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Resumo: Em se tratando da leitura dos escritos machadianos, alguns aspectos 
recorrentes nao deixam de ser notados. Dentre uma serie de contextos que merecem 
destaque, percebe-se, por exemplo, que o autor opta por enredos com a presenea de 
personagens quase sempre privilegiados pelo meio juridic° ou que, ao menos, sejam 
bachareis. Nesse sentido, o leitor de Machado de Assis naturalmente é exposto a 
tematicas e conhecimentos plurais que envolvem o Direito. Por tudo isso, corn o intuito 
de realizar uma pesquisa acerca da constituicao deste personagem em determinadas 
criaeOes literarias do escritor, tees contos foram selecionados: "Virginius (narrativa de 
urn advogado)", "Ex Cathedra" e "Suje-se Gordo!". Algumas dessas narrativas chegam 
a abordar o modo como as lides eram resolvidas na epoca em que foram publicadas. 
Nao apenas isso, mas apresentam tambem situaeOes juridicas corn o envolvimento de 
bachareis ou, frequentemente, ate mesmo de advogados ja constituidos. Sao diversos os 
angulos em que ele aparece: ora como personagem central, ora como secundario ou, ate 
mesmo, atuando enquanto narrador da trama. Frente ao exposto, como objetivo 
principal, o trabalho em tela prop6e uma analise da otica de construcao do personagem 
privilegiado pelo meio juridic° nos tres contos escolhidos do referido autor. A principal 
abordagem metodologica para este estudo é a de pesquisa te6rica, baseando-se em urn 
referencial bibliografico. Partindo desse pressuposto, realiza-se urn apanhado sobre o 
referencial te6rico, em especial no que diz respeito aos textos narrativos selecionados 
para analise. No que se refere aos principais teoricos de pesquisa e embasamento, vale 
destacar Gustavo Tadeu Alkmim (2008) e Roberto Schwarz (1988) em se tratando da 
pluralidade de tematicas encontradas nos enredos machadianos; Antonio Candido 
(1977), Alfredo Bosi (2002), Leonardo Affonso Pereira (1968), Miguel Matos e Cassio 
Schubsky (2008) acerca da biografia e diferentes atividades a que se dedicava o autor; 
Sergio Buarque de Holanda (1936), Alfredo Bosi (2007), Oziris Borges Filho (2007), 
Marisa Gama-Khalil (2008) e Valdeci Rezende Borges (2000 e 2007) para falar sobre a 
cidade do Rio de Janeiro a epoca de Machado e como material de observacao para os 
escritos dele; Nadia Battella Gotlib (1985) e John Gledson (2006) sobre a faceta 
cronista do autor; Jose Wanderley Kozima (1996), alem de novamente Miguel Matos e 
Cassio Schubsky (2008) para o destaque da presenca do mundo juridic° tambem na vida 
de Machado; Gustavo Tadeu Alkmim (2008) uma vez mais e Luiz Carlos Cancellier de 
Olivo (2007) a respeito da marca do Direito na producao literaria do "Bruxo do Cosme 
Velho"; Roberto Schwarz (1990), Gilberto Freyre (2006), Beth Brait (1985), Oswald 
Ducrot e Tzvetan Todorov (1972), Massaud Moises (1992) e Aristoteles (s/d) no que 
tange a personagem e tambem a construcao dos interpretes machadianos; Antonio 
Candido (2011), Ligia Chiappini Leite (1985) e Therezinha Mucci Xavier (1986) para 
analise do conto "Virginius (narrativa de urn advogado)"; Antonio Dimas (1985) e 
Rodrigo de Avelar Breunig (2006) no tocante ao entendimento de "Ex Cathedra"; Ana 
Helena Armange (2014) e outra vez as autoras Nadia Battella Gotlib (1985), Ligia 
Chiappini Leite (1985) e Marisa Gama-Khalil (2008) para o trabalho corn a narrativa 
"Suje-se Gordo!", dentre uma serie de outros autores estudados, classicos e 
contemporaneos. 
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Abstract: In dealing with the reading of the Machadian short stories, some recurring 
features do not cease to be noticed. Among of a series of contexts that are worth 
mentioning, we notice, for example, that the author chooses scenarios with the presence 
of characters usually privileged by the legal environment or that, at least, are graduates. 
In this sense, the reader of Machado de Assis is naturally exposed to plural themes and 
knowledge that involve Law. On account of all this, in order to perform a research on 
the construction of this character in certain literary creations of the writer, three short 
stories were selected: "Virginius (narrative de um advogado)", "Ex Cathedra" and 
"Suje-se Gordo!". Some of these narratives even address the way the labors were solved 
at the time when they were published. Not only that, but they also present legal 
situations with the involvement of graduates or, frequently, even of lawyers already 
established. There are several angles in which he appears: sometimes as the main 
character, acting as the narrator of the plot. By the exposed, as the main goal, this paper 
proposes an analysis from the point of view of the character privileged by the legal 
environment on the three short stories chosen from the referred author. The main 
methodological approach for this study is the theoretical research, based on a 
bibliographical reference. Under this assumption, we perform an overview on the 
theoretical framework, in special when regarding the narrative texts selected for 
analysis. Concerning the main researchers for research and grounding, it is worth to 
stand out Gustavo Tadeu Alkmim (2008) and Roberto Schwarz (1988) concerning the 
plurality of the themes found in the Machadian plots; Antonio Candido (1977), Alfredo 
Bosi (2002), Leonardo Affonso Pereira (1968), Miguel Matos and Cassio Schubsky 
(2008) on the biography and different activities to which the author was dedicated; 
Sergio Buarque de Holanda (1936), Alfredo Bosi (2007), °At-is Borges Filho (2007), 
Marisa Gama-Khalil (2008) and Valdeci Rezende Borges (2000 and 2007) to talk about 
the city of Rio de Janeiro at the time of Machado and as an observational material for 
his writings; Nadia Battella Gotlib (1985) and John Gledson (2005) about the chronicler 
face of the author; Jose Wanderley Kozima (1996), besides Miguel Matos and Cassio 
Schubsky (2008) once again, to mention the presence of the legal world also in 
Machado's life; Gustavo Tadeu Alkmim (2008) one more time and Luiz Carlso 
Cancellier de Olivo (2007) regarding the Mark Law in the literary production of "Bruxo 
do Cosme Velho"; Roberto Schwarz (1990), Gilberto Freyre (2006), Beth Brait (1985), 
Oswald Ducrot and Tzvetan Todorov (1972), Massaud Moises (1992) and Aristotle 
(s/d) with respect to the character and also the construction of the Machadian 
interpreters; Antonio Candido (2011), Ligia Chiappini Leite (1985) and Therezinha 
Mucci Xavier (1986) for the analysis of the short story "Virginius (narrativa de urn 
advogado)"; Antonio Dimas (1985) and Rodrigo de Avelar Breunig (2006) in regard to 
the understanding of "Ex Cathedra"; Ana Helena Armange (2014) and once more the 
authors Nadia Battella Gotlib (1985) and Marisa Gama-Khalil (2008) for the work with 
the narrative "Suje-se Gordo!", among a series of other authors studied, classic and 
contemporary. 

Keywords: Machado de Assis; Short Story; Character; Law. 
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INTRODUcAO 

"Machado nos une. 0 Direito nos une. De repente, percebemos que o 
Direito em Machado nos une tambem" (MATOS & SCHUBSKY, 2008, 
p. 07). 

A presente dissertacao de mestrado que ora se inicia esta vinculada ao Programa 

de Mestrado em Estudos da Linguagem da UFG — Regional Catalao. Tern como titulo 

"A Constituicao do Personagem Privilegiado Pelo Meio Juridico em Contos de 

Machado de Assis" e sera dividida em tres capitulos. Inicialmente, vale destacar - dentre 

uma serie de abordagens que tern merecido o enfoque da critica - um ponto comum 

observado nos enredos machadianos, qual seja a constancia do meio juridic° retratado. 

Em suas paginas esta longe de causar estranhamento o fato dos protagonistas 

serem, quase sempre, bachareis em Direito. Especificamente, é perceptivel uma notavel 

preferencia para os advogados. Corn isso, a tematica ern tela surge atraves da proposta 

de estabelecer uma analise do paralelo "Literatura de Machado de Assis X Direito e 

questOes juridicas", ressaltando, nesse sentido, a importancia da constituicao do 

personagem em funcao da presenca de t6picos forenses no entorno narrativo. 

Para tanto, proceder-se-d corn o estudo de enredos selecionados em que a 

presenca do personagem atuando no meio juridic° faz-se imperativa. Como subsidios 

principais, tem-se varias criacOes do autor para o escopo da proposta ern questa°, dentre 

elas: "Virginius (narrativa de urn advogado)", publicado em 1864 no Jornal das 

Familias; "Ex Cathedra", de 1884, da coletanea de contos Historias Sem Data e "Suje-

se Gordo!", de 1906, em Reliquias da Casa Velha. Tais contos resguardam a 

necessidade de urn estudo voltado para a construcao dos personagens entremeio o 

espaco literario que habitam. 

Isso, levando-se ern consideracao que a presenca do Direito é estritamente 

recorrente em diversas passagens, para nab dizer nas narrativas como urn todo. 

Almejando o alcance dos objetivos propostos, o Capitulo I do texto dissertativo, "Vida e 

obra de Machado de Assis", sera dividido ern tres partes: 0 Alcance das Dimensoes 

Litercirias Machadianas, Urn Machado de Mil Facetas e A cidade do Rio de Janeiro a 
Machado. 

Assim sendo, tera como intuito situar Machado de Assis no seculo XIX frente 

sua importancia na cidade do Rio de Janeiro e no quadro da literatura brasileira, bem 

como procurard falar do period° hist6rico vivenciado por ele. Alem disso, a questao do 



ensino superior da epoca tambem sera trabalhada, uma vez que o curso de Direito era 

um dos poucos existentes e, talvez por isso, tambem tido como de grande prestigio. 

Nesse sentido, dentre outros fatores, a intencao sera a de ressaltar a influencia dos 

bachareis de Direito na obra do autor. 

Tal aspecto se dud pelo fato de suas criacOes literarias serem repletas de 

personagens do Direito. 0 topic° que iniciard o primeiro capftulo - nomeado 0 Alcance 

das Dimensoes Litercirias Machadianas — busca apresentar urn breve resumo acerca das 

tramas no que diz respeito a presenca do que ha de juridic° inserido nelas. Isso, para que 

posteriormente inicie-se um estudo mais aprofundado no sentido de explorar algumas 

teorias especificas. Antes de mais nada, destaca-se que: 

a grande vantagem de uma interligacao entre Direito e Literatura é que esta 
possibilita aquele uma analise dos acontecimentos jurklicos sobre outra 
perspectiva. Ela expande, naturalmente, os varios campos de sentidos dos 
leitores, por ser uma das mais variadas maneira de entendimento da 
sociedade que traz dentro de si e 'de uma vez sO', inumeros outros 
questionamentos filosoficos, sociologicos, psicologicos, biolOgicos, 
religiosos (TEOFILO, (s/d), p. 2, grifo do autor). 

Nesse contexto, os tits contos a serem selecionados como foco principal do 

presente estudo atendem a essa proposta de interligar questOes juridicas e literarias. A 

elucidacao das diversidades de leituras possiveis que podem ser extraidas dos enredos 

machadianos - como, por exemplo, a marca do espaco literario, o vies ironic°, a 

perspectiva do romance policial, a presenca do fantastic°, dentro uma serie de outros 

fatores - tambem sera considerada. 

Dal por diante, a abordagem deste primeiro capftulo se completard corn o 

seguinte titulo: Urn Machado de Mil Facetas. Oportunidade esta em que sera realizada 

uma breve apresentacao da biografia e hist6ria do escritor. Nascido no Rio de Janeiro, a 

percepcdo de que o autor fora uma carioca enamorado por sua cidade natal pode ser 

extraida dos imimeros enredos e personagens inseridos em tal espacialidade geografica. 

Dando continuidade, procurar-se-d ressaltar as principais fases da escrita deste 

autor, ou seja, as primeiras obras integrantes da conhecida fase romantica, os "livros da 

meia-idade do autor" (MATOS & SCHUBSKY, 2008, p. 31) e seus "romances de 

maturidade" (MATOS & SCHUBSKY, 2008, p. 31). Tambem se dissertard acerca do 

percurso do escritor apontando suas primeiras producOes em diversos eixos literarios, as 

tematicas as quais ele costumava dedicar, bem como suas atuacOes em outras atividades 

e profissOes as mais variadas possiveis, dentre outros. 
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Apos isso, em A cidade do Rio de Janeiro a Machado se concentrard o objetivo 

de apontar alguns fatos marcantes que delimitaram os rumos desta regiao e suas 

transformacOes naquele period°. A faceta Machado de Assis cronista sera abordada, 

pois grande parte desta producao marca o referido espago geografico daquela epoca. 

oportuno mencionar que, por intermedio de tal eller° textual, as transformagOes do 

espago urbano do Rio de Janeiro eram elucidadas aos olhos do autor e dentro do 

contexto literario. Nesse sentido, e possivel verificar a realidade de que 

muitas das cronicas de Machado foram escritas no dia seguinte ao de algum 
acontecimento, usando mesmo referenciais como ontem ou anteontem, 
potencializados pelas datas dos periodicos. Uma efemeridade aparente: lemos 
as cronicas dentro de sua aura de pereciveis e isto lhes atribui uma substancia 
temporal quase tatil. Em alguns momentos, é como se pudessemos tocar o 
instante que se le, tao nftida a sua representagdo (VOGEL, 1994, p. 74). 

Paralelamente a isso, falar-se-a brevemente acerca da teoria do espaco. Por fim, 

sera possIvel visualizar que a sociedade urbana emerge como extenso material de 

analise para o escritor. Mais do que isso, ela é tida como inspiracao as suas incontaveis 

paginas. Interessante que nao apenas Machado, mas tambem outros autores souberam 

analisar tal cidade a fim de retrata-la dentro da literatura brasileira. 

Aluisio de Azevedo e Lima Barreto podem ser tomados como exemplo disso 

haja vista que o Rio de Janeiro, ate o final do seculo XIX, era a capital do Imperio e, a 

partir de 1889 a 1930, da Republica "Velha", local onde questoes de natureza polftica, 

social, economica e artistica aconteciam em primeira mao no quadro nacional. Ainda no 

mesmo topic°, tanto a ironia quanto o carater de tragicidade machadianos poderao ser 

pincelados. 

Os dois assuntos contribuem para a crftica social que exerce Machado 

denunciando, entao, as mazelas as quais podem ser observadas na epoca, sendo elas, por 

exemplo: o trafico negreiro, o matrimonio tal qual um "negocio", as fraquezas da 

sociedade etc. Enquanto isso, o capitulo II, "Aspectos juridicos no dia a dia e na fortuna 

literaria machadiana", recebera a seguinte segmentagao: Urn Contista por Excelencia, 0 

Mundo Juridic° e Seus Reflexos Em Uma Vida e Desdobramentos do Direito na 

Produccio Literciria Machadiana. 

Dessa forma, Urn Contista por Excelencia tera como proposito falar sobre uma 

de suas facetas de maior destaque e tambem a que mais nos chama a atencao por ora. 

Cabe frisar que "conforme alguns criticos e historiadores literarios, o laboratorio 

12 



operoso do artesdo Machado de Assis é percebido nos contos" (GUALBERTO, (s/d), p. 

5). Sobressai-se que ele foi 

se nao o iniciador, urn dos primeiros cultores e porventura o primacial 
escritor na lingua portuguesa. Efetivamente ninguem jamais [...1 contou corn 
tao leve grata, tao fino espirito, tamanha naturalidade, tao fertil e graciosa 
imaginacao, psicologia tao arguta, maneira tao interessante e expressao tao 
cabal, historietas, casos, anedotas de pura fantasia ou de perfeita 
verossimilhanca, tudo recoberto e realcado de emocao muito particular, que 
varia entre amarga e prazenteira, mas infalivelmente discreta. Historias de 
amor, estados d'alma, rasgos de costumes, tipos, ficcOes da histOria ou da 
vida, casos de consciencia, caracteres, gente e habitos de toda a casta, feicOes 
do nosso viver, nossos mais intimos sentimentos e mais peculiares 
idiossincrasias, acha-se tudo superior e excelentemente representado, por urn 
milagre de transposigdo artistica, nos seus contos. E sem vestigio de esforco, 
naturalmente, num estilo maravilhoso de vernaculidade, de precisao, de 
elegancia (VERISSIMO, 1915, p. 45). 

De modo paralelo, em tal topic° da dissertacao, parte da teoria do conto é 

retomada de modo a entender como se cid a existencia dos mesmos. Vale destacar que as 

narrativas curtas, em urn primeiro momento, existem como um costume oral e so 

tardiamente passam a figurar ao modo escrito literario. Assim sendo, vale lembrar, é na 

Idade Media Islarnica que se data o seu avolumamento. 

Acerca da dificuldade de se escrever contos, assim como os demais autores, o 

proprio Machado de Assis opina sobre o trabalho de elaboragao que este determinado 

genero resguarda. Tambem o atrito e mescla entre realidade e ficcao poderdo ser 

notados. Caminhando para o final, algumas possiveis justificativas no que diz respeito 

proximidade da escrita dente autor corn o referido Oiler° sao apresentadas. 

Em 0 Mundo Juridico e Seus Reflexos Em Uma Vida, o intuito sera de destacar 

aspectos que possivelmente motivam a escrita do autor. Nesse contexto, surpreende a 

frequencia com que o mundo do Direito aparece retratado nas obras de Machado. 

Tambem em sua vida diaria o convivio corn bachareis fez-se notavel. Alem de uma 

pluralidade de outras suposicOes, isso aparentemente pode ter influenciado o escritor e 

sua producao literaria em determinado ponto. 

Apesar das muitos dificuldades enfrentadas e de sua origem humilde, o autor, 

desde sempre, mostrou-se uma promessa de revelacao. Assim, "o mulato nascido no 

Morro do Livramento, Rio de Janeiro, em 1839, tinha todos os requisitos para ser 

apenas mais um dos muitos cidaddos fracassados que preenchem o universo das 

periferias das grandes cidades" (ANDRADE & OLIVEIRA, (s/d), p. 2). Todavia, ao 

contrario disso, 
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ao morrer, em 1908, recebe honras ftinebres de chefe de estado. A 
celebridade alcancada no fim da vida demonstra que a ascensao social 
alcancada pelo 'bruxo do Cosme Velho', como assim o chamou Carlos 
Drummond de Andrade, somente foi possivel devido ao seu esforgo 
permanente em captar a realidade e mais ainda por seu talento insubstituivel 
de transformar historias em paginas de livros (ANDRADE & OLIVEIRA, 
(s/d), p. 2, grifo dos autores). 

A curiosidade por suas preferencias enquanto escritor chama a atencao tanto dos 

leitores comuns quanto dos crfticos de literatura. Ao final do segundo capftulo, o foco 

de Desdobramentos do Direito na Produelio Literdria Machadiana centra-se no 

envolvimento do escritor corn tematicas que retratam lides judiciais e nos personagens 

influenciados pelo mundo do Direito. Neste ponto diversos excertos de romances 

ganharao destaque acerca dos momentos os quais apresentam tematicas juridicas. 

A linguagem forense tambem sera mencionada, entretanto, frente a sua 

assiduidade dentro da producao do autor. Para exemplificar, havers a utilizacao de urn 

dos proprios contos selecionados para estudo, qual seja "Virginius (narrativa de urn 

advogado)". Paralelamente a isso, listar-se-d parte das narrativas em que algo de Direito 

pode ser visualizado. 

Outras funcOes exercidas por Machado de Assis tambem acabardo sendo 

enumeradas. Como exemplo, em certo momento de sua carreira profissional, ele chega a 

criar os mais aprofundados e diferentes pareceres, (Akio intimeras vezes comum aos 

profissionais do Direito. Cabe acentuar que o escritor tambem ocupou importante 

espaco na Academia Brasileira de Letras a qual, inicialmente, tinha como 

frequentadores bachareis da formacao juridica em sua grande maioria. 

Dando continuidade ao estudo em questa°, o capftulo III, "Personagens 

privilegiados pelo meio juridico", recebera a seguinte divisao: A construed° da 

personagem machadiana, 0 intrigante caso de urn bacharel em "Virginius (narrativa 

de urn advogado)", As peculiaridades do personagem-leitor de "Ex Cathedra" e "Suje-

se Gordo!" e os sobressaltos de Tribunais do mini. Alem disso, tera como objetivo uma 

abordagem teorica-conceitual para melhor compreender os personagens dentro de 

determinados enredos machadianos. 

Frisa-se que os tres contos selecionados sao norteados pelo intuito de urn 

trabalho mais aprofundado. Todos fazem parte do Machado de Assis contista, uma das 

facetas de maior destaque do escritor e enfatizam, praticamente em suas totalidades, o 

Direito. Certas narrativas retratam as solucOes das lides de acordo com o contexto 

historic° da epoca. 
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Sendo assim, percebe-se que mesmo na hip6tese de nao conhecerem de modo 

aprofundado leis e doutrinas, seus leitores acabam expostos a assuntos amplamente 

abordados pela justica. Vale realcar que "para o jurista [...], conhecer os conflitos de 

uma epoca é dizer o direito que vigorava naquele contexto" (CHAVES & LIMA, 2011, 

p. 158), tal como se espera perceber pelas narrativas selecionadas. 

0 referido capftulo tern inicio corn o topico A construciio da personagem 

machadiana e, dentre outros fatores, procura retratar uma suposta formula narrativa do 

escritor. Formula esta que consiste em "fotografar" os acontecimentos da sociedade em 

sua literatura, muitos desses envolvendo tematicas do Direito. Nesse contexto, é 

importante ressaltar que: 

por meio de recriageies literarias, pode-se visualizar o mundo juridic°. Vale 
ressaltar que d o lugar propicio para compreender as relacties humanas. A 
literatura d o instrumento importante para se obter registros historicos dos 
valores de urn determinado lugar ou epoca, informacties importantes para o 
sistema juridic°. A literatura conduz o leitor, mesmo sem ter consciencia que 
esta sendo conduzido, a reflexdo sobre um determinado preceito do mundo, 
da vida e, consequentemente, quanto a norma vigente naquele contexto. Esta 
analise reduz o abismo existente entre os mundos do ser e do dever ser, entre 
o fato e o direito, tendo em vista, que o ser aparece neste contexto (CHAVES 
& LIMA, 2011, p. 154). 

Em continuidade, o termo "personagem" recebera algumas elucidacOes e, entao, 

tera seu sentido explicitado por meio de alguns dicionarios especificos ou nao. A obra 

Teoria do Conto de Nadia Battella Gotlib (1985) é tomada como importante subsidio 

em diversas passagens para a configuracao dos estudos te6ricos. Para que a questao do 

personagem seja pensada, recorrer-se-d ao desenvolvimento da tematica no tocante a 

diversos estudiosos e suas contribuigOes. 

A seguir, o espaco narrativo chama a atencao por, em determinados momentos, 

consistir em ambientes proprios da esfera jurisdicional. Para ilustrar, o conto "Suje-se 

Gordo" tern a maior parte de seu enredo em um Tribunal do Juni. No fim, sera reforcada 

a importancia do personagem como foco principal de estudo e pontape inicial para as 

demais analises. 

A proxima parte, inserida tambem no terceiro capftulo, comecard corn a analise 

individual dos textos literarios selecionados frente ao tema da dissertacao. Em suma, 

antecipa-se que "Virginius (narrativa de um advogado)" diz respeito as surpresas 

vivenciadas por um bacharel em Direito quando ele é contratado para atuar como 

defensor de urn caso atipico. 
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Por sua vez, "Ex Cathedra" aborda a postura devotada de outro personagem - 

tambern graduado no referido curso - para que as coisas corram da forma como ele tanto 

almejara. Por ultimo, "Suje -se Gordo!" brinda o leitor corn acontecimentos inusitados 

os quais se passam no acaso de dois Tribunais do Hui oscilando as posickies entre jurado 

e reu. Os contos retratados seguirdo a ordem de suas publicaciies e, alem da ternatica 

principal, outros desdobramentos deverdo ser considerados. 

Dentre eles estdo os valores morais da epoca, os ditames tradicionais da familia, 

o espaco narrativo, o vocabuldrio referente ao meio juridico, a visdo da mulher do final 

do seculo XIX etc. Frente ao exposto, longe de esgotar todas as possibilidades, cabe 

mencionar que quando se fala ern Machado de Assis outras possibilidades 

interpretativas podem surgir. 0 autor, ja exaustivamente estudado, ainda assim, 

proporciona novos desdobramentos para o enriquecimento de sua fortuna crftica, ate 

entdo inesgotada e ern constante processo de construe -do. 
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CAPiTULO I 

VIDA E OBRA DE MACHADO DE ASSIS 

Em primeiro lugar, vale dizer que o presente capftulo tem como foco destacar a 

insercao do autor Machado de Assis no seculo XIX, bem como a importancia da cidade 

do Rio de Janeiro aos seus escritos. Nesta direcao, procura-se dissertar acerca do 

period° historic° vivido pelo autor. Nab apenas isso, mas a questao dos cursos 

superiores ate entdo existentes na epoca tambem é levada em consideracdo. Isso, uma 

vez que o curso de Direito, alem de urn dos poucos possfveis naquele momento 

historic°, era tido como de prestigio. 

Dentre outros aspectos, o intuito é de ressaltar a influencia dos bachareis em 

Direito nos enredos machadianos, ja que a presenca constante deles pode ser notada em 

incontaveis momentos. Paralelamente a isso, o topic° que inicia o capftulo - intitulado 0 

Alcance das Dimensoes Litercirias Machadianas — busca realizar uma breve passagem 

pelas tramas, principalmente em se tratando da recorrencia do que ha de juridic° em 

cada uma delas. 

Logo apos, procura-se explorar algumas teorias mais objetivas. Alem disso, fala-

se das intimeras analises possiveis de serem desdobradas a partir dos escritos do referido 

autor. Dentre uma serie de outros aspectos fundamentais, a conduta ironica, a 

observancia do fantastic° e o espaco literario sdo mencionados. Por conseguinte, em Urn 

Machado de Mil Facetas realiza-se uma rapida apresentacao sobre a hist6ria e a 

biografia do autor. 

Nesse contexto, merece proeminencia o fato dele ter sido urn carioca apaixonado 

por sua cidade natal. Tanto é verdade que sac) diversos os interpretes narrativos e os 

textos literarios que se passam nesta localidade. As mais importantes faces da escrita de 

Machado de Assis tambem sao abordadas, assim como as outras variadas ocupacOes 

para as quais ele se dedicava. 

Ao final, no topic° A cidade do Rio de Janeiro a Machado, busca-se apontar - 

dentro da complexidade da nacao brasileira de entao - para os acontecimentos marcantes 

que contribufram com as mudancas daquela epoca. A vertente do escritor como cronista 

tambem chama a nossa atencao, afinal, tambem por este genet .° textual ele apresenta as 
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complexas transformacOes do espaco urbano do Rio de Janeiro no contexto literario. 

Apos isso, elucida-se sobre a teoria do espaco e, tambem, pode-se perceber que a 

sociedade urbana se (Id como rico material de observacao aos olhos do referido autor. 

1.1. 0 Alcance das Dimensoes Literfirias Machadianas 

0 Direito, inegavelmente, encontra-se interligado a construcao de uma serie de 

obras literarias. Tamanha a sua imprescindibilidade, estende-sea sociedade hodierna 

como urn todo e dal a referida preocupacao em orientar uma atencao ao profissional das 

leis tambem dentro de enredos da literatura brasileira, especificamente, no que diz 

respeito as obras machadianas. 

Fica claro ao leitor a realidade de que "Machado usou e abusou de figuras de 

linguagem construidas a partir do Direito, demonstrando conhecimento aprofundado da 

materia" (VIEIRA, 2008, p. 1). Nesse caminhar interpretativo, "é corn os olhos de 

jurista que [...] desenrola seus enredos e apresenta as contradicOes e os conflitos da 

vida" (VIEIRA, 2008, p. 1) demonstrando uma habilidade infindavel para a arte de uma 

escrita trabalhada e inteligente. 

Dentre as pluralidades de leituras permitidas, tern-se a marca exaustiva de um 

vies ironic°, de uma escrita astuta. Por outro lado, "ha quern busque na narrativa os 

sintomas das mazelas sociais de uma epoca [...]. Ha leitores-pesquisadores que 

procuram inserir a obra num determinado contexto historic° [..1" (ALKMIM, 2008, p. 

10) e é unanime o entendimento de que a propria cidade do Rio de Janeiro serviu de 

palco para observacao do referido autor. 

Em resumo, nab parece ser possivel "entender a obra sem um olhar para o 

contexto social. Quando retratamos o momento historic°, conseguimos identificar os 

tracos economicos, politicos e os conflitos que permeavam aquele momento" 

(CHAVES & LIMA, 2011, p. 158). 0 local é notadamente "recontado" em seu espaco 

literario. 

Por meio das obras escritas, a partir de experiencias vivenciadas na epoca, pode-

se refletir acerca da historia urbana do local, evitando, assim, um conhecimento 

superficial advindo de "verdades" tendenciosas. 0 Rio de Janeiro é palco do espaco 

literario machadiano e as narrativas deste autor permitem-nos reflexOes acerca da 

historia urbana da cidade. 
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Dentre os estudiosos de Machado, sao muitos "aqueles que se deixam levar por 

um aparente pessimismo; por outro lado, nab sao poucos os que destacam a 

sensibilidade feminina do autor; em contrapartida, ha quem critique a ausencia do negro 

e da escravidao na obra de Machado" (ALKMIM, 2008, p. 10). Nesse sentido, cabe 

pontuar que o escravismo se trata de importante tematica, pois "desmente as ideias 

liberais" (SCHWARZ, 1988, p. 16) e denuncia o que de obscuro estava socialmente 

enraizado. 

Dando continuidade, em se tratando do estudo das produgOes machadianas, 

fazem-se presentes outros "que aplaudem a falta de patriotice, do ufanismo aos 

sfmbolos nacionais, a natureza paradisfaca e a um indigena tao brasileiro quanto 

idealizado" (ALKMIM, 2008, p. 10) no imaginario popular. Tematicas essas que 

pareciam chamar a atencao dos autores da primeira metade do seculo XIX. Contudo, a 

produgao literaria do final deste seculo procurou fugir a esse ufanismo tao presente na 

produgao romantica brasileira. 

Observamos que, em Machado, o sentimento de brasilidade esta na sua 

capacidade em "fotografar" o cotidiano do Rio de Janeiro em todas as suas nuances: 

polftica, social, economica, religiosa, retratando a vida urbana da capital do imperio em 

toda a sua produgao, inclusive em suas cronicas, oportunidade em que o real e o fictIcio 

agregavam-se. 

Os "costumes e habitos, a moda, as crencas, as relagOes de ordem social, ou 

mesmo as relageies familiares no conjunto das normas burguesas, a posicao da mulher e 

tudo que havia de hipocrita na sociedade" (MARIA, 1986, p. 36) acabavam sendo 

revelados pelos olhos do literato. Acreditamos que, pelo vies da ironia é possivel 

compreender boa parte da producao machadiana, principalmente aqueles escritos nos 

quais o Direito se faz presente. 

Machado é um homem de seu tempo e a presenga do profissional da area 

juridica é uma maneira de retratar a intelectualidade do Rio, afinal, restava aos jovens 

estudantes brasileiros — que possufam condigOes para isso - cursar uma Faculdade de 

Direito, visto que o Rio de Janeiro se desdobra como parte inerente de sua produgao 

literaria. Trata-se do "habitat natural do homem civilizado" (TEIXEIRA, 2008, p. 153) 

e o ponto de partida para que tudo acontega. 

Ainda, no panorama dos estudos machadiano, existem criticos que "buscam uma 

outra narrativa, oculta nas entrelinhas e muito mais genial E...1. Ha, enfim, quem le 

Machado considerando todas essas maneiras e ainda outras, muitas outras, que na'o se 
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esgotam neste arrolamento meramente ilustrativo" (ALKMIM, 2008, p. 10). Longe de 

esgotar todas as possibilidades de leituras, fala-se tambem na perspectiva do romance 

policial. 

Pode ate mesmo haver a aceitacao subentendida de algum detetive, ja que este 

tipo de romance se trata de uma narrativa ficcional a qual "expeie uma investigaeao, ou 

seja, a superacao metodica de urn enigma ou a identificagao de urn fato ou pessoa 

misteriosos" (PIRES, 2006, p. 14). Urn exemplo classic° é o livro Dom Casmurro que 

pode ser analisado tambem na perspectiva do romance policial. Isso, devido ao fato de 

que o leitor torna-se responsavel por investigar e desconfiar do que sugere o narrador, 

ou seja, o adulterio de Capitu foi ou nao autentico? 

Capitu verdadeiramente traira o seu marido Bentinho ou tudo nao passa de 

especulaeOes sem fundamento? Paira sob o texto determinadas incongruencias e as 

pistas sao muito duvidosas: os "olhos de ressaca" (ASSIS, (s/d), p. 27a), os "olhos de 

cigana obliqua e dissimulada" (ASSIS, (s/d), p. 26a), as "semelhancas assim esquisitas" 

(ASSIS, (s/d), p. 64a), dentre outros. 0 ponto de vista de urn narrador de primeira 

pessoa, personagem protagonista, leva o leitor a desconfiar de suas afirmacOes e 

investigar as dtividas por ele levantadas, mas nao nos cabe aqui levar adiante esta 

questa°, pois nossa leitura caminha por outras sendas. 

Na avaliaedo geral da sua producao, nao se pode afastar a ideia de encontrar em 

Machado de Assis construeOes sob a vertente do fantastic°, ate mesmo no que diz 

respeito a descried() da realidade local dentro do genera Entre outras preferencias desse 

tipo de literatura, ele foi "leitor tambem de Ernst-Theodore-Amadeus Hoffmann (1776-

1822) e Edgar Allan Poe (1809-1849)." (LULA, 2005, p. 11), dois escritores 

contemporaneos a Machado que sao declaradamente ligados a narrativa fantastica. 

Alguns chegam a dizer que o escritor é "urn dos nomes maiores do conto 

fantastic° nas literaturas em lingua portuguesa e figura dentre os grandes nomes 

mundiais do genero" (CAVALCANTE, 2003, p. 60). SO para ter nocao, a antologia 

intitulada Contos fantasticos: Machado de Assis (1973) - organizacao do critico 

Raymundo Magalhaes Junior - reune onze contos do autor sob a perspectiva do 

fantastic°. 

Alem destes, em uma dissertacao de mestrado chamada Quase-macabro: o 

fantastic° nos contos de Machado de Assis — autoria de Marcelo Jose Fonseca 

Fernandes, defendida no ano de 1999, na Universidade Federal do Rio de Janeiro - sao 

acrescentados outros quatro contos aos anteriormente classificados pelo escritor da 
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antologia supracitada. 0 texto narrativo "As Academias de Siao" é tido como 

exemplificndo notoria do que se chama do flerte de Machado de Assis para corn o 

fantastic°. 

Paralelamente a isso, tal qual perspectiva recorrente, a memoria do acontecido se 

(Id como marco e o universo juridic° influencia amplamente a sua producao. Cabe dizer 

que o autor "lidava basicamente corn relnaes cotidianas, sociais e urbanas; humanas, 

enfim. 0 olhar sobre essas relnOes é que depende basicamente do ponto de vista do 

leitor, considerando, evidentemente, o foco narrativo" (ALKMIM, 2008, p. 10). Como 

se ve, 

o objeto principal de Machado de Assis é o comportamento humano. Esse 
horizonte a atingido mediante a percepcao de palavras, pensamentos, obras, 
silencios de homens e mulheres que viveram no Rio de Janeiro durante o 
Segundo Imperio. A referencia local e historica nao é de somenos; e para a 
crItica sociologica d quase-tudo. De todo modo, pulsa neste quase uma forca 
de universalizacao que faz Machado inteligIvel em linguas, culturas e tempos 
bem diversos do seu vernaculo luso-carioca e do seu repertorio de pessoas e 
situacties do nosso restrito oitocentos fluminense burgues. (BOSI, 2007, p. 
12, grifo do autor). 

Frente ao exposto, diante de tao vasta possibilidade de analise da obra de 

Machado, tornou-se necessario fazer um recorte tematico e teorico na extensa producao 

machadiana. 0 nosso objetivo principal esta centrado na realiznao de urn estudo acerca 

da constituicao do personagem privilegiado pelo meio juridic° ern tres contos de 

Machado de Assis. 

Conforme anteriormente mencionado, as narrativas selecionadas foram 

"Virginius (narrativa de um advogado)", "Ex Cathedra" e "Suje-se Gordo!". Os tres 

contos possuem como pontos principais em comum a representnao de situnoes 

juridicas tipicas mescladas corn a presenca de marcantes personagens pertencentes a 

esse meio. Isso, uma vez que 

é compreensivel que Machado nao tenha reduzido as suas personagens aquela 
galeria de tipos locais que os realistas e naturalistas da epoca tantas vezes 
desenharam com o taco da mimesis convencional. 0 tipo é um conjunto 
fechado de caracteres psicossociais. 0 comportamento da personagem-tipo é 
previsivel no sentido da reproducao da propria identidade publics (BOSI, 
2007, p. 159). 

Nesse caminhar interpretativo, o conto "Virginius (narrativa de urn advogado)" 

foi publicado originalmente no Jornal das Familias em agosto de 1864, todavia, nao 

voltou a ser republicado por Machado de Assis em vida. Ele se situa na parte intitulada 

"Outros contos" da edicao da Nova Aguilar, de 1992, no volume II. No transcorrer de 
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sua leitura, o public° depara-se corn uma historia sobre representantes opositivos da 

classe dominante. 

A intitulacao do texto narrativo faz referencia a tragedia de Virginius, que se 

passara ha vinte e tres seculos na sociedade romana. Sendo assim, a trama comeca corn 

o recebimento de urn bilhete anonimo convocando o protagonista da historia, urn 

advogado/narrador, para comparecer ern uma vila distante da corte corn o intuito de 

acompanhar um processo: 

0 Dr. *** e convidado a ir a vila de... tomar conta de urn processo. 0 objeto 
é digno do talento e das habilitacOes do advogado. Despesas e honorarios ser-
lhe-ao satisfeitos antecipadamente, mal puser pe no estribo. 0 reu esta na 
cadeia da mesma vila e chama-se Juliao. Note que o Dr. e convidado a ir 
defender o reu (ASSIS, 2008, p. 51). 

0 personagem, movido pela curiosidade e visualizando a promessa de bons 

lucros, resolve seguir ate o local, certo da ideia de que aquele bilhete misterioso e 

anonimo parecia-lhe urn romance. Contudo, a recorrencia de relacionamentos viciados 

situa-se nas entrelinhas do conto. Isso, uma vez que, no sistema social escravista, a 

violencia parece ser a unica saida exequivel as situagoes de conflito. 

Logo, fica claro que ele ja resguarda a atencao de urn olhar juridic° frente a sua 

propria denominacao. Tal como explicitado, tratar-se-a de urn enredo especificamente 

narrado por urn advogado da forma como realmente ocorre. Alem disso, o conto 

contextualiza-se no Brasil do seculo XIX, na vespera das festas de Sao Joao. Vale 

retratar que ao inves do vies satiric°, tem-se aqui as nuances de urn ar moralizante. 

E corn ele que Machado passard a penejar ern sua fase madura e do qual sera 

falado mais adiante. Ao final, adianta-se que, em "Virginius (narrativa de urn 

advogado)", o autor aborda a tematica da escravidao, bem como de determinadas 

praticas sociais vivenciadas na epoca em que o conto é descrito. 

O segundo texto literario a ser estudado é "Ex Cathedra", incluido na coletanea 

de contos de nome Historias Sem Data, de 1884. Apesar da ausencia do Direito no 

espaco propriamente dito, muito ha de juridic° no personagem principal. Trata-se do 

velho Doutor Fulgencio, Bacharel em Direito, que tinha o habit° de leitura como vicio. 

Certa vez, ele chega a escrever uma constituicao: 

corn o tempo chegou, nao ja a supersticao, mas a alucinacao da teoria. Uma 
de suas maximas era, que a liberdade nao morre onde restar uma folha de 
papel para decreta-la; e um dia, acordando corn a ideia de melhorar a 
condicao dos turcos, redigiu uma constituicao, que mandou de presente ao 
ministro ingles, em Petropolis (ASSIS, 1884, p. 2). 
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Fulgencio é urn homem culto e dotado de notavel inteligencia. Nao espanta, 

entao, a forma como ele conduzird o enredo para que as coisas se encaixem do modo 

esperado. Corn urn objetivo em mente, ele ensina nocOes de amor para a sua afilhada 

Caetaninha e o sobrinho Raimundo, que chega ate a fazenda na qual a moca vive na 

companhia de seu padrinho. 

Por ultimo, "Suje-se Gordo!", originalmente publicado em Reliquias da Casa 

Velha no ano de 1906, aborda o desenrolar da trama sob as discussoes de certo ou 

errado. A maior parte do enredo acontece em um Tribunal do Jun apresentando a 

realidade e atuacao de urn jurado. Isso acaba por colocar em questionamento os 

conceitos que os leitores possuem das nocties de Direito e Justica. 

0 conto tern inIcio corn o narrador relembrando de urn dialog° ocorrido ha anos 

entre ele e urn amigo. Na referida noite em recordacao, eles caminhavam pelo "tenni° 

do teatro de S. Pedro de Alcantara" (ASSIS, 2008, p. 45). Enquanto isso, passava-se "o 

segundo e o terceiro ato da peca A sentenca ou 0 tribunal do jtiri" (ASSIS, 2008, p. 45), 

o que os instigou a conversar a respeito do Tribunal do Jun propriamente dito. 

Relata-se o caso de urn homem que servira como jurado para o julgamento de 

determinada pessoa. Tanto os argumentos da defesa quanto da promotoria pareciam-the 

convincentes, contudo, aparentemente aquele reu era culpado. Por isso, o entao jurado 

dizia "`suje-se, gordo', corn referencia a grande besteira que o cidadao houvera 

cometido o que suj aria sua vida para sempre" (SILVA. A, 2009, p. 1, grifos do autor). 

Isso acabou por deixar o narrador assustado: 

`Suje-se gordo!' Confesso-the que fiquei de boca aberta, nao que entendesse 
a frase, ao contrario; nem a entendi nem a achei limpa, e foi por isso mesmo 
que fiquei de boca aberta. Afinal caminhei e bati a porta, abriram-nos, fui a 
mesa do juiz, dei as respostas do conselho e o reu saiu condenado. 0 
advogado apelou; se a sentenca foi confirmada ou a apelacao aceita, nao sei; 
perdi o negocio de vista (ASSIS, 2008, p. 47). 

0 titulo do conto soa ao leitor "tanto como um incentivo quanto como um 

desafio. Ele é como o enigma da esfinge. Ele desafia a todos que o leem". (RIOS, 2012, 

p. 4). Vale ressaltar que "por urn lado, o `Suje-se gordo!' é a confissao do prOprio 

narrador de que ele deseja condenar, de que ele deseja se sujar; por outro, essa frase é 

como urn imperativo para que ele se esbalde em condenar mais esse reu" (RIOS, 2012, 

p. 25), uma enfatica acusacao. 

Ao final, pode-se perceber que o Direito figura em todo lugar e "nab ha romance 

sem urn personagem juridic° do meio juridico, e poucos sao os contos em que ele nao 
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aparega" (MATOS & SCHUBSKY, 2008, p. 104). Por meio de enredos diversificados 

do referido autor, o leitor acaba sendo exposto a uma fusao de conhecimentos e, no caso 

do Direito, tambem a uma serie de areas que perpassam pela ciencia. Dando 

continuidade, o segundo topico do presente capftulo abordard uma breve biografia de 

Machado, bem como suas diversas facetas e aptidoes. 

1. 2. Um Machado de Mil Facetas 

No dia 21 de junho de 1839 nasce Joaquim Maria Machado de Assis i , no Morro 

do Livramento, Rio de Janeiro, local em que fora criado. Pode-se afirmar que ele foi um 

carioca apaixonado, tanto que poucas vezes durante a vida saiu da cidade. Atraves de 

sua fortuna literaria, é notavel a escolha da capital fluminense como cenario recorrente, 

praticamente em sua maioria, para a produgao de seus escritos. 

Por isso, evidencia-se que o centro do Rio de Janeiro retrata o princfpio do 

universo machadiano. Nesse cenario, "restam muitos predios contemporaneos do 

escritor, trechos de rua corn os mesmos aspectos vistos por seus personagens" 

(MACHADO, 2007, p. 25). E na mesma localidade, mais precisamente em sua casa 

enderegada na Rua Cosme Velho - "excelente local para se observar a infindavel 

comedia humana carioca, que ele retrata em suas obras" (MACHADO, 2007, p. 42) - na 

qual ele vein a falecer em 29 de setembro de 1908. 

Sua °raga° flinebre foi explanada pelo academico Rui Barbosa, na sede da 

Academia Brasileira de Letras e, na ocasiao, decretou-se luto oficial na cidade. Uma 

multidao acompanhou o enterro do escritor que ocorreu no cemiterio Sao Joao Batista. 

Sua morte fora acometida por conta de urn cancer. Posteriormente a isso, no ano de 

1999, seus restos mortais foram transferidos para a sede da Academia Brasileira de 

Letras. 

Nascido em uma familia humilde, pouco se sabe a respeito da infancia e inicio 

da juventude de Machado de Assis. Apenas alguns pontos podem ser ressaltados corn 

certa margem de seguranga. Filho de pai operario e negro, mae portuguesa, era mestigo. 

Para colher as informacOes biograficas do escritor Machado de Assis, alem do referencial ora citado no 
desenvolvimento deste topico, uma serie de outras autorias foram revisadas. Nesse sentido, pode-se 
destacar Renard Perez, que faz urn esboco da biografia do autor no volume 1 da Obra completa, Editora 
Nova Aguilar (1992). 
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Em virtude da perda prematura de sua mae, acabou sendo criado pela madrasta. Como 

epiletico e gago, apresentava uma fragil satide. 

Alem disso, os criticos que o estudaram "nunca deixaram de inventariar e realcar 

as causas eventuais de tormento, social e individual: cor escura, origem humilde, 

carreira dificil, humilhacOes, doenca nervosa" (CANDIDO, 1977, p. 15). Acredita-se 

que ele nab frequentou regularmente a escola e que sua instrucao deu-se principalmente 

por conta propria e gracas a uma infindavel forca de vontade. 

Sua madrasta, Maria Ines, chegou a matriculd-lo na escola publica e tern-se 

noticia de que esta foi a Unica frequentada pelo escritor autodidata. E ate plausivel que 

ele observasse as classes quando the sobrava tempo do trabalho, entretanto, "ignora-se 

como tera lido o seu aprendizado das letras e a sua formacao cultural" (LUCAS, 2009, 

p. 26). 0 fato é que, alem de todas as dificuldades de acesso, Machado se dedicou a 

aprender. 

Muito interessado e de um talento nato, apresentou gosto apurado, em especial e 

sempre, pelo habit° da leitura. Esse talento levou-o a exercer uma serie de profissOes 

distintas, principalmente na area das letras. Considerado uma unanimidade nacional, 

destacou-se como ensaista literario, cronista renomado e tambem pela autoria de pecas 

teatrais, romances, contos e poesias. 

Percebe-se que, indubitavelmente, ele atuou em varios seguimentos e "foi de 

tudo urn pouco: novelista, cronista, romancista, crftico literario e poeta — notoriamente 

urn comentarista ferino da sociedade em que viveu, observador arguto das paixOes 

humanas" (VIEIRA, 2008, p. 1). Alan disso, dentre outras atividades marcantes, atuou 

como funcionario public°, jornalista, folhetinista, poeta e dramaturgo. 

Naquele momento historic°, a literatura nab estava relacionada a visao de urn 

trabalho, mas quase como um devaneio, urn sonho de idealistas. Para tanto, "restaria a 

esses homens de letras uma colocacao no servico public°, como foi o caso de Artur 

Azevedo e Machado de Assis [...]" (PEREIRA, 1968, p. 36), de modo a arcarem com 

seus subsidios para a vivencia diaria. 

Assim, ern se tratando de Machado, "a ascensao professional continua, sempre 

por merit°. Funcionario exemplar, nunca falta ao servico, esquiva-se de favorecer 

conhecidos, examina corn minucia e isencao os processos que the passam pela mao" 

(MACHADO, 2007, p. 25). Como contista, e principalmente romancista, o autor 

tambern se destaca. Seu renome caminha ao lado de outros conhecidos contemporaneos 
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tambem de alcance internacional como, por exemplo, Maupassant, Ega de Queir6s, 

Tchekhov, dentre outros. 

Contudo, o escritor estudado difere urn pouco de grandes outros. Principalmente 

no que diz respeito ao reconhecimento do valor de suas obras que recebeu ainda em 

vida. Tanto é verdade que "os principais criticos literarios de seu tempo, Silvio Romero 

e Jose Verissimo, definiram — negativa e positivamente — as linhas mestras da fortuna 

critica" (BOSI, 2002, p. 8), muito diversificada por sinal. 

Por isso, Machado esta longe de uma classificagdo pronta e acabada. Merece 

destaque o fato de ter sido presidente da Academia Brasileira de Letras desde sua 

criagdo em 1896, ate a sua morte, ocupando a cadeira numero 23. Em funcao de sua 

importancia, a Academia Brasileira de Letras tornou-se conhecida como "Casa de 

Machado de Assis". 

Frisa-se tambem que "Machado foi da politica (analisada por Brito Broca), a 

filosofia (Miguel Reale e Afranio Coutinho); da religido (Hugo Bressane Aranjo) 

economia (Gustavo Franco); da hist6ria (Sidney Chaloub) a psiquiatria (Jose Lemes 

Lopes)" (MENDONcA, 2009, p. 01). Iniciou sua carreira literaria aos 16 anos — na 

revista do editor Francisco de Paula Brito intitulada Marmota Fluminense - corn a 

publicacao do poema "Ela". Ja corn 17 anos, na Imprensa Nacional, comega a trabalhar 

como aprendiz de tip6grafo. 

Assim, passa a otimizar seu tempo livre dedicando-sea escrita. Atuando como 

colaborador e revisor da Marmota, acaba por fortalecer seu cfrculo de amizades, tendo 

Joaquim Manoel de Macedo, Manuel Antonio de Almeida, Jose de Alencar e Gongalves 

Dias como pessoas integrantes dele. Percebe-se que "sua condigdo social nunca impediu 

que fosse Ultimo, desde moco, dos filhos do Conselheiro Nabuco, Sizenando e Joaquim, 

rapazes finos e cheios de talento" (CANDIDO, 1977, p. 16), ao contrario do que se 

poderia imaginar. 

Nesse contexto, em analise a carreira intelectual de Machado, pode-se notar o 

recebimento de constante apoio e apreciacao desde o principio. Tanto é verdade que, 

corn cinquenta anos de idade, "era considerado o maior escritor do pais, objeto de uma 

reverencia e admiracao gerais, que nenhum outro romancista ou poeta brasileiro 

conheceu em vida, antes e depois dele" (CANDIDO, 1977, p. 16). Poucos discordavam 

desse entendimento: 

apenas Silvio Romero emitiu uma nota dissonante, tido compreendendo nem 
querendo compreender a sua obra, que escapava a orientacao esquematica e 
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macicamente naturalista do seu espirito. Quando se cogitou de fundar a 
Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis foi escolhido para seu 
mentor e presidente, posto que ocupou ate morrer. Ja entao era uma especie 
de patriarca das letras, antes dos sessenta anos (CANDIDO, 1977, p. 16). 

Antes disso, aos 20 anos, entrou para a Imprensa Nacional, contribuindo, assim, 

corn revistas e jornais. Atraves do texto da peca Queda que as mulheres tem para os 

tolos (De L'Amour Des Femmes Pour Les Sots, do autor Victor Henaux), tem o seu 

primeiro livro como tradutor, impresso no ano de 1861. Traduziu varias outras pecas 

teatrais, bem como as produziu tambem. Crisfilidas, por sua vez, é o primeiro livro de 

poesias publicado por ele em 1864. 

Machado de Assis, em 1861, estreia como cronista. Ele tera urn papel importante 

na cronica literaria moderna e tambem na jornalistica. Utilizou-se de pseudonimos 

carregados de sentido para assinar tais producoes. Paralelamente a isso, recebe a 

nomeacao de ajudante do diretor de publicacao do Difirio Oficial em 1867. Sozinho, 

estudou e aprendeu linguas como ingles e alemao. Enquanto isso, descobriu o frances 

mediante a ajuda de um padeiro. 

Sabe-se tambem que o autor fez use de vinte e urn pseudonimos durante sua 

carreira e que o xadrez era seu jogo eleito. Em 1866, Carolina Augusta Xavier de 

Novais chega ao Rio de Janeiro, corn 32 anos de idade. Ela era irma de Faustino Xavier 

de Novais, poeta conhecido. Tem-se noticia de que ela conhecera Machado de Assis no 

ano posterior: Id se amavam entao e trocaram cartas" (LUCAS, 2009, p. 30). Apesar de 

a familia Novais fazer oposicao a unido de ambos, eles se casaram no ano de 1869. 

Constituiram "urn par de grande harmonia afetiva e intelectual" (LUCAS, 2009, 

p. 30). Ela era conhecida por sua cultura e foi responsavel por apresentar o marido nao 

so a varios autores da lingua inglesa, como tambem aos classicos portugueses. Nao 

tiveram filhos, mas viveram uma unido feliz. Em 1904 sua esposa falece e Machado de 

Assis, tendo sofrido uma grande perda, dedica-lhe o soneto "Carolina". 

No ano de 1872 lanca Ressurreicao, estreando corn o seu primeiro romance. 

Apos isso, no 0 Globo de entao (jornal de Quintino Bocaitiva), inicia suas publicacties 

em folhetins de A mao e a luva. Criou, para as revistas A Estacao, 0 Cruzeiro e 

Revista Brasileira, uma gama de contos, romances, cronicas e poesias. Enquanto isso, 

em 1881, lanca Memorias Postumas de Bras Cubas. 

0 livro é conhecido por sua originalidade, principalmente em se tratando do 

estilo costumeiramente visto naquela epoca. Ao lado de 0 Mulato (1881), do autor 

Aluisio de Azevedo, ambas as obras foram consideradas o que se tern como o marco do 
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Realismo na literatura brasileira. Dando seguimento, vale salientar que Machado e visto 

como eximio contista por intermedio de suas mais distintas publicacOes. 

As obras Papeis Avulsos (1882), Historias sem data (1884), Varias Historias 

(1896), Paginas Recolhidas (1889) e Reliquias da casa velha (1906) sao exemplos 

disso. Alem delas, citam-se Contos Fluminenses (1870), HistOrias da meia-noite 

(1873), dentre outros. Ele tambem, "ao publicar seus contos na imprensa, langa mao de 

uma boa quantidade de pseudonimos, tais como Camilo da Anunciagao, A., Eleazar, 

J.B., J.J., Job, Lara, Lelio, M.A., M. de A., Manasses" (RIBEIRO, 2007, p. 4). Mas nao 

se acredita que isso ocorrera por urn possivel desinteresse do autor no sucesso literario. 

Ao contrario, é possivel observar urn "permanente jogo de ocultar-se na 

imprensa e revelar-se nos livros" (RIBEIRO, 2007, p. 4), o que acabava por suscitar, 

muitas vezes, problematicas envolvendo a autoria. Exemplo disso diz respeito ao 

pseudonimo M. de A., corn "iniciais de Machado de Assis, mas tambem de Moreira de 

Azevedo, que [...] colaborava na imprensa literaria" (RIBEIRO, 2007, p. 5), tal como o 

primeiro. 

Partindo a outra tematica, ha quem insista na realidade de que os contos 

machadianos tendem a superar seus romances. Assim, se os segundos ja arrematam as 

atencties do public) leitor, os primeiros representam o benemerito da leitura brasileira. 

Isso, porque o autor se destacou frente as producoes do respectivo genero e abriu 

fronteiras para que outros escritores — tais como Mario de Andrade e Clarice Lispector -

tambem pudessem trilhar por esse caminho. 

Machado de Assis é tido ao lado de Shakespeare, CamOes e Dante como urn dos 

grandes nomes da historia da literatura. Sua obra é dividida pelos criticos em duas fases: 

romantica e realista. Ressalta-se que existem, ainda, outras subdivisOes dentre tais 

vertentes literarias de Machado, todavia, por hora, serao destacados apenas os 

pertencentes as principais fases. 

Estao presentes as primeiras obras, que acabam por integrar a dita fase 

romantica. Dessa forma, na primeira vertente, encontram-se as obras Ressurreicao 

(1872), A Mao e a Luva (1874), Helena (1876) e bia Garcia (1878). Os romances sao 

de "quando Machado era mogo, ou como preferem alguns de seus biografos, quando 

ainda era o jovem Machadinho — ou, alcunho-lhe: Xaxa" (MATOS & SCHUBSKY, 

2008, p. 31), tambem assim apelidado. 

De acordo corn Roberto Schwarz, em Ao Vencedor as Batatas, as producties 

supracitadas "trazem na composigao a marca da dependencia nacional. Falta-lhes no 
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