “O aborígene fora preferido pelo primeiro romantismo porque era o heroísmo e representava de qualquer 
modo a alma da terra. A impregnação cósmica que vinha sofrendo um povo de origens étnicas diferentes, mas 
submetido à influência da natureza americana, determinava essa vaga e vertiginosa atração pelo mistério da 
terra, que o índio simbolizava, e que deu o colorido especial ao nosso romantismo. O negro era o sacrifício e o 
sofrimento, e não oferecia à imaginação e ao orgulho da nacionalidade jovem os elementos de exaltação de 
que necessitava. Os selvagens da nossa poesia são talhados assim no molde dos heróis de epopeia, e se 
apresentam revestidos de virtudes morais que a realidade estava longe de justificar. São criações culturais 
destinadas a exprimir a ânsia difusa da alma coletiva. O negro só veio a interessar mais eficazmente quando 
passou o período de euforia e começamos um trabalho de crítica das bases sobre que assentava a nossa vida 
de povo. Foi simplesmente a voz da nossa má consciência pelo crime da escravidão; falou apenas ao 
sentimentalismo e à piedade, mas nunca ao orgulho e ao entusiasmo. Daí a tendência de toda ufania 
nacionalista regredir sempre para o índio, enquanto o negro, apesar de nossa liberalidade em matéria de raça e 
de mistura sexual que se processou, não ter podido penetrar na história fictícia das nossas origens. 
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ao extremo, [e que] eram-lhes inacessíveis certas noções de ordem, constância e exatidão”
421

, 

é possível que Machado de Assis tenha atribuído algumas dessas características aos 

brasileiros – como de fato atribuiu a capacidade de adaptação (versatilidade), a inconstância, a 

insubordinação, a inépcia – considerando-as como prováveis heranças indígenas. A despeito 

de Machado certa vez ter questionado: “o que temos nós com essa raça, com esses primitivos 

habitadores do país, se os seus costumes não são a face característica da nossa sociedade?”
422

 

Além das heranças étnicas, Machado pode ter levado em consideração outra espécie 

de herança ou condicionamento durante e processo de reflexão sobre as características 

nacionais: estamos nos referindo ao condicionamento histórico. Acreditamos que algumas das 

características atribuídas aos brasileiros eram vistas e interpretadas por Machado de Assis 

como sendo produtos de condicionamento histórico.  

John Gledson legitima essa interpretação ao afirmar “que em seu derradeiro romance, 

como em obras anteriores, Machado aborda o condicionamento do Brasil por seu passado 

colonial, gerador de hábitos que se prolongaram por muito tempo depois da independência 

oficial”
423

. Mas é Machado quem a ratifica peremptoriamente: “Parece que o terror de uma 

época colonial inoculava nas fibras íntimas do povo o desânimo e a indiferença”
424

. 

A teoria do clima, a herança étnico-cultural e o condicionamento histórico são 

algumas das variáveis que podem ter proporcionado subsídios a Machado de Assis para que 

ele refletisse sobre a questão da constituição do caráter ou da identidade do povo brasileiro e 

para que elaborasse a sua concepção a esse respeito e que ainda reverbera nas reflexões 

contemporâneas. 

                                                                                                                                                                                     
Entre o índio e o negro Machado opinaria eventualmente pelo primeiro, o que fez Graça Aranha dizer que 
‘nisto foi mais uma vez sutil e adivinhou a posteridade’. Mas foi uma adesão passageira, porque a sua 
verdadeira posição seria a exclusão de ambos, pela fidelidade à tradição ibérica que ele representou”. FILHO, 
Barretto. Op. cit., 1980, p.40.  
421

 “É curioso notar como algumas características ordinariamente atribuídas aos nossos indígenas e que os 
fazem menos compatíveis com a condição servil – sua ‘ociosidade’, sua aversão a todo esforço disciplinado, sua 
‘imprevidência’, sua ‘intemperança’, seu gosto acentuado por atividades antes predatórias do que produtivas – 
ajustam-se de forma bem precisa aos padrões de vida das classes nobres. E deve ser por isso que, ao 
procurarem traduzir para termos nacionais a temática da Idade Média, própria do romantismo europeu, 
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antigos fidalgos e cavaleiros, ao passo que o negro devia contentar-se, no melhor dos casos, com a posição de 
vítima submissa ou rebelde” (HOLANDA: 2010, p.56). 
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 Em crônica publicada em 19 de maio de 1895, Machado – depois de elogiar o livro 

Em Minas, de autoria de seu amigo Carlos de Laet
425

 – afirmou que “a ternura é nossa corda, 

e o entusiasmo também”
426

. De fato, anos mais tarde escreveria Sérgio Buarque de Holanda: 

“A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros 

que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro”
427

. Além da 

ternura, Machado, neste pequeno excerto, aponta o entusiasmo como elemento constitutivo 

daquilo que Sérgio Buarque denomina “caráter brasileiro”. 

 Poucos dias depois de publicada a crônica da qual apreciamos um fragmento no 

parágrafo anterior, Machado voltou a tanger a “nossa corda de ternura”. Foi na crônica do dia 

2 de junho de 1895, depois de comentar a morte de Saldanha Marinho e as reminiscências que 

o nome deste político lhe suscitava. Lembrou das recepções de ministérios que ocorriam na 

Câmara e do entusiasmo dos espectadores: 

 Demais, não esqueças a ternura do nosso coração, a cultura da 

amizade, o gosto de servir, a necessidade de mostrar alguma influência, e por 

fim a indignação, que leva um grande número de pessoas a entrar com os 

ombros. Compreende-se, aliás, a curiosidade pública. O acontecimento em si 

mesmo era sempre interessante; depois, a certeza de que não se ia ouvir falar 

de impostos, dava ânimo de penetrar no recinto sagrado. Acrescentai que nós 

amamos a esgrima da palavra, e aplaudimos com prazer os golpes certos e 

bonitos.
428

 
 

  Além de reafirmar que a “ternura do nosso coração, a cultura da amizade” seriam 

características do povo brasileiro, Machado também apontou como elementos identitários “o 

gosto de servir, a necessidade de mostrar alguma influência” e o amor pela “esgrima da 

palavra”. A propósito, a indicação por parte de Machado de tais características da identidade 

nacional nos fez lembrar que certa vez Sílvio Romero escreveu que “o servilismo do negro, a 

preguiça do índio e o gênio autoritário e tacanho do português produziram uma nação 

informe, sem qualidades fecundas e originais”
429

.  

 Embora Machado não tenha associado cada característica identitária a uma 

determinada etnia ou raça, como se afirmava na época e até pouco tempo, como fez Romero, 

o fato é que as características apontadas por ambos se equiparam: servilismo e, por assim 
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dizer, vontade de potência (“necessidade de mostrar alguma influência”, “gênio autoritário”). 

No que diz respeito ao servilismo, Jean-Michel Massa aponta o sistema patriarcal brasileiro, 

cujo apogeu se deu nas décadas de 1840-1850, como o responsável pela geração desse “certo 

tipo de vida, muito brasileiro, de respeito e submissão”
430

. 

 Com relação a “ama[r]mos a esgrima da palavra” ou, em outros termos, “enche[r]mos 

as galerias e tribunas nos dias em que um ministro vai trocar com um deputado meia dúzia de 

períodos veementes, eloqüentes e brilhantes”
431

, Antônio Cândido ensina que no Brasil do 

século XIX “se costumava identificar superioridade intelectual e literária com 

grandiloqüência e requinte gramatical”
432

. Segundo Brito Broca, “talvez mais do que outros 

povos, o brasileiro tem tido o fraco da bela frase, da frase redonda e sonora”
433

. Diante disso, 

acreditamos poder dizer que a característica da identidade nacional indicada por Machado 

nesta passagem tem a ver, novamente, com a superficialidade ou com a superfluidade. 

 Com relação à indicação da brandura e da superficialidade como características da 

identidade nacional indicadas na crônica acima, Barretto Filho faz uma interessante 

afirmação:  

O país refletiu D. Pedro, que lhe serviu de tutor, conformando-se à sua 

natureza branda e refletida, e o fato de não ter sido profunda essa influencia, 

que não penetrou até as raízes da nacionalidade, deve-se ainda à 

superficialidade daquela natureza, à distância interior em que ficava de tudo, 

apesar de sua cordialidade de trato.
434

 
 

Ou seja, na concepção de Barretto Filho houve uma identificação entre a nação e seu soberano 

e, consequentemente, a assimilação ou a incorporação de algumas das características deste por 

parte daquela. 

 9 de junho de 1895 é a data da crônica que também ressaltaremos: 

 Não estudei com Pangloss; não creio que tudo vá pelo melhor no 

melhor dos mundos possíveis. Por isso, quando acho que censurar na nossa 

terra, digo com os meus botões: Há de haver males nas terras alheias, 

olhemos para a França, para a Itália, para a Rússia, para a Inglaterra, e 

acharemos defeitos iguais, e alguma vez maiores. [...] 

 A que propósito isto? A propósito da eleição da Bahia. Li que na 

apuração dos votos apareceram algumas centenas de eleitores inventados, 

contando várias paróquias três e quatro vezes mais do que tinham há um ano. 

O espanto e a indignação que este fato causou a algumas pessoas foram 

grandes, mas a falta de memória dos nossos concidadãos não é menor. Quem 

pode ignorar que essa multiplicação de eleitores não é cousa nova, nem 
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baiana? Sabe-se muito bem que a urna é um útero. Peço licença para 

recordar uma frase, não delicada, não cortês, mas vigorosa, que antigamente 

se aplicava aos casos em que era preciso aumentar as cédulas; dizia-se: 

emprenhar a urna. Que admira, com tal força de natalidade, que os eleitores 

cresçam e apareçam? 

 É um mal, concordo; mas não haverá males análogos em outras terras? 

[...] 

 Dei um exemplo de defeitos que achem análogos em outras terras, 

sem diminuí-los da grandeza, como nos não diminuem os nossos. Nem 

deixamos de caminhar todos na estrada da civilização, uns mais acelerados, 

outros mais moderados.
435

 
 

 O excerto é significativo pois nos aproxima de uma compreensão do que seria a 

concepção de identidade nacional em Machado de Assis. Isto porque, além de indicar a falta 

de memória como característica dos brasileiros, o fragmento demonstra que Machado ao 

pensar o Brasil tinha em mente ou como parâmetro outras nações. Ou seja, no caso da 

identidade nacional produzida por Machado, o pressuposto de que “uma identidade é sempre 

produzida em relação a uma outra”
436

 fundamenta-se na concretude. 

 Além disso, no extrato transcrito, Machado procurou relativizar os “defeitos” que 

atribuiu ao Brasil. Aliás, defeitos que não impediam que todos (Brasil, França, Itália, Rússia, 

Inglaterra etc.) caminhassem “na estrada da civilização, uns mais acelerados, outros mais 

moderados”. 

 Na crônica do dia 17 de novembro de 1895 Machado afirmou: “depressa esquecemos 

os males, ainda bem. Isto pode ser um perigo em certos casos, é um grande benefício quando 

se trata de restaurar a nação”
437

. Nessa mesma crônica, Machado havia tratado das 

comemorações em decorrência do aniversário do advento da República. Significativo nesse 

fragmento é a semelhança entre as ideias de Machado e de Renan acerca da importância de 

esquecimento para a constituição da nação. Tal ideia foi defendida por Ernest Renan em 

Conferência, intitulada O que é uma nação?, realizada na Sorbonne, em 11 de março de 1882, 

na qual afirmou que “a essência de uma nação é que todos os indivíduos tenham muitas coisas 

em comum, e também que todos tenham esquecido coisas”
438

.  

 Na crônica publicada dia 24 de novembro de 1895, Machado tratou da inauguração de 

“mais uma sociedade recreativa, o Cassino Brasileiro”
439

, afirmando que “acabada a sessão 

inaugural, começaram imediatamente as danças, que só acabaram na manhã seguinte. Isto 
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prova ainda uma vez o que não precisa de prova, a saber, que nós amamos a dança sobre todas 

as cousas, e ao nosso par como a nós mesmos”
440

. Na mesma crônica, Machado 

complementou: “Que se dance, é a nossa alma, a nossa paixão social e política”
441

. Nesses 

trechos, Machado considerou o amor pela dança uma característica brasileira (“nós amamos a 

dança”; “é a nossa alma”).  

 Em crônica do dia 2 de agosto de 1896 Machado escreveu: “acabado o dinheiro, os 

anglo-americanos não assistirão à luta do ouro e da prata, como esta que se trava agora, para 

eleger o candidato à presidência da República. Nunca amei o espírito prático daquela 

nação”
442

. Na sentença “nunca amei o espírito prático daquela nação” [anglo-americana], 

Machado instituiu como o “Outro”, como o exterior constitutivo, a nação anglo-americana. 

Entendemos que a característica atribuída a este “Outro” – o espírito prático – estaria em 

oposição à característica que Machado atribuiu de modo implícito à sociedade brasileira, que 

seria uma espécie de espírito de complicação, espírito burocrata, considerando que “a 

construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros”
443

. 

 Uma crítica ao estilo de escrita de um telegrama da Bahia, que tratava do “profeta” 

Manuel da Benta Hora, é a porta de entrada para a crônica do dia 13 de setembro de 1896. 

Machado de Assis transcreveu uma passagem desse telegrama e comentou: 

“A imprensa [da Bahia] pede ao governo mandar quanto antes que faça 

Benta Hora apresentar as divinas credenciais na cadeia...” Este gosto de 

fazer estilo, embora pelo fio telegráfico, é talvez mais extraordinário que a 

própria missão do regente apóstolo. O telégrafo é uma invenção econômica, 

deve ser conciso e até obscuro. O estilo faz-se por extenso em livros e papéis 

públicos, e às vezes nem aí. Mas nós amamos os ricos vestuários do 

pensamento, e o telegrama vulgar é como a tanga, mais parece despir que 

vestir. Assim explico aquele modo faceto de noticiar que querem meter o 

homem na cadeia.
444

   
     

 “Nós amamos os ricos vestuários do pensamento”: nessa passagem subentende-se que 

para Machado os brasileiros preocupam-se mais com a forma que com o conteúdo. Para 

Machado, houve mais preocupação com a ornamentação da frase do que com a objetividade e 

efetividade da comunicação. 
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 Ideia semelhante a esta é que confere a graça ao conto Teoria do Medalhão, no qual 

um pai dá conselhos ao filho, com o propósito de livrá-lo dos escolhos que o convívio em 

sociedade esconde:  

– Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira [de 

medalhão], deves pôr todo o cuidado nas idéias que houveres de nutrir para 

uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente [...]. Não trato 

do vocabulário, porque ele está subentendido no uso das idéias; há de ser 

naturalmente simples, tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de 

clarim... 

– Isto é o diabo! Não poder adornar o estilo, de quando em quando... 

– Podes; podes empregar umas quantas figuras expressivas, a hidra 

de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaides, as asas de 

Ícaro, e outras que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, 

quando precisam delas. [...] Melhor que tudo isso, porém, que afinal não 

passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as 

fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e 

pública.
445

 

  

Como afirmamos, Machado atribuiu a característica da superficialidade ou da mediocridade, 

visto que ele considerava que o adorno do pensamento ocultava uma inautenticidade. 

 Na crônica do dia 18 de outubro de 1896, Machado mais uma vez reafirmou uma 

característica do brasileiro: o gosto pela música; entrou no assunto comentando que leu “que 

em uma das levas de Gênova para cá veio como agricultor um barítono”
446

, com o propósito 

de enriquecer. Então, afirmou que não havia “que censurar. A voz pode levar tão longe quanto 

a manivela. Demais, a terra é de música, e a música é de todas as artes aquela que mais nos 

fala à alma nacional”
447

.  

Reiterando que a terra é de música, Machado tratou das honras que o Rio de Janeiro 

prestou aos restos mortais do maestro Carlos Gomes e acrescentou: “S. Paulo vai guardá-lo 

como um dos mais célebres de seus filhos. O Pará, que o viu morrer, aqui o mandou, depois 

das mais vivas provas de que a unidade nacional existe”
448

. Destacamos nesta passagem a 

vinculação estabelecida entre a demonstração da existência da unidade nacional e a música, 

representada, no caso, pelo maestro Carlo Gomes, ideia semelhante a que vimos na crônica do 

dia 20 de setembro de 1896
449

. 
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Machado de Assis, na crônica do dia 31 de janeiro de 1897, comentou exclusivamente 

os episódios ocorridos em Canudos. Tratou de Antônio Conselheiro, de sua religiosidade e de 

seus seguidores. Ao que parece, Machado, embora não fosse subversivo, gostava da 

subversão, admirava a anormalidade; embora fosse lúcido, legitimava a insanidade. Por isso, 

talvez, Machado de Assis tivesse uma percepção e uma interpretação bastante diferente da de 

seus contemporâneos acerca da questão de Canudos
450

: 

A perseguição faz-nos perder isto; acabará por derribar o apóstolo, 

destruir a seita e matar os fanáticos. A paz tornará ao sertão, e com ela a 

monotonia. A monotonia virá também à nossa alma. Que nos ficará depois 

da vitória da lei? A nossa memória, flor de quarenta e oito horas, não terá 

para regalo a água fresca da poesia e da imaginação, pois seria profaná-las 

com desastres elétricos de Santa Teresa, roubos, contrabandos e outras 

anedotas sucedidas nas quinta-feiras [sic] para se esquecerem nos sábados
451

.  
 

 O aspecto da identitário que Machado apontou nessa passagem é a falta de memória. 

Para Machado, como vimos, este aspecto poderia, dependendo das circunstâncias, ser um 

perigo ou um benefício
452

. 

 Na crônica do dia 7 de fevereiro de 1897 Machado se referiu à assinatura de um 

“tratado de arbitramento entre os Estados Unidos e a Inglaterra”
453

, afirmando, em seguida, 

que ingleses e anglo-americanos “dizem-se homens práticos e duros”
454

. Em contraposição 

àqueles, Machado disse que “nós, que não somos práticos e temos uma nota de meiguice no 
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coração, tão alegres que enchemos as ruas de confetes cinco ou seis semanas antes do 

carnaval [...]. Nós temos da seriedade uma idéia que se confunde com a de sequidão”
455

. 

 A passagem anterior é emblemática. Nela, Machado contrapôs a praticidade e a dureza 

dos ingleses e dos anglo-americanos à não-praticidade (burocracia?) e à meiguice dos 

brasileiros. Ambas as características apresentadas nesta crônica foram mais de uma vez 

indicadas por Machado como componentes da identidade nacional. 

 Façamos o último esboço parcial da identidade nacional a partir dos excertos de 

crônicas acima transcritos, especificamente das que foram apresentadas neste último bloco, 

que abrange as crônicas de 9 de junho de 1895 a 7 de fevereiro de 1897. Os elementos 

indiciários presentes nesse conjunto de crônicas nos autorizam a pensar e a afirmar que 

Machado de Assis atribuía à identidade nacional a falta de memória, o amor pela dança e pela 

música, o espírito burocrata, a superficialidade e a meiguice.  

 Barretto Filho afirma que Machado de Assis, “o escritor mais elegante, mais refinado 

da nossa literatura não fez mais do que contar a essência de nosso povo”
456

. De nossa parte, 

podemos dizer que o que observamos e destacamos até aqui nos permite oferecer uma ideia, 

ainda que aproximada, daquilo que acreditamos ser a concepção de Machado de Assis acerca 

da identidade nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando o que foi apresentado e discutido neste trabalho, Machado de Assis, de 

fato, refletiu e escreveu (nos legando, no mínimo, um esboço) acerca daquilo que 

denominamos, aqui, de identidade nacional. Visto que por diversas vezes nos deparamos com 

expressões que podemos considerar semanticamente equivalentes à expressão “identidade 

nacional”, tais como: “espírito nacional”, “alma nacional”, “caráter peculiar dos diferentes 

povos”. Além disso, Machado nos apresenta em suas crônicas inúmeros aspectos dessa 

identidade.  

 Não chega a ser novidade defender a ideia de que Machado de Assis caracterizou, por 

assim dizer, psicologicamente a sociedade em que viveu. Afinal de contas, Machado de Assis 

“era um insigne decifrador de almas”
457

 e não apenas de almas individuais, visto que também 

empreendeu à “fixação de tipos coletivos”
458

. Ora, o que é uma representação de identidade 

nacional senão o conjunto dos caracteres objetivos e subjetivos ou psicológicos de uma 

determinada coletividade? 

 Com efeito, Machado de Assis atribuiu diversas características à coletividade 

brasileira. Contudo, muitas daquelas representações destacavam os “defeitos” da coletividade 

nacional, isto é, Machado nos ofereceu “uma visão menos idílica de nós mesmos”
459

. Segundo 

Alcides Maya, “as criações de Machado de Assis, arrancadas à própria vida, sem intenções de 

escola artística, estampam, como poucas, apesar do pessimismo do autor, a psicologia real da 

sociedade”
460

. Por isso, “foi a sua [de Machado] versão que veio a convencer e repercutir 

duravelmente. Enquanto o Brasil dos românticos e dos indianistas nos parece cada vez mais 

distante da realidade, o de Machado ganha em propriedade à medida que passam os anos”
461

. 

De acordo com Alfredo Pujol, as criações de Machado de Assis, “colhidas em plena 

realidade com assombrosa nitidez, são a síntese de todas as virtudes e de todos os defeitos da 

sua época e a exata e precisa reprodução das almas e das coisas”
462

. Em outras palavras, a 

obra de Machado de Assis é “profundamente representativa de nossa alma coletiva”
463

.  
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O conjunto das representações que vimos neste trabalho podem ser consideradas um 

esboço de identidade nacional, pelo simples fato de que nelas Machado “conseguiu fixar as 

constantes da sensibilidade de um povo em formação”
464

, mesmo que, naquele período (1859-

1900), tais representações não repercutissem no imaginário social e não suscitassem em seus 

contemporâneos o sentimento de pertencimento àquela comunidade que ele representava. 

 Numa crônica datada de 3 de julho de 1864 Machado afirmou que “fomos mais longe 

do que nos era lícito, e agravamos as coisas com a mania de dar nomes eufônicos e bonitos às 

nossas maldades e aos nossos vícios”
465

. Talvez esta constatação, ainda no início de sua 

carreira jornalística, o tenha feito assumir o compromisso de ser mais sincero no momento de 

representar a nação e dar nomes “aos nossos vícios”. Afinal, o seu consolo, era saber que 

também tinha “de haver males nas terras alheias”
466

. Além disso, acreditava que “um povo 

forte pinta e narra tudo”
467

. 

 Contudo, Machado de Assis não apresentou como elementos da identidade brasileira 

apenas características negativas. Embora os vícios, as características negativas tenham tido 

proeminência no conjunto de suas representações acerca da identidade nacional, Machado 

também apontou traços positivos, isto é, virtudes como elementos constituintes da identidade 

brasileira. E algumas vezes também ele apresentou características neutras. 

 E, uma vez que afirmamos que as características negativas predominam no conjunto 

das representações machadianas sobre o brasileiro, nada mais coerente que, neste momento, 

apresentar um resumo de tais características. 

Assim, considerando os muitos indícios documentais extraídos de suas crônicas, 

podemos afirmar que, no período abrangido por este estudo, Machado de Assis concebeu, 

afirmou e reafirmou como elementos da identidade nacional brasileira as seguintes 

características negativas ou vícios: a indolência, a volubilidade, a falta de originalidade, a 

vulgaridade, a mania de imitar, a voluntariosidade, a superfluidade, o vezo de copiar, a 

superficialidade, o fatalismo, a mediocridade, a insolidariedade, a iniquidade, a injustiça, a 

incapacidade, a inconstância, a inobediência, a pretensão, a indiferença política, a remissão, a 

irritabilidade, a intromissão, a inexperiência, o comodismo, a ignorância, a ebriedade, o 

imediatismo, o provincianismo, a pachorra, o cansaço, o perdularismo, a acomodação, a 

negligência, a insubordinação, o servilismo, a inércia, a instabilidade, a inépcia, a 
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inadvertência, a burocracia, a perniciosidade, a incúria, o gosto pela controvérsia, a falta de 

persistência, a falta de criatividade, a falta de personalidade, a falta de memória, a falta de 

espírito público, a falta de capacidade de trabalho, a falta de método de trabalho, a falta de 

tato político, a falta de opinião, a vontade de potência, o culto da administração, o amor às 

celebridades. 

Embora Machado tenha apontado muitos defeitos como características do brasileiro, 

ele mesmo os justificava, afirmando que tais defeitos eram “menos um fenômeno de raça, que 

de idade social”
468

. Além disso, apesar da enorme lista de predicados, muitas das 

características ali apresentadas são sinônimas. 

Assim, se atentarmos mais para significação do que para a pluralidade dos termos e se, 

além disso, adotarmos como critério de seleção o número de ocorrências de cada termo, 

obteremos uma lista bem menor, que poderia ser resumida aos seguintes termos: a indolência, 

a volubilidade, a falta de originalidade, a vulgaridade, o hábito de imitar, a voluntariosidade, a 

superficialidade, o fatalismo, a insolidariedade, a iniquidade, a incapacidade, a inconstância, a 

inobediência, a indiferença política, a falta de memória. 

Algumas das características que aparecem no parágrafo acima, nesta quintessência dos 

vícios apresentados por Machado de Assis como sendo elementos constituintes do povo 

brasileiro, aparecem também como caracteres constituintes da personalidade ou da identidade 

de alguns personagens machadianos que de alguma forma representam o Brasil, segundo 

alguns interpretes de sua obra. 

Um desses personagens é o famosíssimo Brás Cubas
469

, que no último parágrafo do 

décimo primeiro capítulo, no qual indicava algumas das influências que contribuíram para a 

formação de sua personalidade, afirmava que “o que importa é a expressão geral do meio 

doméstico, e essa aí fica indicada, – vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, 

do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho, e o mais. Dessa terra e desse estrume 

é que nasceu esta flor”
470

. 

O outro personagem, não tão ilustre, encontra-se no livro Memorial de Aires; seu 

nome é Tristão e ele era “alcunhado brasileiro em Lisboa”
471

. Segundo o Conselheiro Aires,  

personagem que narra a história  – que apresenta-se em forma de diário –, havia em Tristão 
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 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. “Memórias póstumas de Brás Cubas”. Op. cit., Volume I, 2006, p.528. 
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 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. “Memorial de Aires”. Op. cit., Volume I, 2006, p.1137. 
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“muita compostura e alguma dissimulação”
472

, “além de outros defeitos de sociedade, mas 

neste mundo a imperfeição é cousa precisa”
473

. Aires afirma ainda que Tristão gostava de 

política, “não a de cá nem a de lá, mas a de além e de outras línguas. Tristão assistiu à 

Comuna, em França, e parece ter temperamento conservador fora da Inglaterra; em Inglaterra 

é liberal; na Itália continua latino. Tudo se pega e se ajusta naquele espírito diverso”
474

. 

Tais personagens carregam algumas das características que Machado de Assis atribuiu 

ao brasileiro em suas crônicas, tais como, a frouxidão da vontade, a volubilidade, a 

dissimulação, o amor das aparências. Diante disso, as interpretações que apontam estes 

personagens como metáforas do Brasil reforçam a ideia de que Machado, de fato, concebeu o 

brasileiro nos termos que apresentamos um pouco acima. Ademais, a nossa interpretação 

corrobora
475

 a ideia de que tais personagens foram mesmo criados com a intenção de 

representarem o Brasil. 

Como vimos anteriormente, a teoria do clima, a herança étnico-cultural e o 

condicionamento histórico são algumas das variáveis que podem ter proporcionado elementos 

para que Machado de Assis refletisse sobre a questão da constituição da identidade do povo 

brasileiro e para, por sua vez, elaborasse a sua concepção a esse respeito. 

Torna-se fundamental elencar as referências positivas à sociedade brasileira que 

encontramos em suas crônicas. Para Machado, as características positivas que compunham a 

identidade nacional brasileira eram as seguintes: a capacidade, a aptidão, o talento, a 

civilização, a liberdade, o patriotismo, a iniciativa, a determinação, a solidariedade, a 

bondade, a abnegação, a justiça, a autonomia, a democracia, o constitucionalismo, a tolerância 

religiosa, a estabilidade político-administrativa, a temperança, a meiguice, o companheirismo, 

a generosidade, a ordem, a higiene, capacidade de adaptação, o amor pela música, a ternura, o 

entusiasmo, a cultura da amizade, o amor pela dança. 

Aqui, se igualmente considerarmos a sinonímia de alguns termos e o número de 

recorrência dos termos como critério de seleção, teremos a seguinte lista de virtudes: a 

capacidade, a civilização, a liberdade, o patriotismo, a iniciativa, a determinação, a 

solidariedade, a bondade, a abnegação, a justiça, a autonomia, a democracia, a estabilidade 

político-administrativa, a temperança, o amor pela música, a ternura. 

                                                           
472

 Idem, p.1154. 
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 Idem, p.1164. 
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 Idem, p.1188. 
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 “Há muitas coisas que as crônicas poderiam esclarecer”. GLEDSON, John. Op. cit., 1990, p.17. 



114 
 

Se compararmos os resumos das características positivas e negativas apresentados 

acima, perceberemos que há nas crônicas ambiguidades ou oscilações – típico desse tipo de 

abordagem – no que se refere aos caracteres considerados por Machado de Assis como 

constituintes da identidade nacional.  

Com relação à ambiguidade, à oscilação na concepção de Machado de Assis, 

percebemos e apontamos algumas variáveis que podem, senão explicar, ao menos iluminar a 

questão. A primeira variável a ser apontada é tempo. O recorte temporal adotado neste 

trabalho abrange quatro décadas, tempo mais que suficiente para que mesmo a pessoa mais 

inflexível reconsidere e mude suas concepções. 

A outra variável que observamos e que pode ajudar a compreender tal oscilação é a 

presença do “outro”, daquilo que denominamos neste trabalho de “exterior constitutivo”. Isto 

porque, dependendo do “outro” que estava servindo de referência ou que era contraposto, 

Machado variava não apenas nas características que atribuía, mas também na posição em que 

colocava o Brasil. Por exemplo: se o “outro” em questão fosse algum país latino-americano 

ou asiático, Machado posicionava o Brasil num patamar hierarquicamente superior e 

geralmente atribuía características negativas àqueles países. Entretanto, se o “outro” fosse 

algum país europeu, Machado deslocava o Brasil para uma posição de subalternidade em 

relação a tais países e, nesse processo, o Brasil passava a carregar uma carga negativa. 

A terceira variável que identificamos e que deve ser considerada refere-se às 

circunstâncias, ao contexto
476

 social e político em que tais representações eram produzidas. O 

exemplo mais claro é a Guerra do Paraguai. A guerra fez com que Machado de Assis 

atribuísse diversas características positivas ao Brasil. Afinal, o momento era extremamente 
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 LaCapra adverte que “la apelación al contexto no responde en el acto todas las cuestiones de la lectura y la 
interpretación”, argumentando que “lo que tenemos en el caso de los textos complejos es un  conjunto de 
contextos interactuantes cuyas relaciones mutuas son variables y problemáticas, y cuya relacion com el texto 
que se investiga plantea difíciles cuestiones de interpretación” (LACAPRA: 1998, p.252). 
Ademais, devemos considerar que “uno de los contextos más importantes para la lectura de textos es 
evidentemente el nuestro próprio” (LACAPRA: 1998, p.286), ou seja, o contexto do leitor; contexto que envolve 
o leitor em uma interação entre passado, presente e futuro, interferindo em seu entendimento e em suas 
ações. Portanto, o problema – no que se refere à relação texto/contexto – “es entender cómo se relacionan los 
textos complejos com sus diversos contextos y viceversa” (LACAPRA: 1998, p.288). 
Todavia, no caso das crônicas em geral, e nas de Machado de Assis em particular, acreditamos que a relação 
texto-contexto se estabelece de forma diferente da que outros gêneros literários estabelecem, por isso, 
sustentamos que o contexto pode ajudar a responder muitas questões e, portanto, pode contribuir com a 
interpretação. Isto porque consideramos, aqui, a crônica de Machado como representação do contexto, visto 
que “ela é um grande espaço de comentário sobre tudo o que está acontecendo; os textos se baseiam nas 
notícias dadas, nas polêmicas estabelecidas nas páginas dos diversos periódicos. Sempre preocupada em ler e 
interpretar o jornal para o leitor, em construir uma visão sobre os acontecimentos” RAMOS, Ana Flávia Cernic. 
“Política e humor nos últimos anos da monarquia: a série ‘Balas de estalo’”. In: CHALHOUB, Sidney; NEVES, 
Margarida de Souza; PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Op. cit., 2005, p.96. 
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delicado, cada cidadão precisava oferecer sua contribuição, seu sacrifício. Suscitar os ânimos, 

atribuindo características positivas ao Brasil foi o tributo que Machado pagou à Nação. 

Voltando a tratar das características identitárias que Machado ofereceu em suas 

crônicas, há ainda algumas características que podem ser consideradas neutras, são elas: a 

não-contradição e o formalismo. Diante dos resumos dos elementos identitários negativos, 

positivos e neutros referidos acima e levando em consideração a oscilação que percebemos na 

concepção de identidade nacional de Machado de Assis, podemos afirmar que para ele a 

identidade brasileira não era algo fixo, imutável, isto é, os elementos constituintes da “alma 

nacional”, como ele costumava dizer, poderiam mudar ao longo do tempo e dependendo das 

circunstâncias.        

 Apesar de Machado de Assis ter nos legado uma concepção sobre a questão que pode 

provocar certo ressentimento, um mal estar, um amargor, ele ao mesmo tempo nos consola ao 

afirmar que se olharmos “para a França, para a Itália, para a Rússia, para a Inglaterra, e 

acharemos defeitos iguais, e alguma vez maiores”
477

.  

Assim consolados, sigamos em frente, com os nossos defeitos e com as nossas 

qualidades, quer tenhamos vícios ou virtudes não deixaremos “de caminhar todos na estrada 

da civilização, uns mais acelerados, outros mais moderados”
478

. E, uma vez que discorremos 

sobre o que nos propusemos, “força é deitar aqui o ponto final”
479

. 
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 Idem, p.374. 
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 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Op. cit., Volume III, 2006, p.769. 
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APÊNDICE “A” 

NÓS: UMA BREVE EXPLICAÇÃO 

 

 A utilização da primeira pessoa do plural neste trabalho poderia ser justificada sob a 

alegação de que se trata de uma espécie de plural de modéstia que se enquadra bem nesse tipo 

de trabalho, uma vez que caracteriza uma certa impessoalidade. Tal utilização poderia ser 

justificada também alegando-se que se trata, por assim dizer, de uma convenção ou uma 

instituição estabelecida no meio acadêmico. 

 Talvez essas respostas fossem mais que suficientes para justificar o uso da primeira 

pessoa do plural; no entanto, não seriam suficientes para expressar minimamente a ideia em 

que acreditamos e que nos motivou a optar por tal pessoa gramatical. 

 Acreditamos que a matéria adquire sua existência graças às relações estabelecidas 

entre as partículas subatômicas; acreditamos que só existe música quando as notas musicais se 

relacionam entre si; acreditamos igualmente que qualquer tipo de comunidade para existir e se 

perpetuar depende das relações estabelecidas entre seus componentes; sobretudo, acreditamos 

que a vida só é digna desse nome ou só faz sentido quando nos relacionamos com outras 

pessoas. 

 A matéria, a música, as comunidades, a vida, têm em comum a necessidade de 

estabelecer e manter redes de relações para garantir suas existências. Mas o que isso tem a ver 

com este trabalho? Tudo! Basta refletirmos sobre a constituição das redes. Como são 

construídas as redes? 

 Primeiramente, é necessário uma corda (um fio, uma linha, dependendo do tipo de 

rede que se tem em mente: de pesca, de computadores, de dormir). Apesar de ser 

imprescindível, a corda, por si só, não é suficiente para dar existência à rede; para que uma 

rede exista são imprescindíveis, além da corda, as conexões, os “nós”. Sem os “nós” só há 

cordas, não há redes. 

 Da mesma forma que a matéria, a música, as comunidades, a vida e as redes, o 

conhecimento é constituído por meio de relações, de conexões, de “nós”. Um exemplo.  

Há aproximadamente dois anos, em uma conversa informal com o professor Eliézer 

Cardoso, tentávamos explicar a ele o método que utilizaríamos na pesquisa que hoje se 

materializa na forma desta dissertação. Quando terminamos de expor, ele nos perguntou: 

“Você já leu O espelho de Heródoto, de François Hartog?”. Dissemos que não, ele nos 

explicou o motivo da pergunta e nada mais. Tínhamos livros demais para ler, e, além disso, o 



117 
 

que tinha Heródoto a ver com Machado de Assis? Um ano mais tarde, já como mestrando na 

UFG, durante uma aula da disciplina oferecida pelos professores Noé Sandes e Cristiano 

Alencar, assim que apresentamos a nossa ideia de pesquisa – cada aluno deveria apresentar a 

sua – o professor Cristiano nos perguntou: “Você já leu O espelho de Heródoto, de François 

Hartog?”  

Naquele momento constatamos, na prática, como o conhecimento é constituído e ao 

mesmo tempo tivemos a certeza de que sem as relações que estabelecemos, sem as conexões 

que fizemos, sem os “nós” jamais teríamos constituído a rede que nos possibilitou capturar, 

apreender o objeto que tratamos neste trabalho. 

Assim, podemos dizer que o conhecimento é uma rede constituída por “nós”. Por isso 

optamos pelo “nós” (primeira pessoa do plural), porque é uma forma de demonstrar e 

reconhecer que não estamos sós e que dependemos de outras pessoas para constituirmos o 

nosso conhecimento.  

Em outras palavras, “o homem que vê não está isolado, mas imerso no grupo, 

performado pela conduta e pelo pensamento dos outros”
480

. Portanto, adotar a primeira pessoa 

do plural é o mínimo que podemos fazer no intuito sincero de reconhecer que sem as 

orientações do professor Élio, sem a atenção e a prestatividade da professora Libertad, sem a 

paciência e a ajuda de tantos outros professores e amigos, sem os trabalhos dos estudiosos de 

Machado de Assis, certamente esta pesquisa não existiria, pois não teria havido relações, e, 

consequentemente, não haveria os “nós” que a constituíram. 
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 FAORO, Raymundo. Op. cit., p.486. 



118 
 

APENDICE “B” 

 

TABELA DOS ASPECTOS DA IDENTIDADE NACIONAL  

PRESENTES NAS CRÔNICAS DE MACHADO DE ASSIS,  

CONFORME OCORRÊNCIA CRONOLÓGICA. 

 

1859 
Falta de 
originalida-

de (30/10) 

Indolência 
(30/10) 

Imitador 
(30/10) 

       

1860           

1861 

Atraso 

(18/10)  

Superficia-

lidade 

(aparência 

de 

civilizado) 
(18/10)  

Fatalismo 

(1/11)  

 

Vulgaridade 

(1/11) –   

 

Mediocrida

de (1/11) 

Temperança 

(1/11) 

Capacidade 

(1/12)   

   

Indolência 

(1/12)   

Mania de 

preferir o 
estrangeiro 

(1/12) 

Aptidão 

(11/12) 

Falta de 

constância 
(11/12) 

Falta de 

perseveran-
ça (11/12) 

     

Semana 
Ilustrada 

1861-1864 

Incapacida- 
de 

 

Indolência Insolidarie- 
dade 

Pretensão Inobediên-
cia  

     

1862           

1863           

1864 
Inconsciên- 
cia política 

(22/08) 

Indiferença 
política 

(22/08)  

      
 

  

1865 Fatalismo 

(1/07) 

Remissão 

(1/07) 

Civilizado 

(24/01) 

Liberdade 

(24/01) 

Patriotismo 

(27/02) 

Iniciativa 

(27/02) 

Determina-

ção (27/02) 

Solidarieda-

de (27/02) 

Bondade 

(27/02) 

Abnegação 

(27/02) 

1866           

1867           

1868           

1869 
Autonomia 

(25/07)  

Autodeter-

minação 
(25/07) 

Justiça 

(25/07) 

       

1870           

1871           

1872 
Imitação 

(8/09)  

Falta de 

criatividade 
(8/09) 

Falta de 

personalida-
de (8/09) 

       

1873           

1874           

1875           

1876 
Autonomia 

(1/07)  

Adeptos da 

democracia 
(1/07)  

Civilizados 

(1/07) 
 

Constitucio-

nalismo 
(1/08)  

Tolerância 

religiosa 
(1/08) 

Ignorância 

(15/08) 

Indiferença  

política 
(15/08) 

   

1877 

Estabilidade 

político-
administra-

tiva (15/02)  

Não-

contradição 
(15/02) 

        

1878 

Gosto pela 

música 
(9/06) 

Inobediên-

cia (16/06)  

Falta de 

espírito 
público 

(16/06) 

Provincia-

nismo 
(7/07)  

Indolência 

(7/07) 

Meiguice 

(4/08) 

Pachorra 

(1/09)  

Cansaço 

(1/09) 

  

1879           
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1880           

1881           

1882           

1883 
Vezo de 
copiar 

(22/07) 

Perdularis-
mo (22/07)  

Companhei-
rismo 

(22/07) 

Generosida-
de (22/07) 

Ordeiro 
(23/10)  

Sobriedade 
(23/10)  

Atividade 
(23/10) 

Higiene 
(23/10) 

  

1884 
Superflui-
dade 

(25/11) 

         

1885 
Falta de tato 

político 
(05/05) 

Indiferença 

política 
(05/05) 

Remissão 

(1/07)  

Fatalismo 

(1/07) 

      

1886           

1887 

Personali-

dade tíbia 
(20/01)  

Hábito de 

imitar 
(20/01) 

Falta de 

originalida-
de (20/01) 

Capacidade 

de 
adaptação 

(20/01) 

 

      

1888 

Comodismo 

(Vezo de 

tudo esperar 
do governo) 

(27/04) 

         

1889           

1890           

1891           

1892 

Falta de 
espírito 

público 

(29/05) 

Insubordi-
nação 

(29/05) 

Voluntario-
sidade 

(20/05) 

Inércia 
(7/08) 

Volubilida-
de (20/11) 

     

1893 
Inépcia 

(05/02) 

Inadvertên-

cia  (05/02) 

Falta de 

memória 

(25/06) 

       

1894 

Indiferença 

política 

(15/07) 

Falta de 

espírito 

público 

(15/07) 

Amor pela 

música 

(09/09) 

       

1895 
Ternura 

(19/05)  

Entusiasmo 

(19/05) 

Ternura 

(2/06)  

 

Cultura da 

amizade 

(2/06) 

Servilismo 

(2/06) 

Vontade de 

potência 

(2/06) 

Superflui-

dade (2/06) 

Falta de 

memória 

(09/06) 

Falta de 

memória 

(17/11) 

Amor pela 

dança 

(24/11) 

1896 
Espírito 
burocrata 

(2/08) 

Superficiali
dade 

(13/09) 

Gosto pela 
música 

(18/10) 

       

1897 
Falta de  
memória 

(31/01) 

Espírito 
burocrata 

(7/02)  

Meiguice 
(7/02) 

       

1898           

1899           

1900           
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