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RESUMO 

 

HERANE, Amanda Rios. “Melhor que o melhor dos sonhos”: família e ordem social na 

prosa de Machado de Assis (décadas de 1860 e 1870) e no teatro realista brasileiro. São 

Paulo, 2016. 261 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 

 

 

 

 

Esta pesquisa propõe uma comparação entre contos e romances produzidos por 

Machado de Assis nas décadas de 1860 e 1870 e produções do teatro realista brasileiro, 

desenvolvido no país entre as décadas de 1850 e 1860, com o objetivo de capturar suas 

representações da ordem familiar. 

Levando-se em conta que Machado de Assis foi entusiasta do realismo teatral, 

como assinalam alguns dos textos que o autor publicou na imprensa, é possível constatar 

importantes semelhanças entre a prosa machadiana estudada e obras do teatro realista 

nacional, no que tange ao tratamento de assuntos concernentes à esfera familiar. De modo 

geral, esses assuntos têm como eixo o debate sobre a transição de paradigmas familiares 

por que passava a sociedade brasileira do período, atrelando-se à defesa do casamento 

eletivo, modelo de união da burguesia então emergente nas cidades, em contraste com o 

casamento por arranjo familiar, forma de matrimônio típica do universo de relações 

patriarcais, frequentemente praticada pelas elites locais. Pode-se identificar um complexo 

estético-ideológico comum às obras de Machado de Assis e às peças mencionadas, 

marcado pela perspectiva de que a arte teria função didático-moralizante, podendo 

contribuir para o aprimoramento de instituições sociais como a família e o casamento, 

sobre as quais esses textos apresentam uma visão positiva. 

O trabalho separa-se em duas partes. A primeira é dedicada à prosa de Machado 

de Assis, incluindo os quatro primeiros romances do autor e uma seleção de contos que 

ele publicou no período correspondente ao recorte cronológico. A segunda parte apresenta 

a leitura de algumas peças realistas brasileiras, quase todas comentadas por Machado de 

Assis.  

Por meio da comparação dessas peças com as obras abarcadas na primeira parte, 

defende-se a tese de que Machado de Assis incorporou elementos da estética teatral 

realista para compor a literatura orientada para a vida prática que solicita em alguns de 

seus contos, e que está sintonizada com os debates sobre a família e as instituições sociais 

presentes em sua prosa das décadas de 1860 e 1870. 
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ABSTRACT 

 

HERANE, Amanda Rios. “Better than the best of dreams”: family and social order in 

Machado de Assis’s prose (decades of 1860 and 1870) and in Brazilian theatrical realism. 

São Paulo, 2016. 261 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 

 

 

This research establishes a comparison between short stories and novels written 

by Machado de Assis during the decades of 1860 and 1870, on the one hand, and Brazilian 

plays pertaining to the theatrical realism, which has been developed in Brazil during the 

decades of 1850 and 1860, on the other hand. The comparison focuses representations of 

familial order in those texts.  

Considering that Machado de Assis was an enthusiast of the theatrical realism, as 

many of his journalistic texts show, it is possible to identify important similarities 

between the author’s prose and Brazilian realistic plays, in their approach to matters 

related to familial order. Those texts usually associate these matters with discussions 

about the changes in the paradigm of family relations in Brazil in the 19th century, 

standing up for volitional marriage, an ideal of the rising urban bourgeoisie, in contrast 

to patriarchal arranged marriage, commonly practiced by rural elites. It is possible to 

recognize an esthetical-ideological structure in both Machado de Assis’s prose and 

realistic plays, characterized by the idea that art had a didactic and moralizing objective, 

contributing to the development of society institutions such as family and marriage, which 

these texts present in a positive way. 

The thesis is divided into two sections. The first one is dedicated to Machado de 

Assis’s prose, including the first four novels written by the author and a selection of the 

short stories he has published during the selected period. The second one offers an 

interpretation of some of Brazilian realistic plays, almost all of which were commented 

by Machado de Assis. 

From the comparison between these plays and the productions studied at the first 

section, we argue that Machado de Assis incorporated esthetical elements from theatrical 

realism, in order to compose a literature directed towards concrete life, which the author 

stands up for in some of his short stories. This literature, as we shall see, is consistent 

with the discussions about family and social institutions that are presented in the writer’s 

prose in the decades of 1860 and 1870.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese tem como objetivo apreender as representações que Machado de Assis fez da 

ordem familiar em suas publicações das décadas de 1860 e 1870, inscrevendo-as no contexto 

social e literário do escritor, a partir da comparação de obras ficcionais machadianas com obras 

ficcionais de outros autores brasileiros contemporâneos, mais especificamente, com peças do 

teatro realista nacional. Entende-se por ordem familiar o conjunto dos elementos ligados à 

família e ao parentesco na sociedade brasileira do período oitocentista, o que inclui relações de 

parentesco sanguíneo, filiação e descendência, alianças matrimoniais, bem como os parentescos 

simbólicos da ordem do “compadrio”, típicos do Brasil do século XIX. A escolha do tema da 

ordem familiar se justifica pela centralidade que ele adquire em grande parte dos textos 

pertencentes ao que os críticos denominam “primeira fase” de Machado de Assis. 

Vale mencionar que a divisão da obra machadiana em duas fases, separadas pela 

publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1880), tem sido discutida pelos críticos. De 

todo modo, contemplou-se, aqui, um recorte temporal afinado com a divisão em fases, por sua 

produtividade para a abordagem da pesquisa, que se dá pela percepção de que o tema da ordem 

familiar é posto como questão central nas obras da “primeira fase” de Machado de Assis, 

estando mais “diluído” nos seus textos posteriores. 

Partimos da perspectiva de que, na sociedade brasileira da segunda metade do século 

XIX, modelos de sociabilidade patriarcais conviviam com novos padrões tipicamente 

associados à burguesia emergente nas cidades,1 de modo que problemas oriundos dessa 

convivência se manifestavam, na literatura nacional, em debates acerca de questões pertinentes 

à ordem familiar, como o casamento ou as relações entre pais e filhos. Tendo isso em vista, 

entendemos que a comparação dos textos de Machado de Assis com obras de autores coevos, 

dentro desse eixo temático, permite compreender como importantes transformações sociais 

foram representadas na literatura brasileira da época, bem como possibilita evidenciar as 

soluções elaboradas por Machado de Assis para representar literariamente questões desse 

momento histórico de transformações.  

É possível incluir na noção de “contexto literário” de Machado de Assis toda a produção 

ficcional com a qual o escritor possa ter dialogado, mesmo a de outras épocas e nacionalidades. 

Contudo, foram privilegiados textos ficcionais de autores brasileiros, dentro do período 

                                                           
1 Sobre a questão da transição de paradigmas sociais, ver CANDIDO (1951); FREYRE (2004); PRIORE (2006). 
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selecionado.2 Essa opção baseou-se na perspectiva de que o tema da ordem familiar, nas 

produções machadianas pertencentes a nosso recorte, atrelava-se aos processos de 

transformação cultural vividos na sociedade brasileira da segunda metade do século XIX, 

contexto em que as obras de outros autores nacionais da mesma época também se inscreviam. 

Embora este estudo não tenha como enfoque a recepção das obras de Machado de Assis, 

é possível dizer que a ideia de contrapor textos do escritor a obras de seus contemporâneos parte 

de uma perspectiva afinada com as noções de Jauss. Em A literatura como provocação, Jauss 

defende que a vida das obras de arte dependeria de um “trabalho permanente de compreensão 

e de reprodução activa daquilo que o passado nos legou”, não devendo esse trabalho se limitar 

às obras consideradas isoladamente, mas sendo preciso “incluir também nesta interacção entre 

a obra e a Humanidade a relação das obras entre si, e situar a relação histórica entre as obras no 

conjunto de relações recíprocas que existem entre a produção e a recepção” (JAUSS, 2003, p. 

47). No processo de estabelecer essas conexões, um dos aspectos a se levar em conta seria a 

sincronia, ou “o sistema da literatura num dado momento” (JAUSS, 2003, p. 87). 

Podemos assumir que esse aspecto estaria atrelado à condição de inteligibilidade das 

obras literárias. O problema da inteligibilidade, que muitas vezes se faz flagrante ao 

trabalharmos com textos literários de outras épocas, foi crucial para a proposta desta pesquisa. 

Quando finalizei minha pesquisa de mestrado, na qual realizei um estudo de Ressurreição 

(1872), primeiro romance de Machado de Assis, observei que haviam permanecido pontos 

obscuros em minha leitura dessa obra, e que muitas das questões não respondidas (relativas, 

sobretudo, a elementos da ordem familiar) apareciam também em outras produções da 

“primeira fase” de Machado de Assis. Assim, propus-me a iniciar um estudo desses textos em 

perspectiva sincrônica, posicionando-os em relação ao que venho chamando de seu contexto – 

que também pode ser entendido como “o sistema da literatura num dado momento” –, a fim de 

mapear o conjunto de problemas pertencentes ao universo literário com os quais Machado de 

Assis lidava naquele período e, assim, procurar compreender melhor sua obra. 

A abordagem de textos literários em perspectiva sincrônica é uma forma de 

aproximação já consolidada na crítica brasileira. Esse é o fundamento de Antonio Candido em 

Formação da Literatura Brasileira, tal como esclarece o próprio autor ao enunciar, na 

introdução, que buscara “focalizar simultaneamente a obra como realidade própria, e o contexto 

como sistema de obras”, na tentativa de “apreender o fenômeno literário da maneira mais 

                                                           
2 Ressaltemos, contudo, que duas das peças aqui abordadas foram encenadas no final da década de 1850, 
considerando-se que se aproximam do recorte temporal relativo aos textos de Machado de Assis.  
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significativa e completa possível” (CANDIDO, 1959, v. 1, p. 23). As noções de sistema da 

literatura, de Jauss, e de sistema de obras, de Antonio Candido, foram cruciais para o 

embasamento da ideia de compararmos textos de Machado de Assis com produções de autores 

contemporâneos. 

O trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira delas, intitulada “Ordem familiar 

em Machado de Assis”, dediquei-me à análise de obras machadianas, que constituem o objeto 

central do estudo. A seleção dos textos foi baseada na leitura dos poemas, peças teatrais, contos 

e romances de Machado de Assis pertinentes a nosso recorte temporal (décadas de 1860 e 1870). 

Percebendo que, nos contos e romances, o autor dá relevo a aspectos da ordem familiar e os 

problematiza, optei por me ater apenas à prosa machadiana. Não se deixe de assinalar que, no 

teatro de Machado de Assis da época, frequentemente encontramos personagens às voltas com 

problemas relativos ao casamento: em “Desencantos” (1861), por exemplo, Luiz e Pedro 

disputam a viúva Clara, e ela acaba realizando uma união malsucedida com Pedro; em “O 

caminho da porta” (1862), temos também a situação de uma viúva que tem dois pretendentes, 

mas não consegue ficar com nenhum; em “O protocolo” (1862), Elisa e Pinheiro, recém-

casados, precisam de auxílio externo para se acertar na vida conjugal. Contudo, pareceu-me que 

as questões postas acerca do casamento não são discutidas nessas peças, servindo mais como 

mote para o engendramento da ação dramática. 

No que diz respeito aos contos de Machado de Assis, observei que, neles, a abordagem 

de problemas relativos à ordem familiar se faz dentro de duas vertentes. Na primeira delas, 

questões como o casamento e a relação entre pais e filhos são colocadas no sentido de se 

promover um debate sobre as possiblidades de transformações na sociedade brasileira, que se 

apresentavam no contexto de transição de paradigmas sociais vivenciado no período.3 A 

modernização da família é um dos principais assuntos discutidos, propondo-se uma reforma da 

organização familiar, em que se defende o casamento por escolha dos cônjuges, em moldes 

burgueses, mas com elementos conservadores, no sentido de que há uma reverência ao universo 

patriarcal: o casamento por arranjo familiar recebe críticas, procurando-se, contudo, respeitar a 

autoridade paterna.  

Destaquemos que a noção de “patriarcalismo” que fundamentou as discussões deste 

trabalho baseou-se na obra Sobrados e Mucambos, de Gilberto Freyre (2004). Compreende-se 

que patriarcalismo é um sistema de relações sociais tipicamente associado ao espaço das 

                                                           
3 Pontuemos que o termo “transição” foi utilizado por Freyre, como se observa neste excerto: “uma sociedade, 
como a brasileira, desde o meado do século XIX em processo de transição do patriarcalismo rural para o 
industrialismo urbano e capitalista; do familismo para o individualismo” (FREYRE, 2004, p. 85). 
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grandes propriedades rurais brasileiras – cujas características, em certa medida, permaneceram 

no processo de urbanização que teve início no Brasil oitocentista –, assentado na existência da 

família tutelar, sendo essa família marcada, dentre outros aspectos, pelo domínio do homem 

sobre os filhos e a mulher, e pela imagem do pater familias como homem protetor. Também se 

considerou a abordagem de Roberto Schwarz (2012), que entende o patriarcalismo de forma 

mais abstrata e estrutural, como um conjunto de relações pautadas pela dependência e pelo 

personalismo. 

A primeira vertente de reflexões que encontramos nos contos machadianos foi explorada 

no primeiro capítulo, “Visão ambígua de uma sociedade em transição”, a partir da análise de 

quatro contos, escolhidos dentre os 96 lidos no decorrer da pesquisa. São eles: “Confissões de 

uma viúva moça” (1865), “A pianista” (1866), “O anjo Rafael” (1869) e “Um para o outro” 

(1879).  

No que tange à segunda vertente, temos contos nos quais o desenvolvimento de enredos 

centrados no casamento permite o debate sobre convenções literárias da época, defendendo-se 

a ideia de que a literatura deveria se voltar para a vida prática, e se preparando o leitor para uma 

nova sensibilidade literária. Essas questões foram abordadas no segundo capítulo, “Literatura 

em transição”, considerando-se as leituras dos contos “O anjo das donzelas” (1864) e “Astúcias 

de marido” (1866). Dado que essas narrativas propiciam uma discussão sobre o princípio 

didático-moralizante que se faz presente em produções machadianas estudadas, apresentamos, 

no mesmo capítulo, uma breve leitura de “O relógio de ouro” (1873), conto cuja trama focada 

em um suposto adultério pode indicar uma diluição da tendência moralizante da prosa de 

Machado de Assis mais para o final do período abarcado na pesquisa. 

 A opção pelo close reading de alguns contos selecionados pede esclarecimentos. Dentro 

do conjunto de contos levantados, encontramos duas sequências de representações literárias 

sobre a ordem familiar que correspondem a duas linhas de reflexões sobre o tema. A apreensão 

dessas cadeias demanda um agrupamento dos textos que seja ao mesmo tempo temático 

(permitindo compreender as representações dos diversos elementos da ordem familiar presentes 

nas obras) e cronológico (evidenciando o processo diacrônico de desenvolvimento das ideias 

do autor sobre esses elementos). As variações argumentativas em torno do tema trabalhado 

exigem uma leitura mais verticalizada dos contos, motivo pelo qual uma abordagem que mescle 

análises específicas com algumas leituras gerais pareceu a melhor solução metodológica. 

Considerando isso, procurei escolher aquelas obras que, de minha perspectiva, podem 

“condensar” pontos cruciais das cadeias de argumentos apreendidas no conjunto dos contos.  
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Quanto aos quatro romances referentes a nosso recorte (Ressurreição, de 1872; A mão 

e a luva, de 1874; Helena, de 1876; e Iaiá Garcia, de 1878), eles foram apreendidos à luz de 

questões concernentes à família, tomando-se como base análises já estabelecidas e mais 

extensivas dessas obras. Antecipemos que a leitura desses romances, feita no terceiro capítulo, 

“Melhor que o melhor dos sonhos”, indica que o casamento é um termo a partir do qual se 

debate o ajuste dos desejos dos personagens às possibilidades do mundo social em que estão 

inscritos, tendo-se como princípio a ideia de que as instituições hegemônicas da sociedade 

seriam positivas.  

A primeira parte do trabalho, portanto, é composta por três capítulos, nos quais são 

abordados, de maneira geral, três assuntos fundamentais associados ao tema da família na prosa 

machadiana das décadas de 1860 e 1870. No primeiro capítulo, mostramos que, em contos de 

Machado de Assis, discute-se a transição de paradigmas sociais e familiares vivenciada, à 

época, no Brasil, defendendo-se uma reforma nesses âmbitos, mas em postura ainda reverente 

em relação ao mundo patriarcal. No segundo capítulo, abrangemos contos nos quais, a partir de 

tramas centradas no casamento, propõe-se uma reforma literária, mas que deveria se dar sem 

rupturas abruptas, sob a orientação do narrador. E, no terceiro capítulo, argumentamos que, nos 

quatro primeiros romances machadianos, o casamento aparece vinculado a uma defesa das 

instituições sociais, vistas como benéficas para os indivíduos.  

Na segunda parte da tese, visando a compreendermos melhor as questões encontradas 

na obra machadiana, como já apontado, procuramos comparar os textos analisados de Machado 

de Assis com produções de outros autores coetâneos, tendo em vista a mesma preocupação 

temática. De acordo com a metodologia que descreveremos a seguir, a comparação se restringiu 

a peças brasileiras filiadas à estética teatral realista.  

Um dos critérios fundamentais para o levantamento de fontes foi a probabilidade de que 

as obras dos autores coevos pertencessem ao repertório de Machado de Assis. Por isso, para 

empreendermos esse levantamento, utilizamos artigos e textos críticos que Machado de Assis 

escreveu para periódicos, assim como pareceres sobre peças teatrais que o autor emitiu para o 

Conservatório Dramático,4 dentro do período contemplado por esta tese. Nesses materiais, 

buscamos referências a obras ficcionais de outros escritores brasileiros contemporâneos, 

selecionando os textos que nos pareceram relevantes. 

                                                           
4 O Conservatório Dramático, de acordo com o verbete de Dicionário do teatro brasileiro, foi uma instituição 
governamental brasileira criada em 1843, com o objetivo de incentivar a arte teatral e estimular os autores 
nacionais. Apesar disso, conforme se aponta no dicionário, o Conservatório Dramático “nunca foi além da prática 
da censura teatral”. A instituição existiu até 1864, tendo sido recriada em 1871, e permanecido ativa até 1897. 
(FARIA; GUINSBURG; LIMA, 2009, p. 103-104). 
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Embora estivessem incluídas nessa seleção produções de outros gêneros, percebi que 

seria mais proveitoso para a pesquisa ater-me às obras teatrais brasileiras, mais particularmente, 

as de filiação realista. Isso não significa que se tenha desconsiderado a possibilidade de diálogo 

de Machado de Assis com produções dos demais gêneros, de outros países, ou mesmo a 

relevância de outros fatores, como a colaboração de Machado de Assis para o Jornal das 

Famílias, para o tratamento que ele conferiu a questões relativas à ordem familiar. Porém, 

estabeleci o recorte mencionado com base em duas razões principais. 

Primeiramente, a de que, na pesquisa de fontes, predominavam peças teatrais. Machado 

de Assis, a propósito, na época abarcada na pesquisa, esteve em larga medida envolvido com o 

teatro, pois escrevia e traduzia peças, comentava sobre o tema em periódicos,5 e oferecia 

pareceres para o Conservatório Dramático. De modo geral, aliás, o teatro era um gênero 

importante para os intelectuais do período. De acordo com João Roberto Faria, tratava-se de 

“um dos assuntos mais palpitantes da vida cultural brasileira do Segundo Reinado” (FARIA, 

1987, p. 1).  

Além disso, pudemos observar conexões profundas entre as peças de outros autores 

referidas por Machado de Assis e as obras machadianas aqui analisadas. De modo geral, tais 

peças associam-se ao repertório do realismo teatral brasileiro, que, conforme argumento na tese, 

afina-se com a prosa da “primeira fase” de Machado de Assis, na medida em que ambos trazem 

temas, problemas e soluções em comum, e se aproximam por seu complexo estético-ideológico. 

Ressaltemos que Machado de Assis, em textos para periódicos, mostrava-se simpático ao que 

chamou de “escola realista” de teatro.6  

É preciso destacar que as peças escritas por Machado de Assis não são típicas do 

realismo teatral. Daí, talvez, que essas obras não tenham se mostrado tão profícuas para a 

pesquisa quanto as peças do teatro realista mencionadas pelo autor. Isso porque, enquanto 

Machado de Assis, em suas peças, não problematizou questões pertinentes a nosso tema, as 

peças do repertório realista nacional comumente propunham debates acerca de assuntos que 

interessam a esta pesquisa, como o casamento por arranjo familiar.  

                                                           
5 Em Machado de Assis, escritor em formação (à roda dos jornais), Lúcia Granja, enfocando a crônica de Machado 
de Assis, sugeriu que o trabalho do autor como crítico teatral foi relevante para sua produção ficcional: “Como 
se vê, o cronista não se furta ao comentário detalhado do teatro, desde que isso se reverta em matéria para o 
seu folhetim. [...] O que interessa sobretudo nestes comentários é a desenvoltura crítica que o escritor ia 
adquirindo, fruto de sua experiência variada como jornalista. A reflexão do intelectual em formação sobre os 
assuntos de interesse – a literatura e o teatro – vão ajudá-lo na composição de sua própria obra ficcional. O senso 
crítico que ia se apurando, a militância em nome do teatro realista, auxiliarão o escritor em suas novas 
experiências ficcionais. Sem contar sua experiência com o aproveitamento ficcional do texto da crônica, sempre 
com vistas a expressar sua apurada visão crítica da realidade política e social do país.” (GRANJA, 2000, p. 133). 
6 Acerca das reflexões de Machado de Assis sobre o realismo teatral, ver FARIA, 1993, p. 151-158. 
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Diante de todas essas considerações, compus a segunda parte da tese, intitulada “Ordem 

e desordem familiar no teatro realista brasileiro”, constituída dos capítulos IV e V. Nessa 

segunda parte, propõe-se uma leitura de quatro peças do realismo teatral brasileiro, que foram 

escolhidas e analisadas em vista das questões encontradas na obra machadiana. Esses textos 

foram agrupados por suas associações temáticas, e não por ordem cronológica, pois tal 

tratamento se mostrou mais condizente com o propósito de identificarmos os problemas e 

soluções comuns às peças e às produções de Machado de Assis, bem como seus pontos de 

diferença. 

De maneira geral, nas obras teatrais selecionadas, debate-se a transição de modelos 

familiares no Brasil oitocentista – questão que, como apontamos, também se fez presente na 

prosa inicial de Machado de Assis –, a partir de duas perspectivas: pela crítica ao casamento 

por desígnio paterno, tipicamente patriarcal; e pela apologia do casamento eletivo, modelo 

burguês de uniões. Exploramos a primeira perspectiva no capítulo IV (“Casamentos contra os 

‘votos do coração’: a situação da mulher”), em que apresentamos uma leitura das peças Um 

casamento da época, de Constantino do Amaral Tavares, encenada pela primeira vez em 1862, 

e História de uma moça rica, de Francisco Pinheiro Guimarães, representada pela primeira vez 

em 1861. Em relação a Um casamento da época, consideramos em nossa abordagem o parecer 

que Machado de Assis emitiu sobre o texto, em 1862, para o Conservatório Dramático. Como 

a peça não foi publicada, acrescentei minha transcrição do manuscrito, localizado no acervo da 

Fundação Biblioteca Nacional, em anexo. Quanto a História de uma moça rica, levamos em 

conta os comentários que Machado de Assis fez sobre a peça em artigo publicado no Diário do 

Rio de Janeiro, em 1861. 

Tanto em Um casamento da época quanto em História de uma moça rica, o casamento 

por escolha paterna é condenado, na medida em que traz insatisfação para as mulheres 

submetidas a uniões arranjadas, propiciando situações como inclinação ao adultério – caso da 

peça de Tavares – ou fuga do lar e prostituição – caso da peça de Guimarães.  Ainda no capítulo 

IV, tangemos outras peças de feição realista, por colocarem debates levantados a partir das duas 

obras teatrais nas quais o capítulo se centra. Fazemos alguns apontamentos sobre As asas de 

um anjo, de José de Alencar, peça apresentada pela primeira vez em 1858, na qual se aborda a 

prostituição feminina – o texto também faz uma crítica ao estímulo da imaginação, associado à 

leitura de romances, questão tocada anteriormente por Alencar em O demônio familiar, peça 

que estreou em 1857. Também consta do capítulo IV uma menção a Cancros sociais, produção 

de Maria Ribeiro, representada pela primeira vez em 1865, que tematiza o divórcio, assunto 

polêmico para Machado de Assis, de acordo com os pensamentos expressos pelo autor em seu 
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parecer sobre Um casamento da época. As peças de Alencar e de Ribeiro receberam apreciação 

de Machado de Assis em publicações para o Diário do Rio de Janeiro. 

No capítulo V (“Casamento eletivo: vantagens e conflitos”), sugere-se uma leitura de O 

que é o casamento?, obra de José de Alencar, encenada em 1862, sobre a qual Machado de 

Assis teceu considerações em texto para o Diário do Rio de Janeiro; e da peça A família, de 

Quintino Bocaiúva, representada pela primeira vez em 1868, e publicada dois anos antes. Não 

localizei comentários de Machado de Assis acerca de A família, porém, sabendo-se que o autor 

pedira conselhos a Bocaiúva sobre duas de suas comédias, que estrearam em 1862, podemos 

supor que A família fez parte do repertório de Machado de Assis. O que é o casamento? e a 

peça de Bocaiúva debatem o matrimônio de perfil burguês, por escolha dos cônjuges, fazendo 

apologia a ele e promovendo reflexões sobre a assunção e a manutenção do casamento no 

contexto desse novo modelo de uniões. As discussões estabelecidas em ambas as peças têm 

como princípio a ideia de que a constituição da família seria benéfica para o indivíduo e para a 

sociedade. 

Ao final de cada capítulo da segunda parte, indicamos alguns pontos de aproximação 

entre as peças abarcadas no capítulo e as obras machadianas estudadas na primeira parte da 

tese. É importante ressaltarmos que enfatizamos nessas comparações os elementos comuns às 

obras do teatro realista e à prosa machadiana das décadas de 1860 e 1870, visto que nossa 

primeira preocupação foi reconhecer os possíveis diálogos entre essas produções. No 

fechamento da segunda parte, buscamos destacar os principais elementos comuns encontrados 

– a partir dos quais procuramos, na conclusão, refletir sobre a reforma literária requisitada por 

Machado de Assis em alguns de seus contos –, sendo eles: a defesa do casamento eletivo, a 

crítica ao excesso imaginativo, a visão positiva das instituições hegemônicas da sociedade, e o 

uso do tom didático-moralizante. 
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Parte I – Ordem familiar em Machado de Assis 

 

Capítulo I. Visão ambígua de uma sociedade em transição 

 

 Este capítulo trata de quatro narrativas que nos permitem traçar uma das cadeias de 

reflexão que se pode estabelecer em torno da representação de aspectos da ordem familiar em 

contos de Machado de Assis. Nessa vertente, encontramos textos que propiciam debates sobre 

valores da sociabilidade patriarcal estabelecida e da burguesa emergente, no Brasil do século 

XIX, a partir de discussões sobre elementos como o modo de constituição dos casamentos, a 

relação entre os cônjuges, a representação da figura do pai, e o vínculo entre pais e filhos. Esses 

debates direcionam-se inicialmente no sentido de uma defesa de ideais burgueses (como o 

casamento eletivo), mesclada a certa reverência a aspectos das relações sociais patriarcais 

(como os hábitos mais reservados da família patriarcal), culminando em tom de decepção face 

à dificuldade de se estabelecerem as mudanças esperadas para uma nova ordem social. 

 Esse caminho será apreendido pela leitura, em ordem cronológica, dos seguintes contos: 

“Confissões de uma viúva moça”, “A pianista”, “O anjo Rafael” e “Um para o outro”. Com o 

intuito de esclarecermos melhor a passagem entre as análises dessas duas últimas narrativas, 

mais distantes temporalmente, interpõe-se entre elas a seção “Sobre algumas narrativas da 

década de 1870”. 

 

I.1 – “Confissões de uma viúva moça”: casamento por arranjo 

 

O texto “Confissões de uma viúva moça” foi publicado originalmente em 1865 no 

Jornal das Famílias (periódico do qual Machado de Assis era colaborador), sob o pseudônimo 

“J.”, tendo sido posteriormente integrado à coletânea Contos Fluminenses, de 1870.7 A 

narrativa é estruturada em sete partes, que correspondem a sete cartas que a personagem 

Eugênia envia a Carlota, sua confidente. 

Na primeira carta, Eugênia anuncia que explicaria à amiga o motivo pelo qual, há dois 

anos, fora residir em Petrópolis. Diz que, para isso, enviaria missivas, de oito em oito dias, de 

modo que, segundo ela, sua narrativa pudesse fazer “o efeito de um folhetim de periódico 

semanal”. Eugênia ainda sugere que a narração de sua história teria, digamos, propósito 

                                                           
7 Para a leitura, foi consultado o texto tal como aparece na edição crítica de Contos Fluminenses, da Civilização 
Brasileira (ASSIS, 1975b, p. 169-198).  
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didático, como mostra sua afirmação a Carlota: “Dou-te a minha palavra de que hás de gostar 

e aprender.” (ASSIS, 1975b, p. 170, grifo meu). Mais adiante, ela reforça a ideia: 

 

Ganhei conhecer um homem cujo retrato trago no espírito e que me parece 

singularmente parecido com outros muitos. Já não é pouco; e a lição há de 

servir-me, como a ti, como às nossas amigas inexperientes. Mostra-lhes estas 

cartas; são folhas de um roteiro que se eu tivera antes, talvez, não houvesse 

perdido uma ilusão e dous anos de vida. (ASSIS, 1975b, p. 170-171, grifo 

meu) 

 

Pelas demais cartas, ficamos sabendo que Eugênia saíra da corte para tentar expurgar a 

culpa de ter vivenciado um amor extraconjugal com Emílio, quando ainda não era viúva, 

embora, conforme se depreende da narrativa, o adultério não tenha sido consumado. Apontemos 

como a relação de ambos se desenvolvera. 

Eugênia vê Emílio pela primeira vez no teatro, onde o rapaz a fita com insistência. 

Passados alguns dias, Emílio envia-lhe uma carta em que se declarava apaixonado. Na 

sequência, ele se aproxima do marido de Eugênia (ambos se conheceram no escritório em que 

trabalhava este último), e começa a lhe frequentar a casa, mas sem dar indícios de interesse pela 

anfitriã. Em ocasião em que estava a sós com Eugênia, Emílio volta a se declarar. Não sendo 

correspondido, chantageia Eugênia, dizendo-se doente e alegando, junto com o gesto de 

enxugar uma lágrima, que sua vida dependia do amor dela. Ao fim de todos esses 

procedimentos, Emílio finalmente consegue estabelecer uma relação com Eugênia, por meio de 

uma troca de correspondências. 

Ainda não satisfeito, Emílio propõe que Eugênia fuja com ele. A moça recusa, 

explicando: “Amo, sim; é já um crime, não quero ir além” (ASSIS, 1975b, p. 193). Diante disso, 

Emílio passa a agir friamente, e só volta a se mostrar próximo depois de mais um diálogo que 

envolvia chantagem sobre sua vida e menção a lágrimas.  

No desenlace da intriga, o marido de Eugênia, oito dias após ter um ataque no escritório, 

é desenganado pelos médicos, falecendo em seguida. Emílio faz visitas cada vez mais escassas 

à recente viúva, e diz que, dentro de oito dias,8 viajaria, mas por pouco tempo. Na sequência, 

porém, envia a Eugênia uma carta, com o seguinte conteúdo:  

 

Menti, Eugênia; vou partir já. Menti ainda, eu não volto. Não volto porque 

não posso. Uma união contigo seria para mim o ideal da felicidade se eu não 

                                                           
8 Note-se que “oito” é um número recorrente na história, podendo corresponder a uma espécie de marca de 
seus acontecimentos, e daí, talvez, que Eugênia, com o intuito de se purgar desses mesmos acontecimentos, 
tenha instituído um ciclo de oito em oito dias para remeter suas cartas a Carlota. 



11 
 

 

fosse homem de hábitos opostos ao casamento. Adeus. Desculpa-me, e reza 

para que e faça boa viagem. Adeus. Emílio (ASSIS, 1975b, p. 197) 

 

Em primeira reação à missiva, Eugênia pensa: “Em troca do meu amor, do meu primeiro 

amor, recebia deste modo a ingratidão e o desprezo. Era justo: aquele amor culpado não podia 

ter bom fim”. Ao mesmo tempo, fica perplexa, perguntando por que Emílio teria recusado, em 

seus termos: “aquela de cuja honestidade podia estar certo, visto que pôde opor uma resistência 

aos desejos de seu coração” – pontuando-se que, de acordo com essa fala, Eugênia teria achado 

“natural” ser desprezada por Emílio se tivesse cometido adultério (ASSIS, 1975b, p. 197).  

Depois de ficar dois anos em Petrópolis, contudo, Eugênia passa a entender que o 

comportamento de Emílio se explicava pelo fato de que ele, nas palavras da viúva, seria um 

“sedutor vulgar e só se diferenciava dos outros em ter um pouco mais de habilidade que eles”. 

Acha-se “curada” do “amor ofendido” e do remorso de ter traído a confiança do marido, pois, 

segundo diz: “creio que caro paguei o meu crime e acho-me reabilitada perante a minha 

consciência” (ASSIS, 1975b, p. 198). Ao mesmo tempo, no entanto, Eugênia não fica 

inteiramente pacificada, pois não deixa de questionar, ao final de sua última carta, se Carlota e 

Deus a perdoariam.   

Vejamos, agora, o móvel da história. 

 

Um cálculo e uma conveniência 

 

 Embora atribua seu comportamento a dados que escapavam à razão – “uma senda fatal”, 

uma “força” que a “atraía”, uma “fatalidade” –, Eugênia reforça constantemente ter sido a única 

responsável pela situação que vivera com Emílio, como deixa claro na passagem: “Não me 

inculpo senão a mim” (ASSIS, 1975b, p. 191, p. 188). Porém, ao longo do texto, aparecem 

outros elementos, externos à índole e às ações de Eugênia, que poderiam ter feito com que ela 

ficasse propensa a aceitar os galanteios de Emílio. No início da segunda carta que envia a 

Carlota, a personagem diz: 

 

Minha casa era um ponto de reunião de alguns rapazes conversados e algumas 

damas elegantes. Eu, rainha eleita pelo voto universal... de minha casa, 

presidia aos serões familiares. Fora de casa, tínhamos os teatros animados, as 

partidas das amigas, mil outras distrações que davam à minha vida certas 

alegrias exteriores em falta das íntimas, que são as únicas verdadeiras e 

fecundas. 

Se eu não era feliz, vivia alegre. (ASSIS, 1975b, p. 171, grifo meu) 
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 Diante desse relato, ficaríamos inclinados a supor que a história contada por Eugênia 

estaria relacionada à sua declarada infelicidade – no decorrer do texto, contudo, são-nos 

apresentadas mais as “distrações” da narradora-personagem. De todo modo, há um momento 

em que Eugênia nos dá a entrever o motivo de seu desgosto. Ao ser refutada por Emílio, ela se 

indignara porque não tivera seu “primeiro amor” correspondido. Nisso está subentendido que 

Eugênia não amara seu marido, ideia com a qual o leitor já havia se familiarizado em trecho 

anterior, no qual Eugênia justificava ter se impressionado com Emílio devido às circunstâncias 

“especiais” vividas por ela: 

 

Se meu marido tivesse em mim uma mulher, e se eu tivesse nele um marido, 

minha salvação era certa. Mas não era assim. Entrámos em nosso lar nupcial 

como dous viajantes estranhos em uma hospedaria, e aos quais a calamidade 

do tempo e a hora avançada da noite obrigam a aceitar pousada sob o tecto do 

mesmo aposento. (ASSIS, 1975b, p. 181) 

 

 Nesse contexto, Eugênia teria sucumbido a Emílio não apenas porque se deixara levar 

por alguma “força” estranha, mas porque seu marido não cumpria suas expectativas, e vice-

versa. Continuando seu “depoimento”, a narradora explica a situação: 

 

Meu casamento foi resultado de um cálculo e de uma conveniência. Não 

inculpo meus pais. Eles cuidavam fazer-me feliz e morreram na convicção de 

que o era. 

Eu podia, apesar de tudo, encontrar no marido que me davam um objeto de 

felicidade para todos os meus dias. Bastava para isso que meu marido visse 

em mim uma alma companheira da sua, um coração sócio do seu coração. Não 

se dava isso; meu marido entendia o casamento ao modo da maior parte da 

gente; via nele a obediência às palavras do Senhor no Gênesis. 

Fora disso, fazia-me cercar de certa consideração e dormia tranquilo na 

convicção de que havia cumprido o dever. (ASSIS, 1975b, p. 181) 

 

Ao que o trecho indica, portanto, Eugênia não se casara por desejo próprio – nem seu 

marido, dado que ele vira no casamento um “dever” –, mas por um arranjo de seus pais, que 

envolvia “cálculo” e “conveniência”. Podemos dizer que o casamento dos dois personagens se 

inscrevia em um tipo de prática matrimonial comum no século XIX. De acordo com a 

historiografia sobre o tema (CANDIDO, 1951; SAMARA, 1987/88; PRIORE, 2006), os 

casamentos no Brasil do século XIX não dependiam da escolha individual dos cônjuges, 

baseando-se fundamentalmente em interesses de grupos familiares, o que correspondia a uma 

forma de união característica da organização familiar patriarcal. Sobre isso, ressalta Antonio 

Candido que 
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As relações entre homens e mulheres eram diretamente ligadas ao tipo de 

casamento – considerado um ato importante demais para ser deixado à 

vontade das partes interessadas. [...] Isso, evidentemente, é uma concepção de 

acordo com a qual o indivíduo está inteiramente subordinado aos interesses 

do grupo e obrigado a adaptar sua conduta aos valores mantidos por esse 

grupo.9 (CANDIDO, 1951, p. 297). 

 

O consórcio decidido pelos pais frustrara Eugênia, como se depreende de seu lamento: 

“apesar de tudo” – desse marido que lhe “davam” –, ela achava que poderia ter sido feliz. 

Ressaltemos que Eugênia se decepcionara porque idealizava um casamento por amor – 

lembrando que a personagem vira em Emílio seu “primeiro amor”. Nesse sentido, o casamento 

tipicamente patriarcal, por arranjo familiar, é posto no conto em chave negativa, na medida em 

que traz insatisfação a Eugênia. No entanto, o questionamento da ordem patriarcal não é levado 

adiante, mas, antes, é “contornado”. 

Eugênia desculpa seus pais: para ela, esses mesmos pais teriam pensado na felicidade 

da filha ao casá-la – muito embora tenham arranjado o casamento por interesse. Continuando o 

discurso, Eugênia emenda que seu matrimônio não precisaria ter sido malsucedido, a despeito 

das circunstâncias em que fora realizado. Nesse ponto, ela transfere ao marido a 

responsabilidade pelo fracasso da união. 

Conforme Eugênia, seu casamento teria sido feliz se o marido tivesse se disposto a ser 

seu companheiro. Podemos dizer que o companheirismo seria, assim, uma forma de vinculação 

entre o casal, já que não fora o amor que os unira. Cabe, aliás, um aparte: considerando-se os 

contos machadianos da “primeira fase”, não é apenas em “Confissões de uma viúva moça” que 

aparece a ideia de que seria possível construir um laço diferente do amor para dar suporte ao 

casamento. Em “Casada e viúva” (1864), por exemplo, os personagens Cristina e Nogueira, 

embora não tenham se casado por amor, adquirem um pelo outro “estima respeitosa”, fruto do 

hábito conjugal, conquistando assim uma vida tão bem-sucedida que se equiparava à de amigos 

que se uniram por amor, como o casal Meneses. Nas palavras do narrador, a estima “dava à 

vida doméstica do capitão Nogueira uma paz, uma tranqüilidade, um gozo brando, digno de 

tanta inveja como era o amor sempre violento do casal Meneses” (ASSIS, 2008, v.2, p. 777). 

Retornando ao “Confissões”, retomemos a ideia de que Eugênia não obtivera o 

companheirismo esperado de seu marido, já que, nas palavras da narradora, o casamento 

                                                           
9 Tradução minha para: “The relations between men and women were directly related to the type of marriage – 
considered as an act that was too important to be left to the volition of the interested parties. […] This, as is 
evident, is a concept according to which the individual is entirely subordinated to the interests of the group and 
obliged to adapt his conduct to the values which it maintains”. 
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equivaleria para ele à “obediência às palavras do Senhor no Gênesis”. Apontemos uma 

passagem do Gênesis a que essa fala pode aludir: 

 

Deus criou o homem à sua imagem, 

à imagem de Deus ele o criou, 

homem e mulher ele os criou. 

 

Deus os abençoou e lhes disse: “Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra 

e submetei-a; dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os 

animais que rastejam sobre a terra.” (Gn, 1, 27-28) 

 

Considerando esse excerto, é possível dizer que o marido de Eugênia compreendia o 

matrimônio como uma união que Deus exigiria, e cujo intuito era o da procriação (pontuando-

se que não há, no conto, nenhuma menção a filhos de Eugênia). Sendo assim, na visão do 

marido, o casamento não requereria os laços afetivos almejados por Eugênia. Ressaltemos ainda 

que, de acordo com a narradora, tal percepção do marido equivalia à da “maior parte da gente”, 

o que nos faz questionar quão “especiais” eram de fato as circunstâncias vividas por Eugênia 

em seu casamento, tal como ela adjetivara a Carlota.  

De todo modo, Eugênia não deixa de atribuir uma parcela da responsabilidade pela 

relação que tivera com Emílio ao marido, que não soubera construir vínculos com ela. Aliás, 

Eugênia chega a dizer claramente que poderia ter sido “salva” de Emílio se o esposo não tivesse 

sido ausente (podendo ser reflexo dessa ausência o fato de que a narradora não menciona o 

nome do marido em suas missivas10). É o que vemos na passagem a seguir. Na ocasião em que 

recebera a carta de declaração de Emílio, Eugênia ficara perturbada, questionando-se se o 

melhor a fazer seria queimar a missiva, e fizera um “movimento espontâneo”, atirando-se aos 

braços do marido. Relata a moça que, em reação: 

 

Ele abraçou-me com certo espanto. 

E quando o meu abraço se prolongava senti que ele me repelia com brandura 

dizendo-me:   

– Está bom, olha que me afogas!  

Recuei. 

Entristecia-me ver aquele homem, que podia e devia salvar-me, não 

compreender, por instinto ao menos, que se eu o abraçava tão estreitamente 

era como se me agarrasse à idéa do dever. (ASSIS, 1975b, p. 177, grifo meu) 

 

                                                           
10 A ausência do nome do marido de Eugênia no texto também pode se justificar pelo fato de que Carlota já o 
conhecia, de modo que a referência ao nome dele nas cartas seria ociosa, ou mesmo pela ideia de que Eugênia 
não quereria manchar o nome do marido para as amigas “inexperientes” às quais incita que Carlota mostre suas 
correspondências.  
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 Mais à frente, ainda abordando a confusão afetiva que Emílio lhe provocara, a 

personagem retoma esse evento, lamentando novamente a postura distante do marido: “Ora, no 

meio destas oscilações, eu não via a mão de meu marido estender-se para salvar-me. Pelo 

contrário, quando na ocasião de queimar a carta, atirava-me a ele, lembras-te que ele me repeliu 

com uma palavra de enfado.” (ASSIS, 1975b, p. 182). 

 Observamos, portanto, que Eugênia, diferentemente do que enuncia, não culpa somente 

a si mesma por ter estabelecido um relacionamento com Emílio: seus pais teriam um quinhão 

de responsabilidade, bem como seu marido. Mas ela livra os primeiros do peso, e reelabora a 

imagem do cônjuge quando fala do ataque que o levara à morte: “Era meu marido, Carlota, e 

apesar de tudo eu não podia esquecer que ele tinha sido o companheiro da minha vida e a idéa 

salvadora nos desvios do meu espírito.” (ASSIS, 1975b, p. 196). Assim, pela indulgência com 

que acaba tratando os pais e o marido, Eugênia tira de foco seu casamento malogrado, 

reassegurando a própria responsabilidade por ter sido alvo de Emílio. O teor dessa 

responsabilidade adquire contornos mais nítidos quando percebemos que, no limite, sobressai 

na narrativa o argumento de que Eugênia se tornara “vítima” de Emílio devido à própria 

imaginação.    

 

Uma figura “poética e imponente” 

 

 Remontando às suas “circunstâncias anteriores” (uma vida conjugal marcada pela falta 

de amor e pela ausência do marido), justifica-se Eugênia em relação a Emílio: “Parece que 

aquele homem lia na minha alma e sabia apresentar-se no momento mais próprio a ocupar-me 

a imaginação como uma figura poética e imponente.” (ASSIS, 1975b, p. 181). E, ainda: “Até 

então eu não tinha visto o amor senão nos livros. Aquele homem parecia-me realizar o amor 

que eu sonhara e vira descrito.”11 (ASSIS, 1975b, p. 187). 

 Emílio, por sua vez, não hesitava em se valer de procedimentos romanescos,12 

oferecendo ignição às fantasias de Eugênia. Rememoremos que ele começara a flertar com 

                                                           
11 Podemos depreender deste trecho que Eugênia vincularia sua expectativa de ser amada no casamento à leitura 
de obras literárias. Ponderemos, contudo, que o casamento por amor correspondia a um modelo burguês de 
união, podendo ser aspirado pela burguesia emergente do século XIX não apenas como produto de paradigmas 
literários. De todo modo, em “Confissões de uma viúva moça”, o ideal de união por amor aparece relacionado a 
proposições de textos literários, chocando-se com o casamento por arranjo familiar, de feitio patriarcal, 
vivenciado por Eugênia. Para uma discussão sobre a convivência de valores e práticas patriarcais com a ascensão 
da sensibilidade burguesa no Brasil do século XIX, ver CANDIDO, 1951; SAMARA, 1988; D’INCAO, 2000; PRIORE, 
2006. 
12 O termo “romanesco” será utilizado, daqui em diante, para designar aquilo que está vinculado à leitura de 
romances. 
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Eugênia envolvendo-se em uma aura de mistério: aparecera como um desconhecido que 

“magicamente” se encantara por ela no teatro; escrevera-lhe uma carta de amor e, em seguida, 

aparecera “respeitosamente” em sua casa, confundindo-a, para depois reiterar seu interesse. A 

própria Eugênia vincula os procedimentos de Emílio a lances de romance. Quando ainda não 

estava certa de que o rapaz que aparecera em sua casa era o mesmo que vira no teatro, ela 

reflete: “Este homem [Emílio], se é o mesmo, não passa de um mau leitor de romances realistas. 

O mistério é que lhe dá algum valor; visto de mais perto há de ser vulgar e hediondo.” (ASSIS, 

1975b, p. 182). Não nos esqueçamos, por fim, de que Emílio conclui seu “papel” forjando 

lágrimas e alegando que sua vida dependia de Eugênia. 

 É possível entendermos da colocação de Eugênia que Emílio seria um “mau leitor de 

romances realistas” porque achava, equivocadamente, que tais obras seriam uma espécie de 

manual de conduta para conquistadores, oferecendo-lhes material para criarem uma figura 

misteriosa. Eugênia, em contrapartida, teria melhor inspiração “realista”, por reconhecer que, 

se Emílio, querendo ser um conquistador, evocava mistério, tal aura desapareceria no chão 

“real” da convivência cotidiana. Não deixemos de ponderar, contudo, que esse pensamento de 

Eugênia não a preveniu da sedução de Emílio, e a “lição” que ela já conhecia só foi aprendida 

mesmo na prática, quando Emílio, “de mais perto”, mostrara-se “vulgar ou hediondo”, 

revelando que não tinha a intenção de ficar com Eugênia ao vê-la perder o marido.   

 De qualquer maneira, além do apelo ao romanesco, há, também, outro fator que poderia 

ter “reforçado” a imagem sedutora de Emílio: a forma de vida do rapaz. No dia da primeira 

visita de Emílio à casa de Eugênia, lá se realizava uma pequena reunião, e os convivas ficaram 

curiosos acerca do novo visitante. Descobriu-se, então, nas palavras de Eugênia, que ele “era 

um provinciano filho de pais opulentos, que recebera uma esmerada educação na Europa, onde 

não houve um só canto que não visitasse”. “Voltara há pouco ao Brasil, e antes de ir para a 

província tinha determinado passar algum tempo no Rio de Janeiro.” (ASSIS, 1975b, p. 179).  

 A descrição informa que Emílio talvez fosse uma espécie de dândi (o que, dentro da 

galeria de personagens machadianos, já prenunciaria a indisposição para o compromisso que 

ele revela ter ao final). Mas, do ponto de vista de Eugênia, é possível que os dados obtidos sobre 

Emílio funcionassem mais como um indicativo de que o personagem poderia lhe trazer mais 

emoções do que o marido, já que seria “viajado” e sociável – ressaltando-se que o marido de 

Eugênia, em contraste, seria pouco sociável, pois, conforme Eugênia diz, “não tinha o dom 

particular de um conviva” para as reuniões que a moça promovia, e “a ausência dele não era 

notada nem sentida” (ASSIS, 1975b, p. 178). As questões das posses, da viagem e da 

sociabilidade aparecem ainda vinculadas à figura de Emílio nesta apreciação de Eugênia: 
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“Emílio vinha então no seu carrinho que ele próprio dirigia, com a maior graça e elegância. 

Demorava-se horas e horas em nossa casa, tocando piano ou conversando.” (ASSIS, 1975b, p. 

184). 

 O deslumbramento de Eugênia com esses aspectos se encaixa bem com a disposição 

dela para “distrações”, nos termos já citados da própria narradora-personagem. É possível dizer 

que, por esse viés, os argumentos do texto sugerem que Eugênia seria frívola – ainda que ela 

considere suas distrações como “alegrias exteriores em falta das íntimas” –, podendo haver em 

suas reclamações sobre o marido e sobre o casamento um tanto de futilidade. Esse discurso, 

que está nas entrelinhas do conto, aponta para uma dimensão crítica estranha às possibilidades 

da voz narrativa em primeira pessoa, recurso sobre o qual cumpre fazer algumas considerações. 

 

O que “aprendemos” 

 

 Em alguns momentos de “Confissões de uma viúva moça”, temos a impressão de que 

as perspectivas de Eugênia não se coadunam com a posição da personagem. Logo de início, 

Eugênia atribui objetivo didático a suas cartas, criando distanciamento em relação à própria 

história, e assim infundindo nela certo tom artificial. Na sequência, Eugênia adquire retórica 

autoral, que destoa de seu papel de uma amiga que se confessa a outra, ao estabelecer uma 

discussão formal sobre suas correspondências, colocando-as no registro da ficção. Na conclusão 

de sua primeira missiva, ela diz: “Devo terminar esta [carta]. É o prefácio do meu romance, 

estudo, conto, o que quiseres. Não questiono sobre a designação, nem consulto para isso os 

mestres d’arte.” (ASSIS, 1975b, p. 171). A confecção da narrativa, inclusive, por vezes 

corrobora a ideia de que o texto teria menos a feição de cartas a uma amiga do que de uma obra 

literária, a exemplo das passagens em que Eugênia “reproduz” diálogos inteiros que teria 

estabelecido.  

Outro exemplo disso é o fato de que Eugênia mescla à sua exposição brincadeiras com 

referências do universo letrado. Veja-se, nesse sentido, o excerto a seguir, no qual Eugênia 

rebate o apelido de “Sfinge” que Carlota lhe havia posto, dado que o motivo pelo qual Eugênia 

viajara a Petrópolis fora enigmático: “Era Sfinge, era. E se, como Édipo, tivesses respondido 

‘homem’ descobririas o meu segredo, e desfarias o meu encanto.” (ASSIS, 1975b, p. 170). 

Aqui, Eugênia mobiliza o mito grego – usado como mote por Carlota –, fazendo troça: a 

resposta para o enigma de sua viagem era “Emílio”, ou seja, “homem”, mas não no sentido 

abstrato do mito. 
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Citemos, ainda, esta passagem, em que a narradora, depois de comparar a uma serpente 

a carta enviada por Emílio, e dizer que a havia amarrotado, arremata:  

   

Se Eva tivesse feito outro tanto à cabeça da serpente que a tentava não houvera 

pecado. Eu não podia estar certa do mesmo resultado, porque esta que me 

aparecia ali e cuja cabeça eu esmagava, podia, como a hidra de Lerna, brotar 

muitas outras cabeças. 

Não cuides que eu fazia então esta dupla evocação bíblica e pagã. Naquele 

momento, não refletia, desvairava; só muito depois pude ligar duas idéas. 

(ASSIS, 1975b, p. 176) 

 

 Esses dados da composição produzem a sensação de que há um desencaixe na figura de 

Eugênia, havendo pontos em que as falas dela parecem produzidas mais por um ente externo 

do que pela própria narradora. Mais um dos elementos que causam esse efeito é o grau de 

autorreflexão de Eugênia, que identifica e articula com clareza os móveis de seu 

comportamento, podendo até generalizá-los, como se verifica no trecho: “Somos vaidosas da 

nossa beleza e desejamos que o mundo inteiro nos admire. É por isso que muitas vezes temos 

a indiscrição de admirar a corte mais ou menos arriscada de um homem.” (ASSIS, 1975b, p. 

173). Sobre esse aspecto da autorreflexão, cite-se, ainda: “Não era o coração que se empenhava, 

era a imaginação. A imaginação perdia-me; a luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa 

para os espíritos fracos. Eu era fraca. O mistério fascinava a minha fantasia.” (ASSIS, 1975b, 

p. 178).  

 Diante das questões apresentadas, é importante refletirmos sobre a opção estrutural do 

conto. Ao colocar Eugênia como narradora das próprias vivências, por meio das cartas que ela 

escrevera, Machado de Assis pode ter buscado tornar a lição da história mais eficiente,13 porque 

mais convincente, na medida em que extraída das percepções de sua protagonista, e não de 

alguém de fora – como ocorreria no caso de uma narrativa em terceira pessoa. Ao mesmo 

tempo, a ideia de apresentar as “confissões” de Eugênia pressupõe a exposição sem concessões 

do pensamento dela, algo que contribuiria para dar credibilidade ao relato da personagem, 

aumentando o poder de convencimento da história. Por outro lado, esse tipo de exposição 

representaria um obstáculo à orientação da leitura do conto no sentido do exemplo decoroso 

que ele procura oferecer.  

Talvez sejam reflexos desse conflito os momentos da narrativa em que o discurso de 

Eugênia não parece ajustado à condição da personagem, de modo a termos a sensação de que 

                                                           
13 Lembrando que, conforme argumentado, Eugênia só aprendera sua “lição” na prática, o que dá ensejo à 
provocação: será que apenas a leitura de “Confissões de uma viúva moça” seria suficiente para que as leitoras 
do Jornal das Famílias, periódico em que o conto foi originalmente publicado, também a aprendessem?  
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pertence a uma voz externa. Ou, em outros termos: é possível dizermos que esses momentos de 

“desajuste” deixam transparecer a intervenção de Machado de Assis sobre o discurso de 

Eugênia,14 trazendo aos leitores a impressão de que o autor do conto não “abandonou” seu texto 

ao ponto de vista de uma quase adúltera, e preza pela lição moral de sua obra.15  

Atenhamo-nos a essa lição. Recuperando os argumentos dispostos até aqui, Eugênia 

atribui a entrada que Emílio teve em sua vida à infelicidade de seu casamento. Contudo, essa 

explicação se dispersa e, no fim das contas, o fator decisivo que a teria levado a se relacionar 

com o rapaz fora a própria imaginação, alimentada por expectativas romanescas que 

encontravam eco na “figura poética” de Emílio, e por certa dose de frivolidade. Sabendo-se do 

rechaço de Emílio a Eugênia no desfecho, a conclusão dessa história seria a de que a realidade 

poderia não corresponder à imaginação, de modo que as mulheres casadas não deveriam se 

entregar a fantasias, sob o risco de ficarem à mercê de aproveitadores como Emílio.  

Mesmo assim, os problemas relativos ao casamento de Eugênia não deixam de ser 

abordados – talvez a bem da semelhança da situação da personagem com casos do “mundo 

real” –, e o fato de que esses problemas são relegados faz emergir da obra o seguinte subtexto: 

um casamento malsucedido não é “desculpa” para se buscar algo fora dele – até porque, o que 

está fora dele seria perigoso. Diante das questões apresentadas na narrativa, essa ideia se 

desdobra, ainda, em outro subtexto: um casamento realizado por “cálculo” e “conveniência” 

familiar pode não se coadunar com expectativas individuais, e talvez nem sempre seja possível 

“consertá-lo” no cotidiano (retomando que Eugênia acreditava que sua união teria “conserto” 

caso o marido fosse companheiro), mas, ainda assim, é preciso permanecer nele. Nesse quadro, 

podemos dizer que, em “Confissões de uma viúva moça”, há um reconhecimento de que a 

intervenção familiar na vida dos indivíduos dentro do universo de relações patriarcais traria 

malefícios, mas a insatisfação não deveria gerar desordem: uma vez realizado o casamento por 

arranjo, ele teria que ser mantido e respeitado.  

Porém, se, por um lado, encontramos nas entrelinhas de “Confissões de uma viúva 

moça” a ideia de que seria dever dos filhos se conformar com o destino a eles dado pela família 

(não nos esqueçamos de que Eugênia chega a declarar que desculpava seus pais pela união por 

interesse que lhe impuseram), por outro, em alguns contos machadianos do mesmo período, 

                                                           
14 Não deixemos de ter em vista que, como argumenta Wayne Booth (1980), a presença autoral fica implícita na 
narrativa ainda que o autor busque disfarçá-la, pois permanecerá no texto um princípio de seleção dos objetos 
que “denuncia” essa presença.   
15 Ressaltemos que a moralidade era uma preocupação para os leitores da época, levando-se em conta que 
“Confissões de uma viúva moça” foi alvo de polêmica envolvendo tal questão em periódicos. Sobre esse aspecto, 
ver GRANJA, 2008. 
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encontramos reticências em relação à prerrogativa de autoridade dos pais sobre os filhos, como 

se pode depreender de “Frei Simão” (1864).  

Nesse conto, Simão era apaixonado por Helena, prima órfã que morava com a família 

do personagem-título. Os pais de Simão queriam que ele se casasse com uma herdeira rica, e 

por isso o afastam da prima, mandando-o viajar. Na sequência, para garantir o afastamento dos 

dois, a família de Simão dá a notícia falsa de que Helena falecera, motivando o filho a entrar 

para o claustro. Esse embuste rende ainda uma série de tragédias: Simão e Helena descobrem a 

mentira, a moça morre, o frei aliena-se e também morre, e seu pai, já viúvo, ocupa o lugar do 

filho no claustro, julgando ter enlouquecido como Simão.  

Assim, para fazerem valer sua vontade, não “dando chance” de serem desobedecidos,16 

os pais de Simão não são transparentes com o filho, perdendo o elo com ele. Disso resulta uma 

história de incomunicabilidade, marcada por termos de irresolução: clausura, enlouquecimento 

e morte (não por acaso, é alguém de fora dessa história que busca recuperá-la, pois é o narrador 

quem procura recompor a trajetória de Simão, a partir de fragmentos de um texto 

memorialístico deixado pelo personagem). Nesse sentido, podemos dizer que o conto expõe, de 

forma dramática, a ideia de que o comportamento autoritário dos pais poderia ser prejudicial 

também para eles, ao provocar seu distanciamento em relação aos filhos. 

É preciso considerar que “Frei Simão” não está colado à perspectiva de Simão, 

“facilitando” o posicionamento crítico do texto em relação aos pais do personagem-título, na 

medida em que um agente externo a essa família pode abordar questões que Simão, por sua 

ligação afetiva, talvez não tivesse possibilidade de enunciar sobre seus pais. Mas, mesmo que 

o ponto de vista de “Confissões de uma viúva moça” limite as reflexões sobre os pais de 

Eugênia, também esse conto traz a ideia de que o jugo paterno acarretava infelicidade.  

Nesse sentido, ambas as obras indicam a necessidade de mudanças na relação entre pais 

e filhos tal como se constituía no mundo patriarcal, no sentido de que os filhos tivessem maior 

autonomia (pudessem se casar por livre escolha), em sintonia com valores da burguesia 

ascendente. Ao mesmo tempo, a julgar pelo que vimos na leitura do “Confissões”, é possível 

que Machado de Assis projetasse essa mudança dentro da ordem, sem prejuízo das instituições 

sociais (como o casamento) e sem desacato aos pais.  

Em “A pianista”, o autor nos deixa entrever como imaginava ser possível sustentar a 

autonomia dos filhos preservando-se o vínculo deles com o pai, entendido como “protetor”. No 

                                                           
16 Nesse sentido, vale a remissão a outro conto de Machado de Assis, “O oráculo” (1866), em que a personagem 
Cecília casa-se sem consultar o pai. A obra indica a união às escondidas como um dos dispositivos dos filhos 
contra a autoridade dos pais – do qual Simão e Helena talvez pudessem ter querido se valer. 
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conto, Tomás casa-se à revelia de seu pai (e, ao tomar para si a escolha da esposa, o personagem 

também dá margem à possibilidade de igualdade social, outro dado do imaginário burguês), 

mas pai e filho conseguem se entender ao final, como veremos. 

 

I.2 – “A pianista”: reforma conservadora 

 

“A pianista” foi publicado originalmente no Jornal das Famílias, em 1866, sob a 

assinatura de “J.J.”, um dos pseudônimos de Machado de Assis no periódico.17 Em linhas 

gerais, no conto, a professora de piano Malvina e o irmão de uma de suas alunas, Tomás, 

apaixonam-se, mas, devido à desigualdade de classe social existente entre ambos, enfrentam a 

oposição do pai do moço ao casamento. No desfecho, Tibério, o pai de Tomás, acaba se 

conformando com a união do filho com Malvina, ficando, nas palavras do narrador, “sempre 

felizes os heróis deste conto” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 881). 

 A objeção de Tibério ao matrimônio é vista, na narrativa, como uma espécie de 

idiossincrasia, que remontava ao comportamento já extravagante do avô de Tomás. Segundo o 

narrador, o pai de Tibério, Basílio Gonçalves Valença, adorava “tudo quanto respirava nobreza 

de duzentos anos para cima” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 863). Dispondo de exemplos anedóticos, o 

narrador atém-se a essa “singularidade” de Basílio: 

 

A família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro em 1808. Nessa época 

Basílio Valença [...] [t]omou parte ativa na alegria geral e sincera com que o 

príncipe regente foi recebido pela população da cidade, e por uma anomalia 

que muita gente não compreendeu, admirava menos o representante da real 

nobreza bragantina do que os diferentes figurões que faziam parte da comitiva 

que acompanhava a monarquia portuguesa. 

Tinha queda especial para os estudos nobiliários [...] 

E este entusiasmo era tão espontâneo, e esta admiração tão sincera, que uma 

vez julgou dever romper as relações de amizade com um compadre só porque 

este lhe objetou que muito longe que fosse certa fidalguia nunca podia ir além 

de Adão e Eva. 

Darei uma prova da admiração de Basílio Valença pelas coisas fidalgas. Para 

alojar os nobres que acompanhavam o príncipe regente foi preciso, por ordem 

dos intendentes de polícia, que muitos moradores das boas casas as 

despejassem incontinente. Basílio Valença nem esperou que essa ordem lhe 

fosse comunicada [...] foi de moto próprio oferecer a sua casa, que era das 

melhores, e mudou-se para outra de muito menor valia e de mesquinho 

aspecto. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 863-864)  

 

                                                           
17 Para esta leitura, consultei o texto “A pianista” tal como está reproduzido na obra completa de Machado de 
Assis editada pela Nova Aguilar (ASSIS, 2008, v. 2, p. 862-881). 
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Essa admiração de Basílio “pelas coisas fidalgas” teria inspirado Tibério, que 

compartilhava com o pai “as mesmas idéias e as mesmas simpatias”, acrescentando-lhes a 

pretensão de agregar à família nomes fidalgos por meio do casamento de seus filhos, Tomás e 

Elisa. Com o tempo, Tibério resignou-se a aceitar pretendentes que tivessem “apenas” uma 

“fortuna regular” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 864).  

 Nesse quadro, o fato de que Tibério desejava acertar o matrimônio dos filhos visando a 

interesses relativos à condição material remeteria a uma peculiaridade de sua criação – da qual 

o narrador escarnece –, que o teria levado a cuidar “destes arranjos dos filhos [de seus 

casamentos] como cuidava do arranjo de umas fábricas que possuía” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 

864). Avançando, porém, o argumento, o narrador insinua que o problema de Tibério não era 

querer regular “o futuro” dos filhos – a fortuna da família Valença? –, mas seus corações. 

É preciso considerar – como já indicado na leitura de “Confissões de uma viúva moça” 

– que os casamentos no Brasil do século XIX, no universo da elite, comumente não se pautavam 

pela livre escolha, como nos faria supor a condenação do narrador a Tibério por desconsiderar 

o “coração” de seus filhos. Sendo assim, as ideias de Tibério em relação ao casamento de Tomás 

e Elisa não seriam tão desviantes, mas se inscreveriam no tipo de prática matrimonial 

característica da organização familiar patriarcal, em que não só o interesse da família dominava 

sobre a vontade do indivíduo, como as diferenças sociais entre os pares – retomando que Tomás 

e Malvina pertenciam a classes distintas – não eram aceitas, conforme expõe Eni de Samara: 

 

[...] os casamentos celebrados durante o século XIX eram uma opção apenas 

para uma certa parcela da população e estiveram preferencialmente 

circunscritos aos grupos de origem, representando a união de interesses 

especialmente entre a elite branca. Esta, tentando manter o prestígio e a 

estabilidade social procurava limitar os casamentos mistos quanto à cor, assim 

como em desigualdade de nascimento, honra e riquezas. (SAMARA, 

1987/1988, p. 93). 

 

Deve-se apontar, contudo, que no período em que se desenrola a história de “A pianista” 

(1850-51), nos meios urbanos brasileiros (lembrando que o conto se passa no Rio de Janeiro), 

práticas patriarcais conviviam com valores da nascente burguesia, dentre os quais se pode 

indicar o ideal de uniões por amor. É de se questionar até que ponto esse ideal era posto em 

prática.18 De todo modo, Tomás o reivindicava, já que, de acordo com o narrador, sob a 

                                                           
18 Mesmo no meio da consolidada burguesia europeia oitocentista, ainda que, de acordo com Peter Gay, a 

maioria acreditasse no amor como finalidade última do casamento, a segurança monetária ou a satisfação social 
eram ainda dados que levavam à escolha do cônjuge. Nesse sentido, diz o autor: “A lógica do amor não forçado, 
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“influência de outras idéias e de outros tempos” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 864), não comungava 

com as noções do pai em torno do casamento.  

É possível entendermos que “A pianista” busca promover uma defesa do ideal burguês 

de casamento voluntário no Brasil, em oposição a matrimônios subjugados a interesses dos pais, 

traço do mundo patriarcal. Esse último tipo de união se mantinha na sociedade em que Machado 

de Assis se inscrevia, ainda que, no conto, a perspectiva de Tibério sobre a união dos filhos seja 

tratada como mera excentricidade, talvez como recurso retórico para dar por ultrapassado o 

jugo paterno.  

É importante mencionar, a propósito, que a rejeição a casamentos por interesse fez parte 

de debates importantes no Brasil oitocentista, estando associada a medidas de desenvolvimento 

do país e se fazendo presente não só na literatura, mas também no discurso médico do período, 

como sugere Maria Verona: 

 

Outra importante frente de luta de nossa elite letrada, em matéria de 

casamento, diz respeito aos enlaces arranjados ou às uniões por interesse. O 

consentimento é frequentemente apresentado como a base sobre a qual 

repousa a estabilidade e a harmonia do casal ou como a condição fundamental 

para o casamento. Segundo nossos médicos, todos os “países civilizados” já 

reconheciam a importância do consentimento mútuo entre os esposos, 

enquanto os “povos atrasados” continuavam a vedar aos noivos a participação 

na escolha conjugal. (VERONA, 2011, p. 48). 

 

De qualquer forma, assumindo-se que Machado de Assis tenha buscado, em “A 

pianista”, fazer uma defesa do princípio de liberdade de escolha do casamento burguês numa 

sociedade em transição, a tarefa não se deu sem dificuldades. Vejamos as questões que se 

impuseram ao autor e como ele tentou resolvê-las. 

 

Malvina, Tomás, Elisa: em torno da emancipação 

 

Em “A pianista”, a distinção de classe entre Malvina e Tomás é o fator que move a 

discussão em torno da escolha do cônjuge: se ambos pertencessem à mesma classe social, 

Tibério provavelmente teria consentido em que se unissem, não se colocando o problema da 

imposição paterna sobre o casamento do filho, em contraste com a disposição amorosa desse 

                                                           
não mercenário e totalmente igual e recíproco, do amor sem poder, era o limite mais extremo a que aspiravam 
poucos homens, e um número menor ainda de mulheres, no século XIX” (GAY, 2000, p. 97). 
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mesmo filho. Ao mesmo tempo, a pobreza de Malvina é o que permite a ela ter mais 

independência do que os filhos de Tibério.  

No começo do conto, somos informados de que o pai de Malvina morrera pobre. 

Abandonada pelo irmão após o falecimento do pai, Malvina passara a viver só com sua mãe, 

Teresa. Sem herança, sem auxílio do irmão nem da mãe – que, de acordo com o narrador, era 

uma “pobre velha a quem os anos e a fadiga de uma vida trabalhosa não permitiam já tomar 

parte nos labores de sua filha” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 862) –, Malvina dava aulas de piano como 

forma de sustento próprio e de Teresa.  

É interessante observarmos que a apresentação da história de Malvina tem como centro 

a própria personagem, enquanto Tomás e sua irmã, Elisa, só são mencionados depois de feita a 

“genealogia” da família Valença, começando pelo avô dos dois, Basílio. O posicionamento de 

Tomás e de Elisa em relação ao controle de seus casamentos pelo pai, fruto, no conto, da 

ancestral admiração dos Valença pelas “coisas fidalgas”, é o que os define primeiramente na 

narrativa. 

A família de Tibério liga-se pelo problema da herança: a história dos Valença é marcada 

pela ausência de um nome ilustre, suprida por bens materiais que Tibério só legaria a filhos 

obedientes. A ideia de que Tibério relacionava-se com o mundo e, portanto, com os filhos, por 

meio de valores materiais é constantemente reiterada – e condenada – ao longo da intriga.  

Como já mencionado, um dos primeiros comentários que o narrador faz acerca do 

personagem é o de que o tratamento dispendido por ele aos filhos comparava-se com seu 

cuidado com as próprias fábricas. Um pouco mais adiante, refletindo sobre a possibilidade de 

que o filho esquecesse Malvina (antes que o casamento tivesse se consumado), Tibério reduz a 

impressão que Tomás tivera da moça a seus atributos físicos, seguindo-se este comentário do 

narrador, que ressalta a “mundanidade” do pai de Tomás: “Tibério Valença não admitia a 

hipótese de amar a uma feia, nem de amar muito tempo uma bonita. Era desta negação que ele 

partia, como homem sensual e positivo que era” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 868, grifo meu). 

Mencionemos, ainda, que, em visita à casa de Tomás e de Malvina, Tibério fica atento aos 

móveis do filho para avaliar sua situação econômica. 

Diferentemente do que ocorria a Tomás e a Elisa, Malvina não podia ser herdeira (e 

pontuemos, a propósito do vínculo entre herança e “lustre” do nome, que o sobrenome de 

Tomás aparece constantemente na trama, enquanto o de Malvina nunca é revelado). Contudo, 

o pai da moça lhe legara algo: “a lembrança honrosa de uma vida honrada”. De acordo com o 

narrador, o pai de Malvina fora um advogado sem carta que, “à custa de longa prática, 

conseguira poder exercer as funções da advocacia com tanto sucesso como se houvera cursado 
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os estudos acadêmicos” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 862). Sendo assim, o vínculo de Malvina com 

sua família estaria na transmissão, por assim dizermos, de valores “mais espirituais”, como a 

honra extraída da superação pelo trabalho. 

É interessante repararmos, a propósito, no campo vocabular em que estão colocadas as 

virtudes de Malvina: a moça é modesta, recatada, honesta. Ao mesmo tempo, conforme o 

narrador, “via-se que ela era uma alma ardente e apaixonada, capaz de atirar-se ao mar, como 

Safo, ou de enterrar-se com o seu amante, como Cleópatra”. É possível assumirmos que a 

caracterização geral da personagem foi “projetada” para levar o leitor a considerá-la uma 

mulher de moral rigorosa, “acima de toda insinuação”, nos termos do narrador (ASSIS, 2008, 

v. 2, p. 862). Mesmo na remissão a Safo e a Cleópatra, na qual há um dado de sensualidade que 

parece contrariar os adjetivos associados a Malvina, está contida uma ideia de rigor: as duas 

personagens históricas são evocadas para revelar a tendência de Malvina à entrega por amor, 

que também aparece na referência ao “amor de adoração” da personagem pela mãe.  

Tal apresentação de Malvina retira a sombra de dúvida que o pensamento de Tibério 

sobre a moça poderia deixar, indicando que ela era “correta” e que se dispunha ao amor sem 

contrapartes (financeiras, de acordo com as insinuações de Tibério), não devendo ser vista como 

interesseira. Além disso, o narrador sugere, no início do conto, que a postura de Malvina 

permitia a ela ser respeitada nas casas em que lecionava. Nesse sentido, podemos imaginar que 

os modos de Malvina eram também um recurso de que a personagem se valia para manter sua 

dignidade, a despeito das más considerações que pudessem fazer à sua condição de moça pobre 

que, diferentemente das mulheres da elite para as quais dava aula, precisava trabalhar para 

sobreviver. Note-se, de passagem, que o conto intitula-se “A pianista”, e não “A professora de 

piano”, de modo que a primeira referência à relação de Malvina com sua ocupação não se reduz 

ao aspecto profissional, ao mero meio de subsistência, o que confere às ações da heroína certa 

autonomia em relação às condicionantes sociais. 

Seja como for, Malvina trabalhava e não dependia da família para se sustentar – pelo 

contrário, era ela quem auxiliava a mãe –, podendo vincular-se a Teresa por afeto, e não por 

questões materiais. Era bem diversa a situação de Elisa e de Tomás. Tibério desejava ter 

controle sobre os filhos e entendia a relação com eles primordialmente em termos materiais. O 

amor por Malvina move Tomás a se libertar, mas por um processo que põe em jogo a natureza 

de seu relacionamento com o pai. Atentemos para a passagem: 

 

Tibério Valença dizia que, em se casando, o filho não esperasse nada do pai. 

Que não esperasse os bens da fortuna, pouco ou nada era para Tomás. Mas 



26 
 

 

aquele nada estendia-se a tudo, talvez à proteção paterna, talvez ao amor 

paterno. Esta consideração de que perderia a afeição do pai calava muito no 

espírito do filho. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 872). 

 

Tomás não receava passar necessidade em se casando com Malvina sem apoio 

financeiro do pai, pois tinha dinheiro guardado e esperava arranjar um emprego público que, de 

fato, obtém. Mas a única forma que conhecia de se relacionar com Tibério era pela obediência; 

amor e controle paternos eram sinônimos para Tomás, disso resultando o terror do rapaz em se 

emancipar e com isso perder a afeição de Tibério. É possível pensar que Machado de Assis nos 

remete, aqui, a um problema importante diante da transição da família patriarcal para a 

burguesa: a necessidade de redefinição dos laços familiares em face da maior autonomia dos 

filhos – sem que isso culminasse em desacato aos pais. Esta última preocupação fica sugerida 

no excerto: 

 

Diga-se em honra de Tomás, não foi sem algum remorso que ele tomou uma 

determinação que parecia contrariar os desejos e os sentimentos do pai. É certo 

que a linguagem deste excluía toda consideração de ordem moral para valer-

se de uns preconceitos miseráveis, mas ao filho não competia, de certo, 

apreciá-los e julgá-los. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 873). 

 

 Se, porém, Tomás consegue fazer valer seu desejo, casando-se com Malvina mesmo 

contra a vontade do pai, Elisa não traz nenhum dissabor a Tibério: a irmã de Tomás acaba se 

casando com um jovem deputado de província, “dono de uma boa fortuna” herdada do pai. Diz-

nos o narrador que, “como os noivos se amavam deveras, condição que Tibério Valença 

dispensaria se necessário fosse, esta união tornou-se aos olhos de todos uma união natural e 

propícia” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 871).  

No início do conto, o narrador questiona se Elisa estaria de acordo com os pensamentos 

de Tibério, na sequência revelando que a moça “muitas vezes teve de comprimir os impulsos 

do coração para não contrariar as idéias acanhadas que Tibério Valença lhe introduzira na 

cabeça” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 864). Não poderíamos saber o quanto da decisão de Elisa pela 

união com o deputado teria de vontade própria ou de vontade paterna, mas o ponto é que ela é 

“poupada” do dilema do irmão: sua escolha e a vontade de Tibério coincidem. Cabe refletirmos 

se Elisa teria tido a mesma “sorte” de Tomás se tivesse querido se unir a alguém que o pai 

desaprovasse. Será que ela suportaria o ônus social de ser renegada pela família? Será que, 

frente às condições sociais existentes no século XIX, homens e mulheres sofreriam o mesmo 

impacto se decidissem lutar por sua livre escolha? Machado de Assis não entra no mérito, mas 

o problema fica latente no argumento do conto. 



27 
 

 

 

O dever do pai 

 

Como já mencionado, “A pianista” se fecha em happy end. Para isso, contudo, o pai de 

Tomás precisa aceitar o casamento do filho. Reiteremos por que processo a disposição de 

Tibério se transforma. 

Passado pouco tempo da união entre Tomás e Malvina, Tibério adoece. Tendo Elisa 

viajado com o marido, Tomás presta assistência ao pai, mas Malvina logo pede para ir cuidar 

do sogro, que aceita a proposta. Tibério se recupera, e passa a desconfiar de que o auxílio de 

Tomás e de Malvina não fora motivado apenas pelo amor e pela “dedicação filial”, tratando-se 

também de “um meio de ver se lhe abrandavam os rancores, se lhe armavam à fortuna”. Para 

Tibério, essa segunda motivação se confirmaria se Malvina tivesse dado continuidade às suas 

visitas, mas a moça, consciente dos pensamentos que sua presença podia despertar, recusa-se a 

voltar à casa de Tibério, alegando a Tomás: “Melhor é – disse ela – não irmos; antes passemos 

por descuidados que por ávidos ao dinheiro de teu pai” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 877). 

A doença de Tibério facilita que o pai de Tomás reconsidere sua opinião sobre Malvina, 

dando à moça a oportunidade de se mostrar prestativa e, ao mesmo tempo, desinteressada. A 

partir disso, cria-se um ensejo para a reaproximação: percebendo que Malvina não iria mais vê-

lo, o próprio Tibério vai visitá-la, e encontra na casa do filho um cenário que o abala. Esse 

cenário é claramente exposto quando o narrador resume a lembrança que Tibério teve do 

evento: 

 

O quadro da vida modesta e pobre daquele jovem casal apresentou-se-lhe de 

novo aos olhos. Comparou esse quadro mesquinho com o quadro esplêndido 

que apresentava a casa dele, onde um jantar e um baile iam reunir amigos e 

parentes. 

Depois viu a doce resignação da moça que vivia contente no meio da 

parcimônia, só porque tinha o amor e a felicidade do marido. Esta resignação 

afigurou-se-lhe um exemplo raro, tanto lhe parecia impossível sacrificar o 

gozo e o supérfluo às santas afeições do coração. 

Enfim o neto que lhe aparecia no horizonte, e para o qual Malvina já 

confeccionava o enxoval, tornou mais viva e decisiva ainda a impressão de 

Tibério Valença. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 880). 

 

Essas impressões começam a mobilizar Tibério, fazendo-o ver que os laços pelos quais 

Malvina se prendia a Tomás não precisavam ser materiais, podendo tratar-se do amor, da 

felicidade, do filho que teriam. Diante disso, como sugere o narrador, a “natureza” de Tibério 

teria despertado, levando o personagem a se reconciliar com o filho. 
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Tentemos entender o que seria essa natureza. Associando a “conduta generosa e honrada 

de Tomás e de Malvina” à mudança no comportamento de Tibério, diz o narrador que essa 

operação provaria “que a natureza pode comover a natureza, e que uma boa ação tem a 

faculdade muitas vezes de destruir o preconceito e restabelecer a verdade do dever” (ASSIS, 

2008, v. 2, p. 881). Nessa equação, a “natureza” de Tomás e de Malvina aparece como 

equivalente à boa conduta de ambos, que desencadearia a boa conduta de Tibério, ou seja, que 

o conduziria a perder o preconceito contra Malvina e a perceber qual seria seu verdadeiro dever. 

O andamento do conto nos leva a crer que o dever de Tibério, na condição de pai, 

corresponderia à construção de um relacionamento com Tomás em que o filho não fosse tratado 

como posse do pai – como uma de suas fábricas, para seguirmos a imagem do narrador –, em 

que Tibério pudesse compreender os sentimentos do filho e acolhê-lo. Quando confrontado com 

esse dever, Tibério pôde, nos termos do narrador, desvencilhar-se de “uma consideração social 

mal entendida” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 881), permitindo-se aceitar as escolhas do filho a despeito 

do fato de que a inserção de Malvina entre os Valença poderia diminuir a condição social da 

família. Resta ponderarmos se haveria um mal-entendido de Tibério em acreditar que a 

sociedade cobraria a manutenção do status de sua família, ou em atribuir ao status uma 

importância maior do que à realização afetiva de Tomás. 

Seja como for, fora preciso a Tomás e a Malvina saber esperar para que Tibério 

modificasse seu comportamento. Contando com um fator externo (uma doença) para voltar a 

ter contato com ele, o casal soubera demonstrar boas intenções em relação a Tibério, tendo sido 

esse um fator fundamental que teria levado o pai de Tomás à mudança. Ainda mais importante 

teria sido a atitude resignada de Tomás e de Malvina quanto à postura de Tibério, possivelmente 

porque essa atitude teria propiciado a eles transformar o ânimo do pai de Tomás sem conflitos, 

por ação do tempo, de circunstâncias favoráveis e de reações adequadas. Nesse sentido, afirma 

o narrador: “Não pareça improvável ou violenta esta mudança no espírito de Tibério. As 

circunstâncias favoreceram essa mudança, para a qual o principal motivo foi a resignação de 

Malvina e de Tomás” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 881). 

É possível assumir que o desenlace da relação Tibério/Tomás/Malvina tivesse um 

caráter exemplar, indicando uma forma de se sustentar as alterações na relação entre pais e 

filhos a que a nascente sensibilidade burguesa poderia levar sem prejuízo da ordem. Eis a 

“lição”: ainda que os pais insistissem em exercer o controle sobre o casamento dos filhos, tal 

como era uso ocorrer no mundo patriarcal, caberia aos filhos se resignar e esperar, porque os 

pais acabariam entendendo seu dever e não os abandonariam.  
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Lua de mel perpétua 

 

Reiteremos que o casamento entre Tomás e Malvina se dera por livre escolha dos 

cônjuges, não se pautando por pressões familiares nem pela manutenção do status, mas pelo 

amor que sentiam um pelo outro, tal como se concebia no ideário burguês. Se, como procurei 

argumentar, Machado de Assis buscava defender esse modelo de união, é consequente que o 

autor refletisse sobre a persistência daquilo que o fundamentava – o amor – para manter o 

matrimônio.  

Esse problema é posto em “A pianista” no momento em que o narrador aborda a 

sobrevivência do amor após casamento: 

 

Todas as luas-de-mel se parecem. A diferença está na duração. Dizem que a 

lua-de-mel não pode ser perpétua, e para desmentir este ponto não tenho o 

direito da experiência. Todavia, creio que a asserção é arriscada demais. Que 

a intensidade do amor do primeiro tempo diminua com a ação do mesmo 

tempo, isso creio: é da própria condição humana. Mas essa diminuição não é 

de certo tamanha como se afigura a muitos, se o amor subsiste à lua-de-mel, 

menos intenso é verdade, mas ainda bastante claro para dar luz ao lar 

doméstico. 

A lua-de-mel de Tomás e Malvina tinha certo caráter de perpetuidade. 

(ASSIS, 2008, v. 2, p. 874). 

 

Embora admita que a intensidade do amor pudesse diminuir ao longo dos anos, o 

narrador argumenta que isso não faria do amor um elemento incapaz de sustentar o casamento: 

subsistindo aos primeiros tempos, ele seria ainda claro o bastante para “dar luz ao lar 

doméstico”, disso sendo prova Tomás e Malvina, que – como sugerido na última frase do 

excerto – teriam mantido os traços de sua lua de mel no decorrer da vida conjugal, tendo sido 

essa vida “sempre feliz”, de acordo com o que busca atestar o narrador ao final do conto. 

Se, em “A pianista”, Machado de Assis propõe-se a defender a realização do casamento 

em conformidade com uma sensibilidade burguesa, como venho assumindo, a consequência de 

sua defesa, que o autor não deixa de expor, situa-se nos desdobramentos dos casamentos assim 

constituídos. Vimos anteriormente que o casamento por livre escolha de Tomás gerou impasses 

em sua relação com Tibério, os quais se buscou resolver pelo “dever” paterno de acolher o filho. 

Além do destino do vínculo entre pais e filhos, “A pianista” também põe em causa o problema 

da continuidade das uniões ao abordar o matrimônio burguês. Mas Machado de Assis faz com 

que a narrativa se desenvolva no sentido de chegar ao ponto da reconciliação entre Tibério e 

Tomás, não abrangendo o que acontece com os personagens depois disso, e dando por suficiente 
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a “declaração” do narrador – termo extraído da própria narrativa – de que Tomás e Malvina 

foram felizes.  

Em vista do exposto, podemos dizer que o conto deixa emergir conflitos que surgiriam 

na transição do modelo familiar patriarcal para o burguês, e acaba revelando uma visão ambígua 

desses dois modelos. Se, por um lado, a emancipação dos filhos em relação aos pais era 

desejável, por outro, a perda de proteção do pai era um mal a se temer. E se o casamento por 

amor era mais propício à felicidade, causava receio que ele não pudesse se manter, dado que, 

perdendo-se o amor, perdia-se o motivo do vínculo entre os casais. Nesse sentido, seria preciso 

assegurar-se de que o amor se sustentaria, até porque, do contrário, a manutenção do casamento 

poderia se tornar uma prisão, contradizendo o princípio da liberdade de escolha que subjaz à 

ideia de casamento por amor (princípio associado, pela lógica que se vem seguindo, à felicidade 

que essa forma de união traria). 

Não se deixe de observar, por fim, que o tom de “A pianista” entra em choque com seu 

argumento explícito. O conto apresenta como valores positivos a emancipação dos filhos e a 

liberdade de escolha deles. Mas não se funda no pressuposto de liberdade do leitor: a intenção 

da obra é didática, sendo a história contada por um narrador que apresenta seus juízos sobre o 

comportamento dos personagens e sobre a forma apropriada de se estabelecer uma união (que 

deve se dar por amor, mas sem insubordinação à família), concluindo a narrativa com um 

ensinamento de caráter geral acerca das relações entre pais e filhos (a saber: as divergências 

entre eles poderiam ser “solucionadas” pela aceitação mútua, resultante do cumprimento do 

dever do pai e da resignação do filho). Contudo, essa dissonância entre argumento libertário e 

intenção didática reflete as ambiguidades do conto, traduzidas na feição conservadora da 

reforma proposta para o padrão de casamento da época, que se dá pela tentativa de conciliar 

modernização e sensibilidade patriarcal, autonomia dos filhos e autoridade dos pais.  

 

I. 3 - “O anjo Rafael”: cura e loucura no “velho” mundo 

 

Reiteremos que, por meio do tema do casamento por arranjo familiar, “Confissões de 

uma viúva moça” e “A pianista” apresentavam como traço negativo das práticas sociais 

patriarcais a subordinação dos filhos à vontade dos pais, mas buscavam soluções para isso em 

que a figura de autoridade dos últimos não fosse afetada. Em “O anjo Rafael”, a coerção paterna 

é colocada em um contexto no qual é dissolvida, destacando-se do universo patriarcal aspectos 

considerados positivos – ainda que também problemáticos.  
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 “O anjo Rafael”19 foi publicado originalmente no Jornal das Famílias, em 1869, sob o 

pseudônimo “Victor de Paula”. No início do texto, somos apresentados ao dr. Antero da Silva, 

médico carioca que estava prestes a se suicidar. A visita de um desconhecido, contudo, 

interrompe-o. Tratava-se de José, o criado de um major, igualmente desconhecido para Antero, 

chamado Tomás. O major desejava que Antero fosse imediatamente à sua casa, prometendo-

lhe fortuna. O médico aceita, e é conduzido à chácara de Tomás, afastada “do centro populoso 

da cidade”, na Tijuca. Lá chegando, amedronta-se: a “aventura” em que se metera “tinha ares 

de um conto de Hoffmann”, nos termos do narrador; a casa do velho major era sinistra; e seu 

dono não tinha aspecto menos estranho. Quer partir, mas não encontra meios, e acaba ficando 

algum tempo na chácara (ASSIS, 2008, v. 2, p. 944, p. 946). 

Em conversa com seu hóspede, o major Tomás alega que o pai de Antero teria sido seu 

amigo, e por isso desejava oferecer ao doutor a mão de sua única filha, Celestina, acrescendo à 

oferta cem contos de réis. Antero conhece a filha de Tomás, e os dois se apaixonam. Vivendo 

sob o teto do major, Antero encontra inspiração para rever sua vida. 

Contudo, a história desanda. Tomás menciona a Antero que acreditava ser o anjo Rafael, 

e Celestina confessa que nisso concordava com o pai. Julgando que os dois estavam loucos, 

Antero decide fugir. Mas Antônia, criada de Celestina, convence-o de que a filha do major só 

acreditava no pai porque desconhecia o mundo, já que nunca saíra de casa, precisando ser salva 

de Tomás, esse sim, doido.  

Na sequência, aparece o coronel Bernardo, antigo amigo do major e do pai de Antero, e 

confirma a ideia de que Tomás estava louco, explicando que isso acontecera porque o major 

acreditava que sua esposa, Fernanda, lhe fora infiel, tendo-a expulsado de casa. Recentemente, 

Bernardo havia descoberto que Fernanda nunca traíra o marido, e viera anunciar isso.  

Vendo a situação de Celestina, Bernardo decide ajudar Antero a salvá-la. No desfecho, 

o major morre, Celestina fica na casa de uma parenta de Bernardo, aprende a se adaptar ao 

mundo social e, depois, casa-se com Antero. O coronel Bernardo consegue trazer Fernanda do 

norte, e Celestina passa a só pensar na mãe e no marido.  

Em leitura mais pormenorizada, podemos observar que “O anjo Rafael”, no geral, 

organiza-se pela oposição entre o estilo de vida urbano e moderno do dr. Antero, e o modo de 

vida de inspiração patriarcal do major Tomás. Ao mesmo tempo em que Antero precisa salvar 

Celestina do universo do major, associado à loucura, são os valores desse mesmo universo, 

                                                           
19 Para a leitura, consultei o texto na obra completa de Machado de Assis editada pela Nova Aguilar (ASSIS, 2008, 
v. 2, p. 941-970). 
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devidamente expurgados de seus malefícios, que trazem solução para os problemas do médico. 

Atenhamo-nos a esses dois personagens. 

 

Antero: O mundo de cá 

 

 Logo no início de “O anjo Rafael”, o narrador comenta o desejo de suicídio de Antero, 

sugerindo que o personagem se inclinara a isso porque tinha maus hábitos (vivia endividado e 

andava em más companhias), de modo que não conseguia orientar adequadamente sua vida: 

 

Era pena. O dr. Antero contava trinta anos, tinha saúde, e podia, se quisesse, 

fazer uma bonita carreira. Verdade é que para isso fora necessário proceder a 

uma completa reforma dos seus costumes. Entendia, porém, o nosso herói que 

o defeito não estava em si, mas nos outros; cada pedido de um credor 

inspirava-lhe uma apóstrofe contra a sociedade; julgava conhecer os homens, 

por ter tratado até então com alguns bonecos sem consciência; pretendia 

conhecer as mulheres, quando apenas havia praticado com meia dúzia de 

regateiras do amor. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 941) 

 

Ainda no parecer do narrador, haveria no “fundo” do espírito de Antero “uma extrema 

dose de fraqueza”,20 e essa fraqueza não só poderia explicar a indisposição do personagem para 

assumir a responsabilidade por seu comportamento e se “reformar”, como também justificaria 

suas dificuldades financeiras, fator que, no limite, o teria motivado a buscar o suicídio. A esse 

respeito, diz o narrador, quando aborda a reação de Antero à proposta de visitar o major, sob o 

auspício de uma fortuna: 

 

Quando um homem quer deixar a vida por um simples aborrecimento, a 

promessa de uma fortuna é razão bastante para suspender o passo fatal. No 

caso do dr. Antero a promessa da fortuna era razão decisiva. Se averiguarmos 

bem a causa principal do tédio que este mundo lhe inspirava, veremos que não 

é outra senão a falta de cabedais. Desde que estes lhe batiam à porta, o suicídio 

já não tinha razão de ser. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 944) 

 

Sendo assim, os argumentos do narrador encaminham-se no sentido de que, sendo 

Antero fraco, aborrecia-se com a vida no lugar de enfrentar os próprios problemas e modificar 

a situação que o levara ao endividamento, disso resultando a solução pela desistência. Aparece 

na narrativa, porém, outro aspecto ao qual se poderia vincular o abatimento de Antero, embora 

o narrador não explicite essa associação. Sabemos que Antero não tinha parentes nem amigos 

                                                           
20 A figura de um médico pusilânime é retomada por Machado de Assis em Ressurreição (1872), tratando-se do 
herói Félix.  
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– apesar de haver menção a seus “amigos”, mas em sentido irônico –, podendo se sentir 

solitário. Como a explicação anterior, em que os problemas de Antero são vistos como fruto de 

sua personalidade, também essa se circunscreve ao campo das questões individuais do 

personagem: faz parte da vivência específica dele não ter amigos nem parentes, sendo a 

ausência dos primeiros atribuível ao estilo de vida que ele levava, atrelado por sua vez à 

fraqueza de seu espírito, conforme o discurso do narrador. 

A “prova” de que as pessoas ao redor de Antero não poderiam ser consideradas suas 

amigas se dá no meio da trama. Ao decidir se matar, o médico havia escrito uma carta destinada 

ao Jornal do Commercio – já que não encontrara alguém próximo para endereçá-la –, em que 

oferecia suas impressões sobre a vida. Depois que o personagem fora para a casa do major sem 

que ninguém o soubesse, seu criado, Pedro, levara a carta para o jornal, que atestara o suicídio 

de Antero, pois recebera a informação de que o cadáver dele fora encontrado na praia de Santa 

Luzia. Apesar dessa grande repercussão da (falsa) morte do personagem, contudo, nenhum de 

seus “amigos” lhe encomendara uma missa, mas sim o criado Pedro, como Antero viera a saber 

pelos periódicos que lhe traziam na casa do major Tomás. 

Essa abstenção dos que cercavam Antero sugere descaso, corroborado pela falta de 

solenidade com que essas figuras tratam a notícia do suicídio e o retorno de Antero ao final do 

texto. Mas a desconsideração pelo destino do personagem não parte apenas dos conhecidos. 

Também os periódicos abordam o caso de Antero nessa linha, chegando ao desrespeito, 

misturado à galhofa, como se vê neste comentário que o personagem lera em um folhetim: 

 

Se não fosse o suicídio do homem, eu não tinha assunto ameno para tratar 

hoje. Felizmente lembrou-se de morrer a tempo, coisa que nem sempre 

acontece a um marido, nem a um ministro de Estado.  

Mas morrer era nada; morrer e deixar uma carta desfrutável como a que o 

público leu, isso é que é ter compaixão de um escritor aux abois.21 

Desculpe o leitor o termo francês, vem do assunto; eu estou convencido de 

que o dr. Antero (que pelo nome não perca) leu algum romance parisiense em 

que viu o original daquela carta. 

Salvo se nos quis provar que não era simplesmente um espírito medíocre, mas 

também um formidável tolo. 

Tudo é possível. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 958) 

 

Diante disso, o problema da solidão de Antero adquire maior amplitude do que a do caso 

puramente individual: o desdém não era o tom somente das “más companhias” do personagem, 

mas estava disseminado na sociedade, uma vez que pudera ser alçado à publicidade. Não se 

                                                           
21 No dicionário eletrônico de francês Larousse, define-se “être aux abois” por estar em uma situação 
desesperadora (LAROUSSE, 2014). 
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sabe se Antero tivera percepção semelhante a essa antes de ver a repercussão de seu suposto 

suicídio na imprensa, mas sua decepção geral com o mundo em que vivia é patente na carta que 

ele envia a um jornal quando volta da casa do major, em resposta à provocação de um 

folhetinista acerca de seu reaparecimento: “Voltei do outro mundo (...) Do mundo de que venho 

trago uma boa filosofia: ter em nenhuma conta a opinião dos meus contemporâneos, e menos 

ainda a dos meus amigos.” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 970, grifo meu).  

O “outro mundo” mencionado por Antero tem dupla referência: a morte que não 

ocorrera, e a casa do major Tomás. Considerando a segunda opção, entendemos que Antero 

estabelece um contraste entre seu mundo, o de seus contemporâneos citadinos cuja indiferença 

ele pagará em igual moeda, e o de Tomás, que lhe propiciara a reforma reivindicada pelo 

narrador no princípio da narrativa, além de lhe trazer mulher e fortuna. Vamos ao mundo do 

major.  

 

Tomás: O mundo de lá 

 

 Acompanhando o trajeto de Antero até a morada de Tomás, ficamos sabendo que o 

major residia em uma chácara na Tijuca, “completamente separada de todas as demais 

habitações”. Como primeira impressão sobre a casa, temos: “Misteriosa é o termo; todas as 

janelas estavam fechadas; não havia uma única réstia de luz; não se ouvia o menor rumor de 

fala”. Na sequência, já estando o médico no interior da residência, dá-se a seguinte descrição: 

“O Dr. Antero achava-se num quarto; havia a um lado uma cama alta; a mobília era de um gosto 

severo; o quarto tinha apenas uma janela, mas gradeada.” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 944-946). 

 Distanciamento do universo urbano, proximidade do rural, e reclusão são os termos com 

que podemos resumir esse primeiro contato, e que correspondem a características patriarcais da 

vida do major Tomás. Sobre os dois primeiros elementos apontados, ressaltemos que, conforme 

Gilberto Freyre, a sociedade brasileira estava “desde o meado do século XIX em processo de 

transição do patriarcalismo rural para o industrialismo urbano e capitalista; do familismo para 

o individualismo” (FREYRE, 2004, p. 85, grifo meu). Quanto ao aspecto da reclusão, diz o 

mesmo autor que: 

 

O sistema patriarcal de família queria as mulheres, sobretudo as moças, as 

meninotas, as donzelas, dormindo nas camarinhas ou alcovas de feitio árabe: 

quartos sem janela, no interior da casa, onde não chegasse nem sequer o 

reflexo do olhar pegajento dos donjuans, tão mais afoitos nas cidades do que 

no interior. Queria que elas, mulheres, pudessem espiar a rua, sem ser vistas 

por nenhum atrevido: através das rótulas, das gelosias, dos ralos de convento, 
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pois só aos poucos é que as varandas se abriram para a rua e que apareceram 

os palanques, estes mesmo recatados, cobertos de trepadeiras. Queria a gente 

toda da casa, especialmente as senhoras e os meninos, resguardados do sol, 

que dava febre e fazia mal; do sereno; do ar encanado; das correntes de ar; do 

vento; da chuva; dos maus cheiros da rua; dos cães danados; dos cavalos 

desembestados; dos marinheiros bêbados; dos ladrões; dos ciganos. 

(FREYRE, 2004, p. 317) 

 

 Pontuemos que o resguardo do major também pode ser visto como traço de sua 

psicologia individual, se entendermos que a reserva em relação ao mundo representava para 

Tomás uma forma de lidar com a presumida traição da esposa, Fernanda, sendo uma tentativa 

do personagem de afastar dados “externos” que lhe escapassem (como a presença de homens 

fora de sua influência, que lhe pudessem “roubar” a filha, como lhe teriam “roubado” a 

mulher?), e possivelmente uma maneira de se desviar do “fantasma” de Fernanda.  

Seja como for, a narrativa ainda traz, como expressões do recolhimento que Tomás 

impunha a si e aos seus, a restrição dos contatos de Celestina, reduzidos – antes da chegada de 

Antero – aos poucos moradores da casa do major: além do proprietário e sua filha, lá habitavam 

o criado José, a criada Antônia, e Dolabela, um “enorme cão”. De acordo com o texto, Celestina 

vivia praticamente em um cárcere, tendo sido criada “na mais absoluta reclusão possível”, nas 

palavras de Antero ao coronel Bernardo, disso resultando a “monotonia de sua vida”, conforme 

diz o narrador (ASSIS, 2008, v.2, p. 957, p. 966), e seu estado de alienação, destacado nas 

passagens a seguir: 

 

[fala de Antônia, em conversa com Antero] Eu vim para esta casa há cinco 

anos; a menina tinha dez; era, como hoje, uma criaturinha viva, alegre e boa. 

Mas nunca tinha saído daqui; é provável que não tenha visto em sua vida mais 

de dez pessoas. Ignora tudo. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 963) 

 

[fala do major, respondendo à recusa inicial de Antero ao casamento com 

Celestina, sob a alegação de que, se ela não o amasse, a união seria um 

suplício] Suplício! Ora, aí vem o senhor com a linguagem lá de fora. Minha 

filha ignora até o que seja o amor; é um anjo na raça e na candura. (ASSIS, 

2008, v. 2, p. 950) 

 

Outro dado que atrela a figura de Tomás à sensibilidade do universo patriarcal é a 

autoridade, já no campo do autoritarismo, que o major julga possuir sobre os outros. 

Remontando mais uma vez a Freyre: 

 

[...] se salienta, como forma ou estilo de organização social, o sistema 

patriarcal: o de dominação da família, da economia e da cultura pelo homem 

às vezes sádico no exercício do poder ou do mando, embora o poder ou o 
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domínio ele o exerça menos como indivíduo ou como sexo chamado “forte” 

ou “nobre” do que como expressão ou representante do poderio familial. 

(FREYRE, 2004, p. 91) 

 

É manifestação da prerrogativa de autoridade do major Tomás o método coercitivo de 

que o personagem se vale para atrair Antero à sua chácara, mandando-o chamar pelo obediente 

criado José, e prendendo o médico dentro de sua casa até que o doutor decidisse aceitar por 

vontade própria a união com Celestina. No terreno da coerção, inscreve-se ainda o tratamento 

que o major dispende ao casamento da filha, na medida em que ele escolhe e convoca o noivo 

de Celestina. 

Sobre esse ponto, cabe observar que a união planejada por Tomás tem a feição do 

casamento por arranjo, típico do universo patriarcal, que foi explorado nas leituras anteriores: 

o major, na qualidade de pai, busca estabelecer o consórcio da filha por escolha dele, com vistas 

a consolidar o vínculo de sua família com a família de Antero, lembrando que o pai do médico 

fora amigo de Tomás. É importante ponderar, contudo, que esse casamento não seria pautado 

pelos interesses das duas famílias – até porque o pai de Antero já havia falecido, e quem acaba 

“lucrando” com o matrimônio é apenas o médico. É possível entendermos que, do ponto de 

vista do major, a união representaria mais uma atualização de laços afetivos de seu passado,22 

sendo Antero visto como contínuo em relação ao pai, de modo a ser percebido pelo major como 

digno da confiança necessária para se tornar marido de Celestina.   

Retomando a questão da autoridade de Tomás, podemos dizer que ela aparece de 

maneira mais deliberada na “monomania” do personagem – termo aludido no interior do texto 

–, caracterizada pela ideia fixa do major de que ele seria o anjo Rafael. Isso porque, apelando 

para essa “origem”, Tomás revela sua demanda pela subordinação alheia. Como exemplo disso, 

temos que, para o major, o pai de Antero merecia apreciação porque fora “obediente àqueles 

que têm uma origem no céu”, ou seja, a ele, Tomás. Encontramos outro exemplo na situação 

em que, invocando sua procedência “divina”, o major adverte Antero de que exigia respeito por 

ele e pela filha: “Meu caro senhor, respeite as pessoas do céu; quero um genro, não quero um 

tratante. Ora, cuidado!” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 949, p. 953). Também Celestina corrobora a 

crença do pai. Quando instada por Antero a responder se casava por vontade própria, ela diz: 

                                                           
22 O coronel Bernardo, o pai de Antero (também coronel) e o major Tomás foram companheiros no tempo da 
Independência do Brasil. Conforme depoimento de Bernardo, teriam sido tão apegados que ficaram conhecidos 
como os “três irmãos Horácios” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 965), em possível referência aos trigêmeos “Horácios”, 
defensores de Roma.  
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“Certamente que sim; gosto do senhor; além disso, meu pai quer, e quando um anjo quer...” 

(ASSIS, 2008, v. 2, p. 959).  

Até aqui, abordamos majoritariamente as características negativas do mundo do major 

Tomás. No entanto, a casa do personagem teve efeito “curativo” sobre Antero, pelos meios que 

buscaremos explorar.  

 

O anjo e o doutor 

 

 Na Bíblia, o anjo Rafael é citado apenas no Antigo Testamento, mas tradicionalmente 

se considera que ele seria, no Novo Testamento, o anjo que agitava as águas da piscina de 

Betesda, promovendo com isso a cura dos doentes que nela entrassem. Esse episódio aparece 

no quinto capítulo do Evangelho de São João, livro do qual o dr. Antero do nosso conto arranca 

uma página que lhe serviria de bucha para o cano da pistola com a qual pretendia se matar. 

Sendo assim, com um toque de ironia autoral, concatenando-se essa referência ao evangelho 

com o título do conto, encontramos desde o início da narrativa o prenúncio de que o anjo Rafael 

– no caso, o major Tomás – estaria interposto ao destino de Antero, trazendo-lhe potencialmente 

uma dimensão de cura: a “reforma” por que o médico passará ao ficar junto a Tomás. 

 Essa “reforma” é anunciada pelo próprio Antero, em conversa com Bernardo, como 

relata o narrador: “O coronel [Bernardo] ouviu atentamente a narração do moço [Antero]; ouviu 

também a confissão de que a entrada naquela casa [do major] fizera do doutor um homem bom, 

quando não passava de um homem inútil e mau”. Em diálogo posterior com Antero, Bernardo 

recupera essa perspectiva: “Compreendeu-me bem; eu não queria aludir à fortuna que veio 

encontrar aqui, mas a essa reforma de si mesmo, a essa renovação moral, que obteve com este 

ar [da casa do major] e na contemplação daquela formosa Celestina.” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 

965, p. 968). 

 É possível que, dentro do discurso do narrador, o termo “homem inútil”, com que Antero 

descreve sua figura passada, seja traduzível pela percepção de que o personagem era fraco 

(restando questionarmos o que faria de Antero “mau”, conforme ele próprio avalia). Como 

vimos, a fraqueza de Antero estaria vinculada à sua relação com o dinheiro, na medida em que 

tal característica impediria o personagem de resolver suas dívidas. As preocupações de Antero 

com questões materiais – que possivelmente o levaram ao endividamento, do qual resultaram 

mais preocupações materiais – é o “defeito” mais acentuado pelo narrador quanto ao 

personagem. Dizendo que o médico resistira à estranheza da casa de Tomás, julga o narrador:   
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Mas eu não posso ocultar que a resistência do rapaz era talvez menos sincera 

do que ele próprio pensava. A perspectiva da riqueza disfarçou por algum 

tempo a singularidade da situação. 

[...] 

Valia-lhe, porém, que, apesar dos receios, a sua imaginação trabalhava 

sempre; e era de ver o quadro que ela desenhava no futuro, os castelos que 

construía no ar; credores pagos, casas magníficas, salões, bailes, carros, 

cavalos, viagens, mulheres enfim, porque nos sonhos do dr. Antero havia 

sempre uma ou duas mulheres.23 (ASSIS, 2008, v. 2, p. 951) 

 

 Ainda conforme o narrador, mesmo em processo de transformação, Antero continuaria 

se atendo às considerações materiais: 

 

O dr. Antero recusou ir ver a riqueza, mas pede a verdade que se diga que a 

recusa era simples formalidade. A atmosfera angélica da casa já o tinha 

melhorado em parte, mas havia nele ainda uma parte do homem, e do homem 

que passara a metade da vida em dissipações de espírito e sentimento. (ASSIS, 

2008, v. 2, p. 956) 

 

O narrador coloca para si a função de comentar as mudanças de Antero, marcando as 

“verdades” e “inverdades” desse percurso, até chegar à sua conclusão:  

 

Para matar o tempo o rapaz abriu um dos livros que estavam sobre a mesa. 

Acertou de ser Paulo e Virgínia;24 o doutor nunca havia lido o celeste 

romance; o seu ideal e a sua educação o afastavam daquela literatura. Mas 

agora tinha o espírito preparado para apreciar páginas tais; sentou-se e leu 

rapidamente metade da obra.25 (ASSIS, 2008, v. 2, p. 962, grifo meu) 

 

Tendo em vista que o problema capital de Antero seria o fato de que ele se atinha ao 

mundo material, a “solução” para o personagem seria se “espiritualizar”. É nesse sentido que o 

universo do major atua sobre Antero, na medida em que lhe possibilita experimentar 

sentimentos que nunca haviam sido despertados nele, como amor, remorso e gratidão: “E assim 

como tinha tido naquela casa o primeiro amor, e o primeiro remorso, teve ali a primeira lágrima, 

uma lágrima de gratidão pelo fiel criado” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 958). 

                                                           
23 Note-se que, na passagem, mulheres e bens materiais são colocados na mesma ordem de questões. 
24 Referência ao romance Paul et Virginie (1789), de Bernardin de Saint-Pierre. 
25 Observemos que a “reforma” de Antero é acompanhada pela transformação do gosto do personagem no que 
diz respeito à literatura. Antes de ter o “espírito preparado”, Antero escolhera para ler, dentre os livros que 
ficavam sobre a mesa do quarto a ele destinado na casa do major, um romance de Walter Scott. Segundo o 
narrador, o “rapaz, educado com o estilo de telegrama de Ponson du Terrail, adormeceu logo à segunda página” 
(ASSIS, 2008, v. 2, p. 951). 
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Atentemos para os elementos que levam Antero a se apaixonar por Celestina, 

vivenciando assim seu “primeiro amor”. No dia em que o médico é apresentado à filha do major, 

fica impressionado, conforme descreve o narrador: 

 

Era, com efeito, um rosto angélico; transluzia-lhe no semblante a virgindade 

do coração. Os olhos serenos e doces pareciam feitos para a contemplação; os 

cabelos louros e caídos em cachos naturais assemelhavam-se a uma auréola. 

A tez era alva e finíssima; todas as feições eram de uma harmonia e correção 

admiráveis. Rafael podia copiar dali uma de suas virgens. 

Vestia-se de branco; uma fita azul, presa à cintura, delineava-lhe o talhe 

elegante e gracioso. 

[...] 

O doutor não tirava os olhos dela. No espírito superficial daquele homem 

entrava a descobrir-se uma profundidade. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 951-952)  

 

 Sem entrarmos no mérito da ideologia eurocêntrica e elitista que subjaz a essa imagem 

“angélica” de Celestina, podemos dizer que a noção de “pureza”, no sentido da inexperiência, 

é o que rege a percepção de Antero sobre a filha do major. Como aspectos associados à 

inexperiência de Celestina, aparecem na narrativa sua “descuidosa simplicidade”, sua 

“singeleza tão agreste”, que chega a fazer Antero corar, bem como a “confiança” da 

personagem, sobre a qual diz o narrador: “Celestina olhava para ele [para Antero] com essa 

confiança da inocência e do pudor, essa confiança de quem não suspeita o mal e só conhece o 

bem.” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 952-959). Como possível extensão da impressão de “confiança” 

que a filha do major transmitia, Antero também tinha a sensação de ter encontrado franqueza 

no mundo de Tomás, indicada por seu pensamento: “era tudo tão franco naquela casa” (ASSIS, 

2008, v. 2, p. 955). 

Nesse quadro, a situação de reclusão em que o major pusera a filha, se, por um lado, a 

levara à alienação, conforme vimos anteriormente, por outro, preservara nela traços positivos, 

que encantaram Antero: a simplicidade e a possibilidade de ter confiança. Aliás, foi por 

reconhecer que lhe davam confiança na casa de Tomás, à qual poderiam suspeitar que ele não 

fizesse jus, que Antero conheceu lá seu “primeiro remorso”. Em certa ocasião, tendo o médico 

beijado a mão de Celestina, fora repreendido por Tomás. O major insinuara que o ato de Antero 

poderia ter sido malicioso, e exigira respeito. No dia seguinte, o médico soubera que Tomás 

tivera soluços à noite, e acordara abatido. Atribuindo esse estado do major à desconfiança que 

sua ação do dia anterior provocara, Antero sentira-se culpado, tendo remorso.  

Por fim, retomemos que a “primeira lágrima” do personagem também é posta na conta 

do major Tomás. Sabemos que Pedro, o criado de Antero, fora o único que lhe encomendara 

uma missa quando todos acreditavam que o médico estava morto. Tomando conhecimento 
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disso, Antero sentira-se grato a Pedro, chorando. É possível entendermos que esse episódio, 

apesar de ter sido motivado por algo que ocorrera fora da chácara na Tijuca, se ligaria a Tomás 

na medida em que, sem passar pelo processo de “reforma” que a casa do major lhe inspirara, 

Antero não teria sido capaz de apreciar a conduta do criado.    

No balanço de tudo isso, é possível afirmar que a habitação do major Tomás trouxe 

antídotos às más experiências de Antero: contra a “mundanidade” do médico, deu-lhe 

“espiritualização”; contra o “desregramento” de sua vida de dívidas na cidade, simplicidade;26 

contra a indiferença do mundo citadino, sentimento de confiança e gratidão. Ao mesmo tempo, 

porém, o universo do major tinha seus males: a mesma reclusão que protegera Celestina da 

maldade a apartara da vida social, na qual ela precisava ser inserida, pois do contrário poderia 

ficar louca como o pai – e sem recurso para ser auxiliada na ausência dele, problema que mesmo 

em sua loucura o major pressente, abrindo exceção à presença de Antero em sua casa para 

conseguir casar a filha. Nesse ponto, o papel de “salvador”, que primeiramente coubera a Tomás 

em relação a Antero, recai sobre o médico, que deverá ajudar Celestina a se socializar.    

Além da reclusão, outro problema relativo ao mundo de Tomás é a autoridade que o 

major se arroga, como se observou anteriormente. Esse aspecto, porém, não chega a gerar 

tensão, visto que já aparece dissolvido na trama. Isso porque, posto em grau de loucura, o 

comportamento autoritário do major não é digno de crédito. E também porque as ações de 

Tomás vão sendo dissociadas do campo da coerção. O “método” de prender Antero para mantê-

lo na casa, por exemplo, revela-se desnecessário, na medida em que o que convence o médico 

a aceitar as propostas do major não é o uso da força, mas a promessa de fortuna, a “pureza” de 

Celestina, e mesmo o tratamento “obsequioso” que, mesmo refém, ele recebe em sua estada na 

                                                           
26 Cabe apontar que um contraste entre a vida “desregrada” da cidade e a sensibilidade – digamos – “mais 

reservada” da vida patriarcal é colocado também no conto “Luís Soares” (1869), de Machado de Assis, publicado 
no Jornal das Famílias sob o pseudônimo “J.J.”. Na obra, os hábitos noturnos, um aspecto das possibilidades do 
cotidiano citadino, aparecem associados à “degeneração” de Luís Soares, frequentador do teatro Alcazar (ver 
MENEZES, 2007), local onde o personagem encontra-se com seus amigos “pândegos”. Sendo um “mau 
elemento”, Soares quer se aproveitar de Adelaide, casando-se com ela por interesse. O major Vilela, tio de 
Adelaide e de Soares, auxilia a moça a não realizar o casamento. Luís Soares, abandonado e pobre, suicida-se, 
sendo sua morte tratada com veleidade pelos “amigos”.  

Diz o narrador, ao abordar o major Vilela – que morava com a sobrinha Adelaide e uma velha parenta, 
dona Antônia: “A sua vida era patriarcal. Importando-se pouco ou nada com o que ia por fora, o major entregava-
se todo ao cuidado de sua casa, aonde poucos amigos e algumas famílias da vizinhança o iam ver, e passar as 
noites com ele” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 31). Os hábitos caseiros da vida “patriarcal” do major levam-no a ser 
atencioso com Adelaide, tornando-o capaz de protegê-la. Nessa ordem de ideias, a família de inspiração 
patriarcal ofereceria uma barreira contra o mundo desordenado de fora das fronteiras da casa, no qual Soares 
se “perdera” – ao passo que Adelaide, também sobrinha do major, tendo se mantido sob o domínio do tio/da 
casa, fica “salva”.  
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Tijuca – tal como se vê nesta passagem, na qual, sem ainda ter conhecido Tomás, Antero 

conversa com José, o criado do major: 

 

– Mas, enfim, estou ansioso por falar a esse major que não conheço, e que me 

tem preso sem que eu saiba por que motivo. 

– Preso! – exclamou o criado. – O senhor não está preso; meu amo quer falar-

lhe, e por isso é que eu o fui chamar; deu-lhe quarto, cama, dá-lhe um almoço; 

creio que isto não é tê-lo preso. 

[...] 

Cada minuto que passava era para o desgraçado moço um século de angústia. 

O que mais o torturava eram precisamente aquelas atenções, aqueles 

obséquios sem explicação possível, sem presumível desfecho. 

[...]  

Às nove horas o criado voltou trazendo numa bandeja um almoço delicado e 

apetitoso. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 947) 
 

Tome-se como mais um exemplo dessa “dissipação” da coerção a ideia de que, não 

tendo Antero uma orientação para sua vida (já que a princípio estava disposto a se matar), as 

intenções do major sobre ele adquirem, digamos assim, mais a feição de benefício do que de 

imposição: aceitando como rumo o casamento com Celestina, Antero recebe o dinheiro de que 

precisava para sanar suas dívidas, e “ganha” uma mulher por quem além de tudo se apaixona, 

e que lhe corresponde. Aliás, o amor de ambos retira do palco a violência que os pusera em 

contato: eles se casam porque querem, e não pelo desejo do major de os unir – desejo que, não 

esqueçamos, Tomás estava disposto a pôr em prática por qualquer meio, seja obrigando a filha 

(recurso embutido na ideia que ele incute em Celestina de que sua vontade, sendo a de um anjo, 

deveria se cumprir), seja encarcerando Antero. Mas o texto nos conduz menos a essa última 

imagem autoritária do major do que a esta, expressa pelo narrador: “aquele pobre velho demente 

que lhe dava [a Antero] mulher e fortuna” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 959).    

Diga-se, a propósito, que “O anjo Rafael” busca expurgar de seu quadro as relações de 

poder em geral, haja vista o fato de os criados, na narrativa, serem representados como 

obedientes e devotados,27 não por subordinação, mas em nome da honra própria, ou da bondade. 

                                                           
27 Essa representação do criado devotado pode nos remeter à representação do escravo generoso que Joaquim 
Nabuco traça no capítulo “Massangana”, de Minha formação. A partir de sua experiência na infância, o autor 
acredita que, em determinados tipos de relações escravistas brasileiras, “tanto a parte do senhor era 
inscientemente egoísta, tanto a do escravo era inscientemente generosa” (NABUCO, 1947, p. 161). Para ele, teria 
havido uma “espécie particular de escravidão” que teria criado condições para essa generosidade, e que 
possivelmente só teria se dado em um contexto específico, pois, conforme diz Nabuco: “Também eu receio que 
essa espécie particular de escravidão tenha existido sòmente em propriedades muito antigas, administradas 
durante gerações seguidas com o mesmo espírito de humanidade, e onde uma longa hereditariedade de relações 
fixas entre o senhor e os escravos tivessem feito de um e outros uma espécie de tribo patriarcal isolada do 
mundo.” (NABUCO, 1947, p. 161-162). Observe-se a afinidade entre a ideia de uma “tribo patriarcal isolada”, 
condição de uma “escravidão generosa”, e o mundo do major Tomás. A esse propósito, mencionemos que 
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Assim, José, criado do major, não aceita a tentativa de suborno de Antero – que se amedrontara 

ao chegar à casa de Tomás, e queria ajuda para fugir –, seguindo, por honra, fiel ao “amo”: 

 

– [fala de Antero] Tenho aqui cinquenta mil-réis à tua disposição, e amanhã 

posso dar-te mais cinqüenta, ou cem, ou duzentos; em troca disto peço-te que 

arranjes meio de me pôr fora desta casa. 

– Impossível, senhor – respondeu o criado sorrindo –; eu só obedeço a meu 

amo. 

– Sim; mas teu amo nunca virá a saber que eu te dei dinheiro; tu podes dizer-

lhe que a minha fuga foi devida a um descuido, e deste modo ficamos ambos 

salvos.  

– Eu sou honrado; não posso aceitar o seu dinheiro. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 

948, grifo meu) 

 

 Já Antônia, criada de Celestina, por ser, de acordo com o narrador, “o tipo da bondade 

e da dedicação”, e por considerar que Celestina era “mais do que ama, era uma espécie de filha 

criada na solidão” (ASSIS, 2008, v.2, p. 960, p. 963), esforça-se para auxiliar a filha do major, 

buscando persuadir Antero de que a moça não era louca, e precisava da ajuda do médico para 

escapar da casa do pai. Note-se, aqui, que a conduta de Antônia, além de ser explicada por sua 

bondade, também poderia ser justificada por certo grau de empatia da personagem com 

Celestina, na medida em que ambas viviam isoladas na casa de Tomás.  

 Não nos esqueçamos de que Pedro, criado de Antero, também mostra “devoção” ao 

“amo”, mas em sintonia diferente da de José e Antônia. Depois de ter “paternalmente” recebido 

dinheiro do “amo” para passar a noite fora enquanto o doutor iria se suicidar, Pedro 

encomendara a missa que despertara gratidão em Antero, pois, conforme o narrador, “ainda 

comovido com a dádiva dos cinquenta mil-réis, achou que cumpria um dever sufragando a alma 

do amo” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 958). Assim, diferentemente dos casos anteriores, a ação de 

Pedro não resultara apenas da iniciativa do personagem, mas também de uma contrapartida 

financeira de Antero – até porque, era regido pelo aspecto material que o médico costumava se 

relacionar com as pessoas antes de seu “estágio” na casa do major. Porém, no limite, o que 

motiva Pedro é também um dado interno: o senso de dever, que não se explica por um sistema 

de recompensas, já que Antero estaria morto. 

 Considerando esses apontamentos, é possível observar que “O anjo Rafael” traz uma 

solução – por assim dizer – “otimista” para os impasses da sociedade em transição que, como 

viemos explorando, Machado de Assis abordava em seus contos da década de 1860. Qual seja: 

                                                           
Nabuco cita, em “Massangana”, A cabana do pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe, romance norte-americano 
que, conforme apontado por Hélio de Seixas Guimarães, teve impacto sobre as representações do escravo e da 
escravidão na literatura brasileira oitocentista, figurando o escravo como mártir (GUIMARÃES, 2013). 
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depurado do autoritarismo e “salvo” da reclusão, o universo patriarcal ensinaria bons valores – 

simplicidade, confiança, gratidão –, que combateriam os “vícios” da cidade – excessos 

materiais, falta de vínculo entre as pessoas. O texto não chega a ser inteiramente passadista, 

visto que não defende um retorno à sociabilidade patriarcal – apreendida de forma 

descaracterizada, posta no campo da loucura, e usada mais como base de empréstimos para se 

imaginar um mundo ideal. No fim das contas, o ambiente do “mundo ideal” é o centro populoso 

da cidade do Rio de Janeiro, para o qual Antero volta de espírito mais preparado, levando 

Celestina. Mas isso não deixa de representar uma espécie de tributo à sensibilidade patriarcal, 

da qual o médico extraíra inspiração para sua “reforma” espiritual. 

 

I.4 – Sobre algumas narrativas da década de 1870 

 

 Procurou-se mostrar, a partir das leituras desenvolvidas até aqui, que, em seus contos 

da década de 1860, Machado de Assis buscou defender uma transição moderada, sem ofensa à 

autoridade paterna, do modelo familiar patriarcal para o paradigma burguês de uniões. No fim 

desse período, em “O anjo Rafael”, o universo social patriarcal é posto na esfera do pretérito, 

na medida em que se concentra na figura de um “pobre velho demente”, e é passível já de 

“homenagem”.  

 Podemos entender que “O anjo Rafael” expressa uma aposta na superação do universo 

patriarcal, aposta que ainda se faz presente em contos machadianos da década de 1870. Em 

algumas dessas narrativas, Machado de Assis retoma o casamento por arranjo familiar, 

colocando-o como um traço de relações passadas a ser reparado. É o que depreendemos, por 

exemplo, de “A última receita”, publicado no Jornal das Famílias, em 1875, sob o pseudônimo 

“J.J.”. 

No texto, a viúva Lemos, ou d. Paula, adoecera. Segundo o narrador, em sendo ela jovem 

(24 anos), bonita, e possuindo alguns bens, só poderia querer se desapegar da vida por saudades 

do marido. Contudo, d. Paula, nos termos do próprio narrador, havia se casado por “um arranjo 

de família e dele próprio [do esposo]”, de modo que “não deu ao marido nem estima nem amor” 

(ASSIS, 2008, v.2, p. 1354). Chamam um médico para tratar da viúva Lemos, o dr. Avelar. Ele 

posterga o tratamento, porque se interessa por d. Paula, e vice-versa. Ao final, o médico oferece 

o casamento como “última receita” para extirpar os males da viúva.  
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Assim, a viuvez representa, na obra, um porvir positivo, a possibilidade de se estabelecer 

uma união volitiva e benéfica, em contraste com a nociva forma de união da família patriarcal.28 

O conto machadiano “O passado, passado” (publicado em 1876, no Jornal das Famílias, sob o 

pseudônimo “Lara”) traz abordagem similar a essa, adicionando ao tema do segundo casamento 

de uma viúva, mais feliz que o primeiro, a ideia de que não seria produtivo revolver o passado.  

Na narrativa, o oficial da marinha Luís Pinto, viúvo, encontra-se com a também viúva 

Madalena. No passado, ambos foram namorados, tendo tido “paixão séria e forte”. Contudo, o 

pai da moça fora contrário ao consórcio, e, embora Luís tivesse insistido em se encontrar e em 

se comunicar com Madalena, e ela tivesse usado, nos termos do narrador, “todas as armas que 

lhe inspirava o coração” – como “os rogos, as lágrimas, a reclusão, a abstinência de alimentos” 

– para convencer seu pai (ASSIS, 2008, v. 2, p. 1463), a vontade do pai vencera.  

Ao rever Madalena, Luís julga que esse amor interrompido, não encontrando mais 

obstáculos – pois ambos agora eram viúvos –, podia ser retomado. Mas, segundo o narrador, 

devido a sua fraqueza, Luís não faz diretamente o pedido de casamento a Madalena, dando 

espaço para que ela se casasse com Álvares, médico do norte. Luís não se abala com esse 

desfecho. 

O narrador sugere como “moralidade” do conto a ideia de que não se ama sempre o 

mesmo objeto, e de que o homem pode fazer sacrifícios por uma fortuna que, mais tarde, poderá 

ver partir sem ressentimentos. Dentro da leitura proposta, podemos entender que a história 

carrega também a seguinte “lição”, destinada àqueles que foram frustrados em seu desejo de 

casar por amor: tentar reviver uma paixão do passado poderia ser mais frustrante do que mantê-

la no passado (no caso, porque Luís revelara-se um fraco, destoando da figura que Madalena 

fizera dele quando jovem), podendo ser mais produtivo, para se recuperar de um casamento 

infeliz, apostar em uma vida nova (como Madalena fizera ao se casar com Álvares). 

Mas, ao mesmo tempo em que apresentava o casamento eletivo como uma forma de 

união desejável em suas tramas, Machado de Assis, em algumas narrativas da mesma época, 

colocava-lhe um senão: a dificuldade dos mais jovens em se libertarem dos mais velhos. Esse 

                                                           
28 Nesse sentido, vale a menção a “Quinhentos contos” (publicado no Jornal das Famílias em 1868, sob a 
assinatura de “Otto”), embora não esteja consolidado que esse texto seja de autoria de Machado de Assis, pois 
não consta da listagem de Galante de Sousa (1955), e foi compilado apenas por Magalhães Júnior. Seja como for, 
a assumirmos que se trata de uma obra machadiana, “Quinhentos contos” seria dos primeiros textos do autor a 
tratar a condição da viúva como possibilidade de recomeço, de reparação para um casamento não eletivo. Na 
obra, a viúva Helena passa por uma série de obstáculos para conseguir se casar com Máximo, a quem ela amava, 
em contraste com o que se dera em relação a seu primeiro marido. Nas palavras da própria Helena a Máximo: 
“O meu primeiro casamento foi uma aliança de família, e um motivo de gratidão; respeitei meu marido, não o 
amei. O que eu lhe dava era um coração virgem” (ASSIS, 1956b, p. 135). 
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problema aparece em “Longe dos olhos...” e “D. Mônica” – ambos de 1876 –, sendo 

“explicado”, nos dois casos, pelo fato de que os jovens de elite figurados nessas obras não 

tinham energia, e por isso, depreende-se, não faziam jus à possibilidade de autonomia que 

teriam fora da constituição familiar patriarcal. 

“Longe dos olhos...” foi publicado no Jornal das Famílias, com a assinatura de 

“Machado de Assis”. No conto, o comendador Aguiar queria que seu filho, o bacharel João 

Aguiar, se tornasse político, e achava que casá-lo com Serafina, filha de um desembargador, 

facilitaria a tarefa. O pai de Serafina, por sua vez, estava de acordo com esse casamento, pois 

tinha interesse na herança do comendador. Assim, diz o narrador que, embora Serafina e João 

não se amassem, “o plano e não sei se também o interesse dos pais é que eles se amassem e se 

casassem” (ASSIS, 2008, v.2, p. 1426).  

Ocorre que João gostava de Cecília, frustrando os “cálculos conjugo-políticos ou 

político-conjugais” do pai (ASSIS, 2008, v.2, p. 1428). Sabendo disso, o comendador Aguiar 

argumenta que a família de Cecília era mal falada, que a moça não tinha o dote à altura de João, 

e ainda ameaça renegar o filho caso ele insistisse em ficar com ela. Quanto a Serafina, gostava 

de Tavares, mas não “se atreveu a dizê-lo ao pai” (ASSIS, 2008, v.2, p. 1429), preferindo 

recorrer ao auxílio da mãe, que não consegue dissuadir o marido. Para se conformar, Serafina 

lembra que algumas amigas venceram os pais pela tenacidade, e guarda a esperança de que João 

se casasse com outra. 

Embora João e Serafina estivessem dispostos a resistir aos pais, ainda que, ao menos no 

caso dela, de forma pouco combativa, seus pretendentes não contribuem para essa disposição. 

Tavares deixa de frequentar a casa de Serafina, alegando como motivo a hostilidade do pai da 

moça (e o narrador o condena por isso, insinuando que a atitude correta de Tavares teria sido 

redobrar seus cuidados com o desembargador). Cecília, por sua vez, vai para a “roça” (nas 

palavras do narrador) a mando do pai, confiando na “constância” de João e no auxílio das 

confidências do namorado a Cecília para não ser esquecida.  

Distanciados de seus pares, João e Serafina se aproximam e acabam se apaixonando um 

pelo outro, casando-se. Assim, a fraqueza de Tavares e Cecília frente aos mais velhos – Tavares 

deixa-se intimidar pelo pai de Serafina; Cecília vai para a “roça”, cedendo sem resistência à 

vontade de seu pai – culmina em que o plano inicial dos quatro jovens da trama perde sua força, 

levando a que a situação, por falta de opção mais consistente, acabe se arranjando conforme o 

projeto dos pais de João e Serafina.  

“D. Mônica” (publicado no Jornal das Famílias, sob o pseudônimo “Lara”) também 

aborda a falta de energia dos jovens de elite, sobre a qual o narrador mostra-se incomplacente. 
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A história se passa em 1857, e se desenvolve a partir da morte de Matias do Nascimento. Matias 

deixa um testamento no qual declara o sobrinho, Gaspar, seu herdeiro universal, com a condição 

de que se casasse com d. Mônica, mulher de 60 anos, tia de Matias – caso Gaspar não realizasse 

essa união, o dinheiro ficaria com d. Mônica. Gaspar, contudo, namorava Lucinda, e estava 

inicialmente disposto a abrir mão da herança para ficar com ela, até porque, não desejava se 

casar com uma “velha”.  

Sabendo que Gaspar não ficaria com o dinheiro do tio, o pai de Lucinda decide se opor 

à união dele com a filha. Gaspar vai se lamentar disso com d. Mônica. O bom tratamento que 

ela lhe dispende, o fato de que Gaspar perdera o emprego, o valor da herança em si e a 

desistência do pai de Lucinda fazem com que Gaspar incline-se a ficar com a tia-avó.  

Mesmo depois que o pai de Lucinda cede, Gaspar casa-se com d. Mônica. Lucinda fica 

triste, mas rapidamente arranja outro casamento. Diante desse desenlace, diz o narrador: “Não 

era melhor que todos começassem por aí? Poupavam a si próprios alguns desgostos, e a mim o 

trabalho de lhes contar o caso.” (ASSIS, 2008, v.2, p. 1487). 

Temos, assim, que a vontade de Gaspar e Lucinda não tem força, sucumbindo ambos 

aos primeiros obstáculos que se apresentam. Frente a algumas adversidades, Gaspar logo se 

convence de um casamento que inicialmente lhe repugnava, e Lucinda não perde tempo 

repensando o romance que vivera com ele, pois conquista na sequência um novo pretendente.  

Nesse quadro, é possível imaginarmos que a trama, embora se situe no passado, revela 

decepção com o desenvolvimento contemporâneo (a 1876) de mudanças sociais provavelmente 

esperadas por Machado de Assis: o casamento por escolha individual, de feitio burguês, que a 

princípio associava-se a uma desejável autonomia dos filhos e à possibilidade de igualdade 

entre classes sociais distintas (como vimos na análise de “A pianista”), poderia ter se 

desdobrado, na percepção do escritor, em uma demanda de ocasião para jovens de elite sem 

força de decisão, como Gaspar e Lucinda – e o quarteto de “Longe dos olhos...”. Daí, talvez, o 

tédio com a situação posta em “D. Mônica”, revelado no comentário final do narrador sobre a 

história: pouco de novo trouxera o novo modelo de união, já que, no limite, as proposições dos 

mais velhos continuavam mais assertivas (prevalece o desejo do tio de Gaspar – e, em “Longe 

dos olhos...”, o dos pais de João e Serafina); além disso, o interesse continuava podendo ser um 

fator determinante para os casamentos (assim é para Gaspar – e também para os pais do casal 

central de “Longe dos olhos...”).  

Em “Um para o outro”, conto publicado já no final da década de 1870, a ideia de que a 

sensibilidade familiar patriarcal não fora superada é abordada de forma mais explícita. A falta 

de energia dos filhos para se autonomizarem é também o mote da narrativa, mas, desta vez, não 
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há casamento arranjado, nem sequer um pai presente. Henriqueta e Julião, os dois irmãos em 

que o texto se centra, ficam presos à memória do pai já morto, temendo desobedecer o que 

entendem ter sido o último desejo dele: a manutenção – digamos – de um “círculo familiar 

fechado”. Assim, não adquirindo força para se oporem ao fantasma da autoridade paterna, os 

irmãos desperdiçam bons pretendentes, impossibilitando-se de sair de sua “família original” e 

criar famílias novas. 

 

I.5 – “Um para o outro”: reforma frustrada 

 

 “Um para o outro” foi publicado originalmente no periódico A Estação, em 1879, sob a 

assinatura de “M. de Assis”.29  Logo no início do texto, o narrador apresenta a frase que 

dominará os acontecimentos – e com a qual a intriga é encerrada –, ouvida “com religioso 

respeito” pelos irmãos Henriqueta e Julião: “– Vivam um para o outro – foi a última palavra do 

coronel Trindade no leito de morte” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 11). 

 O coronel, pai dos dois irmãos, falecia em 1862, em sua casa no Engenho Velho, 

construída alguns anos antes. Trindade morrera com pouco mais de 50 anos, e era viúvo desde 

os 40. Na ocasião em que mandara fazer a casa, um amigo seu, o desembargador Tinoco, 

brincara com o coronel, insinuando que a nova construção indicava o desejo de um novo 

casamento, ao que Trindade replicara: “a minha idéia é cair com a casa, cairmos de velhos” 

(ASSIS, 2008, v. 3, p. 11).  

 A resposta do coronel, somada à perspectiva de que ele preservava a memória da esposa, 

“nunca deslembrada”, sugere que o personagem refutava a constituição de uma vida nova. Esse 

pode ser um dos fatores que levaram Henriqueta e Julião a interpretarem as palavras finais do 

pai sem mediações simbólicas, não como uma recomendação de que não perdessem o afeto – 

entendimento dificultado, aliás, pela radicalidade dos termos do coronel –, mas como uma 

ordem para que deixassem intocado o mundo preservado por Trindade.30 Ou seja, para que 

mantivessem a família intacta – tanto quanto possível na ausência do coronel –, vivendo apenas 

entre eles, “um para o outro”, sem que nenhum elemento lhes perturbasse o laço indesatável. 

 A perspectiva de que os irmãos se sentiam atados ao universo do pai começa a se 

delinear na segunda seção do texto, em que somos informados dos fatos que se sucederam à 

                                                           
29 Para a leitura, foi consultado o texto tal como reproduzido na obra completa de Machado de Assis, editada 
pela Nova Aguilar (ASSIS, 2008, v. 3, p. 11-26). 
30 Diga-se, de passagem, que o nome do coronel já cria a atmosfera da tríade indissociável que os irmãos julgam 
dever sustentar: o pai, Julião e Henriqueta. 
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morte de Trindade. Henriqueta e Julião passaram a viver com uma tia,31 deixaram a princípio a 

casa de Engenho Velho, e três meses depois voltaram para lá, segundo o narrador: “menos por 

motivo econômico que de piedade filial. Queriam ter presente a lembrança do pai (...)” (ASSIS, 

2008, v. 3, p. 13).  

 Julião era estudante de engenharia quando o pai falecera, não tendo ainda, conforme o 

narrador, “posição ou emprego, de onde tirasse a subsistência, se a precisasse ganhar” (ASSIS, 

2008, v. 3, p. 11). Contudo, sendo o coronel abastado e econômico, havia deixado recursos aos 

filhos, de modo que Julião conseguira se formar, na sequência alcançando nomeações do 

governo. Desse modo, o “motivo econômico” não seria justificativa para que o personagem não 

conquistasse uma vida independente, e podemos supor que também Henriqueta não teria razão 

prática para se apegar à vida com o irmão, na medida em que não lhe faltaria a “condição de 

sucesso” de uma mulher oitocentista: dote para um bom casamento. 

Esse era o contexto em que os irmãos viviam no ano de 1864 – já passados quase dois 

anos da morte do coronel –, quando Fernandinha e Pimentel aparecem em suas vidas. Tendo 

posses e sendo jovens (quando Trindade morrera, Henriqueta contava 18 anos, e Julião 20), os 

irmãos tinham – digamos – o caminho livre para arranjarem pretendentes. A situação social dos 

outros dois jovens, por sua vez, não deixava de fazer deles “bons partidos”. 

Pimentel era bacharel, fora promotor público no sertão da Bahia, e queria integrar a 

Câmara dos Deputados, ambição que, de acordo com o narrador, “não destoava da pessoa e dos 

talentos, antes parecera seu natural caminho” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 13). Considerando esse 

comentário do narrador, o personagem pareceria ter, portanto, futuro promissor, ao que se 

somariam outros predicados: “mostrava-se discreto e lido, sem afetação, nem temeridade, 

dizendo somente o que sabia, e dizendo-o com a modesta segurança do saber”. Tais foram as 

características que impressionaram Julião, mas havia outras que falaram a Henriqueta: os olhos 

de Pimentel seriam, para ela, “singularmente graciosos e dignos de estima”, e o rapaz possuiria 

“aquele gênero de atenção delicada, que melhor fala ao espírito das mulheres” (ASSIS, 2008, 

v. 3, p. 14). 

Quanto a Fernandinha, vizinha dos irmãos e amiga de Henriqueta, de acordo com o 

narrador: 

era uma moça de vinte anos, alegre e inquieta como uma andorinha. Chamava-

se Fernanda, era filha do comendador Silva, que fora empregado antigo e 

conceituado, em um dos bancos da corte, e morrera dois anos antes. O 

comendador deixou alguma coisa à família, que podia viver assim a coberto 

                                                           
31 Há uma confusão em relação ao nome dessa tia – mulher de aproximadamente 50 anos, parenta por parte da 
mãe de Henriqueta e Julião –, a quem o narrador chama primeiro de d. Antonica, e depois de D. Lúcia.  
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de necessidades; e, porque a mãe tinha economia e prudência, era difícil que 

tais necessidades sobreviessem nunca. 

Fernandinha, que assim lhe chamavam a família e os amigos, era mui graciosa 

e elegante. Não tinha a beleza que impõe, nem a que enleva, nem a que faz 

cismar; o tipo era o da comum gentileza – um pouco de beauté du diable.32 

Mas, além desta vantagem, que não era pouca, tinha as qualidades morais, que 

eram boas e sãs. [...] De aparência galhofeira e frívola, escondia um coração 

bom, companheiro, e até alguma coisa mais, porque lance houve em que ela 

deu mostras de muita constância e resolução. (ASSIS, 2008, v. 3, p. 20) 

 

Fernandinha e Julião se apaixonam, e Henriqueta e Pimentel também se apaixonam. 

Aparentemente, não haveria empecilhos para que os dois pares se unissem. Mas Henriqueta e 

Julião, presos à sua interpretação das últimas palavras de Trindade, não se permitem expressar 

seus afetos, impedindo esse desfecho, conforme buscaremos apreender. 

 

Perda de tempo 

 

Quando Julião o conheceu, Pimentel estava na corte a passeio, acompanhando um 

parente do primeiro. Na sequência, Pimentel encontrou Julião, junto a Henriqueta e à tia, no 

teatro, e depois em uma loja na rua do Ouvidor. Pimentel impressionou Henriqueta, mas, como 

ele logo foi para São Paulo, a moça o esqueceu. Pimentel voltou à corte; porém, na condição de 

que regressaria à sua província natal. Henriqueta, que já não havia gostado da primeira ausência 

do moço, pôs-se ansiosa por saber em quanto tempo ele partiria, do que lhe resultou um estado 

de espírito disperso e, como consequência disso, uma rusga com Julião. 

Esse quadro indica que Henriqueta se interessara por Pimentel, ideia que o narrador 

corrobora, mas a moça acaba tratando seus sentimentos como uma dor de cabeça que passara 

“para sempre”, e começa a agir com distanciamento em relação a Pimentel. Assim, quando ele 

vai informá-la de que ficaria alguns meses longe da corte, com o provável intuito de sondar se 

Henriqueta lhe tinha algum apreço, é recebido com frieza, reclamando: “Perco meu tempo! não 

me ama.” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 18). 

O episódio traduz as disposições que dominarão os dois personagens ao longo de toda 

a narrativa: mesmo depois que se estabelece definitivamente no Rio de Janeiro, Pimentel não 

“perde seu tempo” em tentar uma aproximação com Henriqueta, enquanto Henriqueta se 

esforça por abafar suas emoções, às quais, no entanto, procura dar vazão por atuações 

inconscientes e pela palavra cifrada. 

                                                           
32 De acordo com o dicionário eletrônico de francês Larousse, “beauté du diable” é uma expressão que se 
refere ao frescor e ao encanto efêmero da juventude (LAROUSSE, 2016). 
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Assim, não querendo deixar emergir o fato de que gostava de Pimentel, Henriqueta, 

mesmo sem saber que Julião e Fernandinha se amavam, buscava atrelá-los, o que poderia ser 

uma forma encontrada pela moça para afastar de si o irmão sem se indispor com ele, com isso 

deixando seu terreno livre para ficar com Pimentel. Nesse sentido, quando possível, Henriqueta 

deixava o irmão e Fernandinha sós, e, na ausência da amiga, “tinha-lhe o nome e repetia-o muita 

vez espreitando no rosto de Julião o sinal de uma comoção qualquer” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 

23). 

Em momento posterior da narrativa, a ideia de unir Fernandinha e Julião vem à 

consciência de Henriqueta, tornando-se um plano da personagem. Em certa ocasião, por 

“chasco”, Fernandinha dissera que gostava de Pimentel. O gracejo levara Fernandinha a cogitar 

em simular um namoro com ele, com o intuito de despertar ciúme em Julião. Não se sabe se 

por ter intuído esse pensamento de Fernandinha, querendo “encurtar” o caminho da vizinha até 

o irmão, ou se por medo de perder Pimentel, Henriqueta começara a pensar, segundo o narrador, 

em lançar Julião e Fernandinha “nos braços um do outro, não literalmente, mas de um modo 

que chegariam, ao cabo de algum tempo, a esse resultado”. E, ainda, em formulação mais 

contundente de suas reflexões: “era-lhe preciso, à fina força, levá-los ao amor e ao casamento” 

(ASSIS, 2008, v. 3, p. 24-25). 

Na sequência da brincadeira de Fernandinha em relação a Pimentel, Henriqueta voltara 

para casa e, rindo, chamara Julião de “urso”, repetindo o termo diante do espanto do irmão. 

Quem primeiro empregara a palavra “urso” para definir Julião fora Fernandinha, em conversa 

com Henriqueta, que na ocasião lhe respondera: “Você está enganada [...] É talvez um pouco 

assim, calado, metido consigo, mas havendo intimidade...” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 18). No dia 

seguinte, contudo, Henriqueta divulgara ao irmão o apelido que Fernandinha criara, 

concordando com a designação e lhe acrescentando outra: “bicho-do-mato”. 

Nesse contexto, “urso” seria uma espécie de código, sugerido por Fernandinha, pelo 

qual Henriqueta passara a expressar seu incômodo com o comportamento fleumático de Julião. 

O andamento do texto sugere que, como Henriqueta não conseguia agir para se libertar do 

“compromisso” de viver para o irmão, esperava que Julião pudesse fazê-lo – mas ele, em sua 

inação, minava-lhe a esperança. Daí o problema de Henriqueta com a postura inerte de Julião, 

condensado na ideia do “urso”, provavelmente pela remissão do animal à condição de 

hibernação.  

Sendo esse o significado da palavra para Henriqueta, podemos entender que, na segunda 

vez em que a personagem apela a “urso”, quando lhe acende a ideia de unir o irmão a 

Fernandinha, pretendia sugerir a Julião que descobrira um jeito de “desentocá-lo”, ou seja, de 
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fazê-lo se mover para que ambos saíssem da obrigação de reciprocidade em que estavam: Julião 

deveria formar outra família, ficando com Fernandinha. Esse era o teor da “declaração indireta” 

que Julião suspeitara haver ao ser chamado, novamente, de “urso”. 

Mais para o fim da narrativa, Henriqueta recorre uma última vez ao apelido, percebendo 

que sua expectativa em relação ao irmão seria frustrada:  

 

– Urso! – pensava ela olhando para o irmão. 

E, ao vê-lo tão severo, tão grave, ao contemplar nele o chefe amante e amado 

da família, sempre tão desvelado e bom, lembrava-lhe a recomendação do pai: 

– Vivam um para o outro; e ia ter com ele, e como que o consolava e se 

consolava daquele voluntário abandono. (ASSIS, 2008, v. 3, p. 25) 

 

Urso contra andorinha 

 

 Assim como Henriqueta se mostrava indiferente a Pimentel, não dando ensejo a que o 

moço exprimisse seu sentimento por ela, também Julião não dava demonstrações de seu amor 

por Fernandinha. Menos passiva do que os outros três, contudo, Fernandinha reagia a isso 

assumindo uma postura provocadora. 

 Em passeio à Tijuca com os irmãos Trindade, por exemplo, Fernandinha, percebendo 

que Julião queria se fazer estouvado e alegre para corresponder às maneiras dela, insinua-se: 

 

– Deixe disso – murmurou ela ao ouvido de Julião –; é melhor ficar sendo 

urso. Eu gosto dos ursos.  

– Já viu algum? – perguntou ele. 

– Sonho às vezes com um... Não é com o senhor – acrescentou a moça 

vivamente. (ASSIS, 2008, v. 3, p. 21, grifo meu)  

 

 Esse jogo de trocar os sinais, de que Fernandinha dispõe ao final do trecho – nega sonhar 

com Julião para afirmá-lo –, é, aliás, um artifício apreciado pela personagem, talvez por estar 

em sintonia com a ambivalência que ela presumia encontrar em Julião, na medida em que não 

se convencia inteiramente da apatia do moço: “– Creio que me ama – dizia ela consigo –; pode 

ser que não, mas eu creio que me ama... Aquela palidez, aquele tremor da voz... Ama-me; diga 

o que quiser, mas estou certa... creio... afirmo... espero que me ame...” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 

22). 

 Nesse sentido, Fernandinha instiga Julião a lhe dar uma declaração de ódio, esperando 

que ele manifestasse amor no campo “seguro” do dito contrário, pelo qual Julião não era 

obrigado a se comprometer: 
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– Descobri uma coisa que o senhor sente a meu respeito. 

(...) 

– Que sinto eu? Vá lá, diga. 

– O senhor odeia-me – concluiu a moça. 

Julião riu-se, e pareceu desabafado de uma opressão. 

– Não é verdade? – perguntou ela. 

– Pura verdade. (ASSIS, 2008, v. 3, p. 21) 

 

 Julião não passa incólume a essa “jogada”, refletindo: “– Por que vens tu me tentar, anjo 

rebelde? Deixa-me só comigo, ou espera-me; guarda contigo essa chama que te sinto luzir nos 

olhos, e talvez seja amor... talvez!”. Porém, o episódio não tira Julião do “terreno que escolhera 

– o de uma impassibilidade branda e amável”, de acordo com as palavras do narrador (ASSIS, 

2008, v. 3, p. 22).  

 A última estratégia de que Fernandinha se vale, igualmente sem sucesso, é a de tentar 

mobilizar Julião pelo ciúme, “para o fim de obter pela inveja o que não obtivera pela sugestão 

de um afeto melhor”, conforme diz o narrador (ASSIS, 2008, v. 3, p. 24). Assim, Fernandinha 

decide usar Pimentel para atingir Julião, atuando ainda na lógica da troca – não mais de sinais, 

mas de pessoas. Julião fica incomodado, e Henriqueta, percebendo isso, começa a suspeitar de 

que o irmão gostava de Fernandinha, questionando-o. Ele, contudo, furta-se a dar uma resposta. 

 O desenlace da história segue o curso das ações de Fernandinha, tratando-se de mais 

uma troca – que culmina no casamento de Fernandinha com Pimentel: 

 

Pimentel e Fernandinha tinham aceitado, por despeito, uma situação dúbia e 

dissimulada; mas o coração que nem sempre é bom calculista, trocara as 

intenções, e eles começaram a sentir-se bem ao pé um do outro, e a descobrir 

que eram bonitos, capazes de amar, e capazes de ser amados. Daí ao amor não 

distava um oceano, talvez um rio estreito; e esse rio eles o transpuseram, numa 

noite de luar, ao pé da janela – tal qual numa balada romântica. (ASSIS, 2008, 

v. 3, p. 25, grifo meu) 

 

Em memória do pai 

 

 É interessante observarmos que, ao abarcar uma situação de paralisia e de 

incomunicabilidade, o narrador de “Um para o outro” atribui-se o papel de desvelar para o leitor 

um conflito que se desenvolve mais no mundo interior das figuras apresentadas do que no plano 

da ação externa, como admitido na passagem: “Havia entre aquelas quatro pessoas um drama 

interior, que se desenrolava todo na consciência e no coração de cada um, sem nenhuma 

manifestação externa, sem contraste visível nem palpável, e, a certos respeitos, sem notícia 

recíproca. Tal era a dificuldade.” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 23). Daí que alguns eventos 



53 
 

 

selecionados, por serem menos relevantes no plano exterior do que no psíquico, poderiam 

parecer prescindíveis, pelo que o narrador chega quase a se “desculpar”: “Vulgar é o episódio, 

simples é o sentimento; nada aí há que mereça uma página de novela, nem que se imprima 

fortemente no espírito; mas simples, mas vulgar, a vida dessas poucas horas entre o jantar e o 

sono deu a Henriqueta uma série de reflexões graves.” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 16).  

 Outro problema que o narrador enfrenta face a seu objeto é o de que, para dar 

inteligibilidade à história, procura deslindar condições que muitas vezes não eram claras para 

os próprios personagens. Para facilitar essa tarefa, ele lança mão de alguns artifícios, como o 

apelo à cumplicidade do leitor. Assim, quando Henriqueta anuncia à tia que sua “dor de cabeça” 

passara para sempre, havendo nessa fala o sentido oculto de que a personagem sufocaria um 

sentimento por Pimentel que mal chegara a compreender, o narrador recorre à percepção da 

“leitora”: “Para sempre? – dirá consigo a leitora, que decerto entendeu a dor de cabeça de 

Henriqueta, e provavelmente duvidara da cura. Velhas dores, que tu sentiste, ou sentes, ou virás 

a sentir um dia [...]” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 16). 

 O narrador também invoca a apreciação de personagens externos ao foco do conflito 

para auxiliá-lo na avaliação de relações psíquicas complexas. Nesse sentido, aproveitando-se 

de um gracejo da tia de Henriqueta e Julião aos dois irmãos – “Vocês parecem dois namorados” 

–, ele busca explicar a “simbiose” (por assim dizer) entre Henriqueta e Julião: 

 

Dois namorados – eis a verdadeira definição; não havia outra melhor. Tinham 

as saudades, os arrufos, as criancices dos namorados. A afeição que os ligava, 

tocante e profunda, era já um vínculo bastante, mas outros vieram reforçá-lo 

mais. Assim, o costume, a vida comum, a índole própria, e afinal a memória 

do pai. – Vivam um para o outro – foram as últimas palavras do velho 

moribundo; eles não esqueceram essa recomendação derradeira; ouviram-na 

como se fosse um preceito da eternidade. Viviam exatamente um para o outro; 

não tinham desejos diferentes, e quando os tinham chegavam facilmente a 

combiná-los. (ASSIS, 2008, v. 3, p. 19) 

 

A ideia de que a ligação indissolúvel entre os irmãos seria tributável ao coronel Trindade 

é, a propósito, o argumento com que o narrador dá fechamento ao texto: 

  

Com as mãos cingidas, os olhos para o azul do céu, [Henriqueta e Julião] 

ficaram assim longo tempo a saborear a dor de seu voluntário e ocioso 

sacrifício. Compreenderam que nenhum deles quisera ser o primeiro a deixar 

a família, e daí a inércia e a dissimulação. Talvez nessa hora viam, ao longe, 

a figura lívida do pai; talvez escutassem a palavra última: – Vivam um para o 

outro. (ASSIS, 2008, v. 3, p. 26)   
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 O efeito da “recomendação” final do coronel sobre os filhos pode ser atribuído aos 

comportamentos específicos dos membros da família Trindade. Como já apontado, a conduta 

refratária do coronel em relação a novidades poderia ter levado seus filhos a compreenderem 

que deviam manter a família inalterada. Além disso, o “gênio” de Henriqueta e de Julião lhes 

dificultaria a “desobediência” ao “preceito” do pai (que eles acreditavam ser o de 

inalterabilidade daquela família): Henriqueta, sendo “o tipo da complacência, da bondade, da 

resignação branda e modesta”, conforme o narrador, não quereria incorrer primeiro em 

“desacato”, e esperara de Julião que fosse o primeiro a deixar a família; Julião, “másculo e 

sério”, na descrição do narrador, não sairia de seu abrigo de “urso” para fazer isso, porque não 

corresponderia a uma ação “grave” descumprir a presumida expectativa do pai, e talvez a da 

irmã. (ASSIS, 2008, v. 3, p. 12-13).  

 Mas é importante considerarmos que o entendimento da frase do coronel, por parte de 

Julião e Henriqueta, atrela-se não só à situação particular da família Trindade, reverberando 

também em dinâmicas mais amplas de organização familiar na sociedade brasileira oitocentista. 

Ressaltemos que, nos termos do narrador, os Trindade costumavam ter uma vida “patriarcal e 

quieta. Alguns recreios íntimos, poucos externos, e nenhum que excedesse a mediania discreta 

e honrada.” (ASSIS, 2008, v. 3, p. 18). Sendo assim, poderíamos dizer que Henriqueta e Julião 

haviam sido criados dentro de um regime familiar de feitio patriarcal, trazendo como marcas 

desse modelo o aspecto da reclusão – delineado na passagem acima – e o da autoridade atribuída 

ao pai – ao que indica a necessidade de obediência dos irmãos à vontade última do coronel. 

 Tendo-se em vista que esses aspectos subjaziam à interpretação de Henriqueta e Julião 

para as palavras de Trindade, é possível dizer que os irmãos os extrapolam. Se assumirmos que 

a recomendação do coronel de que os filhos vivessem “um para o outro” vinculava-se à 

sensibilidade patriarcal para a reclusão, na medida em que remetia a uma tendência à 

preservação dos laços familiares e ao distanciamento do que é externo à família, podemos 

admitir que os irmãos, acreditando que o sentido dessa fala do pai era circunscrevê-los apenas 

à família “original”, levam essa sensibilidade ao extremo, pois a colocam no campo do tabu do 

incesto (lembrando que Henriqueta e Julião pareceriam “dois namorados”). Quanto à questão 

da autoridade paterna, era uma consideração que não teria mais nem mesmo cabimento, pois o 

coronel Trindade estava morto, não podendo exigir obediência dos filhos, e os filhos sequer 

sabiam exatamente o que deveriam obedecer – tinham acesso apenas a uma frase críptica, a 

“última palavra” do coronel, sobre cuja credibilidade o narrador lança dúvida, ao pontuar: “se 

palavra se pode chamar um som mal expresso e já tingido da descor da morte” (ASSIS, 2008, 

v. 3, p. 11). 
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 Diante desses apontamentos, “Um para o outro” apresenta a manutenção de amarras do 

mundo patriarcal – reclusão e autoritarismo – na esfera do delírio, como reminiscências 

distorcidas e impertinentes de dois irmãos, que por elas acabam fazendo um “voluntário e 

ocioso sacrifício” – na definição do narrador no desfecho. Nesse sentido, o universo de 

sensibilidade patriarcal, visto como superado em “O anjo Rafael”, “reaparece” aqui como 

fantasma, do qual a nova geração, passiva, ainda não fora capaz de se livrar. Por outro lado, 

porém, é importante considerar que Fernandinha e Pimentel seriam representantes de um 

pensamento mais “reformador”, pois não ficam presos ao passado, sendo capazes de trilhar 

novos caminhos sentimentais e, assim, obter a felicidade. 

 

*** 

  

Em vista das leituras propostas até aqui, podemos dizer que, em seu conjunto, os contos 

estudados delineiam um percurso reflexivo. No começo do período pertencente a nosso recorte, 

essas obras, abordando questões relativas à ordem familiar, em especial o casamento, a 

figuração do pai e a relação entre pais e filhos, apresentavam uma visão ambígua da sociedade 

em que Machado de Assis vivia, na qual traços da ordem patriarcal conviviam com a 

sensibilidade da burguesia nascente.  

Por um lado, esses textos traziam como elementos positivos do ideário burguês a 

autonomia e a igualdade, que poderiam emergir do casamento eletivo, afim do modelo burguês 

de uniões – em contraste com ele, comumente se realizava o matrimônio por arranjo entre 

famílias, de feitio patriarcal, que cerceava a liberdade dos filhos e em geral tinha por base o 

interesse. Por outro lado, essas produções mostravam receio quanto à redefinição do paradigma 

de organização familiar: o casamento por livre escolha era um bem a ser conquistado pelos 

filhos, mas sem desacato ao pai – de cuja proteção os filhos ainda poderiam necessitar, 

conforme se vê em “A pianista”. Além disso, alguns contos indicavam reticências sobre o 

mundo burguês, expressas na ideia de que a cidade, espaço privilegiado da burguesia, poderia 

levar a uma vida de desregramento, em contraste com a simplicidade e a confiança que o recluso 

universo patriarcal poderia inspirar. 

Nesse quadro, os contos indicavam a necessidade de mudanças sociais, mas aderiam a 

uma proposta de reforma conservadora, que se baseava na expectativa de consenso entre a nova 

e a velha geração, e tinha como ideal um mundo que reunisse modernização e “bons valores” 

patriarcais (como argumentado na leitura de “O anjo Rafael”). De todo modo, essas narrativas 

encaminhavam-se em direção a uma aposta no estilo de vida burguês. Entretanto, nos contos da 
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década de 1870, vemos um tom de desapontamento em face da ideia de que o mundo patriarcal 

já deveria ter sido superado, mas a nova geração ainda não havia sido capaz de ultrapassá-lo, 

ao menos no que tange aos aspectos aqui abarcados: os filhos nem sempre possuíam força para 

fazer valer sua autonomia, e os casamentos, mesmo eletivos, ainda eram regidos por interesses.  
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Capítulo II. Literatura em transição 

 

 Este capítulo abrange uma segunda cadeia de reflexões que a leitura dos contos da 

“primeira fase” de Machado de Assis sugere, tendo-se como eixo de análise a preocupação com 

aspectos da ordem familiar. Nessa segunda vertente, encontramos obras que promovem debates 

acerca de questões literárias, a partir de tramas centradas em conflitos relativos ao casamento, 

como mostraremos pela leitura de “O anjo das donzelas” e “Astúcias de marido”.  

Esses contos têm em comum o “esquema” de enredo: ambos acompanham a situação de 

uma personagem que tem a imaginação estimulada por seu repertório literário, disso resultando 

dilemas em relação ao matrimônio. Nas duas obras, são contrapostos dois tipos de literatura, 

uma que fomentaria fantasias, e outra que se voltaria para a vida prática. Outro importante ponto 

de contato entre os dois contos é a filiação ao princípio de que a literatura teria papel didático: 

em “O anjo das donzelas”, essa ideia se apresenta no discurso do narrador, enquanto, em 

“Astúcias de marido”, pode ser flagrada na postura do narrador, que se propõe a ser guia do 

leitor. A tendência didática é uma característica da prosa da “primeira fase” machadiana; porém, 

mais para o final desse período, pode-se observar nos contos do autor um movimento em sentido 

de uma perspectiva menos determinista, tal como indicaremos pela leitura de “O relógio de 

ouro”, que se centra em uma história de adultério. 

 

II.1 – “O anjo das donzelas”: literatura e vida prática 

 

“O anjo das donzelas” foi publicado originalmente no Jornal das Famílias, em 1864, 

sob o pseudônimo “Max”.33 No conto, a personagem Cecília, menina de 15 anos, tinha ideias 

negativas acerca do amor. Essa perspectiva leva a moça a criar um ente imaginário, o “anjo das 

donzelas”, que, conforme a fantasia dela, teria lhe feito uma visita noturna em que 

estabeleceram um pacto, a partir do qual Cecília ficaria isenta de amar enquanto portasse 

consigo um anel, dado pelo “anjo” ao firmar o acordo. Apegando-se a essa situação imaginada, 

e não retirando do dedo o anel, Cecília refuta uma série de pretendentes, permanecendo solteira 

até a velhice. 

Ao final da narrativa, descobrimos a “real” circunstância sob a qual Cecília recebera 

esse anel. Tibúrcio, um primo da moça, que a amava, decidira sair da corte, indo para Goiás. 

                                                           
33 Para esta leitura, consultou-se o texto tal como reproduzido na obra completa de Machado de Assis editada 
pela Nova Aguilar (ASSIS, 2008, v. 2, p. 761-775). 
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Por ocasião desse afastamento, resolvera presentear a prima, como prova de seu “verdadeiro” 

e “eterno amor” por ela. Assim, Tibúrcio encomendara ao ourives um anel, e cogitara duas 

maneiras de entregá-lo: dá-lo diretamente a Cecília, ou depositá-lo no toucador da moça, para 

lhe fazer uma surpresa. O segundo meio parecera melhor a Tibúrcio, porque seria mais 

“romanesco”, e assim, presume-se, potencialmente mais digno da admiração de Cecília, que 

costumava ler romances antes de dormir. Mas, para aumentar o teor de surpresa – aumentando, 

portanto, o teor de “romanesco”? – em torno de seu presente, Tibúrcio pensara ainda em um 

terceiro método de entrega, que fora o seu escolhido: o personagem decidira pagar Teresa, 

mucama de sua prima, para que pusesse o anel no dedo de Cecília, enquanto ela dormia.  

Na noite em que Teresa fora realizar essa tarefa, porém, Cecília estava aterrorizada e 

insone. Depreende-se que isso a teria conduzido a um estado de confusão, do qual pode ter 

resultado que a moça vira na figura da mucama a imagem do “anjo das donzelas”, fantasiando 

a história do pacto com o ente. Segundo o narrador, a situação mental de Cecília teria sido fruto 

da leitura de um romance, que teria confirmado as más impressões da moça sobre o amor, 

resultantes, por sua vez, de outras leituras feitas pela personagem ao longo da vida. Nesse 

sentido, pode-se dizer que a visão de Cecília fora motivada por seus temores acerca do 

sentimento amoroso, não sendo fortuito que a moça tenha imaginado a visita de uma criatura 

que lhe permitiria conservar-se “donzela”.  

Além da explicação, conferida pelo narrador, de que as preocupações de Cecília acerca 

do amor estariam vinculadas às influências literárias da personagem, também podemos 

entender a busca de Cecília por abstenção amorosa em chave psicológica. É possível que a 

moça gostasse de Tibúrcio, embora, segundo o narrador, ela tenha se mostrado, em sua 

juventude, indiferente ao primo, que a teria amado sem se fundar em nenhum sentimento 

recíproco.  

A ideia de que Cecília fosse – ou tivesse sido – apaixonada por Tibúrcio é sugerida em 

dois momentos do texto: quando os pretendentes da moça aventam a hipótese de que ela não 

lhes correspondia porque teria empenhado seu coração ao primo; e quando o próprio Tibúrcio, 

tendo retornado à corte, já mais velho, insinua que Cecília era apaixonada por ele, pois não o 

teria esquecido, já que mantivera o anel com o qual ele buscara presenteá-la (sendo esse o ensejo 

que leva ao desenlace da trama, em que se revela a verdadeira origem do anel). Assumindo-se 

que Cecília gostava de Tibúrcio, seria plausível imaginarmos que a moça fantasiara o pacto 

com o “anjo das donzelas” como “estratégia” inconsciente para se manter solteira, à espera de 

uma possível volta do primo. Contudo, essa explicação não chega a ser posta no conto, 

sobressaindo-se, como argumento explícito do narrador, a percepção de que Cecília desejava 
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eximir-se do amor porque as leituras da personagem – aliadas a seu espírito supersticioso – 

faziam-na temer esse sentimento, como se observa nesta passagem: 

  

De há muito tempo que as tragédias do amor a que Cecília assistira nos livros 

causava-lhe uma angustiosa impressão. Cecília só conhecia o amor pelos 

livros. Nunca amara. Do colégio saíra para casa e de casa não saíra para mais 

parte alguma. O pressentimento natural e as cores sedutoras com que via 

pintado o amor nos livros, diziam-lhe que devia ser uma coisa divina, mas ao 

mesmo tempo diziam-lhe também os livros que dos mais auspiciosos amores 

pode-se chegar aos mais lamentáveis desastres. Não sei que terror se apoderou 

da moça; apoderou-se dela um terror invencível. O amor, que para as outras 

mulheres apresenta-se com aspecto risonho e sedutor, afigurou-se a Cecília 

que era um perigo e uma condenação. A cada novela que lia mais lhe cresciam 

os sustos, e a pobre menina chegou a determinar em seu espírito que nunca 

exporia o coração a tais catástrofes. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 762-763, grifos 

meus) 

 

As experiências literárias de Cecília, portanto, teriam culminado em propensão da 

personagem à fantasia: no surgimento de um medo do amor sem lastro empírico (Cecília só 

conheceria o sentimento pelos livros, de modo que o temeria sem tê-lo vivenciado na prática), 

e na manifestação desse medo por meio da criação de um ente imaginário. Porém, conforme o 

narrador, o destino da personagem teria sido outro, se seu repertório literário tivesse sido 

diferente. 

 

Os critérios literários do narrador 

 

 Ao abordar a leitura a que Cecília se entregava antes de ter a visão do “anjo das 

donzelas”, reflete o narrador: 

 

Que lê ela? Daqui depende o presente e o futuro. Pode ser uma página da lição, 

pode ser uma gota de veneno. Quem sabe? Não há ali à porta um índex onde 

se indiquem os livros defesos e os lícitos. Tudo entra, bom ou mau, edificante 

ou corruptor, Paulo e Virgínia ou Fanny. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 762) 

 

 Podemos extrair desse trecho alguns critérios literários do narrador. Depreende-se que, 

para ele, a literatura seria capaz de influenciar o destino dos homens, pois, conforme diz, o 

“presente e o futuro” de Cecília dependeria da leitura da personagem. Essa influência da 

literatura seria de natureza moral, dado que os livros apontariam caminhos “bons” (serviriam 

de “lição”, seriam “edificantes”) ou “maus” (trariam uma “gota de veneno”, um princípio 

“corruptor”). De tal perspectiva deriva, ainda, a preocupação do narrador com a ausência de 
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diretrizes para a composição do repertório dos leitores: ele lamenta a inexistência de um “índex” 

que orientasse as leituras de Cecília, sendo que a ausência dessa listagem tornaria a personagem 

“sujeita” de igual modo a textos edificantes ou corruptores – sendo possível entendermos, nesse 

ponto, que o narrador se coloca como potencial organizador do referido “índex”, na medida em 

que já começa a fazer sua lista, sugerindo Fanny34 como livro “proibido”, e Paulo e Virgínia35 

como antítese dele.  

 Embora não tivesse esse material para se orientar, é possível dizer que Cecília também 

não costumava escolher suas leituras por conta própria, pois, conforme o narrador, ela seguia 

as “novelas que lhe davam para ler”. De qualquer maneira, esses textos trariam uma visão 

equivocada do amor. Acerca disso, o narrador comenta: 

 

Se nessas obras ela [Cecília] visse, ao lado das más consequências a que os 

excessos podem levar, a imagem pura e suave da felicidade que o amor dá, 

não teria decerto apreendido daquele modo. Mas não foi assim. Cecília 

aprendeu nesses livros que o amor era uma paixão invencível e funesta; que 

não havia para ela nem a força de vontade nem a perseverança do dever. Esta 

idéia calou no espírito da moça e gerou um sentimento de apreensão e terror 

contra o qual ela não podia nada, antes se tornara mais impotente à medida 

que lia uma nova obra da mesma natureza. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 763-764) 

 

 Nesse quadro, a imagem “incorreta” que as obras lidas por Cecília trariam seria a de que 

o amor corresponderia a uma “paixão invencível”, que levaria o indivíduo a perder o domínio 

sobre si, a ponto de poder tornar-se incapaz de exercer a própria vontade e se desviar de seu 

dever (ou seja, o amor seria um sentimento descontrolado, que poderia propiciar o adultério). 

Segundo o narrador, essa imagem do amor teria amedrontado Cecília, de modo a torná-la 

“impotente”. Pelo desdobramento do conto, a percepção de que Cecília ficara impotente refere-

se ao fato de que ela se apegara às suas primeiras impressões do amor, sentimento que só 

conhecera pelos livros, não conseguindo casar. Assim, o casamento é visto na obra como 

sinônimo de potência, de ação prática, de experiência, em oposição ao estado de paralisia em 

                                                           
34 Fanny, de 1858, foi escrito pelo francês Feydeau, e recebeu tradução para o português de Camilo Castelo 
Branco, em 1861. Trata-se de uma obra que aborda ciúme e adultério. 
35 Lembremos que Paulo e Virgínia havia sido mencionado como exemplo de obra edificante em “O anjo Rafael”, 
assim como ocorre em “O anjo das donzelas”. Porém, no primeiro conto, o romance de Bernardin de Saint-Pierre 
é evocado para confirmar a reforma de um personagem que estaria inicialmente “corrompido” (ao sair da 
atmosfera de seus “maus” hábitos, Antero fica preparado para ler a obra), enquanto, em “O anjo das donzelas”, 
Paulo e Virgínia é visto como espécie de manual de boa conduta, que levaria Cecília a uma disposição moral 
“adequada”, de modo que a leitura da obra funcionaria como “medida preventiva”, evitando que a personagem 
incorresse em “corrupção”. Já em “O anjo Rafael”, essa leitura teria função a posteriori, servindo como índice de 
uma atitude conquistada. 
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que ficara Cecília: debilitada por um temor sem fundamento concreto, gerado apenas pela 

fantasia, a personagem teria se vedado à experiência, permanecido em estado de “donzela”.36 

 Partindo da premissa de que a literatura influenciaria a vida dos indivíduos, o narrador 

responsabiliza o universo literário de Cecília por esse rumo que a personagem tomara, 

sugerindo que os livros lidos por ela teriam alimentado fantasias, por assim dizermos, 

“estéreis”, em vez de criar na moça disposição para agir/casar. De acordo com os argumentos 

do narrador, essa última disposição teria sido criada se Cecília tivesse encontrado nas obras que 

lera uma imagem feliz, ou seja, temperada (“pura e suave”) do amor, de modo que o conto 

exalta a noção de que o amor seria “regrado” e conduziria ao casamento. Ao mesmo tempo, 

ainda conforme as ideias do narrador, os textos lidos por Cecília deveriam mostrar as “más 

consequências” dos “excessos” amorosos, quer dizer, do desregramento das paixões, que 

afastaria os indivíduos do caminho do casamento, como se depreende. 

Nesse contexto, é possível dizer que, a partir do desenvolvimento de uma trama centrada 

na relação problemática de uma personagem com o matrimônio, “O anjo das donzelas” 

apresenta algumas concepções literárias, que podem ser assim apreendidas: a literatura teria 

poder de influência sobre as condutas, de modo que, para ser moralmente adequada, deveria 

oferecer lições edificantes. A julgar pelo exemplo que os livros deveriam ter ofertado a Cecília, 

ou seja, o oferecimento de imagens que evocassem sentimentos pacíficos, inspirando a 

personagem a aderir à instituição do matrimônio, em vez de estimulá-la a se entregar a fantasias, 

essas lições teriam a função de ajudar o indivíduo a se ajustar à vida institucional e prática. 

 

Expectativas de leitura frustradas 

 

É possível estabelecermos, em “O anjo das donzelas”, um paralelo entre o nível do 

enredo e o da relação narrador/leitor. A história de Cecília mostra que a moça deveria ter se 

desprendido das experiências literárias que tivera no passado, reavaliando suas noções sobre o 

amor; ao mesmo tempo, ao acompanhar a trajetória da personagem, o leitor precisará se 

desprender da expectativa de experiência literária que o narrador inicialmente cria em torno da 

narrativa, mas que se revela incongruente com o desenvolvimento do texto. 

No início do conto, o narrador faz uma provocação, insinuando que seu leitor seria 

indiscreto – embora o trate como “naturalmente” pudico –, e estaria disposto a espionar junto 

                                                           
36 Um vínculo entre debilidade e não assunção do casamento também aparece em Ressurreição: nesse romance, 
como veremos, considera-se que o herói Félix refutava o casamento porque seria fraco.  
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com ele a intimidade de uma donzela, desde que se realizasse entre ambos (narrador e leitor) o 

“pacto” de que essa ação não seria associada à falta de decoro: 

 

Cuidado, caro leitor, vamos entrar na alcova de uma donzela. 

A esta notícia o leitor estremece e hesita. É naturalmente um homem de bons 

costumes, acata as famílias e preza as leis do decoro público e privado. [...] 

Descanse, leitor, não verá neste episódio fantástico nada do que se não pode 

ver à luz pública. Eu também acato a família e respeito o decoro. Sou incapaz 

de cometer uma ação má, que tanto importa delinear uma cena ou aplicar uma 

teoria contra a qual proteste a moralidade. 

Tranqüilize-se, dê-me o seu braço, e atravessemos, pé ante pé, a soleira da 

alcova da donzela Cecília. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 761, grifo meu) 

 

 É importante considerar que o leitor a quem se apela seria um homem (como sublinhado 

na passagem acima), mas é possível admitirmos que o narrador também projetaria a existência 

de uma leitora mulher, igualmente curiosa, que desejasse saber o que dois “cavalheiros” 

pensariam acerca de uma donzela (a cumplicidade com o leitor masculino sugere que também 

o narrador seria um homem). Diga-se, a propósito, que a própria Cecília é vista como leitora 

curiosa, dado que, antes de ter a visão do anjo, estava lendo um romance ansiosamente, pois, 

segundo o narrador, não queria abandonar a obra antes de saber quem casou e quem morreu. 

Seja como for, a expectativa criada pela proposta do narrador seria a de que o conto se 

debruçaria sobre a vida íntima de uma moça, mas acabamos acompanhando a trajetória de uma 

mulher que envelhece solitária. 

 Ao longo do conto, o narrador subdivide a vida de Cecília em blocos temporais. Dos 15 

anos, idade em que teve a visão do “anjo das donzelas”, aos 25, Cecília, refutando seus 

pretendentes, teria começado a se sentir só: 

 

Ela sentia um vácuo moral, uma solidão interior, e procurava na atividade e 

na variedade da natureza alguns elementos de vida para si. [...] Ao princípio 

não reparou no que fazia [...] 

Mas, como se prolongasse a situação, ela foi pouco a pouco descobrindo o 

estado do coração e do espírito. Tremeu ao princípio, mas em breve se 

tranquilizou; a idéia da aliança com a visão pesava-lhe no espírito, e as 

promessas feitas por ela de uma bem-aventurança sem igual desenhavam na 

fantasia de Cecília um quadro vivo e esplêndido. Isto consolava a moça [...] 

E os anos corriam. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 766-777) 

 

 Ainda quando tinha 25 anos, Cecília conheceu um poeta que, ao não ser correspondido 

pela moça, suicidara-se, o que acrescentou mais um elemento negativo ao balanço da 

personagem quanto ao pacto com o “anjo”. Segundo o narrador, a partir de então, além de 

enfrentar um “vácuo moral”, e “as impressões desagradáveis” (provável referência à reação dos 
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pretendentes quanto à sua isenção amorosa), Cecília passara a ter “uma sombra de remorso” 

(ASSIS, 2008, v. 2, p. 768).  

Depois de conhecermos a situação de Cecília aos 25, somos levados ao período de seus 

33 anos. De acordo com o julgamento do narrador, nessa faixa etária, Cecília ainda poderia 

encantar pretendentes e arranjar um marido, já que, embora não tivesse mais a “idade de 

Julieta”,37 teria uma “idade ainda poética; poética neste sentido – que a mulher, em chegando a 

ela, tendo já perdido as ilusões dos primeiros tempos, adquire outras mais sólidas, fundadas na 

observação”. Sendo assim, de acordo com a argumentação do narrador, aos 33 anos, a mulher 

já não procuraria “a esmo” alguém que lhe correspondesse, mas seria capaz de escolher um 

pretendente que pudesse compreendê-la, de modo a poder alcançar as “regiões divinas do amor 

verdadeiro, exclusivo, sincero, absoluto” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 768). Ou seja, para o narrador, 

Cecília já não teria, digamos, o “charme” da juventude, mas teria outro: a experiência lhe 

permitiria ser mais seletiva, e procurar um companheiro cujos afetos fossem mais compatíveis 

com os seus, do que tenderia a resultar uma relação sem senões. Note-se, contudo, que essa 

procura estaria fundada em ilusões, ainda que “sólidas” e “fundadas na observação”. 

Continuando a abordar o percurso de Cecília, o narrador torna-se cada vez menos 

deferente, e diria mesmo desrespeitoso: 

 

Há velhice feia e velhice bonita. Cecília era da segunda espécie, porque através 

dos sinais evidentes que o tempo deixara nela, sentia-se que que fora uma 

criatura formosa, e, embora de outra natureza, Cecília inspirava ainda a ternura, 

o entusiasmo, o respeito. 

Os fios de prata que lhe serviam de cabelos emolduravam-lhe o rosto rugado, 

mas ainda suave. A mão, que tão linda era outrora, não tinha a magreza 

repugnante, mas era ainda bela e digna de uma princesa... velha. (ASSIS, 2008, 

v. 2, p. 768) 

 

Vendo em chave negativa os sinais físicos da passagem do tempo, o narrador sugere que 

só se poderia ver beleza em uma mulher “velha” se sua figura remetesse à de uma moça jovem, 

e então considerada bonita (Cecília teria uma “velhice bonita” porque “sentia-se que fora uma 

criatura formosa”). De acordo com o discurso desse narrador, os traços da imagem passada de 

Cecília, somados a certos atributos “de outra natureza” (“espiritual”?) que a personagem teria 

(ela inspiraria ternura, entusiasmo, respeito), “salvariam” Cecília de não ter nenhum atrativo, 

restando indagarmos se, do ponto de vista do narrador, a “velhice bonita” da personagem ainda 

a tornaria – expressemos assim – “digna” de arranjar um marido.    

                                                           
37 Sobre essa referência à peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, ver TELES (2013). 
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De qualquer maneira, Cecília não se casa, e é condenada até o final do conto por isso. 

Primeiro, o narrador alega que a personagem ficara solitária ao refutar seus pretendentes. 

Depois, ele começa a depreciar Cecília, trazendo a ideia de que ela teria sido bom partido até 

certo ponto, e insistindo em que, quanto mais velha, menos poder de atração a personagem teria. 

Nesse contexto, uma das “lições” que o conto poderia oferecer, aplicada especialmente à leitora 

– embora o narrador convoque inicialmente o leitor masculino –, seria a de que refutar o 

casamento não seria uma atitude bem-sucedida.38 Assim, a história ofereceria um bom conselho 

às moças – pelo contraexemplo de Cecília –, em vez de explorar uma “donzela”, sendo por isso 

consequente o julgamento do narrador de que sua narrativa não ofenderia o decoro, podendo 

ser vista “à luz pública”. 

Diante do exposto, pode-se dizer que “O anjo das donzelas” apresenta uma defesa do 

matrimônio, destino desejável de Cecília. Concomitantemente, o conto se vale do mote do 

casamento para promover debates acerca da função social da literatura. O casamento é posto 

como sinônimo de vida prática, para a qual, conforme o narrador, a literatura deveria concorrer, 

em vez de instigar excessos imaginativos. A esse discurso subjaz a ideia de que a literatura teria 

responsabilidade didática e moralizante, pois influenciaria o leitor a seguir caminhos 

considerados mais adequados. 

Além disso, “O anjo das donzelas” traz como pauta a necessidade de reavaliação de 

certas experiências de leitura, pois Cecília teria se casado se tivesse se libertado da noção sobre 

o amor que construíra a partir de seu repertório literário. Lançamos a hipótese de que também 

o leitor é instigado a fazer um movimento de reavaliação, relativamente à leitura do próprio 

conto, tendo em vista o confronto entre a sugestão inicial do narrador e o andamento da história. 

Nesse quadro, em suas entrelinhas, “O anjo das donzelas” traria a ideia de que a personagem 

Cecília e o leitor precisariam passar por um processo similar, de revisão de seus paradigmas. 

Em “Astúcias de marido”, o narrador assume claramente a proposta de ajudar o leitor a 

revisar pressupostos de leitura, desvelando padrões que atribui ao repertório literário desses 

leitores, ao longo do desenvolvimento da trama. No enredo de “Astúcias de marido”, uma 

personagem também é instada a se desfazer de seus paradigmas, associados a um imaginário 

romanesco, de modo que se estabelece um vínculo entre a postura solicitada do leitor e da 

personagem, que é apenas sugerida em “O anjo das donzelas”. Destaquemos, a propósito, que, 

conforme argumentado por Hélio de Seixas Guimarães (2004), Machado de Assis procurava, 

                                                           
38 Em Ressurreição, essa “lição” se aplica a um personagem masculino, Félix. 



65 
 

 

em seus textos iniciais, romper com paradigmas de leitura estabelecidos na época, movimento 

que se pode observar em “O anjo das donzelas” e “Astúcias de marido”. 

 

II.2 – “Astúcias de marido”: astúcias de narrador 

 

“Astúcias de marido” foi publicado originalmente no Jornal das Famílias, em 1866, sob 

o pseudônimo “Job”.39 No início da narrativa,40 o narrador informa que o personagem Valentim 

Barbosa tinha problemas em seu casamento, anunciando que explicaria o motivo da “desgraça” 

do personagem, se o leitor tivesse “paciência” para ler a história até o fim. Porém, ele 

brevemente elucida a questão. 

Ao apresentar Clarinha, mulher de Valentim, o narrador insinua que as características 

da moça não seriam as responsáveis pelo conflito do casal: “Não é que a mulher dele fosse um 

dragão ou uma fúria, uma mulher como a de Sócrates; ao contrário, Clarinha era meiga, dócil e 

submissa, como uma rola; nunca abrira os lábios para exprobar ao marido uma expressão ou 

um gesto”. O narrador também indica como “virtudes” de Clarinha a “inspiração de uma musa” 

que ela teria ao cantar e tocar piano, e a compleição da personagem, responsável por torná-la 

“dessas mulheres que inspiram o amor de longe e de joelhos tão impossível parece que se lhes 

possa tocar sem profanação” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 882). Atendendo a um ideal de mulher 

passiva, e evocando distanciamento do mundo físico (inspiração das musas; amor platônico), a 

figura de Clarinha alinha-se ao imaginário da “donzela”, fazendo par com a imagem 

“cavaleiresca” de Valentim.  

Segundo o narrador, Valentim seria um “belo rapaz” de 28 anos, que adquirira 

“robustez” nos campos rio-grandenses, possuindo “tudo quanto podia seduzir uma donzela: 

uma beleza varonil e uma graça de cavaleiro”. Assim, o personagem teria condições para ser 

visto, digamos assim, como o príncipe de Clarinha, atendendo ao mesmo tempo as expectativas 

do sogro, pois, de acordo com o narrador, Valentim, que se formara em direito, mas era 

“suficientemente rico para não usar do título como meio de vida”, teria também “tudo quanto 

podia seduzir um pai de família: nome e fortuna”. Aliás, Valentim se esforçava por 

                                                           
39 Consultou-se, aqui, o texto reproduzido na obra completa de Machado de Assis, editada pela Nova Aguilar 
(ASSIS, 2008, v. 2, p. 882-895). 
40 Observe-se que o narrador chama sua narrativa ora de “novela”, ora de “romance”. É preciso considerar que 
havia na literatura brasileira do período uma imprecisão nas denominações de gênero, tal como abordado por 
Sílvia Azevedo (1990). De todo modo, seguimos a classificação da Nova Aguilar, que coloca “Astúcias de marido” 
na seção dos contos de Machado de Assis. 
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corresponder a todos da família de Clarinha, valendo-se da seguinte máxima: “não opor-se às 

paixões, não contrariar as opiniões” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 882). 

Contudo, Clarinha amava Ernesto, um primo pobre, e havia se casado com Valentim 

por imperativo paterno, pois, conforme o narrador, a moça era tão dócil que “acatava o pai e 

recebia as ordens dele como se foram artigos de fé” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 885). Mas Valentim 

só descobrira essa situação depois de casado.  

Tal conjuntura, que é exposta nas primeiras partes da narrativa, teria feito a “desgraça” 

de Valentim. Mas o personagem decidira reagir a ela, procurando se esforçar para substituir 

Ernesto no coração da esposa, a partir de recursos aos quais o narrador se atém na segunda 

metade da trama. Entendendo que Clarinha tinha uma imagem idealizada do primo, Valentim 

se propõe a rebaixar Ernesto, expondo-o ao ridículo, por meio de uma série de “astúcias”. Ao 

final, Valentim consegue fazer com que Clarinha perca o encantamento pelo primo, e acaba por 

conquistar a mulher. 

 

Cavaleiro descomposto 

 

 A primeira artimanha que Valentim preparara contra Ernesto consiste em fazer com que 

o primo de Clarinha literalmente caia do cavalo. Tendo comprado um cavalo “fogoso e 

manhoso”, Valentim convida Ernesto, que se dizia “cavaleiro perfeito”, a montá-lo na frente da 

família – incluindo-se, portanto, Clarinha – e de algumas visitas. Ernesto aceita a proposta, e é 

derrubado pelo animal, de modo a cair “prosaicamente estendido” no chão. Em reação, os 

espectadores soltam “uma grande gargalhada geral”. Para “tornar a situação de Ernesto mais 

ridícula ainda”, nas palavras do narrador, Valentim exibe sua equitação, para contrastá-la com 

a do rival, arrancando aplausos dos presentes (ASSIS, 2008, v. 2, p.890-891).  

 É possível dizermos que, ao instigar Ernesto a se apresentar como cavaleiro, Valentim 

pusera em jogo certo imaginário romanesco, em que se atribui valores “elevados” ao mundo da 

cavalaria medieval (altivez, coragem, honra). É interessante observarmos que esse universo é 

evocado pelo narrador de “Astúcias de marido” logo no início do texto, na apresentação da 

donzela Clarinha e de Valentim. Em relação a Valentim, tal remissão se dá em chave irônica, 

pois a situação do personagem é pouco heroica: apesar de ser um moço “robusto” e “varonil”, 

ele não tem coragem de desapontar ninguém. No entanto, embora Valentim não queira quebrar 

expectativas alheias, é ele quem desconstrói as expectativas de Clarinha, ao desmistificar a 

imagem “elevada” que a esposa faria do primo. 
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Lembremo-nos de que, em seu primeiro embuste, Valentim oferece ao primo de 

Clarinha um cavalo indócil, para pôr à prova o comportamento altivo esperado de Ernesto na 

condição de cavaleiro, possivelmente suspeitando de que o adversário, nos termos do narrador, 

cairia “prosaicamente estendido”, como de fato ocorre. Esse desfecho, que expõe um 

descompasso entre expectativa “elevada” e procedimento “mundano”, é percebido, no texto, 

como ridículo. 

 A segunda “astúcia” empregada por Valentim também visava a expor Ernesto ao 

ridículo, por meio de um rebaixamento. Em jantar de aniversário do pai de Clarinha, Ernesto 

ficara subitamente triste e calado, por efeito de uma “desastrada mistura de dois vinhos 

antipáticos”, de acordo com o narrador. Adivinhando, ao que tudo indica, essa situação, 

Valentim decidiu propor um brinde ao rival, que se viu obrigado a responder, e a partir de então 

passou a iniciar uma série de brindes. Em seguida, possivelmente por ter percebido que se 

excedera no entusiasmo, como sugere o narrador, Ernesto desatou a chorar. A cena provocou o 

riso dos convivas.  

 Ou seja, como segundo artifício para desclassificar o primo de Clarinha, Valentim 

instiga Ernesto a se manifestar quando embriagado, o que leva o rival a “excessos” que teriam 

lhe dado feição cômica e, nesse sentido, “rebaixada”. O narrador, contudo, vê a situação menos 

em tom de comicidade do que de reprovação, recusando-se a se estender em detalhes sobre a 

embriaguez de Ernesto: “Descreverei eu as cenas que se seguiram a esta? Fora entreter os 

leitores com algumas páginas repugnantes” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 892). 

 O repúdio do narrador associa o comportamento de Ernesto ao campo do vergonhoso, 

afim do indecoroso. Assim, o personagem é destituído primeiramente de altivez e, depois, de 

decoro. Esse abalo progressivo da imagem de Ernesto culmina na dúvida sobre sua honra, 

lançada com a última artimanha de Valentim.  

 Eis a última astúcia: Valentim e Ernesto participavam de uma mesa de jogo, em reunião 

na casa do primeiro. Planejando propor um duelo ao primo de Clarinha, Valentim insinua que 

Ernesto não estava sendo honesto. Mesmo indisposto a aceitar o duelo, sob a alegação de que 

esse desenlace “não estava nos nossos hábitos” (não pertencia às práticas sociais brasileiras), 

Ernesto é instado a fazê-lo.  

Sob a perspectiva da morte do marido, Clarinha passa mal. Longe de Ernesto, Valentim 

revela à mulher que a briga seria uma brincadeira, cujo objetivo seria “experimentar o Ernesto”, 

descarregando as pistolas na frente da esposa. Já se tendo armado o duelo, Ernesto recua, de 

modo a não passar no teste de coragem criado por Valentim. Clarinha gargalha, dispara as 
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pistolas contra Ernesto e, vendo que as armas não tinham bala, os demais convidados também 

gargalham. 

 Vale dizer que essa “brincadeira” de Valentim, bem como os outros dois ardis que ele 

monta contra o primo de Clarinha, são um tanto cruéis, e contam com a crueldade dos 

espectadores de tais estratagemas, que gargalham das desgraças de Ernesto, ajudando Valentim 

a desqualificá-lo. Nesse sentido, é de se questionar a valentia dos métodos de Valentim. 

Contudo, a narrativa não visa a que tenhamos empatia por Ernesto, pois o trata como objeto das 

ações de Valentim (aliás, o narrador nos leva a criar distanciamento em relação a todos os 

personagens da trama, como desenvolveremos). Seja como for, o importante a destacar é que 

as “astúcias” de Valentim têm como função redimensionar a imagem de Ernesto: julgando que 

Clarinha via o primo como uma espécie de romanesco cavaleiro medieval, Valentim faz desse 

mote um espetáculo, pondo Ernesto na condição de real cavaleiro para dar início à 

desconstrução das fantasias que Clarinha poderia ter criado, mostrando a ela que Ernesto não 

passaria de um homem prosaico, e até mesmo desajeitado.41 

 

Leitor desencantado 

 

 Ao longo de “Astúcias de marido”, o narrador faz uma série de intervenções na narração 

do enredo, para comentar os expedientes narrativos de que se vale. Um dos sentidos desses 

comentários é mostrar que tais expedientes seriam lugares-comuns do universo literário a que 

os leitores presumidos estariam acostumados. Nesse sentido, observe-se a passagem: 

 

Aqui devo eu fazer notar aos leitores desta história, como ela vai seguindo 

suave e honestamente, e como os meus personagens se parecem com todos os 

personagens de romance: um velho maníaco; uma velha impertinente, e 

amante platônica do passado; uma moça bonita apaixonada por um primo, que 

eu tive o cuidado de fazer pobre para dar-lhe maior relevo, sem todavia 

decidir-me a fazê-lo poeta, em virtude de acontecimentos que se hão de seguir; 

um pretendente rico e elegante, cujo amor é aceito pelo pai, mas rejeitado pela 

moça; enfim, os dois amantes à borda de um abismo condenados a não verem 

coroados os seus legítimos desejos, e ao fundo do quadro um horizonte 

enegrecido de dúvidas e de receios (ASSIS, 2008, v. 2, p. 884) 

 

 Esse comentário é posto em momento no qual já fomos apresentados às seguintes 

figuras: o pai de Clarinha (que entendemos ser o “velho maníaco”, por ter como “manias” o 

                                                           
41 Podemos estabelecer um paralelo entre a situação de Clarinha e a de Eugênia, de “Confissões de uma viúva 
moça”, pois ambas são conduzidas a concluir que seus amados, na vida concreta, não corresponderiam a 
expectativas romanescas. 
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jogo de xadrez e a reverência ao partido conservador, fora do qual não veria “salvação”); a tia 

de Clarinha (a “velha impertinente” e “amante platônica do passado”, que aborrecia Valentim, 

fazendo-o ouvir “histórias do outro tempo”); Clarinha (a moça bonita e apaixonada pelo primo); 

Ernesto (o primo pobre de Clarinha, que não fora feito poeta pelo narrador, afinal, não poderia 

ser um rapaz “elevado”, já que sua “função” no texto é sofrer rebaixamento); e Valentim (o 

“pretendente rico e elegante”). De acordo com a sugestão do narrador, todos eles seriam 

estereótipos de personagens romanescos.  

Quanto ao enredo (resumidamente, a história de amor entre uma moça rica e seu primo 

pobre, que tem como obstáculo a chegada de um pretendente rico), também seguiria um 

esquema padronizado, já que, conforme o narrador, essa intriga seria “tão comum ao princípio”. 

Porém, diz ainda o narrador que ela teria “alguma coisa de original lá pelo meio”, podendo ser 

o dado “original” da história a problematização das expectativas dos leitores fomentada pelo 

texto, como apreenderemos (ASSIS, 2008, v. 2, p. 884).  

 Mais adiante na narrativa, o narrador provoca: 

  

O leitor há de ter achado muito singular que eu não tenha marcado nesta 

novela os lugares em que se passam as diversas cenas de que ela se compõe. 

É de propósito que faço; limitei-me a dizer que a ação se passava no Rio de 

Janeiro. Fica à vontade do leitor marcar as ruas e até as casas. (ASSIS, 2008, 

v. 2, p. 886) 

 

 Podemos entender que esse excerto corrobora, mais uma vez, a ideia de que, pelo menos 

inicialmente, “Astúcias de marido” não traria novidades. Partindo da ideia de que a descrição 

espacial era comum em textos literários da época – seria “singular” não encontrá-la –, o narrador 

insinua que, de modo geral, a ambientação dessas obras, incluindo-se a sua, não variaria muito, 

já que o leitor teria uma imagem prévia das ruas e – em adição chistosa – até das casas em que 

a história poderia se desenrolar, podendo o narrador eximir-se de delimitá-las. 

 A pouca originalidade da obra se revelaria até em seu tempo de leitura. No final da 

primeira e da terceira seções do texto, o narrador anuncia que deixaria o leitor acender um 

charuto, indicando que ele (narrador) reconheceria os momentos em que sua história ensejaria 

uma pausa e, assim, sugerindo que o “roteiro” de “Astúcias de marido” contemplaria uma 

experiência de leitura previamente adquirida pelos leitores.  

 Porém, a partir do ato de postular e identificar a existência de lugares-comuns em sua 

narrativa, o narrador acaba colocando o leitor em confronto com as próprias expectativas, 

tirando-o da zona de conforto em que poderia estar ao ficar no terreno do conhecido. No 

momento em que faz sua primeira intervenção, o narrador já não permite que a narrativa siga – 



70 
 

 

em seus termos – de maneira “suave”, pois corta a fruição do leitor, e assim o impede de 

naturalizar a história e de se identificar com seus eventos e personagens.  

 Podemos admitir que a função central dos comentários do narrador é conduzir o leitor a 

ter um posicionamento crítico em relação ao texto. Para isso, o narrador apela a fórmulas 

romanescas já conhecidas, usando-as como uma espécie de “antídoto” contra essas mesmas 

fórmulas, na medida em que as apresenta para, em seguida, promover reflexões sobre elas, a 

partir das quais o leitor é motivado a se “descolar” de seus pressupostos de leitura. 

 Vejamos outro “clichê” que é alvo do narrador. Anunciando, no início do texto, que 

Valentim teria problemas em seu casamento, mas não porque a mulher dele fosse “um dragão 

ou uma fúria”, emenda o narrador: “que faria então a desgraça de Valentim? É o que vou dizer 

aos que tiverem a paciência de ler esta história até o fim”. O narrador requisita, portanto, a 

paciência dos leitores, sendo essa uma demanda que não seria estranha ao público, pois alguns 

autores chegariam, segundo o narrador, até a abusar desse recurso, como se depreende da 

passagem: “Não sou romancista que me alegre com as torturas do leitor, pousando, como o 

abutre de Prometeu, no fígado da paciência sempre renascente. Direi as coisas como elas são: 

Clarinha e Ernesto amavam-se.” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 882-883).  

Assim, o narrador prepara o leitor para o expediente do suspense, mas não adere a ele. 

Primeiramente, porque o anúncio de que será preciso ter paciência torna esse expediente 

artificial. Depois, porque não é preciso ler a história integralmente para conhecermos as 

“desgraças” de Valentim, não sendo a satisfação dessa curiosidade a “recompensa” do leitor 

paciente, que se dedica a ler a história até o fim. E também porque o próprio narrador mostra 

sua impaciência em deixar o leitor, digamos, em tempo de espera: ele logo dirá “as coisas como 

elas são”, sem “volteios”.    

 Em outros momentos da narrativa, o narrador continua tratando a delonga como algo 

indesejável, tanto para o leitor quanto para ele. Vejamos este exemplo: 

 

O leitor, que ainda anda à procura das astúcias do marido, sem que ainda tenha 

visto nem marido, nem astúcias, ao chegar a este ponto exclama naturalmente: 

– Ora, graças a Deus! já temos um marido. 

E eu, para furtar-me à obrigação de narrar o casamento e a lua-de-mel, passo 

a escrever o terceiro capítulo. (ASSIS, 2008, v. 2, p. 895) 

 

 Note-se que, aqui, o narrador assinala pouco apreço pela pormenorização (ele não quer 

se ater à narração nem do casamento nem da lua de mel). Em passagem posterior, encontramos 

novamente o ideal de um texto mais “enxuto”, que aparece relacionado ao princípio de que só 

sejam apreendidos os elementos necessários ao desenvolvimento da história, pois diz o 
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narrador: “Não tenho o propósito de acompanhar dia por dia os acontecimentos da família 

Valentim. Apenas me ocuparei com aqueles que importarem à nossa história, e neste ponto 

entro já nas astúcias empregadas pelo marido [...]” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 890). 

 Podemos observar, portanto, que o narrador se preocupa com a possibilidade de se 

desviar de seu foco. Essa ideia ainda pode ser flagrada na seguinte passagem: 

 

O sol morria numa das suas melhores mortes; uma aragem fresca agitava 

mansamente as folhas dos arbustos e trazia ao lugar onde se achavam os dois 

esposos [Clarinha e Valentim] o doce aroma das acácias e das magnólias. 

Os dois estavam assentados em bancos de junco, colocados sobre um chão de 

relva; uma espécie de parede composta de trepadeiras formava por assim dizer 

o fundo do quadro. Perto ouvia-se o murmúrio de um regato que atravessava 

a chácara. Finalmente duas rolas brincavam a dez passos do chão. 

Como se vê, a cena pedia uma conversação adequada em que se falasse de 

amor, de esperanças, de ilusões, enfim, de tudo quanto pudesse varrer da 

memória a boa prosa da vida. 

Mas em que conversavam os dois? A descrição fez-nos perder as primeiras 

palavras do diálogo; mal podemos pilhar uma interrogação de Valentim. 

(ASSIS, 2008, v. 2, p. 887) 

 

 Considerando-se que o narrador teria como método para desvelar lugares-comuns 

literários valer-se deles e, na sequência, criticá-los, podemos entender que, nesse trecho, ele 

assume que uma longa descrição de natureza seria um desses “clichês”, pois, depois de se ater 

à paisagem, problematiza esse recurso. Para o narrador, a ênfase no mundo natural o teria levado 

a se desconcentrar da intriga, o que poderia prejudicar o desenvolvimento da trama: Valentim 

talvez tivesse dito algo relevante, mas a atenção à descrição do cenário nos impediria de sabê-

lo. Assim, o narrador “prova” a necessidade de se restringir aos aspectos que “importariam” à 

sua história. 

 Diante dos argumentos apresentados, é possível dizermos que, em “Astúcias de 

marido”, a atuação de Valentim em relação à mulher, quer dizer, o que ocorre no nível da 

intriga, encontra correspondência com a atuação do narrador em relação ao leitor. No enredo, 

Valentim entende que Clarinha teria idealizado o primo com base em parâmetros romanescos, 

e busca “desmascarar” o rival por meio de astúcias em que esses parâmetros são questionados, 

visando a que Clarinha perdesse o encanto por Ernesto. Ao mesmo tempo, ao longo de sua 

narração, o narrador procura desvelar os pressupostos literários dos leitores, usando seus 

comentários como “astúcias” que levariam esses leitores a perderem o encanto em relação a 

procedimentos narrativos que o narrador julga desgastados. 

 Podemos entender que o problema a ser combatido em “Astúcias de marido”, de maneira 

geral, é o estímulo à imaginação, atribuído a certo repertório de leitura. Esse “combate” é 
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empreendido não só por Valentim, mas também pelo narrador. No fim das contas, o narrador 

nos apresenta, como principais elementos de sua narrativa que, do seu ponto de vista, já seriam 

“repisados” em obras romanescas: o mote do enredo, ou seja, uma história de amor impossível 

(entre Clarinha e Ernesto), a qual envolveria tipos já conhecidos dos leitores; e o detalhamento 

de aspectos “desnecessários” à trama. Pode-se dizer que ambos estão associados à 

problematização do excesso imaginativo. 

 De acordo com o desenvolvimento do texto, o amor de Clarinha pelo primo não seria 

impossível pelo fato de que a moça não pudera se casar com ele, mas porque esse amor seria 

uma ilusão, fruto da idealização romanesca de Clarinha acerca de Ernesto. Sendo assim, o tema 

da impossibilidade amorosa aparece associado ao da fantasia de teor romanesco, sendo essa 

fantasia percebida como negativa, pois teria conduzido Clarinha a um sentimento “infrutífero” 

– o amor por um homem ideal, enquanto seu marido seria um homem “real”, com quem acaba 

tendo happy end. 42 Quanto ao segundo ponto, poderíamos admitir que a pormenorização 

descritiva, entendida como lugar-comum da literatura da época, ao ser criticada por trazer à 

narrativa um teor digressivo – desviar-se daquilo que “importa” –, é malvista, no limite, por dar 

ensejo a movimentos “improdutivos” da imaginação (como seriam os movimentos de Clarinha 

em relação a Ernesto). 

 Nesse quadro, temos que, em oposição a uma literatura que instigaria fantasias, 

“Astúcias de marido” convoca a uma nova sensibilidade literária, mais voltada ao mundo 

prático, que seria “objetiva” e abordaria amores possíveis entre pessoas possíveis (amores 

vividos no cotidiano conjugal, sem idealizações). Assim, à semelhança de “O anjo das 

donzelas”, “Astúcias de marido” propõe uma reflexão literária, contrastando uma literatura 

fantasista existente a um ideal de literatura “prática”, a partir dos conflitos de uma personagem 

quanto ao casamento. 

 É importante frisarmos que a convocação do leitor para novos paradigmas literários, em 

“Astúcias de marido”, tem como princípio a ideia de que o leitor precisaria assumir postura 

crítica em relação a seus padrões já sedimentados. Para isso, precisaria do auxílio do narrador, 

o qual assume papel didático, fazendo comentários que ajudariam o leitor a se desvencilhar de 

velhas fórmulas literárias. Esse procedimento, contudo, ao pressupor a autoridade do narrador 

                                                           
42 É importante esclarecer que aproximamos os termos “fantasia” e “imaginação”, no sentido de movimentos 
internos que fazem com que os indivíduos nutram expectativas que não se coadunam com as possibilidades 
concretas das interações sociais, tendo em vista a equivalência dos termos empregada por Machado de Assis, 
como se vê, por exemplo, neste trecho, já mencionado, do conto “Confissões de uma viúva moça”:  “A 
imaginação perdia-me; a luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa para os espíritos fracos. Eu era fraca. 
O mistério fascinava a minha fantasia.” (ASSIS, 1975b, p. 178, grifo meu).  



73 
 

 

(que se coloca como “guia” ao leitor), entra em choque com o princípio de autonomia 

subjacente ao ideal de movimento crítico que o próprio narrador busca instilar no leitor. Pontue-

se que um movimento similar se encontra em “A pianista”, conto que busca conjugar os 

princípios de autoridade e de autonomia na abordagem da relação entre pais e filhos. 

Ressalte-se, por fim, que a função didática do narrador é comum nos textos inicialmente 

escritos por Machado de Assis, manifestando-se, geralmente, nos juízos e conclusões sobre a 

trama que os narradores dessas histórias nos oferecem – presentes, em “Astúcias de marido”, 

nos comentários do narrador. Contudo, no decorrer do período aqui abarcado, Machado de 

Assis começa a apresentar obras em que os narradores não dão um “fechamento” às suas 

narrativas, de forma que não permitem mais que o leitor os acompanhe em seus juízos, a 

exemplo do que se pode ver em “O relógio de ouro”. 

 

II.3 – “O relógio de ouro”: ponto de vista  

 

 “O relógio de ouro” foi publicado originalmente no Jornal das Famílias, em 1873, sob 

o pseudônimo “Job”, tendo sido posteriormente integrado à coletânea Histórias da meia noite, 

também de 1873, com importantes alterações. Buscaremos realizar um breve cotejamento das 

duas versões, a do periódico e a do livro.  

Na versão de “O relógio de ouro” publicada no Jornal das Famílias,43 somos 

introduzidos à seguinte situação: Luís Negreiros encontra, em sua casa, um relógio que, 

conforme diz o narrador – possivelmente “traduzindo” o pensamento do personagem –, não era 

dele, nem podia ser de sua mulher. A reação de Negreiros sugere que o personagem desconfiara 

de que o objeto pertencesse a um amante de sua esposa, Clarinha, pois apresenta uma 

“manifestação de furor”, e vai interrogar a mulher sobre a procedência do relógio. Clarinha 

alega não saber a quem o cronômetro pertencia. Negreiros ainda a insta outras vezes a revelar 

a origem do objeto e, sem obter resposta, é agressivo com a esposa. 

Depois de refletir sobre a conduta de Clarinha, Negreiros, possivelmente por ter se 

inclinado a crer que a esposa era adúltera, volta a pedir explicações sobre o relógio. Como 

Clarinha continua se recusando a responder, Negreiros a ameaça de morte. Diante disso, 

Clarinha mostra ao marido uma carta, destinada a ele, que não teria chegado às mãos de 

Negreiros porque o portador não o encontrara no escritório. Eis o conteúdo do texto: “Meu 

                                                           
43 Recorremos ao acervo digital da Fundação Biblioteca Nacional, para lermos a versão do conto publicada no 
Jornal das Famílias, e à edição de Histórias da meia-noite pela Civilização Brasileira (1977), para lermos a versão 
da coletânea. Também se consultou a edição crítico-genética de “O relógio de ouro” em CATITA (2014).  
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bebê. Sei que amanhã fazes anos; mando-te esta lembrança. – Tua Zepherina.” (FBN, 1873,44 

p. 4). Depois de revelada a missiva, a partir da qual inferimos que Negreiros traíra a esposa (o 

relógio de ouro seria o presente de uma amante, Zeferina,45 para ele), e não o contrário, o 

narrador tece os seguintes comentários, com os quais a narrativa se fecha: 

 

Imagine o leitor o pasmo, a vergonha, o remorso de Luiz Negreiros, admire a 

constancia de Clarinha e a vingança que tomára, e de nenhum modo lastime a 

boa Zepherina, que foi totalmente esquecida, sendo perdoado Luiz Negreiros, 

e tendo Meirelles o gosto de jantar com a filha e o genro no dia seguinte. (FBN, 

1873, p. 4) 

 

Com esse desfecho, o narrador explica a história e nos diz qual moral deveríamos extrair 

dela. Suas palavras sugerem que, ao receber o relógio, acompanhado da carta que Zeferina 

mandara a Negreiros, Clarinha entendera que o marido tinha uma amante, e resolvera se vingar. 

De acordo com o desenvolvimento do texto, a vingança consistiria em que Clarinha deixara o 

relógio à vista do marido, para que Negreiros compreendesse se tratar de um presente de sua 

amante, sentindo “vergonha” e “remorso”.  

Assim, Clarinha teria planejado deixar o marido embaraçado, mas sem promover 

confronto direto ou escândalo, ideia corroborada pelo fato de que ela guardara a carta 

comprometedora enviada por Zeferina. Essa vingança “branda”, conforme o narrador, deveria 

ser admirada pelo leitor, bem como a “constância” de Clarinha. Podemos entender que tal 

constância se refere à persistência de Clarinha em não deflagrar conflito, ainda que diante da 

agressividade do marido. 

Clarinha não obtém exatamente o que esperava de sua vingança, pois Negreiros não 

supõe que o relógio seria uma lembrança da amante para ele, mas sim um presente para a esposa, 

e acaba promovendo o escândalo que Clarinha buscara evitar. Ainda assim, pode-se dizer que 

Negreiros recebe uma lição: experimenta o sofrimento que o adultério (presumido) da esposa 

seria capaz de gerar, de modo que Clarinha poderia se sentir “vingada” em relação aos 

sentimentos despertados pela traição do marido – pontuando-se, contudo, que essa “vingança” 

implicara violência contra a própria vítima, Clarinha. Além disso, Negreiros tem como castigo 

as sensações de assombro, “vergonha” e “remorso” por ter julgado a mulher antes de refletir 

sobre a própria conduta. 

                                                           
44 Reduzimos a referência completa (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, Periódicos raros, Jornal das Famílias, 
ano 1873, n. 4-5), por ser extensa. 
45 Modernizamos a grafia dos nomes dos personagens que aparecem na publicação do Jornal das Famílias, para 
evitarmos o contraste na referência a esses nomes durante a abordagem das duas versões do conto.  
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Daí, talvez, o tom conciliatório do final da história, que se dá a despeito das agressões 

de Negreiros, as quais culminam no uso de um revólver, o que demandaria um desfecho, se não 

trágico, ao menos mais grave. Tendo Negreiros sido “punido”, Clarinha pode perdoá-lo sem se 

sentir inteiramente humilhada, conseguindo manter seu casamento, e assim obtendo a conclusão 

“pacífica”, que inicialmente projetara, para a descoberta do adultério de Negreiros. A ligeireza 

com que o conflito se encerra contribui para a sensação de happy end: no dia seguinte ao dos 

eventos acerca do relógio de ouro, Clarinha e o marido já estavam preparados para receberem 

Meireles, o pai da moça, sem mostrar desentendimento, de maneira que Meireles tivera “o gosto 

de jantar com a filha e o genro”. Concorre para o mesmo efeito (sensação de happy end) a ideia 

de que os acontecimentos em torno do relógio de ouro não tiveram grandes consequências para 

nenhum dos envolvidos: o par central da trama se entendera, Meireles não precisaria mais se 

preocupar com a filha, e, de acordo com as palavras do narrador, o leitor não precisaria se 

preocupar nem mesmo com Zeferina, dado que até os participantes da intriga a haviam 

esquecido.  

Na versão de “O relógio de ouro” publicada em Histórias da meia noite, a trama se 

desenrola de maneira bastante similar. Porém, há alterações importantes: a assinatura de 

Zeferina na carta e o fechamento da história com a moralidade do narrador são suprimidos, o 

que reconfigura o todo do texto, levando as ações a não terem um sentido estabelecido, de forma 

que o leitor é requisitado a retomar a história, buscando preencher e avaliar essas ações. 

 

A outra versão 

 

 Na versão da coletânea, este é o conteúdo da carta que Clarinha entrega, ao final da 

intriga, para Negreiros: “Meu nhonhô. Sei que amanhã fazes anos; mando-te esta lembrança. – 

Tua Iaiá.”. Após transcrever essa mensagem, diz o narrador: “Assim acabou a história do 

relógio de ouro.” (ASSIS, 1977, p. 193). 

 Lembremo-nos de que, no texto publicado no Jornal da Famílias, a carta recebe a 

assinatura de Zeferina, o que nos conduz a entender que a missiva fora enviada por uma amante 

de Negreiros, ideia confirmada pelo narrador em seus comentários finais. Na versão de 

Histórias da meia noite, o nome do destinatário é substituído por “nhonhô”, uma forma de 

tratamento que tanto indicava reverência dos escravos aos senhores, quanto era usada como 

denominação carinhosa entre cônjuges da elite, fazendo par com a referência à remetente, que 
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se identifica com a mesma forma de tratamento aplicada às mulheres (Iaiá).46 Esse pareamento 

sugere que remetente e destinatário fariam par romântico, mas não nos oferece certeza sobre a 

identidade de nenhum deles.  

Podemos nos inclinar a crer que a carta fora endereçada a Negreiros, considerando que 

Clarinha alegara isso. Ainda assim, restaria a dúvida sobre quem seria “Iaiá”. Poderia ser 

Clarinha, que teria enviado a carta e o cronômetro como lembrança para o marido. Mas também 

se pode pensar que a missiva seria de uma amante de Negreiros, acompanhando o relógio com 

o qual essa amante iria presenteá-lo, como no texto do Jornal das Famílias.   

Não deixa de haver, contudo, a possibilidade de que o relógio pertencesse a um amante 

de Clarinha, e a moça tivesse redigido a carta a posteriori, fingindo que a teria destinado, em 

conjunto com o relógio, a Negreiros, que não pudera recebê-los. Seria possível, ainda, que 

Clarinha tivesse adquirido o relógio de ouro para presenteá-lo a um amante, tendo esquecido o 

objeto na sala, e produzido a carta depois que Negreiros descobrira a existência do cronômetro. 

Enfim, algumas são as reflexões possíveis acerca da situação envolvendo o relógio, de 

maneira que o leitor é convocado a um exercício conjectural,47 no sentido de retomar os 

elementos do texto e buscar recompô-los, para tentar descobrir o que realmente aconteceu, 

usando procedimento semelhante ao de Negreiros, dado que o personagem, com o mesmo 

propósito, procura relembrar as situações relacionadas ao relógio de ouro. Pensemos sobre os 

indícios de “inocência” e “culpa” de Clarinha listados por Negreiros.  

Na visão de Negreiros, pesaria em favor da mulher o fato de que ela o repelira na sala 

de costura, em momento no qual Negreiros imaginara que o relógio podia ser um presente de 

anos para ele, o que o motivara a tentar abraçar Clarinha. Podemos assumir que esse ato 

inocentaria Clarinha aos olhos do marido porque mostraria que a moça se sentira injustiçada ao 

ser maltratada por ele, o que implicaria que ela não era adúltera. A perspectiva de que Clarinha 

se sentira injustiçada seria plausível tanto na hipótese de que o relógio se tratasse de um presente 

de Clarinha para o marido, quanto na de que o objeto seria a lembrança de uma amante para 

Negreiros. Contudo, no caso de o relógio pertencer a um amante de Clarinha, a conduta da moça 

poderia ter sido fruto de um cálculo, no sentido de despistar o cônjuge: recusando-se a aceitar 

prontamente as desculpas de Negreiros, mas antes o refutando, Clarinha buscaria indicar que 

estava ofendida, e, portanto, que era “inocente”. Sendo assim, o episódio da sala de costura 

                                                           
46 A respeito da conotação carinhosa do termo “nhonhô”, ver FREYRE, 1984, p. 420-421. 
47 Conjectural pode remeter a digressivo (tendo sido a digressão, conforme se argumentou, criticada em 
“Astúcias de marido”), mas é possível entendermos que esses seriam movimentos opostos, se considerarmos 
que a conjectura se relacionaria a uma maior aproximação do objeto (reflexão sobre suas possibilidades, ainda 
que supostas), enquanto a digressão se vincularia a um afastamento do objeto, pelo movimento imaginativo. 
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poderia ter se dado em qualquer uma das situações imaginadas sobre a origem do relógio de 

ouro, não sendo capaz de esclarecer os eventos. 

Os sinais da “culpa” de Clarinha, conforme o ponto de vista de Negreiros, são 

igualmente aplicáveis a todas as hipóteses levantadas, de forma que também não oferecem 

solução para a “charada” do relógio. Negreiros aponta como dados “comprometedores” para 

Clarinha: gestos que indicariam a tensão da moça (morder os lábios, chorar), e o silêncio de 

Clarinha quando interrogada pelo marido acerca do relógio. Podemos entender que essas 

atitudes teriam sido vistas como sinalizadoras do adultério da moça, da perspectiva de 

Negreiros, porque indicariam que ela escondia algo do marido, ficando, assim, tensa e quieta. 

Porém, a tensão e o silêncio de Clarinha também seriam justificáveis caso o relógio fosse o 

presente de uma amante a Negreiros, podendo ser interpretados como frutos do fato de que 

Clarinha estava se contendo para não arranjar confusão com o esposo. O comportamento de 

Clarinha também seria explicável caso o relógio fosse uma lembrança dela ao marido: tendo 

recebido como resposta à surpresa que faria uma reação desconfiada e agressiva de Negreiros, 

Clarinha poderia ter ficado indisposta a entregar o presente, acuada e nervosa. 

Poderíamos testar, ainda, algumas outras hipóteses sobre a proveniência do relógio de 

ouro, mas o importante a ressaltar é que a versão do conto publicada em livro não é tão 

conclusiva quanto a do periódico. Retomemos que, no texto para o Jornal das Famílias, a 

decifração da procedência do relógio é o fio condutor da trama, sendo que o enigma compete a 

Negreiros. O caso é solucionado, e o sentido moral da história é determinado pelo narrador, 

cujos comentários fecham o conto. Na versão para Histórias da meia noite, o enigma destina-

se a Negreiros, mas também ao leitor, para quem a resolução do caso fica em aberto, não 

havendo elementos conclusivos sobre a origem do relógio, nem veredito do narrador sobre o 

comportamento dos personagens. O tom abrupto da última frase do texto da coletânea – “Assim 

acabou a história do relógio de ouro” – deixa claro ao leitor que o narrador não oferecerá mais 

explicações, em contraste com o desfecho moralizante do texto publicado no periódico.48 A 

discrepância das versões pode indicar uma reorientação da prosa machadiana, inicialmente 

marcada pelo tom de certeza produzido pelas sentenças do narrador, para um princípio menos 

determinista, no sentido de não haver uma avaliação assertiva dos comportamentos dos 

personagens e das situações vividas por eles. 

                                                           
48 É importante termos em vista que as duas versões do conto foram publicadas contemporaneamente, de modo 
que, se foram escritas à mesma época, o distanciamento temporal não explicaria as diferenças entre ambas. Mas 
seria possível imaginarmos, por exemplo, que, para Machado de Assis, talvez os leitores da coletânea fossem 
mais receptivos a uma narrativa sem condução moralizante – que contrastava com o éthos até então comum na 
prosa do escritor – do que o público a que se destinava o Jornal das Famílias. 
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A esse propósito, vale a menção ao texto “Curiosidade”.49 No conto, Carlota vê o 

anúncio do espetáculo O que é o casamento? (peça de José de Alencar, que será explorada no 

capítulo V), e, sendo mulher e noiva, fica curiosa para assistir. D. Fausta, mãe de Carlota, 

adverte a filha quanto ao perigo de ela buscar na peça uma resposta para a pergunta que 

intitulava a obra. Não se contentando com a fala da mãe, Carlota insiste em assistir a O que é o 

casamento?. 

No teatro, Carlota é observada por Lulu Borges, um “petimetre”50 que desejava se casar 

com a moça para receber o dote dela. Carlota se interessa pelo “petimetre”. Borges passa a 

frequentar sua casa e a lisonjear o pai de Carlota, o Dr. Cordeiro.  

Conceição, noivo de Carlota, percebe que sua noiva acabara se apaixonando por Borges, 

e a deixa livre do compromisso. Carlota se casa com Borges, tendo ambos um filho. Borges 

começa a se ausentar de casa com frequência, agride a mulher e falsifica a assinatura do sogro 

para obter dinheiro. O Dr. Cordeiro exige a separação do casal. Na sequência, morrem os pais 

de Carlota, e também Borges. Conceição pede Carlota em casamento. Ela aceita, e ambos se 

unem.   

É possível dizer que, em “Curiosidade”, a trama centrada nas questões de Carlota quanto 

ao casamento serve de mote a um debate acerca dos limites da literatura, traduzido nos 

princípios que D. Fausta expõe à filha, ao preveni-la sobre a peça de Alencar. Quando Carlota 

pergunta à mãe o que era o casamento, D. Fausta responde que o matrimônio seria “uma 

loteria”, mas o “meio certo de tirar o prêmio grande” corresponderia a ser “boa esposa”. Sendo 

informada de que a filha se referia ao título alencarino, D. Fausta alega que “era arriscado ir 

buscar ao teatro a explicação de coisas que só a vida real podia dar cabalmente”, ponderando 

também que, se a peça oferecesse uma resposta, “seria à feição do entendimento do autor e cada 

autor poderia dar diferente solução ao mesmo problema” (ASSIS, [s.d.]b, p. 83).   

A ideia de que o matrimônio seria uma “loteria” sugere que, para D. Fausta, haveria 

uma diversidade de situações matrimoniais no mundo concreto, sendo talvez por isso que, 

segundo a personagem, apenas a vida real seria capaz de elucidar o que seria o casamento. Além 

                                                           
49 “Curiosidade”, publicado em A estação no ano de 1879, sob a assinatura de “M.”, não consta nem da listagem 
de Galante de Souza (1955), nem das obras completas de Machado de Assis organizadas pelas editoras Jackson 
e Nova Aguilar, tendo sido, porém, arrolado por Magalhães Júnior, em Contos sem data, como obra machadiana. 
Caso se aceite a hipótese de Magalhães, que parece coerente com as ideias aqui discutidas, “Curiosidade” 
contribui para a discussão levantada. 
50 O dicionário Aurélio oferece a seguinte definição do termo: “Diz-se de, ou indivíduo vestido com apuro 
exagerado; janota ridículo” (FERREIRA, 1975, p. 1079). 
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disso, conforme a mãe de Carlota, seria arriscado procurar na ficção – no teatro – respostas 

sobre o tema. Mas qual seria o teor desse risco?  

Pensemos na trajetória de Carlota. A moça decidira assistir à peça de Alencar motivada 

pela curiosidade de saber o que era o casamento. Contudo, o espetáculo não fora muito 

esclarecedor para ela, como a própria Carlota admite a Conceição: “Não sei tudo; posso até 

dizer que não sei nada. A peça não responde inteiramente à minha pergunta”. Para Conceição, 

isso teria ocorrido por dois motivos, conforme ele esclarece a Carlota: 

 

[...] a sua pergunta era talvez complicada demais, e a peça não pode resolver 

todo o problema. Acresce que, em certos casos, quando fazemos uma 

pergunta, só desejamos ouvir uma certa resposta; e, se não a ouvimos, parece-

nos que ou não nos responderam ou responderam-nos mal. (ASSIS, [s.d.]b, p. 

86) 

 

De acordo com a perspectiva de Conceição, portanto, O que é o casamento? não poderia 

contemplar Carlota devido à natureza da questão da personagem – o matrimônio seria um 

assunto muito complexo para ser esgotado em uma peça –, mas também devido à expectativa 

de Carlota sobre o conteúdo do espetáculo. Porém, Carlota não sabia muito bem o que esperar, 

como indica o sonho que ela tivera com a peça antes de assisti-la, sobre o qual diz o narrador:  

 

Na comédia imaginária, o casamento aparecia-lhe como uma charada de 

muitas sílabas e nenhum sentido. Era essa a primeira versão, porque depois 

viu que era um banquete dos anjos, ao som da harmonia das esferas. Como 

este sonho fosse melhor, acordou mais alegre e almoçou mais tranqüila. 

(ASSIS, [s.d.]b, p. 85).    

 

Podemos depreender dessa passagem que Carlota tinha uma perspectiva limitada acerca 

da resposta que procurava na peça. Considerando-se a ideia de D. Fausta de que só a vida real 

poderia oferecer explicações cabais sobre o casamento, é possível entendermos que essa 

limitação se daria pelo fato de que Carlota não tinha a vivência concreta do matrimônio, de 

modo que o repertório da personagem sobre o tema se circunscreveria àquilo que ela seria capaz 

de engendrar em sua imaginação. Pode-se dizer que esse repertório fora insuficiente para que 

Carlota acompanhasse a produção de Alencar, disso resultando sua pouca compreensão da peça. 

Assim, o que Carlota encontra no teatro não é propriamente o que o texto teatral poderia 

lhe oferecer, pois lhe faltavam condições de apreciação, mas sim um desenvolvimento do que 

a personagem já trazia em si como elemento prévio: tendo a curiosidade como força que a 

propulsionara ao teatro, Carlota extrai de lá mais curiosidade, dessa vez em relação a Borges. 

Como consequência de ceder ao interesse despertado pelo então desconhecido Borges, a 
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personagem sofre prejuízos em sua vida prática, trocando o bom noivo que havia conquistado 

(Conceição) por um mau marido (Borges). Apesar disso, Carlota recebe uma segunda chance, 

podendo ao final vivenciar o casamento com Conceição, tal como o teria feito se não tivesse se 

“desviado” de seu caminho inicial – ainda que esse desfecho em happy end tenha custado 

artifícios no enredo, pois dependeu de que Borges morresse antes da esposa, e de que Conceição 

não tivesse se casado, e estivesse ainda disposto a se unir a Carlota. 

Seja como for, esse percurso de Carlota pode nos ajudar a entender a fala de D. Fausta. 

Faltando-lhe a vivência do casamento, Carlota não entende bem a peça de Alencar, e obtém da 

sua visita ao teatro algo que não pertencia ao texto teatral. No fim das contas, o material acerca 

do matrimônio de que a personagem dispunha quando chegara ao espetáculo eram os elementos 

da própria imaginação, e essa imaginação acaba desviando Carlota das escolhas matrimoniais 

mais adequadas a seu cotidiano concreto. Nessa linha de reflexões, o risco de se buscar na ficção 

a compreensão de questões que só fariam sentido pleno a partir da prática – conforme sugerindo 

por D. Fausta – poderia ser o de que, na ausência dessa prática, se acabasse extraindo da 

experiência ficcional questões alheias a ela, apenas projetadas (situação experimentada por 

Carlota, e que a levara a se atrapalhar em relação ao próprio assunto sobre o qual buscara 

explicações no teatro). 

De modo geral, os argumentos de D. Fausta trazem em seu bojo a ideia de que o texto 

ficcional não ofereceria respostas “cabais” ao público. Isso porque, como sugerido acima, o 

indivíduo precisaria ter vivenciado concretamente os problemas abordados na ficção, do 

contrário não estaria preparado para compreender as soluções nela oferecidas. E também porque 

as soluções de diferentes autores para um mesmo problema seriam diversas, tratando-se, 

portanto, de pontos de vista. Admitindo-se que “Curiosidade” é efetivamente da autoria de 

Machado de Assis, podemos dizer que a perspectiva literária adotada no conto, apreendida a 

partir dos enunciados de D. Fausta em imbricação com o desenvolvimento do enredo, difere 

significativamente da postura apresentada em contos anteriores do escritor, marcados pelo tom 

sentencioso dos julgamentos do narrador.  

Por um lado, à semelhança desses contos anteriores, “Curiosidade” também busca 

propor uma lição (lição que, aliás, faz-se presente em outras narrativas de Machado de Assis 

aqui analisadas), a saber: deixar-se levar pela imaginação pode ser uma atitude nociva à vida 

prática, a exemplo do que ocorrera a Carlota. Além disso, o discurso de D. Fausta exerce função 

similar à dos comentários dos narradores nos contos machadianos de verve mais moralizante, 

na medida em que serve de orientação para a leitura da história. Por outro lado, tais aspectos, 

em “Curiosidade”, não assumem caráter tão sentencioso, pois, de acordo com os princípios de 
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D. Fausta, se há uma lição na narrativa, ela precisa ser relativizada, já que as soluções de um 

texto ficcional seriam um ponto de vista. 

 

*** 

 

Considerando as leituras de “O anjo das donzelas” e “Astúcias de marido”, apresentadas 

neste capítulo, é possível dizermos que, partindo de enredos nos quais os personagens estão às 

voltas com o casamento, ambas as narrativas se contrapõem a modelos romanescos 

consolidados, considerados “fantasistas”, requisitando uma nova sensibilidade literária, mais 

voltada para a vida prática. Em “Astúcias de marido”, o narrador se posiciona no sentido de 

ajudar o leitor nessa reorientação de sensibilidade, de modo que assume papel didático. A 

responsabilidade didática é também um dos princípios literários professados pelo narrador de 

“O anjo das donzelas”. 

Essas concepções estão em sintonia com as reflexões sociais que aparecem em outros 

contos nos quais Machado de Assis também abrange elementos da ordem familiar, tal como 

trabalhado no primeiro capítulo, “Visão ambígua de uma sociedade em transição”. Isso porque 

a noção de que a literatura deveria se orientar para a vida prática torna consequente que as 

transformações sociais vivenciadas pelo autor tenham sido objeto de reflexão em seus textos 

literários. E também porque o princípio de que o narrador serviria de guia ao leitor, por partir 

do pressuposto de que as transformações na sensibilidade literária se realizariam de forma 

ordenada, sob as diretrizes da figura de autoridade do narrador, está afinado com a reforma 

conservadora que os contos estudados no capítulo I pareciam sugerir para o plano social, 

marcada pela conquista gradual de autonomia dos filhos, sem prejuízo da ordem ou da 

autoridade paterna. 

Tais considerações se aplicam mais especificamente às obras dos anos 1860. Na década 

de 1870, Machado de Assis continuou abordando questões literárias por meio de tramas 

centradas no casamento, mas há indícios de alterações na perspectiva do autor. O confronto de 

duas versões machadianas para “O relógio de ouro”, conto cujo enredo se desenvolve a partir 

de uma suspeita de adultério, sugere que Machado de Assis se encaminhava para uma prosa 

não marcada pelo teor moralizante. Se considerarmos que “Curiosidade” é da autoria de 

Machado de Assis, a obra corrobora essa ideia, pois assume que as soluções de um texto 

ficcional são um ponto de vista, posição contrastante com a das produções iniciais machadianas, 

pautadas pelo tom didático, que presume certezas sobre o mundo, se não tal como ele funciona 

na prática, ao menos tal como se acredita que ele deve ser.  
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É possível imaginarmos que essa mudança tenha paralelos com a percepção sobre a vida 

social que Machado de Assis passara a apresentar em seus contos do final da década de 1870: 

não vendo concretizadas as transformações que o estilo de vida burguês prometia (alguns filhos 

ainda tinham dificuldade em conquistar autonomia em relação aos pais, o interesse continuava 

sendo um critério para a realização de casamentos, tal como se argumentou no primeiro 

capítulo), o autor poderia já não ter ideias tão claras sobre o funcionamento e os possíveis rumos 

da sociedade. A crermos nessa indefinição, dela resultam alguns questionamentos: a qual 

mundo a literatura deveria se reportar, se seu papel seria o de orientar para a vida prática? Em 

que sentido se daria essa orientação diante de um universo social problemático?  

No capítulo III, veremos que, por meio da questão do casamento, os romances da 

“primeira fase” de Machado de Assis abordam o ajuste entre expectativas individuais dos 

personagens e expectativas sociais. Nessas obras, a sociedade recebe valor positivo, e as 

contradições entre desejo e vida social são vistas como conflito individual, relativo ao caráter 

dos personagens. Como premissa desse discurso, tem-se a defesa da conformidade aos valores 

socialmente estabelecidos. Cabe refletirmos se a saída para a literatura proposta nos contos de 

Machado de Assis, frente a uma sociedade vista com cada vez menos complacência pelo autor, 

enveredaria por essa senda carente de utopia.   
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Capítulo III. Melhor que o melhor dos sonhos 
 

 Em Ao vencedor as batatas, Roberto Schwarz aborda os quatro romances iniciais de 

Machado de Assis (Ressurreição, A mão e a luva, Helena e Iaiá Garcia), atendo-se 

especialmente à leitura dos três últimos, cujos enredos se centram em uma preocupação 

fundamental do crítico: o problema da ascensão social, vinculado ao das relações de favor que 

marcavam a sociabilidade patriarcal no Brasil oitocentista. Para Schwarz, nessas obras, os 

desníveis sociais seriam tratados dentro do âmbito familiar, tendo a família a função de reparar 

males da sociedade. Desse modo, nos termos do autor, a família seria a “intocável depositária 

da ordem e do sentido da vida”. Embora Ressurreição, primeiro romance de Machado de Assis, 

não se atenha a personagens às voltas com o problema da desigualdade social, estaria alinhado 

aos três romances machadianos a ele consecutivos, na medida em que, conforme Schwarz: “o 

denominador comum dos quatro livros é a afirmação enfática da conformidade social, moral e 

familiar, que orienta a reflexão sobre os destinos individuais” (SCHWARZ, 2012, p. 88-89).  

 As leituras aqui propostas desses romances inspiram-se na mesma percepção geral de 

que tais obras veem os indivíduos como subordinados à ordem social e familiar, porém, em 

perspectiva diversa. Em sua análise, Schwarz enfatiza o problema da ascensão social, 

entendendo que, nos romances iniciais de Machado de Assis, a família aparece como âmbito 

privado em que se resolve o problema mais amplo das desigualdades sociais. As leituras a seguir 

centram-se na questão, que se faz presente nos quatro primeiros romances machadianos, do 

ajuste entre expectativas individuais e sociais. Nesses textos, tal ajuste é defendido a partir da 

visão de que as normas e instituições hegemônicas da sociedade seriam benéficas aos 

indivíduos. Esse enfoque é produtivo para a pesquisa, pois nos permite apreender questões 

relativas ao casamento apresentadas nos romances, visto que, neles, o matrimônio aparece como 

elemento pelo qual o processo de enquadramento do indivíduo aos ditames sociais é debatido.  

 

III.1 – Ressurreição: felicidade exterior versus afeições íntimas 

 

 No romance Ressurreição (1872),51 o herói Félix, que tinha formação em medicina, 

ficara rico após receber uma inesperada herança. Assim, o personagem já disporia de bens 

materiais, mas, de acordo com o discurso do narrador, faltavam-lhe outras condições de sucesso 

                                                           
51 A leitura aqui proposta baseia-se em minha dissertação de mestrado, Memória das Ilusões: um estudo de 
Ressurreição, primeiro romance de Machado de Assis (HERANE, 2011). 
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social: “Félix entrava então nos seus trinta e seis anos, idade em que muitos já são pais de 

família,52 e alguns homens de Estado. Aquele era apenas um rapaz vadio e desambicioso.” 

(ASSIS, 1977, p. 63).  

   A ideia de que Félix era “vadio” é complementada pela caracterização do personagem 

como homem fraco. De acordo com o discurso do narrador, Félix seria pusilânime devido a seu 

caráter desarmônico: 

 

Do seu carácter e espírito [de Félix] melhor se conhecerá lendo estas páginas, 

e acompanhando o herói por entre as peripécias da singelíssima ação que 

empreendo narrar. Não se trata aqui de um carácter inteiriço, nem de um 

espírito lógico e igual a si mesmo; trata-se de um homem complexo, 

incoerente e caprichoso, em quem se reuniam opostos elementos, qualidades 

exclusivas, e defeitos inconciliáveis.  

[...] 

Naquele homem feito de sinceridade e afectação tudo se confundia e 

baralhava. Um jornalista do tempo, seu amigo, costumava compará-lo ao 

escudo de Aquiles, – mescla de estanho e ouro – “muito menos sólido”, 

acrescentava ele. (ASSIS, 1977, p. 64, grifo meu) 

 

 Em vista dos argumentos da narrativa, a constituição do caráter de Félix teria levado o 

personagem a não ter a solidez necessária para ser constante e confiante, tornando-se 

desconfiado. Disso teria resultado seu ciúme infundado da noiva, devido ao qual Félix não teria 

conseguido realizar o casamento que propusera a Lívia, ficando infeliz. 

 Essa perspectiva de que apenas o caráter de Félix o teria impedido de se unir a Lívia 

está ancorada em alguns elementos da intriga. Do ponto de vista da situação particular dos 

noivos, não existiriam obstáculos para o consórcio. Lívia era rica, não havendo disparidade de 

classe entre ela e Félix, e era órfã, tendo no irmão Viana, com o qual morava, o único familiar 

a quem talvez precisasse prestar contas. Mas Viana não lhe causaria problemas, pois se 

comprazia do casamento da irmã com o abastado Félix. Além disso, para Lívia, que era viúva, 

o casamento com Félix não só era um passo para o qual ela estava livre, como poderia 

representar a esperança da personagem de finalmente obter um matrimônio feliz, considerando-

                                                           
52 Segundo Elisa Maria Verona, o médico brasileiro Gama Roza, em sua dissertação Dos casamentos sob o ponto 
de vista higiênico (1876), menciona que, no Tennessee, fora aprovado um imposto que recaía sobre todo aquele 
que, a partir de 1876, tendo completado 30 anos e sendo “são de corpo e de espírito”, se mantivesse solteiro 
(VERONA, 2011, p. 43). Apesar de a dissertação do médico ser posterior a Ressurreição, é possível que já 
houvesse no Brasil discussões sobre um vínculo entre idade e casamento, que talvez fossem do conhecimento 
de Machado de Assis. Se é assim, o autor pode ter se reportado a tais discussões nesse trecho do romance.   
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se que seu primeiro casamento não correspondera às suas expectativas,53 tal como Lívia explica 

ao noivo, ao mencionar o antigo marido: 

 

– Amava-me, creio, mas não entendíamos o amor do mesmo modo; tal foi o 

meu doloroso e tardio desencanto. Para mim era um êxtasis divino, uma 

espécie de sonho em ação, uma transfusão absoluta de alma para alma; para 

ele o amor era um sentimento moderado, regrado, um pretexto conjugal, sem 

ardores, sem asas, sem ilusões... Erraríamos ambos, quem sabe? (ASSIS, 

1977, p. 119) 

 

 Félix, por sua vez, também estava livre para se unir a Lívia: não ficava devendo à noiva 

no aspecto material e, ao que tudo indica, não precisava da aprovação de ninguém para seu 

casamento, já que seria solitário, conforme sugere o narrador ao dizer que, quando recebera a 

herança que “o levantou da pobreza”, Félix “parecia esquecido de Deus e dos homens” (ASSIS, 

1977, p. 63). Não existiriam, portanto, problemas “externos” que servissem de empecilho ao 

consórcio do herói. Pelo contrário, o matrimônio ainda lhe traria vantagem: daria a ele uma 

posição social mais “adequada” – afinal, segundo o narrador, a idade de Félix requereria dele 

ambicionar papéis como o de “pai de família” e, portanto, o de “homem casado”.  

 Ressaltemos, por fim, que Lívia e Félix se amavam, de modo que realizariam o 

casamento por vontade própria, diferentemente do que era uso ocorrer entre a elite brasileira do 

século XIX. Frente a esse quadro “favorável” à união do casal, avalia o narrador: “Que 

obstáculo podia haver? Um e outro dependiam exclusivamente de si; o casamento era o 

desfecho lógico e sacramental daquele romance.” (ASSIS, 1977, p. 105). 

 Soma-se ao “arsenal” argumentativo do narrador a premissa de que o casamento seria 

em si um benefício. Como “prova” disso, ele postula a felicidade dos pares já casados de 

Ressurreição (Dona Matilde e o coronel Morais, Clara e Luís Baptista) e dos dois personagens 

que se casam ao final da trama (Raquel e Meneses54), em contraste com a infelicidade em que 

ficara o herói solteiro. 

                                                           
53 Lembrando que a viuvez como possibilidade de recomeço, de “reparação” de más experiências passadas, é 
também uma perspectiva que aparece nos contos machadianos da década de 1870 (ver capítulo I, p. 43-44). 
54 Ressalte-se que o caráter de Meneses é contrastado com o de Félix no romance. Conforme a avaliação do 
narrador: “[a]o inverso de Félix, cujo espírito só engendrava receios e dúvidas, Meneses era antes de tudo 
propenso às fantasias cor de rosa. Irmanavam-se no ponto de serem joguetes de sua imaginação.” (ASSIS, 1977, 
p. 126). Meneses, contudo, acaba se adaptando às possibilidades concretas de sua vida, pois, ao ser refutado por 
Lívia, a quem amava, não se prende a essa situação, permitindo-se se aproximar de Raquel (que não fora 
correspondida por Félix), casar-se com a moça e, assim, obter a felicidade. Félix, em contrapartida, intentando 
ser prático e se precaver de possíveis desilusões, fica refém de sua fantasia de fracasso, não conseguindo ser 
feliz. 
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Essa premissa do narrador traz como consequência a ideia de que a recusa de Félix ao 

sempre “benéfico” matrimônio, não partindo de nenhum obstáculo a ser enfrentado pelo 

protagonista, só poderia mesmo ser fruto de seu caráter idiossincrático, do qual derivaria sua 

falta de energia para assumir o casamento. Retomemos, a propósito, que, em alguns contos de 

Machado de Assis produzidos na década de 1870, encontramos personagens de cuja fraqueza 

proveem problemas relativos ao matrimônio: faltando-lhes força, esses personagens se tornam 

incapazes de conquistar a autonomia necessária para assumir um casamento por livre escolha,55 

independente do desejo dos pais. Não é essa a questão de Félix, visto que o personagem 

dependia “exclusivamente de si”, mas, de todo modo, também nele a fraqueza cria conflitos 

acerca do casamento.  

 

Ventura social 

 

 No limite, a reflexão a que nos leva o narrador de Ressurreição é a de que Félix não foi 

feliz porque, devido a seu caráter idiossincrático, que o tornava pusilânime, não foi capaz de se 

ajustar ao que de melhor o mundo social teria a lhe oferecer, o casamento. Se tivesse podido se 

adequar a essa instituição da sociedade, aliás, Félix talvez tivesse conseguido “regular” seu 

estado interior, apesar do desequilíbrio de sua constituição íntima, como sugere o narrador ao 

descrever as vésperas do casamento não consumado do protagonista:    

 

Mais quarenta e oito horas, e eles [Lívia e Félix] uniriam para sempre os seus 

destinos. Esse acto decisivo e grave da vida do homem, já o médico o encarava 

com tranquilidade de ânimo resoluto, sem tropeçar na responsabilidade, nem 

arrecear-se das consequências. Antolhava-se-lhe o lar doméstico como a 

cidade da paz e da concórdia. Não via às portas dela o lívido espectro da 

dúvida; flores e folhas verdes, não mortíferas, senão vivificantes, pareciam 

alcatifar-lhe o caminho e convidá-lo a descansar enfim da vida que tão mal 

vivera. (ASSIS, 1977, p. 156, grifo meu) 

 

 No entanto, embora o narrador se esmere para atribuir somente à psicologia do 

protagonista sua dificuldade em contrair matrimônio, certos pontos das malhas de Ressurreição 

indicam que o casamento seria um assunto problemático não só para Félix, de modo que a 

reticência do personagem em relação à instituição poderia se vincular não apenas a sua vivência 

individual, mas também à observação de que alguns casais teriam conflitos conjugais. Vejamos, 

por exemplo, o que o narrador diz acerca da relação de Dona Matilde com o coronel Morais: 

                                                           
55 Ver seções I.4 e I.5 do primeiro capítulo. 
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A mulher do coronel era o tipo da mãe de família. Tinha quarenta anos, e ainda 

conservava na fronte, embora secas, as rosas da mocidade. Era uma mistura 

de austeridade e meiguice, de extrema bondade e extrema rigidez. Gostava 

muito de conversar e rir, e tinha a particularidade de amar a discussão, excepto 

em dous pontos que para ela estavam acima das controvérsias humanas: a 

religião e o marido. A sua melhor esperança, afirmava, seria morrer nos braços 

de ambos. Dizia-lhe Félix às vezes que não era acertado julgar pelas 

aparências, e que o coronel, excelente marido em reputação, fora na realidade 

pecador impenitente. Ria-se a boa senhora destes inúteis esforços para abalar 

a boa fama do esposo. Reinava uma santa paz naquele casal, que soubera 

substituir os fogos da paixão pela reciprocidade da confiança e da estima. 

(ASSIS, 1977, p. 74) 

 

Temos, nessa passagem, a insinuação de que o coronel traía sua mulher, e de que Dona 

Matilde, como “boa senhora”, procurava não enxergar isso, de modo a conseguir sustentar seu 

casamento. A personagem Clara vivia situação semelhante. Luís Baptista, marido dela, era 

adúltero confesso, como se vê na declaração que faz a Félix: 

 

– [fala de Baptista] Assisto portanto ao seu penúltimo almoço de rapaz 

solteiro. Há muita gente que ainda não acredita. Creio que o senhor tinha fama 

de celibatário convencido, e pela regra, um celibatário convencido é um noivo 

à mão. Também eu era assim; e contudo... O casamento é bom; tem seus 

inconvenientes, como tudo neste mundo; mas é bom, com a condição única de 

o aceitarmos como ele deve ser... 

– Um pouco livre? Disse Félix sorrindo. 

– Não sei se pouco ou muito, é questão de temperamento. O essencial é que 

seja livre. Eu assim o entendo e pratico; sou um pecador miserável, confesso, 

mas tenho ao menos o mérito de não ser hipócrita, e agora mesmo... (ASSIS, 

1977, p. 159) 

 

Diferentemente de Dona Matilde, Clara, ao que tudo indica, não ignorava as traições do 

marido – até porque, Luís Baptista não parecia fazer questão de escondê-las –, mas seu 

expediente diante da ideia da infidelidade está afinado com o da mulher do coronel: Clara 

procura manter seu casamento em reino “pacífico”, ainda que a custo da resignação – porque o 

recurso da alienação, que o coronel, por assim dizer, “concedera” a Dona Matilde, fora 

impossibilitado por Baptista. Quanto à conduta conjugal de Clara, avalia o narrador: 

 

Mas a mulher dele [de Baptista]? A mulher dele, amigo leitor, era uma moça 

relativamente feliz. Estava mais que resignada, estava acostumada à 

indiferença do marido. Dera-lhe a Providência essa grande virtude de se afazer 

aos males da vida. Clara havia buscado a felicidade conjugal com a ânsia de 

um coração que tinha fome e sede de amor. Não logrou o que sonhara. Pedira 

um rei e deram-lhe um cepo. Aceitou o cepo e não pediu mais. 
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Todavia o cepo não o fora tanto antes do casamento. Paixão não a teve nunca 

pela noiva; teve, sim, um sentimento todo pessoal, mistura de sensualidade e 

fatuidade, espécie de entusiasmo passageiro, que os primeiros raios da lua de 

mel abrandaram até apagá-lo de todo. A natureza readquiriu os seus aspectos 

normais; a pobre Clarinha, que havia ideiado um paraíso no casamento, viu 

desfazer-se em fumo a sua quimera, e aceitou passivamente a realidade que 

lhe deram, – sem esperanças, é certo, mas também sem remorsos.  

Faltava-lhe, – e ainda bem que lhe faltava, – aquela curiosidade funesta com 

que o anfíbio clássico, desenganado do cepo, entrou a pedir um rei novo, e 

veio a ter uma serpente que o engoliu.56 A virtude salvou-a da queda e da 

vergonha. Lastimava-se, talvez, no refúgio do seu coração, mas não fez 

imprecações ao destino. E como nem tinha força de aborrecer, a paz doméstica 

nunca fora alterada; ambos podiam dizer-se creaturas felizes. (ASSIS, 1977, 

p. 107-108) 

 

 Os exemplos de Clara e de Dona Matilde trazem para Ressurreição o problema de 

casamentos marcados pela infidelidade masculina, que não corresponderiam a situações 

excepcionais no Brasil do século XIX. De acordo com Mary Del Priore, em relatos de cronistas 

estrangeiros do período, a fidelidade do marido no contexto matrimonial brasileiro era 

considerada utópica, chegando a ser ridicularizada. Segundo a autora: “A fidelidade conjugal 

era sempre tarefa feminina; a falta de fidelidade masculina vista como um mal que se havia de 

suportar. É sobre a honra e a fidelidade da esposa que repousava a perenidade do casal.” 

(PRIORE, 2006, p. 187).  

 É quase ocioso dizer que essa “norma” social revelava a disparidade nas relações de 

gênero no Brasil oitocentista, que acaba sendo tratada em Ressurreição, na medida em que o 

romance não se furta a mencionar os casos do coronel e de Luís Baptista. A infidelidade 

masculina, contudo, não se relacionava somente à posição social inferior da mulher brasileira 

no XIX, remetendo também a outros fenômenos sociais que concorriam para a insatisfação dos 

casais: um complexo de sensibilidades e práticas que levavam ao distanciamento físico entre 

homens e mulheres,57 e a constituição de uniões nos moldes patriarcais, que não partiam da 

vontade dos cônjuges, podendo gerar frustrações e suscitar a busca por relações extraconjugais. 

 Mas às mulheres era vedada a “solução” de escape do adultério.58 Lembremo-nos de 

que, em “Confissões de uma viúva moça”, Eugênia vivenciara um casamento por arranjo 

                                                           
56 Referência à fábula “Les Grenouilles qui demandent un roi” (“As rãs que pedem um rei”), de Esopo (1927), 
retomada por La Fontaine. 
57 De acordo com Mary Del Priore, esse distanciamento vinculava-se à ideia de pureza feminina e à divisão dos 
papéis de gênero no século XIX (PRIORE, 2006, p. 178-179).  
58 A possibilidade de separação seria uma saída complicada, pois prejudicaria o sustento das mulheres em um 
contexto no qual, conforme Mary Del Priore, não havia mercado livre aberto à mão de obra feminina – problema 
que se aplica mais propriamente ao mundo da elite –, e em que as mulheres separadas eram vistas como maus 
exemplos (PRIORE, 2006). 



89 
 

 

familiar, que não cumprira suas expectativas amorosas; porém, de acordo com os argumentos 

da narrativa, isso não a “habilitaria” a ter um amante. Ressurreição não nos informa se os pares 

casados de sua trama se uniram por arranjo. No entanto, o romance também aborda a 

insatisfação de mulheres que não obtiveram o amor por elas desejado no casamento: Clara tivera 

“fome e sede de amor” não saciadas; o primeiro marido de Lívia entendia o amor como 

“pretexto conjugal”, enquanto ela esperava que o sentimento correspondesse a um “êxtasis 

divino. A julgarmos pela avaliação do narrador acerca da situação de Clara, a “resposta” do 

romance para essa questão não difere muito da do conto: “ainda bem” que a personagem não 

decidira trair o marido (buscar um “rei” novo) diante de seus problemas conjugais. 

 Félix sabia das traições do coronel Morais e de Luís Baptista, e podemos assumir que 

se incomodava com isso, pois “alerta” Dona Matilde e se questiona sobre a conduta de Baptista: 

 

Um sobrinho do coronel indicou-lhe [a Félix] a mulher do Baptista; era uma 

moça de vinte anos, loura, assaz bonita e digna de inspirar amores. Porque 

motivo, o marido, casado há pouco, queria ir queimar a um templo estranho 

os perfumes que a esposa merecia? (ASSIS, 1977, p. 78) 

 

Sendo assim, um dos dilemas do protagonista em relação ao casamento podia ser a 

perspectiva da traição. Embora, nos exemplos citados no romance, a infidelidade recaísse sobre 

as mulheres, é possível que Félix não se achasse livre de ser traído por Lívia, o que poderia 

motivar sua desconfiança em relação à noiva (assinalemos, a propósito, que Félix chega a 

receber uma carta anônima, na qual se insinuava que Lívia traíra seu primeiro marido. Porém, 

como atesta o narrador, a missiva fora redigida por Luís Baptista, que cobiçava Lívia, e por isso 

queria prejudicar o relacionamento dela com Félix.). 

Seja como for, ainda que não deixe de apresentar a infidelidade como um problema 

associado ao casamento, Ressurreição promove uma defesa da instituição matrimonial, 

afirmando que o casamento seria instância de felicidade até mesmo nos casos em que gerava 

frustrações. Mantendo a “paz doméstica”, Clara e Luís Baptista “podiam dizer-se criaturas 

felizes”, mesmo que ao preço da resignação da moça com o tratamento desrespeitoso do marido. 

E Dona Matilde e o coronel Morais viveriam em “santa paz”, ainda que ao custo da cegueira 

dessa “boa senhora”.  

No desfecho do romance, em seu balanço da história, o narrador reafirma o sucesso 

deste último casal, mesmo após a morte de ambos: “O coronel e Dona Matilde, com poucos 

meses de intervalo, foram continuar na eternidade a doce união que os distinguira neste mundo” 

(ASSIS, 1977, p. 178). O narrador não volta a mencionar a situação de Clara, até porque, o 
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marido dela, Luís Baptista, é o vilão da história. Mas assegura a felicidade dos recém-casados 

Raquel e Meneses, par que se formara ao longo da intriga. Quanto a Félix, o narrador oferece a 

seguinte lição:  

 

Dispondo de todos os meios que o podiam fazer venturoso, segundo a 

sociedade, Félix é essencialmente infeliz. A natureza o pôs nessa classe de 

homens pusilânimes e visionários, a quem cabe a reflexão do poeta: ‘perdem 

o bem pelo receio de o buscar’. Não se contentando com a felicidade exterior 

que o rodea, quer haver essa outra das afeições íntimas, duráveis e 

consoladoras. Não a há de alcançar nunca, porque o seu coração, se ressurgiu 

por alguns dias, esqueceu na sepultura o sentimento da confiança e a memória 

das ilusões. (ASSIS, 1977, p. 180) 

 

 Retoma-se, nesse discurso, a ideia de que a natureza de Félix o teria levado a ser 

pusilânime, disso resultando seu receio em buscar o “bem” (o casamento). Acrescenta-se, ainda, 

a ideia de que o temor do herói em se casar estaria associado à contraposição que ele faria entre 

vida íntima e vida social. Félix não teria se contentado com a “felicidade exterior”, que 

corresponderia à satisfação de critérios a partir dos quais um homem seria considerado bem-

sucedido aos olhos da sociedade, como tornar-se pai de família. Porém, ao desejar uma 

felicidade “essencial”, a felicidade das “afeições íntimas”, o personagem teria sido 

“essencialmente infeliz”. 

 O narrador sugere que Félix poderia ter conquistado essa última felicidade, se tivesse 

deixado seu coração ressurgir definitivamente, e não apenas por alguns dias. De acordo com as 

situações postas no romance, essa breve “ressurreição” faz referência ao momento em que Félix 

estava prestes se casar com Lívia. Assim, se tivesse “ressurgido” de vez, ou seja, se tivesse 

realmente contraído matrimônio, Félix não só teria cumprido uma norma social, e assim 

alcançado a “felicidade exterior”, como teria também encontrado a felicidade das “afeições 

íntimas”.  

É importante considerar que, segundo o narrador, a fugaz resolução de Félix pelo 

casamento dependeu não só de que o personagem conseguisse granjear um sentimento de 

confiança, como ainda resgatar a memória de ilusões. Seja como for, Ressurreição traz a ideia 

de que, ainda que por meio de “ilusões”, ao se unir a Lívia, Félix teria podido ajustar sua 

subjetividade às expectativas sociais, dentre as quais se inclui o casamento, cuja realização teria 

“coroado” a articulação dessas duas esferas na vida do protagonista. Como veremos, também 

em A mão e a luva o casamento adquire, por assim dizer, a “função” de lugar articulador entre 

mundo interno e sociedade: o matrimônio de Guiomar representa a união de seu desejo com 
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status social, trazendo para a personagem o sucesso que o protagonista de Ressurreição não 

teria obtido. 

 

III.2 – A mão e a luva: sonho pragmático 

 

 O romance A mão e a luva foi originalmente publicado em folhetins, no periódico 

carioca O Globo, em 1874, tendo sido editado no mesmo ano.59 A história tem início no ano de 

1853, e é contada pelo narrador passados vinte anos dessa data. No começo da trama, 

apresentam-se Estevão e Luís Alves, estudantes da academia de S. Paulo. Estevão era 

apaixonado por Guiomar, moça de 17 anos, professora-aluna do colégio de uma tia de Estevão. 

Estevão imaginava que Guiomar lhe correspondia a estima, até pedir que ela lhe escrevesse 

uma carta, obtendo resposta negativa. Sem esperanças, o rapaz pensara em se suicidar, e pedira 

socorro a Luís Alves. 

 Anos depois, os dois amigos se tornaram advogados, e Guiomar passara a morar com 

sua madrinha, uma baronesa, deixando o colégio em que ensinava. Tornara-se vizinha de Luís 

Alves, conforme descoberto por Estevão. 

 Posta essa situação, a trama passa a se voltar para as vivências de Guiomar na casa da 

madrinha. A baronesa desejava casar seu sobrinho, Jorge, com a afilhada. Sabendo disso, Mrs. 

Oswald, dama de companhia da baronesa, buscara agir no sentido de unir os dois. Guiomar, 

porém, decidira se casar com Luís Alves, por julgá-lo ambicioso como ela. No desfecho, a 

baronesa consente na realização desse matrimônio.  

 Observemos que a história se divide em, digamos, dois “núcleos”: de um lado, a 

narrativa aborda a relação entre Luís Alves e Estevão, que envolve Guiomar, e, de outro, 

apreende a relação de Guiomar com a madrinha e com os personagens vinculados à baronesa. 

Vejamos como cada um desses “núcleos” se desdobra. 

 

Estevão, Guiomar, Luís Alves: desenho de caracteres 

 

 Da primeira versão em livro de A mão e a luva (1874), consta uma advertência, na qual 

Machado de Assis, sob a assinatura de “M. DE A.”, anuncia ter composto a obra buscando 

esboçar caracteres, e completa: “Convém dizer que o desenho de tais caracteres, – o de Guiomar 

sobretudo, – foi o meu objeto principal, senão exclusivo, servindo-me a ação apenas de tela, em 

                                                           
59 Para esta leitura, foi consultada a edição crítica da obra, publicada pela Civilização Brasileira (ASSIS, 1975). 
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que lancei os contornos dos perfis.” (ASSIS, 1975, p. 57). De acordo com essa orientação, 

deveríamos ter como foco na leitura da obra a apreensão do caráter de Guiomar, que nos 

ofereceria a diretriz do romance. Considerando-se que Guiomar é apresentada em relação a 

Estevão e Luís Alves, e que ela acaba se casando por afinidade com o último, busquemos situar 

a figura da moça confrontando-a com a dos dois amigos. 

No primeiro capítulo de A mão e a luva, o narrador estabelece a seguinte comparação 

entre Estevão e Luís Alves: 

 

Estevão, dotado de extrema sensibilidade, e não menor fraqueza de ânimo, 

afetuoso e bom, não daquela bondade varonil, que é apanágio de uma alma 

forte, mas dessa outra bondade mole e de cera, que vai à mercê de todas as 

circunstâncias, tinha, além de tudo isso, o infortúnio de trazer ainda sobre o 

nariz os óculos cor-de-rosa de suas virginais ilusões. Luís Alves via bem com 

os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoísmo, e se 

não era incapaz de afeições, sabia regê-las, moderá-las, e sobretudo guiá-las a 

seu próprio interesse. Entre estes dous homens travara-se amizade íntima, 

nascida para um na simpatia, para outro no costume. Eram eles os naturais 

confidentes um do outro, com a diferença de que Luís Alves dava menos do 

que recebia e, ainda assim, nem tudo o que dava exprimia grande confiança. 

(ASSIS, 1975, p. 61) 

 

No que diz respeito a Estevão, a passagem nos informa que o personagem é representado 

no romance como um homem fraco e iludido. Podemos entender que sua fraqueza o teria 

conduzido à falta de energia para agir, o que o impediria de consultar Guiomar sobre a 

disposição afetiva dela, disso resultando que Estevão alimentava em vão a esperança de ser 

correspondido. O próprio personagem chega a admitir que não se esforçara para determinar sua 

situação em relação a Guiomar. Já tendo sofrido longo tempo por se sentir rejeitado pela moça, 

Estevão decidira se declarar a ela, seguindo-se este comentário: “Um dia de manhã acordou 

Estevão com a resolução feita de dar o golpe decisivo. Os corações frouxos têm destas energias 

súbitas, e é próprio da pusilanimidade iludir-se a si mesma. Ele confessava que nada havia 

feito, e que a situação exigia alguma cousa mais.” (ASSIS, 1975, p. 95, grifo meu). 

Em resposta, Guiomar o desenganara, levando Estevão a reconhecer que construíra sem 

lastro empírico suas expectativas sobre a amada, conforme expressara a ela:  

 

– Nenhuma culpa pode lhe caber do mal que tenho padecido, disse Estevão 

concluindo; sobretudo agora, só eu, só a minha cabeça é a causa única de tudo. 

Parecia-me ver o contrário do que existia; cheguei a supor que havia em seu 

coração alguma cousa que não era a total indiferença; vejo que foi tudo ilusão. 

(ASSIS, 1975, p. 98). 
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Reunindo esses argumentos, podemos dizer que Estevão se deixava guiar pela 

imaginação – sua “cabeça” seria a “causa única” de sua perspectiva equivocada sobre Guiomar 

–, não observando o mundo concreto, sobre o qual também não agia, já que seria pusilânime. 

A falta de percepção do personagem é ressaltada pelo narrador:  

 

Amava-o ela? Estevão dizia que sim, e devia crê-lo; alguns olhares ternos, 

meia dúzia de apertos de mão significativos, embora a largos intervalos, 

davam a entender que o coração de Guiomar – chamava-se Guiomar – não era 

surdo à paixão do acadêmico. Mas, fora disso, nada mais, ou pouco mais.” 

(ASSIS, 1975, p. 61). 

 

À mercê de suas fantasias, Estevão tornava-se propenso a se iludir.60 Como 

consequência disso, acabava se decepcionando, ficando suscetível a lamentações, que chegaram 

a dispô-lo ao suicídio – como vemos no começo da intriga –, e que seriam agravadas pela leitura 

de livros românticos:   

 

Mas, ai triste! A dor dele era uma espécie de tosse moral, que aplacava e 

reaparecia, intensa às vezes, às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz 

acertara de abrir uma página de Werther;61 leu meia dúzia de linhas, e o acesso 

voltou mais forte que nunca. (ASSIS, 1975, p. 63) 

 

Se Estevão seria pouco “perspicaz”, “perdendo-se” em fantasias em vez de ficar atento 

ao mundo prático e agir sobre ele, tanto Luís Alves quanto Guiomar seriam opostos ao rapaz, 

de modo que Guiomar e Luís se afinavam, disso resultando o casamento deles. Sendo assim, 

poderíamos entender que o caráter de Guiomar, “alvo” do romance, seria – digamos – 

“balizado” pelo caráter de Luís Alves, do qual se aproxima, e de Estevão, do qual se afasta. 

 Em linhas gerais, depreende-se dos argumentos do romance que a oposição entre 

Estevão e Luís Alves se daria nos seguintes termos: enquanto Estevão, sendo fantasista, não 

teria perspicácia nem força para agir, Luís teria capacidade de observação, seria ambicioso e 

resoluto (observando-se que, nessa equação, a ambição do personagem aparece como derivação 

                                                           
60 Notemos que a ilusão é vista, aqui, como mau fruto de um descompasso de Estevão em relação à realidade, 
enquanto, em Ressurreição, tendo o sentido oposto de recurso que poderia ajudar Félix a se ajustar à instituição 
do casamento, a ilusão (ou, melhor dizendo, a memória das ilusões) é vista como dado positivo. Em ambos os 
casos, o que se valoriza positivamente é o enquadramento do indivíduo às práticas sociais, quer particulares 
(relações entre entes específicos, como Estevão e Guiomar), quer gerais (aceitação do casamento). 
61 Referência a Os sofrimentos do jovem Werther (1774), romance de Goethe, considerado marco da literatura 
romântica. Observemos que a obra não é vista de forma lisonjeira, pois teria contribuído para o estado de 
Estevão, ridicularizado pelo narrador, na medida em que a dor do personagem não é tratada com seriedade, 
sendo descrita como uma “tosse moral”. 
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de sua perspectiva pragmática). Essas duas últimas características fariam de Alves um homem 

“forte”, em mais um contraste com o “pusilânime” Estevão:   

 

O destino não devia mentir nem mentiu à ambição de Luís Alves. Guiomar 

acertara; era aquele o homem forte. Um mês depois de casados, como eles 

estivessem a conversar do que conversam os recém-casados, que é de si 

mesmos, e a relembrar a curta campanha do namoro, Guiomar confessou ao 

marido que naquela ocasião lhe conhecera todo o poder da sua vontade. 

– Vi que você era homem resoluto, disse a moça a Luís Alves, que, assentado, 

a escutava. 

– Resoluto e ambicioso, ampliou Luís Alves sorrindo; você deve ter percebido 

que sou uma e outra coisa. (ASSIS, 1975, p. 161) 

 

 A capacidade de observação é o que permite a Luís Alves detectar o caráter ambicioso 

de Guiomar62 e encontrar ensejo para se aproximar dela. Percebendo que a moça queria ir para 

Cantagalo para ficar longe de Jorge, e que ficara frustrada quando o sobrinho da baronesa 

decidira fazer a viagem junto com o resto da família, Luís diz a Guiomar que se incumbiria de 

“salvar” a situação, com isso insinuando que compreendera o conflito da moça em relação a 

Jorge, embora não tivesse sido informado a tal respeito. A partir dessa insinuação, Luís busca 

criar familiaridade com Guiomar, preparando terreno para atraí-la.  

 O procedimento de que Luís Alves se vale, na sequência, para conquistar Guiomar é 

rápido e direto. Sem preâmbulos, ele se declara, e depois deixa de frequentar a casa da baronesa 

por poucos dias. Quando retorna, reafirma a Guiomar que a amava, e conversa com ela sobre a 

possibilidade de que se casassem. Essa conduta “resoluta”, tal como a qualifica a pretendente, 

faz com que Guiomar se incline à união com Luís:  

 

O proceder de Luís Alves, sóbrio, direto, resoluto, sem desfalecimentos, nem 

demasias ociosas, fazia perceber à moça que ele nascera para vencer, e que 

sua ambição tinha verdadeiramente asas, ao mesmo tempo, que as tinha ou 

parecia tê-las o coração. Demais, o primeiro passo do homem público estava 

dado; ele ia entrar em cheio na estrada que leva os fortes à glória. Em torno 

dele ia fazer-se aquela luz, que era a ambição da moça, a atmosfera, que ela 

almejava respirar. (ASSIS, 1975, p. 138) 

 

 Ressalte-se que, para Guiomar, a atitude – digamos – “determinada” de Luís Alves 

significaria que o advogado era ambicioso, característica que se confirmaria pelo fato de que 

dera “o primeiro passo do homem público”, ao participar de uma candidatura eleitoral, da qual 

saíra deputado. No fim das contas, é pela ambição, entendida como desejo de projeção social 

                                                           
62 Luís Alves enuncia essa constatação sobre Guiomar no capítulo XI do romance: “– Não há dúvida; é uma 
ambiciosa.” (ASSIS, 1975, p. 120). 
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(que Luís Alves, sendo político, seria capaz de oferecer à mulher) e riqueza material que 

Guiomar se alinha a Luís Alves:  

 

Guiomar amava [Luís Alves] deveras. Mas até que ponto era involuntário 

aquele sentimento? Era-o até o ponto de lhe não desbotar à nossa heroína a 

castidade do coração, de lhe não diminuirmos a força de suas faculdades 

afetivas. Até aí só; daí por diante entrava a fria eleição do espírito. Eu não a 

quero dar como uma alma que a paixão desatina e cega, nem fazê-la morrer 

de um amor silencioso e tímido. Nada disso era, nem faria. Sua natureza exigia 

e amava essas flores do coração, mas não havia esperar que as fosse colher em 

sítios agrestes e nus, nem nos ramos do arbusto modesto plantado em frente 

da janela rústica. Ela queria-as belas e viçosas, mas em vaso de Sèvres, posto 

sobre móvel raro, entre duas janelas urbanas, flanqueado o dito vaso e as ditas 

flores pelas cortinas de cachemira, que deviam arrastar as pontas na alcatifa 

do chão. 

Podia dar-lhe Luís Alves este gênero de amor? Podia; ela sentiu que podia. As 

duas ambições tinham-se adivinhado, desde que a intimidade as reuniu. 

(ASSIS, 1975, p. 138) 

 

 É importante considerar que Guiomar, tendo sido “adotada” pela baronesa, já pertencia 

ao universo da elite. Sendo assim, a demanda da personagem por um casamento ao qual não 

faltassem bens materiais, sugerida pelo narrador na passagem acima, não se explica pela 

“necessidade” de encontrar um marido que a fizesse subir de classe social. De acordo com o 

perfil da personagem, não é provável que ela se interessasse por um homem pobre, mas se a 

situação financeira fosse o único critério de seleção de Guiomar, Jorge poderia ser até mais 

vantajoso do que Luís Alves.63 Tendo-se isso em vista, é possível dizermos que a personagem 

esperava se unir a alguém que a acompanhasse em seu desejo de ostentação social, e Luís Alves 

prestava-se melhor a esse papel, pois prometia uma carreira pública que lhe permitiria exibir 

melhor a fortuna do casal.64 

 Essa preocupação com a publicidade como princípio de escolha de Guiomar é apontada 

pelo narrador: “Estevão dera-lhe [a Guiomar] a vida sentimental, – Jorge a vida vegetativa; em 

Luís Alves via ela combinadas as feições domésticas com o ruído exterior.” (ASSIS, 1975, p. 

                                                           
63 O romance não detalha a situação financeira nem de Jorge nem de Luís Alves. Sugere-se, porém, que Luís era 
menos abastado do que a baronesa. A casa dele, que ficava no fim da praia de Botafogo, tinha “ao lado direito 
outra casa, muito maior e de aparência rica” (ASSIS, 1975, p. 68). Supondo-se que essa casa à direita fosse da 
baronesa, já que ela era vizinha do advogado, o trecho citado informa que Luís, se não era pobre, tinha grande 
disparidade de renda em relação à madrinha de Guiomar. Quanto a Jorge, vivia da herança dos pais, que 
possivelmente não deixaria muito a dever aos recursos da baronesa, já que o pai de Jorge teria sido nome 
influente. 
64 Jorge, em contrapartida, não se prontificava à carreira pública, e por isso é desqualificado pelo narrador: “O 
nome que lhe deixara o pai, e a influência da tia podiam servir-lhe nas mãos para fazer carreira em alguma cousa 
pública; ele, porém, preferia vegetar à toa, vivendo do pecúlio que dos pais herdara e das esperanças que tinha 
na afeição da baronesa. Não se lhe conhecia outra ocupação.” (ASSIS, 1975, p. 93).  
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138). No contexto dessa comparação, é possível entendermos que Estevão associava-se a uma 

“vida sentimental” porque inspiraria “gozos puramente íntimos”, conforme insinua o narrador. 

É possível que Jorge evocasse uma “vida vegetativa” por ser – como descreve o narrador – um 

rapaz “simplesmente trivial”, e, assim, capaz apenas de experiências ordinárias, de pouca 

mobilização. Daí, talvez, que seu sentimento por Guiomar fosse superficial, se entendermos ser 

esse o sentido do amor “pueril e lascivo” pela moça que o romance lhe atribui (ASSIS, 1975, 

p. 125, p. 129, p.130). Diante desses argumentos, Estevão se ligaria à interioridade (gozos 

íntimos); Jorge ao mundo exterior, pela materialidade (amor lascivo), e à superficialidade (amor 

pouco profundo, pueril); enquanto Luís Alves traria a promessa de uma vida conjugal à qual 

não faltaria uma vivência mais íntima (“feições domésticas”), sem prejuízo do “ruído exterior” 

(preocupação com o mundo externo, material, que permitiria a Guiomar exibir-se em 

sociedade).  

 É possível dizermos que, além de se alinhar a Luís Alves pela ambição, Guiomar 

também teria em comum com ele a perspicácia e o ânimo resoluto. Para desenvolvermos essas 

ideias, remontemos à trajetória da personagem, apresentada no capítulo "Meninice".  

 Segundo o narrador, Guiomar, sendo filha de um empregado subalterno do Estado, 

tivera “humilde nascimento”. Quando contava sete anos, seu pai falecera. Sua mãe passara a 

criá-la, ensinando-lhe a “ler mal, como ela sabia, – e a coser e bordar, e o pouco mais que 

possuía de seu ofício de mulher”. Mãe e filha tinham uma vida “solitária e austera”. Certo dia, 

em contraste com o estado de espírito em que ambas viviam, Guiomar vira pela fenda do muro 

de seu quintal um grupo de mulheres “alegres, descuidadas, felizes”. Elas eram “todas bonitas”, 

“arrastavam por entre as árvores os seus vestidos, e faziam luzir aos últimos raios do sol poente 

as jóias que as enfeitavam”. Ao expor essa impressão, o narrador sugere que Guiomar atribuíra 

o contraste de humores à diferença de classe que havia entre a menina e o grupo, embora a 

personagem ainda não tivesse condições de compreender isso, talvez por ser muito pequena 

(ASSIS, 1975, p. 81-83).    

 No romance, o episódio é tratado como uma espécie de “cena primordial” de Guiomar, 

podendo ser entendido como móvel de sua ambição, se julgarmos que a necessidade de 

ostentação reporia seu desejo de se equiparar ao grupo de moças ricas. Para um dia se nivelar a 

elas, contudo, Guiomar precisou contar com um golpe do destino, que sua conduta ajudou a 

vingar. Quando Guiomar, já órfã, tinha por volta dos 16 anos, a filha da baronesa, Henriqueta, 

morreu subitamente. Para “repor” Henriqueta, a baronesa levou a afilhada para casa, 

anunciando: “– Você será a filha que eu perdi; ela não me amou mais, nem eu já agora teria 
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outra consolação.” (ASSIS, 1975, p. 84). Munida de seu “tino e sagacidade raros”, nos termos 

do narrador, Guiomar logo incorporou o papel requisitado: 

 

Tendo presenciado, durante algum tempo, e não breve, o modo de viver entre 

a madrinha e Henriqueta, Guiomar pôs todo o seu esforço em reproduzir pelo 

mesmo teor os hábitos de outro tempo, de maneira que a baronesa mal pudesse 

sentir a ausência da filha. Nenhum dos cuidados da outra lhe esqueceu, e se 

em algum ponto os alterou foi para aumentar-lhe novos. (ASSIS, 1975, p. 85) 

 

 A “sagacidade” teria sido, portanto, uma das características que teria permitido a 

Guiomar aproveitar a “oportunidade” de ascensão social oferecida pela baronesa: se a madrinha 

precisava de uma filha, ela o seria com presteza, obtendo um ganho material que seria apenas 

“acréscimo” do afetivo, a crermos na ideia do narrador de que Guiomar já consideraria a 

madrinha sua “segunda mãe”, ligando-se a ela por “laços puramente espirituais" (ASSIS, 1975, 

p. 83). Além do “tino”, Guiomar teria contado também com disposição para agir: conforme o 

narrador, com “força de vontade”, ela teria conseguido apurar a educação dada pela mãe, 

aperfeiçoando-a nos dois colégios em que a madrinha a colocara antes de levá-la para casa, 

sendo um deles o da tia de Estevão. Assim, com dedicação, somada a dados inatos, Guiomar 

teria completado sua ascensão, integrando-se ao novo universo social em que entrara: 

 

Ao mesmo tempo que ia provando os sentimentos de seu coração [em relação 

à baronesa], revelava a moça, não menos, a plena harmonia de seus instintos 

com a sociedade em que entrara. A educação, que nos últimos tempos 

recebera, fez muito, mas não fez tudo. A natureza incumbira-se de completar 

a obra, – melhor diremos, começá-la. Ninguém adivinharia nas maneiras 

finamente elegantes daquela moça, a origem mediana que ela tivera; a 

borboleta fazia esquecer a crisálida. (ASSIS, 1975, p. 85) 

 

 No fim das contas, a questão que desponta em A mão e a luva é a do status social. Daí, 

talvez, que Guiomar seja considerada o principal objeto de estudo do romance, de acordo com 

a advertência, tendo, inclusive, seu perfil mais pormenorizado do que os dos outros 

personagens, na medida em que se apreende sua biografia desde a “meninice”. Guiomar é quem 

consegue subir de classe social. 

 Conforme os argumentos do livro, a força propulsora desse “sucesso” seria o senso 

prático da personagem: observadora, astuta e preparada para agir, ela soubera fazer jus às 

expectativas da baronesa, enquadrar-se aos parâmetros da vida de elite, e ainda se aparelhar 

para obter maior projeção social, encontrando um marido que lhe prometia vida pública de 

êxito, sem prejuízo dos “gozos íntimos”. Conquistando Guiomar por ter com ela afinidade de 
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caráter, Luís Alves participa da trama de modo a corroborar essa apologia do senso prático, 

ratificada também pelo destino de Estevão. Leitor de Werther, o romântico Estevão é “punido” 

por fantasiar: sem dar atenção às “reais” disposições de Guiomar, ele investe na moça sem 

possibilidade de ter retorno, e ainda é suplantado pelo amigo mais “esperto”, em quem 

depositava confiança sem muito lastro. Ainda como “castigo” para seu romantismo, Estevão 

acaba “afundando no mar vasto e escuro da multidão anônima”, possivelmente tão pobre quanto 

ou mais do que o narrador anunciou que ele era antes desse desenlace (ASSIS, 1975, p. 67, p. 

161). 

 

“A ambição não é defeito”65 

 

 De modo geral, as complicações de A mão e a luva são estabelecidas por Mrs. Oswald, 

dama de companhia da baronesa. Sabemos que a personagem era inglesa, tinha entre 44 e 45 

anos quando Estevão reencontrou Guiomar, conhecera a baronesa em 1846 e, por ser viúva e 

sem família, aceitara, segundo o narrador, “as propostas que esta lhe fez” (ASSIS, 1975, p. 77). 

Não temos mais informações sobre a vida passada de Mrs. Oswald, não conhecemos o motivo 

que a trouxera ao Brasil. Sua atuação no romance orbita em torno de Guiomar. 

 Ciente de que seria o “mais belo” sonho da velhice da baronesa a união de Guiomar com 

Jorge, Mrs. Oswald manifesta o desejo de “contribuir para a completa felicidade” da família, à 

qual deveria “tantos e tamanhos benefícios”, retribuindo os “carinhos”, a “proteção” e a 

“confiança” da baronesa (ASSIS, 1975, p. 78). Assim, procura agir no sentido de insuflar em 

Guiomar a ideia de se unir a Jorge. Primeiramente, Mrs. Oswald sonda o vínculo entre a afilhada 

da baronesa e Estevão. Depois, entrega à moça uma carta de Jorge. Na sequência, conversa com 

Guiomar, alegando:  

 

Quando eu percebi a paixão do Sr. Jorge, falei nisso a sua madrinha, 

gracejando na intimidade que ela me permite, e a senhora baronesa em vez de 

sorrir, como esperava que fizesse, ficou algum tempo pensativa e séria, até 

que rompeu nestas palavras: “Oh! Se Guiomar gostasse dele e viessem a casar-

se, eu seria completamente feliz. Não tenho hoje outra ambição na terra. Há 

de ser a minha campanha. (ASSIS, 1975, p. 113) 

 

Mrs. Oswald ainda sugere a Guiomar que, casando-se com Jorge, a moça poderia vir a 

amá-lo pelo “costume”. Mesmo ao perceber que Guiomar interessara-se por Luís Alves, Mrs. 

                                                           
65 O subtítulo reproduz uma das últimas falas de Guiomar a Luís Alves (ASSIS, 1975, p. 161). 
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Oswald tenta encaminhar os eventos na direção de que a afilhada e o sobrinho da baronesa se 

unissem, alertando Jorge de que ele teria um rival, e o instruindo a pedir a mão de Guiomar em 

presença da pretendente, de modo a coagir Guiomar a aceitar a proposta, caso não quisesse 

mostrar ingratidão à madrinha. Por fim, quando a baronesa chama Guiomar para escolher entre 

Jorge e Luís Alves, já que ambos haviam pedido a afilhada em casamento, Mrs. Oswald insinua 

a Guiomar que deveria escolher Jorge para não desapontar a madrinha, dizendo-lhe: “Toda a 

felicidade desta casa está em suas mãos.” (ASSIS, 1975, p. 150). 

Como parte de sua estratégia, além de procurar impingir Jorge a Guiomar, Mrs. Oswald 

altera as notícias que oferece à baronesa sobre os sentimentos da afilhada, tentando manter as 

esperanças da baronesa em relação ao casamento que ela, Mrs. Oswald, esforçava-se por ver 

concretizado. Assim, a dama de companhia da baronesa promove mal-entendidos entre 

Guiomar e a madrinha, que o narrador assim resume:   

 

Infelizmente, Mrs. Oswald, sabedora daqueles desejos secretos e mais ou 

menos confidente dos sentimentos de Jorge, achara azada ocasião para 

patentear toda a gratidão de que estava possuída e a profunda amizade que a 

ligava à família da baronesa. Interpôs-se para servir aos outros, e mais ainda 

a si própria. Viu a dificuldade, mas não desanimou; era preciso armar ao 

reconhecimento da baronesa. Por isso não hesitou em confiar a Guiomar o 

desejo da madrinha, exagerando-o, entretanto, – porque nunca a baronesa 

dissera que “tal casamento era a sua campanha”, e Mrs. Oswald atribuiu-lhe 

esta frase mortal para todas as esperanças e sonhos da moça. Mas, se falava 

demasiado ao pé de uma, era muito mais sóbria de palavras com a outra, e da 

exageração ou da atenuação da verdade resultara aquele perene estado de luta 

abafada, de receios, de indecisão e de amarguras secretas. Convém dizer, para 

dar o último traço ao perfil, que esta Mrs. Oswald  não seguia só a voz de seu 

interesse pessoal, mas também o impulso do próprio gênio, amigo de pôr à 

prova a natural sagacidade [...] (ASSIS, 1975, p. 128)   

 

 A passagem deixa explícito que Mrs. Oswald é vista como vilã da história: intrigante, 

ela seria a responsável pelo descompasso entre as expectativas da baronesa e de Guiomar. Além 

disso, de acordo com o discurso do narrador, as motivações que a levaram a gerar esses 

impasses não seriam inteiramente generosas, pois Mrs. Oswald não teria querido ajudar a 

baronesa a realizar seu sonho apenas por “gratidão” e “amizade”, mas também por interesse 

próprio (ser reconhecida pela baronesa e provar sua sagacidade). Cabe questionarmos até que 

ponto essa “amizade” era recíproca, dado que o tratamento dispendido a Mrs. Oswald na casa 

da baronesa não seria propriamente lisonjeiro, pois, segundo o narrador, “a condição da inglesa 

naquela casa era relativamente inferior” (ASSIS, 1975, p. 111).   
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 O comentário nos leva a refletir sobre o grau de pertencimento de Mrs. Oswald à família 

da baronesa e, a partir disso, à função da personagem no romance. “Literalmente” estrangeira, 

ela é percebida como ente externo à família – ao mesmo tempo em que se liga a ela, o que torna 

verossímil a influência que exerce entre seus membros. Sendo assim, a atribuição do papel de 

vilã a Mrs. Oswald livra a trama de problematizar os vínculos entre a baronesa e Guiomar.  

  Considera-se, no romance, que Guiomar havia recebido “benefícios” da baronesa, 

dentre eles, conforme se depreende, a educação que a madrinha lhe propiciara, seu acolhimento 

na casa da baronesa, e o acesso à vida de elite. Embora se insista em que a baronesa e Guiomar 

tenham estabelecido laços como de mãe e filha, que em princípio não estão no campo do favor, 

Guiomar entende haver a “necessidade de pagar os benefícios que recebera”, e supõe que a 

baronesa poderia estar exigindo dela, como forma de pagamento, que se casasse com Jorge 

(ASSIS, 1975, p. 147). Porém, a questão da cobrança no vínculo entre Guiomar e a madrinha, 

que ficara latente para a moça, não é posta pela baronesa, e só emerge pela intervenção de Mrs. 

Oswald, que sugere haver, por parte da baronesa, não só um desejo de ver a afilhada casada 

com Jorge, mas uma pressão nesse sentido, ao afirmar que a possível união seria uma 

“campanha”.  

A baronesa, contudo, de acordo com os argumentos da obra, só quereria o bem de 

Guiomar ao pensar em uni-la ao sobrinho. Segundo o narrador, a baronesa tivera “a boa fortuna 

de ser igualmente feliz desde o dia do noivado até o da viuvez”, mas temia que Guiomar não 

tivesse igual sorte, e imaginava que Jorge pudesse salvá-la da infelicidade (ASSIS, 1975, p. 

78). Tal reflexão é brevemente explicada no excerto: 

 

Jorge era o seu [da baronesa] único parente de sangue, – filho de uma irmã 

que vivera infeliz e mais infelizmente morrera, não repudiada, mas aborrecida 

do marido, circunstância que lhe tornava caro aquele moço. [...] 

Acrescentemos que o destino da irmã sempre lhe estava presente ao espírito, 

e que ela receiava igual sorte a Guiomar; em Jorge parecia-lhe ver todos os 

dotes necessários para torná-la venturosa. (ASSIS, 1975, p 128) 

 

Julgando ter como intuito tornar Guiomar feliz, a baronesa abdica de sua vontade em 

prol da afilhada, consentindo em que ela se casasse com Luís Alves, mediante a seguinte 

justificativa: “A tua felicidade está acima das minhas preferências. Era um sonho meu; 

desejava-o com todas as forças; faria o que pudesse para alcançá-lo, mas não se violenta o 

coração [...] Escolhes o outro? Pois se casará com ele.” (ASSIS, 1975, p. 154). No fim, esse se 

revela o matrimônio mais acertado. Guiomar e Luís Alves ajustam-se como uma mão em uma 

luva (atentando-se para o fato de que o termo “luva”, proposto no título do romance, já remete 
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à questão do status, que une o casal), e a própria baronesa reconhece que a escolha de Guiomar 

fora melhor:  

 

[...] tão leve foi o golpe em Jorge e tão indiferente andava ele, que a boa 

senhora compreendeu que o amor, se existira, não era grande, e sobretudo não 

perdurou; a idéia de que isto mesmo podia acontecer-lhe ao cabo de seis 

semanas de casado, fê-la dar graças a Deus do nenhum êxito de seus planos. 

(ASSIS, 1975, p. 160) 

 

Em sua leitura de A mão e a luva, Roberto Schwarz atribui o happy end da história ao 

que ele chama de “linha nacional de progressismo” que se faria presente na obra. Isso porque, 

nas palavras do crítico, ao trazer a solução de que Guiomar pudesse levar em conta seus próprios 

desejos, em vez de ter “obediência irrefletida à sua benfeitora”, “Machado opõe ao paternalismo 

autoritário e tradicionalista um paternalismo esclarecido, que aproveita os dons naturais e a 

iniciativa do beneficiado, em lugar de sacrificá-los.” (SCHWARZ, 2012, p. 99).   

Nesse sentido, Guiomar seria uma personagem bem-sucedida, com direito a final feliz 

na intriga, porque faria coincidir atributo individual e tendência social, na medida em que seu 

caráter ambicioso se casaria bem com a proposta de modernização do Brasil a que o romance 

se alinha. Pensando na leitura da obra que vim realizando, poderíamos dizer que, em nível 

menos abstrato, o sucesso de Guiomar também se dá pelo fato de que os desejos da personagem 

estão de acordo com as expectativas da sociedade da qual ela fazia parte: obter reconhecimento 

público era justamente o sonho de Guiomar. Assim, a personagem consegue ajustar sua vida 

interior com a exterior, sendo o casamento a instância pela qual Guiomar manifesta essa aliança, 

lembrando que Luís Alves fora seu escolhido porque lhe permitiria mesclar as “feições 

domésticas” com o “ruído exterior”. 

  Ressaltemos que a exaltação do êxito de Guiomar, em A mão e a luva, vem 

acompanhada de uma crítica ao “romantismo” de Estevão: enquanto a moça, tendo senso 

prático, consegue o que quer, o rapaz, fantasista, sofre uma série de decepções, e acaba ficando 

no anonimato. É bom notar que existe, no texto, certa ambiguidade em relação a Estevão. 

Comparando Jorge a ele, Guiomar sente por Estevão, nas palavras do narrador, “alguma 

simpatia, sim, ainda que leve e sem consequência; mas sobretudo era pena de não o poder amar, 

– ou ainda melhor – era lástima de que tal coração não fora casado a outro espírito” (ASSIS, 

1975, p. 108). Em momento posterior, Guiomar volta a comparar seus pretendentes, e pensa 

acerca de Estevão: 
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Com outra índole, aspirações diferentes e vivida em diversa esfera, amá-lo-ia 

com certeza, do mesmo modo que ele a amava. Mas a natureza e a sociedade 

deram-se as mãos para a desviar dos gozos puramente íntimos. Pedia amor, 

mas não o quisera fruir na vida obscura; a maior das felicidades da terra seria 

para ela o máximo dos infortúnios, se lha pusessem num ermo. (ASSIS, 1975, 

p. 130) 

 

Tendo em vista esses trechos, Estevão não é somente ridicularizado na narrativa, já que 

a qualidade de seu afeto é apreciada por Guiomar, que chega a se ressentir de não poder amar 

o rapaz. Mas isso não impede que a obra promova a condenação do comportamento de Estevão, 

a que se contrapõe a apologia à conduta de Guiomar.  

Guardadas as devidas diferenças entre os dois romances e seus personagens, é possível 

entendermos que Guiomar é uma espécie de antítese do Félix de Ressurreição, se 

considerarmos que, enquanto o herói do primeiro romance machadiano é infeliz porque dissocia 

a “afeição íntima” da “felicidade exterior”, a Guiomar de A mão e a luva, sendo ambiciosa, não 

sofre da contradição entre desejo e requisitos sociais, mas, pelo contrário, condiciona esses 

elementos um ao outro. Em ambos os romances, o casamento é o termo que expressa a 

possibilidade de fazer a ponte entre as duas esferas (caso de Guiomar), ou a impossibilidade de 

fazê-la (caso de Félix). Em Helena, o casamento continua exercendo a função de pôr em debate 

mundo interior e exterior. No terceiro romance de Machado de Assis, relações que se dão fora 

do âmbito do casamento geram sofrimento, sendo a instituição do matrimônio um meio pelo 

qual se discute a importância do enquadramento dos indivíduos aos ditames sociais. 

 

III.3 – Helena: parâmetros sociais como garantia de “afetos e respeitos” 

 

 Helena foi publicado originalmente como folhetim, em O Globo, no ano de 1876, e 

editado no mesmo ano.66 O narrador se situa no momento contemporâneo à publicação da obra, 

mas a história se desenrola em 1850, a partir da morte do conselheiro Vale, em Andaraí. A 

família do falecido era composta por Estácio, filho do conselheiro, que tinha 27 anos e era 

formado em matemáticas, e D. Úrsula, irmã solteira de Vale, que contava com cinquenta e 

poucos anos e dirigia a casa do irmão desde a morte da cunhada. No início da intriga, Estácio e 

D. Úrsula têm uma surpresa ao abrir o testamento do conselheiro: Vale reconhecia uma filha 

natural, Helena, que teria sido fruto de sua relação extraconjugal com Ângela da Soledade, 

                                                           
66 Consultou-se, aqui, a edição crítica do romance, da Civilização Brasileira (ASSIS, 1975c). 
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pedindo à família que fosse buscar a filha em um colégio em Botafogo e a levasse para casa. A 

família segue essa determinação. 

 A primeira parte da trama é dedicada à recepção de Helena, então com 17 anos, no meio 

dos novos parentes. De acordo com o narrador: 

 

Helena tinha os predicados próprios a captar a confiança e a afeição da família. 

Era dócil, afável, inteligente. Não eram estes, contudo, nem ainda a beleza, os 

seus dotes por excelência eficazes. O que a tornava superior e lhe dava 

probabilidade de triunfo, era a arte de acomodar-se às circunstâncias do 

momento e a toda casta de espíritos [...] 

Além das qualidades naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade, 

que a tornavam aceita a todos, e mudaram em parte o teor da vida da família. 

Não falo da magnífica voz de contralto [...] Era pianista distinta, sabia 

desenho, falava corretamente a língua francesa, um pouco a inglesa e a 

italiana. Entendia de costura e bordados e toda a sorte de trabalhos feminis. 

(ASSIS, 1975c, p. 71) 

 

 Cabe questionarmos se não haveria alguns excessos do narrador ao pintar esse quadro, 

mas, seja como for, há no romance a ideia de que Helena mereceria ser bem aceita na família 

do conselheiro. Da parte de D. Úrsula, a moça acaba conquistando essa aceitação, não sem 

dificuldade. Num primeiro momento, a irmã de Vale, que a princípio ignorava a existência de 

Helena, ficara descontente com o reconhecimento da moça, pois até concordava em legar a 

Helena o quinhão da herança a ela cabível, mas não consentia em recebê-la em casa, dado que, 

nos termos do narrador, não entendia por que deveria receber Helena “no seio da família e de 

seus castos afetos, legitimá-la aos olhos da sociedade, como ela estava aos da lei”. Além disso, 

D. Úrsula ficara incomodada com a perspectiva de que Helena pudesse ser fruto de um 

“encontro fortuito”, e não de um “afeto irregular embora, mas verdadeiro e único”, do que 

depreendemos que a irmã de Vale temia abrigar a possível filha de uma prostituta (ASSIS, 

1975c, p. 59). Passado algum tempo, D. Úrsula admite que começara a gostar de Helena, com 

o adendo de que haveria nessa disposição “boa dose de costume” e também de “necessidade”, 

já que, estando cansada, achava conveniente a presença de outra mulher na casa (ASSIS, 1975c, 

p. 93). Por fim, D. Úrsula perde suas reticências com Helena, depois que a moça a ajuda a se 

recuperar de uma doença que durara cerca de vinte dias:67   

 

                                                           
67 Lembremo-nos de que, em “A pianista”, Machado de Assis também se vale de uma doença como recurso a 
partir do qual uma personagem comprova sua “boa índole” – sinônimo de desinteresse material – à família 
abastada na qual se inscreverá: no conto, Malvina cuida de Tibério, rompendo as barreiras entre eles, de modo 
similar ao que ocorre entre Helena e D. Úrsula no romance. 
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A afeição da tia era até então frouxa, voluntária e deliberada. Depois da 

moléstia, avultou espontânea. A experiência do carácter da moça dera esse 

resultado inevitável. Toda a prevenção cessou; a gratidão da vida ligou 

fortemente o que tantas circunstâncias anteriores pareciam separar. (ASSIS, 

1975c, p. 107) 

 

 Estácio, por sua vez, antes da morte do pai, já tinha ouvido falar da existência de uma 

filha do conselheiro. Embora não esperasse a “disposição testamentária” de Vale em relação a 

ela, Estácio rapidamente aquiesce à inserção da moça na família. Essa reação é atribuída ao 

caráter do personagem, que ele teria herdado da mãe, mulher que, segundo o narrador, “possuíra 

em alto grau a paixão, a ternura, a vontade, uma grande elevação de sentimentos” (ASSIS, 

1975c, p. 62). Assim, tendo, digamos, um “bom caráter”, Estácio é capaz de receber Helena 

sem hesitação:     

 

[...] não podia negar a si mesmo que semelhante facto creava para a família 

uma nova situação. Contudo, qualquer que ela fosse, uma vez que seu pai 

assim o ordenava, levado por sentimentos de equidade ou impulsos da 

natureza, ele a aceitava tal qual, sem pesar nem reserva. A questão pecuniária 

pesou menos que tudo no espírito do moço; não pesou nada. A ocasião era 

dolorosa demais para dar entrada a considerações de ordem inferior, e a 

elevação dos sentimentos de Estácio não lhe permitia inspirar-se delas. Quanto 

à camada social a que pertencia a mãe de Helena, não se preocupou muito com 

isso, certo de que eles saberiam levantar a filha até à classe a que ela ia subir. 

(ASSIS, 1975c, p. 59-60) 

 

 Também há, no romance, a preocupação em se apreender a receptividade dos escravos 

e dos íntimos da família do conselheiro a Helena. Quanto aos primeiros, conforme o narrador, 

pautavam-se por D. Úrsula, e viam “com desafeto e ciúme a parenta nova, ali trazida por um 

ato de generosidade”; Helena, contudo, “a esses venceu com o tempo”. Em relação às pessoas 

da intimidade da casa, acolheram Helena com reserva e frieza. Esse tratamento, porém, não 

abateu a moça, que buscou “torcer em seu favor” os “sentimentos sociais” (ASSIS, 1975c, p. 

72). 

 Nesse contexto, podemos dizer que Helena consegue superar os obstáculos que se 

apresentavam à sua plena inserção na família de Vale, de modo que, se a história parasse nesse 

ponto, teria happy end. No entanto, a trama se complica: Helena e Estácio se apaixonam. Diante 

disso, mesmo sabendo que Estácio não era realmente seu meio-irmão – como será explicado 

mais adiante – e reconhecendo que o amava, Helena aceita o pedido de casamento de 

Mendonça, companheiro de estudo de Estácio. Estácio, que ainda acreditava ser irmão de 

Helena, não chega a trazer à consciência, por conta própria, seu amor pela moça – ele só 
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reconhece isso em momento posterior da intriga, quando Melchior, o padre da família, o alerta 

–, mas, diante da expectativa da família, propõe casamento a Eugênia, com quem se relacionava 

antes da chegada de Helena.  

 O consórcio desses dois pares resolveria o problema de Estácio e Helena, embora não 

sem dificuldades. Ainda antes de se interessar por Helena, Estácio tinha conflitos com Eugênia. 

Não eram raras dissensões entre ambos, e o moço chegava até a ter impressões pouco lisonjeiras 

da namorada, tal como ele próprio, ao opinar sobre uma briga de Eugênia com uma amiga, lhe 

enunciara: “Eugênia, disse Estácio, quer saber a verdadeira razão do mau sucesso de suas 

afeições? É deixar-se levar mais pelas aparências que pela realidade; é porque dá menos apreço 

às qualidades sólidas do coração do que às frívolas exterioridades da vida.” (ASSIS, 1975c, p. 

77). Apesar disso, estando afastado da moça, Estácio tinha dela boa memória, mas o narrador 

não crê que essa seria condição suficiente para o sucesso da união dos dois:   

 

O amor de Estácio tinha a particularidade de crescer e afirmar-se na ausência 

e diminuir logo que estava ao pé da moça. De longe, via-a através da névoa 

luminosa da imaginação; ao pé era difícil que Eugênia conservasse os dotes 

que ele lhe emprestava. Daí, um dissentimento provável e um remorso certo. 

(ASSIS, 1975c, p. 80)  

 

 Admitindo as intempéries desse relacionamento, também Estácio questionava o êxito 

de um futuro casamento com Eugênia, tendo essa dúvida se avultado, possivelmente, diante de 

seu sentimento por Helena. Mas a própria “irmã” insistia em que Estácio pedisse a mão de 

Eugênia. Assim, ele acaba cedendo, para contento dos que o cercavam, como aponta o narrador: 

 

A alegria do padre, ordinariamente contida e digna, transpôs os limites do 

costume, para se mostrar quase infantil; D. Úrsula não cabia em si de contente; 

Helena parecia colher naquele casamento a sua própria felicidade. Era a bem-

aventurança universal que Estácio ia comprar a troco de um vínculo eterno. 

(ASSIS, 1975c, p. 138) 

 

O casamento de Helena com Mendonça também tinha um senão: o sentimento de ambos 

não era recíproco. Helena, no entanto, se convence dessa união, por meio deste pensamento que 

ela externa ao padre Melchior: “Não digo que o ame desde já; mas a afeição que ele me tem, 

refletirá em meu coração, e eu virei a amá-lo. O que importa saber é que é digno de mim.”. O 

discurso persuade Melchior, que passa a ver vantagem no consórcio, alegando a Mendonça: 

“Não é a paixão cega que a faz falar; é um sentimento brando e singelo, por isso mesmo 

duradouro. A reflexão de um [sentimento de Helena] corrigirá a violência do outro [sentimento 

de Mendonça], e os dous sentimentos se completarão”. Mendonça aquiesce às palavras do 
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padre, aceitando, nos termos do narrador, “o pouco oferecido, com a certeza de multiplicá-lo”. 

Para confirmar o “bom negócio” que Helena e Mendonça fariam, o narrador ainda corrobora a 

ideia do padre de que os termos pelos quais o casal se juntava seria propício a uma união estável, 

pois afirma: “Não era uma vulgar declaração de amor, sujeita às variações do espírito ou do 

interesse, mas verdadeiros esponsais em que a religião era inspiradora e testemunha.” (ASSIS, 

1975c, p. 151, p. 154, p. 155). 

O casamento de Estácio com Eugênia e de Helena com Mendonça poderia dar 

fechamento ao romance, talvez não configurando uma solução completamente satisfatória, na 

medida em que nenhum desses matrimônios se encaixava inteiramente às expectativas dos 

envolvidos, mas representando um desenlace “brando”, em que os personagens, mesmo não 

podendo dar vazão a seus desejos, teriam encontrado uma forma de se ajustar à situação em que 

estavam. No entanto, a trama se complica mais uma vez, quando Estácio descobre o que 

acontecera no passado de Helena. 

 

O passado de Helena 

 

 Mais para o final do romance, tendo ido caçar, Estácio vê Helena saindo de uma casa 

pobre, na qual havia uma bandeira azul. Em momento anterior, quando passeava com Helena 

pela estrada de Andaraí, Estácio já tinha visto essa casa, reproduzida posteriormente por Helena 

em um desenho que a moça lhe dera como presente de anos. Intrigado com o vínculo da “irmã” 

com aquele local, Estácio espera Helena se retirar e, sob o pretexto de que machucara a mão 

em uma cerca de espinhos, bate à porta da casa, sendo recebido por seu morador, homem de 36 

a 38 anos, com quem passa algum tempo.  

Aventando a hipótese de que a visita de Helena ao lugar era motivada ou por caridade 

ou por algum “ato leviano”, Estácio se atormenta, e decide relatar a D. Úrsula e a Melchior a 

ação da moça. Considerando igualmente essas duas hipóteses – em seus termos, a de que Helena 

iria à casa levar “esmola e compaixão” ou nela teria um “amor clandestino” –, o padre interroga 

a moça, que lhe oferece como explicação uma carta, cujo conteúdo Melchior deveria 

compartilhar com Estácio e D. Úrsula (ASSIS, 1975c, p. 186, p. 196). Pela transcrição da 

missiva, inferimos que o dono da casa da bandeira azul era o verdadeiro pai de Helena, que 

atendia pelo nome de Salvador. Estácio e Melchior vão pedir satisfações a ele. 

Salvador conta que a mãe de Helena, Ângela, era filha de um lavrador do Rio Grande 

do Sul. Salvador e Ângela se apaixonaram, mas o pai dele, possuidor de alguns bens, achava 

que a moça, sendo pobre, podia ser um obstáculo à carreira do filho, e por isso se opusera ao 
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casamento de ambos. Diante disso, Salvador, então com 20 anos, raptara Ângela, levando-a 

para a campanha oriental, depois para Montevidéu, e finalmente para o Rio de Janeiro. Ao longo 

desse processo, nas palavras de Salvador, o casal tivera uma vida de “privações e trabalhos”, 

em que Salvador mudava constantemente de função – compondo o que ele denominava 

“mosaico de profissões” –, mas ainda assim permanecia pobre, a tal ponto que, segundo seu 

relato, quando Helena nascera, os “primeiros caldos da mãe foram obtidos por favor de uma 

mulher da vizinhança” (ASSIS, 1975c, p. 208). 

Quando Helena tinha seis anos, o pai de Salvador adoecera e o mandara chamar ao Rio 

Grande do Sul. Deixando Ângela e Helena no Rio de Janeiro, Salvador atendera o pai, que um 

dia depois falecera, deixando negócios para o filho liquidar. Depois de fazer isso, Salvador 

retornara à sua casa, descobrindo que Ângela havia se mudado de lá com a filha, indo morar 

em S. Cristóvão, sob proteção do conselheiro Vale. Ângela dissera a Vale que era separada do 

marido, e depois que o esposo morrera. Sentindo-se impotente diante da situação, Salvador não 

conseguira requisitar a filha, compactuando com a mentira de Ângela.  

Anos mais tarde, o conselheiro pusera Helena para estudar em um colégio de Botafogo, 

dizendo tratar-se da órfã de um amigo mineiro. Ângela ia visitá-la na condição de tia. Salvador, 

por vezes, espreitava a menina, disso resultando que, um dia, ela o reconhecera. Já tendo cedido 

a Vale a posição de pai de Helena, Salvador pedira à filha que ela não contasse isso ao 

conselheiro. Depois da morte de Ângela, Helena passara a residir no colégio, de onde travava 

correspondências com Salvador. Por fim, ao ler a notícia de que o conselheiro havia falecido, 

Salvador tivera a esperança de reaver a filha, mas, sabendo que Vale a reconhecera no 

testamento, entendera que a melhor atitude era não interferir nesse novo estatuto de Helena, 

pois, segundo enuncia, acreditava que: “A família do conselheiro ia afiançar-lhe futuro, 

respeito, prestígio; a lei ia ampará-la.” (ASSIS, 1975c, p. 217).   

Diante dessas revelações de Salvador, sabendo que Helena não era realmente sua irmã, 

Estácio, depois de ouvir o conselho de Melchior de que a família deveria mantê-la como filha 

de Vale, tem a seguinte reação: 

 

Estácio sentiu toda a violência do amor que lhe inspirara Helena. Enquanto os 

detinha um vínculo sagrado, amara sem consciência; e ainda depois de 

esclarecido pelo padre, o esforço em vencer-se e a própria natureza da 

catástrofe não lhe permitiam ver a extensão do mal. Agora, sim; roto o vínculo, 

restituída a verdade, ele conhecia que a voz da natureza, mais sincera e forte 

que as combinações sociais, os chamava um para o outro, e que a mulher 

destinada a amá-lo e ser amada era justamente a única que as leis sociais lhe 

vedavam possuir. 
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Durante as primeiras horas o coração mordeu rebelde o freio da necessidade. 

A vigília foi longa e crua; e a reflexão veio enfim dominar a tempestade 

interior, ou antes alumiar seus destroços. [...] Ao mesmo tempo, o exemplo de 

Helena deu-lhe ânimo. Senhora do segredo de seu nascimento, e consciente 

de amar sem crime, a moça apressara, não obstante, o casamento de Estácio e 

escolhera para si um noivo estimado apenas. (ASSIS, 1975c, p. 223) 

 

 Essas reflexões fazem com que Estácio resolva apressar seu casamento e o de Helena, 

“condenando-se a sofrer calado os golpes do avesso destino” (ASSIS, 1975c, p. 223). Mas 

Helena acaba adoecendo. Embora Estácio, D. Úrsula e o padre Melchior tivessem decidido 

preservá-la na família, buscando mostrar-se acolhedores, Helena se sente oprimida, pois teme 

que a considerem uma “aventureira”, na medida em que, conforme imagina, eles poderiam 

pensar que Ângela e Salvador haviam planejado seu reconhecimento pelo conselheiro, tendo 

Helena compactuado com esse plano ao aceitar o papel de parente da abastada família de Vale. 

Expondo essas considerações, a moça diz a Estácio: “São dúvidas que lhe hão de envenenar o 

sentimento e tornar-me suspeita a seus olhos. Resista quem puder; é-me impossível encarar 

semelhante futuro!” (ASSIS, 1975c, p. 227-228). Depois que Helena revela essas impressões, 

seu estado se agrava, e a moça falece, encerrando-se o enredo. 

 

Sobre as “situações regulares” 

 

 Ao fazer a narrativa de seu passado, Salvador lamenta o fato de não ter legalizado sua 

união com Ângela: “Estávamos ligados pela miséria e pelo coração, não pretendíamos o 

respeito da sociedade, triste desculpa; e ainda mais triste recordação, porque o casamento teria 

talvez obstado os acontecimentos posteriores.” (ASSIS, 1975c, p. 209). De acordo com o 

discurso de Salvador, a instituição do matrimônio poderia ter sido um empecilho a que Ângela 

desse vazão a seu caráter oscilante, marcado pela existência de tendências diversas em sua vida 

interior, tendo sido esse caráter o responsável por que a personagem tivesse se deixado guiar 

pela “paixão nova e delirante” que, em suas próprias palavras, o conselheiro havia despertado 

nela. Nesse sentido, diz Salvador: 

 

Ângela era um complexo de qualidades singulares. Capaz de suportar as 

maiores angústias, forte e risonha no meio das máximas privações, esqueceu 

num instante as virtudes que tinha para correr atrás de uma fantasia de amor. 

Não foi a riqueza que a seduziu; ela iria, ainda que tivesse de trocar a riqueza 

pela miséria. Ângela nasceu metade freira e metade bailarina; capaz das 

austeridades de um claustro, não o era menos das pompas da cena. (ASSIS, 

1975c, p. 211) 
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 Podemos dizer que o que pauta a história legada a Helena e Estácio pelos seus pais é o 

desvio em relação ao casamento: em não se casando com Ângela, Salvador teria “facilitado” 

que a mulher o abandonasse, ao mesmo tempo em que Ângela só pôde estabelecer um 

relacionamento com o conselheiro na medida em que Vale, já casado, não cumprira o preceito 

de fidelidade do matrimônio – não sendo essa a primeira vez que o conselheiro incorreria em 

adultério, pois, conforme enunciara o narrador ao abordar a morte do personagem, “matrona 

houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página da sua mocidade” (ASSIS, 

1975c, p. 53). Sendo assim, o argumento geral do romance seria o de que a conduta marginal 

em relação ao instituto social do casamento não geraria bons frutos, pois a situação em que 

foram postos Helena e Estácio a partir das ações de seus pais lhes rendeu desfecho trágico. 

Aliás, a apologia do respeito aos parâmetros instituídos pela sociedade atravessa a obra. 

Observemos como esses parâmetros são representados. 

Já vimos que, para Salvador, a consequência da não assunção do casamento teria sido a 

perda das “rédeas” da mulher. Além disso, é possível entendermos que a instabilidade da vida 

do personagem, que precisara compor um “mosaico de profissões”, também seria atribuível ao 

fato de que ele não se unira pelo matrimônio, se considerarmos que o rapto de Ângela levara 

Salvador a se afastar do pai e a sair do Brasil, provavelmente se desligando dos contatos que 

lhe permitiriam ter uma trajetória estável (considerando-se que o pai de Salvador o teria ajudado 

com esses contatos, já que era abastado e se preocupava com a carreira do filho). O romance 

pouco informa sobre as vivências de Ângela – e, possivelmente em nome do decoro, também 

pouco sabemos sobre as experiências de Vale –, mas Helena entende que o concubinato faria 

da mãe uma mulher relegada:  

 

A sagacidade natural do espírito cedo lhe fizera ver [a Helena] que a posição 

de sua mãe não era a mesma das outras mães: essa descoberta, porém, não 

teve outra virtude mais que comunicar ao amor de filha uma intensidade e 

energia capazes de afrontar os mais fortes obstáculos, como se ela quisesse 

reunir em si toda a soma de afetos e respeitos que a sociedade afiança às 

situações regulares. (ASSIS, 1975c, p. 224) 

 

 Para Helena, a situação “irregular” – em relação ao casamento – que compôs a história 

desses três personagens resultou em que a moça ficou numa posição na qual poderia gerar 

suspeitas – como sugere Helena, seus pais poderiam ter planejado um golpe contra o 

conselheiro, com o qual ela poderia ter compactuado ao entrar na família de Vale. Essa posição 

duvidosa é o que leva Helena ao enfraquecimento e à morte. 
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  Para Estácio, teria decorrido da mesma situação “irregular” o contato tardio com a 

mulher que seria sua irmã, sendo esse contexto o que o teria levado ao sentimento incestuoso, 

ao menos de acordo com a percepção de Melchior, conforme o padre expõe a Estácio:  

 

Como nasceu em teu coração semelhante sentimento? Quis a fortuna que entre 

vocês dous [Helena e Estácio] não houvesse a imagem da infância e a 

comunhão dos primeiros anos; que, em plena mocidade, passassem, do total 

desconhecimento um do outro, para a intimidade de todos os dias. Esta foi a 

raiz do mal. Helena apareceu-te mulher, com todas as seduções próprias da 

mulher, e mais ainda com as de seu próprio espírito, porque a natureza e a 

educação acordaram em a fazer original e superior. Não sentiste a 

transformação lenta que se operou em ti, nem podias compreendê-la. [...] Vias 

a afeição legítima naquilo que era já afeição espúria [...] (ASSIS, 1975c, p. 

194-195) 

 

Nesse quadro, podemos elencar, como decorrências da trajetória de Salvador, Ângela e 

Vale: o descontrole (relativo à perda da mulher) e a instabilidade de Salvador, a marginalidade 

de Ângela, a posição duvidosa de Helena e a confusão afetiva de Estácio (que não podia 

reconhecer seus sentimentos por Helena). Por contraste com esses resultados negativos da 

história dos três, o romance constrói um campo de valores positivos em torno das convenções 

sociais, às quais se associariam: estabilidade (em oposição a descontrole e instabilidade); 

reconhecimento e aprovação (elementos opostos a marginalidade, e contidos, respectivamente, 

nas ideias de “respeito” e “afeto”, que a sociedade afiançaria àqueles que vivessem conforme 

suas regras, tal como acreditava Helena); além de clareza das conjunturas (em oposição ao 

contexto suspeitoso da entrada de Helena na casa do conselheiro e ao estado de confusão em 

que ficara Estácio). Em linhas gerais, portanto, podemos dizer que Helena promove um elogio 

das instituições sociais, sob o argumento de que elas garantiriam inteligibilidade às vivências 

(reconhecimento, clareza) e amparo aos indivíduos (aprovação, estabilidade).  

Para garantir esse discurso, o romance é intransigente: uma vez que haja desvio da 

norma, instaura-se o caos e a irresolução. Assim, o passado “desviante” dos pais de Helena e 

de Estácio gera tamanha desestrutura, que Helena nunca é capaz de superá-lo, mesmo depois 

de conseguir se integrar à família do conselheiro e se esquivar do amor pelo “irmão”, aceitando 

Mendonça como seu pretendente. Estácio não chega ao destino trágico de Helena, mas também 

se sente impotente em face da história da qual fora “vítima”, visto que, ao final da narrativa, 

depois da morte de Helena, desabafa a Melchior: “Perdi tudo, padre-mestre!” (ASSIS, 1975c, 

p. 232). 

Ao longo da intriga, Melchior assume a função de consolar e orientar a família do 

conselheiro, tarefa na qual se apresenta como defensor da ordem, especialmente no que tange a 
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Estácio. O padre é o responsável por impedir que o moço se permita ignorar considerações 

sociais. Quando, por exemplo, Estácio descobre que Helena não era sua irmã, Melchior, 

intuindo que ele tivera a ideia de tornar pública a descoberta, com o intuito de se casar com 

Helena, repreende esse pensamento, alegando que seria preciso evitar o “escândalo”: “– 

Esquece duas cousas graves: o escândalo e o casamento de um e outro; já não se pertence, nem 

ela se pertence a si. Vamos lá; seja homem. Sepultemos quanto se passou no mais profundo 

silêncio, e a situação de ontem será a mesma de amanhã.” (ASSIS, 1975c, p. 220). Diga-se, a 

propósito, que esse não é o único momento do romance em que o silêncio é exaltado. Conforme 

o narrador, a mãe de Estácio valia-se desse recurso para lidar com as traições do conselheiro, 

sendo essa uma reação considerada meritória (já que permitiria à mãe de Estácio conservar seu 

casamento?):  

 

Vinculada a um homem que, sem embargo do afeto que lhe tinha, despendia 

o coração em amores adventícios e passageiros, teve a força de vontade 

necessária para dominar a paixão e encerrar em si mesma todo o 

ressentimento. As mulheres que são apenas mulheres, choram, arrufam-se ou 

resignam-se; as que têm alguma cousa mais do que a debilidade feminina, 

lutam ou recolhem-se à dignidade do silêncio. Aquela padecia, é certo, mas a 

elevação de sua alma não lhe permitia outra cousa mais do que um 

procedimento altivo e calado. 68 (ASSIS, 1975c, p. 62) 

 

 Buscando “ordenar” os caminhos de Estácio, Helena e D. Úrsula, o padre Melchior é 

visto como “pai espiritual” da família, como o designa o narrador no desfecho, de modo que se 

estabelece uma correspondência dos papéis do padre e do conselheiro Vale. É possível 

entendermos que, no discurso de Helena, a tarefa do pai seria a de conduzir a família no sentido 

de não cometer desvios sociais – considerando-se que esse critério classificaria Melchior como 

“pai”. Sendo assim, o padre Melchior seria uma espécie de substituto do conselheiro Vale, na 

medida em que esse último era, ele próprio, desviante, não apenas sendo incapaz de orientar a 

família, mas ainda a “desorientando”. 

                                                           
68 Observe-se que, neste trecho, há a sugestão de que a traição do marido não seria um problema concernente 
apenas à mãe de Estácio, dado que a reação de outras mulheres – pelo contexto, ao adultério masculino – é 
evocada. Assim, se a fidelidade seria uma regra geral do casamento, o estabelecimento de relações 
extraconjugais pelos maridos, conforme a indicação do excerto, não seria uma exceção. Nesse sentido, a 
infidelidade masculina seria um problema geral da instituição do casamento, mas é tratada, em Helena, como 
um desvio do conselheiro Vale. Cabe retomar que também Ressurreição aponta, nas suas entrelinhas, a traição 
dos homens como uma constante nos casamentos do Brasil oitocentista, mas, à semelhança do que ocorre em 
Helena, não aborda a questão como um conflito de amplitude institucional, até porque, a premissa da obra é a 
de que o matrimônio seria um benefício inquestionável. 
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 Pontuemos que a questão da conduta paterna não é posta somente a partir da figura do 

conselheiro. O impacto das ações de Salvador sobre Helena também é discutido. Além disso, a 

narrativa tangencia o vínculo entre a noiva de Estácio, Eugênia, e o pai dela, o Dr. Camargo, 

médico que mantinha relações com a família do conselheiro. A respeito dos laços de Camargo 

com a filha, diz o narrador: 

 

Naquele homem céptico, moderado e taciturno, havia uma paixão verdadeira, 

exclusiva e ardente: era a filha. [...] Nem antes nem depois sentira igual 

sentimento; não amou a mulher; casou porque o matrimônio é uma condição 

de gravidade. [...] 

Mas esse mesmo amor, aliás violento, escravo e cego, era uma maneira que o 

pai tinha de amar-se a si próprio. Entrava naquilo uma soma larga de 

fatuidade. Menos graciosa, Eugênia seria, talvez, menos amada. [...] Era a 

ternura do egoísta; amava-se na própria obra. Caprichosa, rebelde, superficial, 

Eugênia não teve a fortuna de ver emendados os defeitos; antes foi a educação 

que lhos deu. Dos lábios de Camargo nunca saiu a expressão corretiva; 

nenhum de seus atos revelou esse procedimento vigilante e diretor, que é a 

nobre atribuição da paternidade. (ASSIS, 1975c, p. 135-136) 

 

 Destaquemos a ideia de que Camargo tinha um amor “egoísta” pela filha. A perspectiva 

de que o médico condicionava seu afeto por Eugênia a si próprio vai sendo reiterada ao longo 

do texto. Camargo tinha interesse em casar Eugênia com Estácio, atrelando essa união à sua 

imagem, na medida em que projetava em si o status que a filha ganharia no consórcio, como 

mostra esta passagem: “O casamento era muito, mas não bastava. Camargo cuidara na carreira 

política de Estácio, como um meio de dar certo relevo público ao da filha, e, por um efeito 

retroativo, a ele próprio, cuja vida fora tanto ou quanto obscura.” (ASSIS, 1975c, p. 137). O 

médico só manifestava afeição por Eugênia nos momentos em que se sentia próximo de ver 

realizada essa ascensão da filha, deixando subentendido que seu amor por Eugênia dependia de 

que ela cumprisse suas expectativas. Essa relação de subordinação entre o afeto do pai e o 

casamento da filha é marcada por três beijos que Camargo oferta a Eugênia: o primeiro deles 

(único beijo do pai do qual Eugênia tinha memória até então) aparece relacionado à morte de 

Vale, que tornava Estácio herdeiro; o segundo associa-se ao pedido de casamento de Eugênia 

por Estácio; e o terceiro à morte de Helena, pela qual Estácio voltava a ser o único herdeiro de 

Vale. 

 É possível entendermos que Camargo assemelhava-se ao conselheiro Vale em dois 

aspectos. Ambos os personagens subordinariam os familiares aos próprios interesses: a filha de 

Camargo era vista pelo pai como uma fonte de status; e a família de Vale tinha que lidar com 

as traições dele, lembrando que a mulher do conselheiro precisou se posicionar diante das 
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relações extraconjugais do marido, e que Estácio e D. Úrsula receberam a demanda de adotar 

Helena, que em princípio seria filha de Vale com uma amante. Além disso, aproveitando os 

termos que o narrador emprega no comentário supracitado sobre Camargo, podemos dizer que 

o médico e o conselheiro falhariam em assumir a “atribuição da paternidade”, que seria, no 

discurso de Helena, adotar um “procedimento vigilante e diretor”, ou seja, orientar moralmente 

o filho (Camargo precisaria “corrigir os defeitos” de Eugênia; Vale deveria ter sido exemplo de 

conformidade às normas sociais). Porém, o paralelo entre os dois personagens não é 

desenvolvido no romance, talvez porque a conduta de Camargo não leve a nenhum desvio dos 

ditames sociais – pelo contrário, suas ações conduzem a filha a obter um noivo rico, condição 

de sucesso social.   

 Cabe questionarmos se essa instrumentalização que Camargo faz de Eugênia recebe 

avaliação negativa no romance, visto que, nesse caso, teríamos um problema no argumento do 

texto: o atendimento das normas sociais seria benéfico mesmo envolvendo, digamos, uma “má 

intenção”? Seja como for, o discurso que se apresenta em Helena é o de que a sociedade garante 

conforto ao indivíduo, oferecendo-lhe reconhecimento e amparo. Desse modo, expectativa 

social e individual são postas pari passu no romance – perspectiva que Ressurreição teve 

dificuldade em sustentar.  

Em Iaiá Garcia, o problema do cumprimento das expectativas individuais volta a entrar 

em debate, sendo o casamento a instância a partir da qual os personagens modulam seus desejos. 

Na obra, o matrimônio também aparece associado ao reconhecimento do indivíduo pela 

sociedade. 

 

III.4 – Iaiá Garcia: felicidade sem contraste 

 

 Iaiá Garcia foi publicado originalmente em 1878, como folhetim, em O Cruzeiro, tendo 

sido editado no mesmo ano.69 A história do romance tem início em 1866, desenvolvendo-se a 

partir do conflito que se estabelece entre Jorge e sua mãe, Valéria. Valéria, viúva de um 

desembargador honorário, queria afastar seu filho de Estela, moça por quem Jorge se 

apaixonara, devido à diferença de classe social que havia entre ambos. Estela era filha do Sr. 

Antunes, “homem de confiança” do falecido marido de Valéria. Como resultado da relação 

dessas duas famílias, Estela havia recebido dois “favores”: ganhara do desembargador um 

                                                           
69 Para esta leitura, utilizou-se a edição crítica do romance, publicada pela Civilização Brasileira (1975d). 
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enxoval para entrar em um colégio e, aos dezesseis anos, tendo concluído seus estudos, fora 

morar na casa de Valéria. 

 Percebendo o interesse de Jorge por Estela, Valéria propusera ao filho que fosse viajar 

para a Europa, com o intuito de separá-lo de Estela. Diante da recusa de Jorge, Valéria traçara 

outro plano: mandar o filho para a guerra do Paraguai. Vendo que Estela o refutava – embora o 

amasse –, Jorge se convencera desse destino. 

 Enquanto Jorge estava na guerra, sua mãe conseguira arranjar o casamento de Estela 

com Luís Garcia, homem de quarenta e poucos anos, funcionário público, viúvo e pai de uma 

filha, Lina, chamada de “Iaiá Garcia” na casa de Luís. Segundo o narrador, Luís era “céptico, 

austero e bom”, e “amigo de obsequiar” (ASSIS, 1975d, p. 74, p. 80). Um dos “obséquios” que 

lhe foram requisitados foi o pedido de Valéria de que ele a ajudasse a persuadir Jorge a ir para 

a guerra. Na conversa que tiveram a esse respeito, Luís intuíra que a ideia de Valéria era afastar 

o filho de alguma mulher. Em carta que lhe mandara enquanto estava no Paraguai, Jorge 

confidenciara a Luís que tivera uma paixão frustrada, confirmando essa intuição. No entanto, 

Luís Garcia nunca chegara a saber que a moça em questão era Estela. 

 Quando Jorge volta da guerra, enfrenta o casamento de Estela com Luís e a morte de 

Valéria. Na sequência, Luís Garcia adoece. Sabendo pelo médico que Luís tinha um problema 

crônico do coração, Jorge torna frequentes suas visitas a ele. Estela fica abalada, mas, para não 

dar ao marido “desengano e aflição”, e para não perturbar a “paz doméstica”, opta por silenciar 

acerca de seu vínculo passado com Jorge (ASSIS, 1975d, p. 147). 

 Mas a presença de Jorge não incomoda apenas Estela. Iaiá Garcia, filha de Luís, fica 

com ciúmes da aproximação entre seu pai e Jorge, dispendendo mau tratamento a esse último. 

A situação ainda se complica. Certo dia, revendo suas cartas do passado, Luís encontra a 

missiva em que Jorge revelava sua decepção amorosa, e decide compartilhá-la com Estela. 

Notando o embaraço da madrasta diante disso, Iaiá, segundo o narrador: “Supôs um vínculo 

anterior ao casamento, roto contra a vontade de ambos, talvez persistente, mau grado aos 

tempos e às cousas.” (ASSIS, 1975d, p. 157). A partir disso, Iaiá modifica sua conduta com 

Jorge, valendo-se de uma série de recursos para conseguir se casar com ele. A esse respeito, diz 

o narrador: 

 

[Iaiá] Queria ser uma barreira entre o passado e o presente, sem cogitar na 

dificuldade do plano, nem nas consequências possíveis dele. Sobretudo, não 

pensou na moralidade da ação. Que podia ela saber disto? A suspeita ia até 

admitir a persistência do amor no coração da madrasta, mas não lhe atribuía 

mais do que uma aspiração ou saudade silenciosa; não sabia mais. Para 

combater esse inimigo inerte, é que pôs em campo a porção de astúcia que a 
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natureza lhe dera, as graças do rosto e a rara penetração de espírito.” (ASSIS, 

1975d, p. 206) 

 

 Depreende-se da passagem que Iaiá não chegara a entender que sua desconfiança de que 

Jorge e Estela se amavam podia implicar a suspeita de que a madrasta era adúltera – talvez 

porque, sendo uma “inocência de dezessete anos”70 (ASSIS, 1975d, p. 157), nos termos do 

narrador, ela não teria condições de “saber disto”. De qualquer maneira, Iaiá desejava servir de 

“barreira entre o passado e o presente”, ou seja, de empecilho à possibilidade de que o amor de 

Estela e Jorge se atualizasse – e, portanto, a personagem não deixava de imaginar algo no 

sentido do adultério da madrasta –, projetando que se interporia ao casal ao se tornar esposa de 

Jorge. Sendo assim, é possível entendermos que Iaiá planejara o casamento com Jorge como 

meio de “proteger” Luís Garcia, impedindo-o de sofrer uma traição. E, talvez, também como 

uma forma de se vingar de Estela, se considerarmos que Iaiá a incentivara a se casar com Luís, 

sendo plausível que tenha se sentido enganada por ter apostado no afeto de Estela por seu pai.  

 No desfecho, Estela revela seu passado a Iaiá. Iaiá acaba se casando com Jorge, e tem a 

madrasta como madrinha. Luís Garcia morre. Estela arranja trabalho em um estabelecimento 

de educação em São Paulo. 

 

Disparidade de classe 

 

 Podemos dizer que Iaiá Garcia se divide em dois momentos, que correspondem às 

situações vividas pelos personagens antes e depois da participação de Jorge na guerra do 

Paraguai. Na primeira parte da história, desenvolve-se o drama amoroso de Jorge e Estela. A 

intriga é tratada, primeiramente, como resultado da desigualdade social. Em sendo rica, Valéria, 

mãe de Jorge, não queria que seu filho se casasse com Estela, moça pobre. Porém, a oposição 

de Valéria não seria o único fator que impediria o relacionamento dos dois jovens. A própria 

Estela refutava Jorge – embora o amasse –, devido à diferença de classe que havia entre eles, 

tal como justificado neste trecho: 

 

Estela amava-o. No instante em que descobriu esse sentimento em si mesma, 

pareceu-lhe que o futuro se lhe rasgava largo e luminoso; mas foi só nesse 

instante. Tão depressa descobriu o sentimento, como tratou de o estrangular 

ou dissimular, – trancá-lo ao menos no mais escuso do coração, como se fora 

uma vergonha ou um pecado. 

– Nunca! Jurou ela a si mesma. 

                                                           
70 Lembrando que Estela tinha quase a mesma idade (dezesseis anos) quando foi morar na casa de Valéria – mas 
não teve sua inocência poupada, sofrendo assédio de Jorge, como veremos mais adiante. 
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Estela era o vivo contraste do pai, tinha a alma acima do destino. Era 

orgulhosa, tão orgulhosa que chegava a fazer da inferioridade uma auréola; 

mas o orgulho não lhe derivava de inveja impotente ou de estéril ambição; era 

uma força, não um vício, – era o seu broquel de diamante, – o que a preservava 

do mal, como o do anjo de Tasso defendia as cidades castas e santas. Foi esse 

sentimento que lhe fechou os ouvidos às sugestões do outro. Simples agregada 

ou protegida, não se julgava com direito a sonhar outra posição superior e 

independente; e dado que fosse possível obtê-la, é lícito afirmar que recusara, 

porque, a seus olhos seria um favor, e a sua taça de gratidão estava cheia. 

(ASSIS, 1975d, p. 97-98) 

 

 De acordo com esse comentário do narrador, Estela teria decidido abdicar de seu 

sentimento por Jorge porque a perspectiva de se unir a ele representaria para a moça mais um 

“favor” obtido de membros da família do desembargador (lembrando que Estela já havia 

recebido deles enxoval e moradia em casa de elite). A reserva de Estela em relação ao favor 

seria fruto do “orgulho” da personagem, característica tida, em princípio, como positiva, pois 

preservaria Estela do mal. Entende-se que o mal referido seria o favor, mas, pela sequência da 

narrativa, o termo também poderia aludir ao próprio Jorge, que constituiria um perigo para 

Estela.  

Logo após enunciar as apreciações transcritas acima, o narrador nos conta um episódio 

em que Jorge mostrara-se violento com a moça. Certo dia, Valéria fora visitar uma casa que 

alugava na Tijuca, recentemente desocupada, levando consigo Jorge e Estela. Havia na varanda 

dessa casa um pombal velho, no qual estava um casal de pombos, esquecidos ou abandonados. 

Indo com Jorge até a varanda, Estela vira os pombos e se apiedara deles, pois temia que 

morressem de fome. Estela dissera isso a Jorge, sugerindo que os pombos fossem doados a 

alguém. Em resposta, Jorge propusera que Estela ficasse com eles, e fora buscá-los no pombal. 

Aproveitando o ensejo dessa situação de proximidade com Estela, Jorge interceptara a moça, 

impedindo-a de sair da varanda, para lhe dar um “ultimato”: 

 

– Não há de sair daqui, sem me dizer se gosta de mim. Vamos; responda! Não 

sabe o que lhe pode custar esse silêncio? 

Não obtendo resposta, continuou depois de uma pausa: 

– É animosa! Saiba que posso vir a odiá-la e que talvez a odeio; saiba também 

que posso tirar vingança de seus desprezos, e chegarei a ser cruel, se for 

necessário. (ASSIS, 1975d, p. 100) 

  

Como Estela permanecera quieta, Jorge sentira-se despeitado, e reagira de forma ainda 

mais agressiva:  
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Jorge tinha uma nuvem diante de si, através da qual não podia ver nem o seu 

decoro pessoal nem a dignidade da mulher amada; via só a mulher indiferente. 

Lançou-lhe as mãos na cabeça, puxou-a até si e antes que ela pudesse fugir ou 

gritar, encheu-lhe a boca de beijos. 

[...] 

Estela sufocara um gemido e cobrira o rosto com as mãos. 

[...] 

– Aí vem mamãe, – disse ele baixinho a Estela; não tive culpa do que fiz, 

porque gosto muito da senhora. (ASSIS, 1975d, p. 101) 

 

 Essas passagens deixam claro que Jorge arrogava-se ter poder sobre Estela (não hesitara 

em ameaçá-la e tentar subjugá-la), ficando subentendida a prerrogativa de classe na conduta 

dele em relação à moça, derivada da situação de agregada em que vivia Estela na casa de Jorge 

e, portanto, do contexto das relações de favor em que a personagem se inscrevia, e às quais 

repudiava. Essa prerrogativa deixava Estela sob o risco de ficar à mercê do arbítrio de Jorge, 

como revelado no episódio do pombal. Diante dessas considerações, infligindo-se a negação 

dos próprios desejos, “trancando” seus sentimentos no “mais escuso dos corações”, Estela 

estaria se protegendo de ações discricionárias de Jorge.  

 Nesse ponto, é possível estabelecer um paralelo entre Estela e Luís Garcia, na medida 

em que ambos teriam – guardadas as devidas diferenças – uma atitude abnegada, que se 

associava ao problema do favor. Segundo o narrador, a experiência “produzira em Luís Garcia 

um estado de apatia e cepticismo, com seus laivos de desdém” (ASSIS, 1975d, p. 73). 

Depreende-se que essa experiência estaria vinculada a um conjunto de relações mediadas pelo 

favor, dado que, após qualificar o “estado” usual do personagem, o narrador emenda:  

 

Poucos lhe queriam deveras, e esses empregavam mal a afeição, que ele não 

retribuía com afeição igual, salvo duas excepções. Nem por isso era menos 

amigo de obsequiar. Luís Garcia amava a espécie e aborrecia o indivíduo. 

Quem recorria a seu préstimo, era raro que não obtivesse favor. Obsequiava 

sem zelo, mas com eficácia, e tinha a particularidade de esquecer o benefício, 

antes que o beneficiado o esquecesse. (ASSIS, 1975d, p. 74)   

 

 As questões do favor, da assimetria de classes e da abnegação em Iaiá Garcia, apontadas 

acima, são focos de Roberto Schwarz (2012) em sua leitura do romance. O crítico argumenta 

que a renúncia seria uma forma de defesa dos personagens, pela qual se protegeriam da ilusão 

de que poderiam ver reparadas as diferenças de classe social por meio do “favorecimento”, no 

interior das “relações paternalistas” que marcavam a ordem patriarcal. Essa reparação seria 

ilusória, porque dependeria dos caprichos dos indivíduos da elite. Nesse sentido, diz Schwarz:  
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Dado que a fortuna e as distinções sociais estão na dependência do favor, e 

portanto das quimeras da gente rica, o melhor é abafar as esperanças e 

ambições [...] Ora nada é tão detestável e indigno como dar a intimidade dos 

próprios anseios em espetáculo ao desfrute alheio. 

[...] 

Um duro juízo: um regime que torna desfrutáveis as pessoas pelas suas 

melhores qualidades, pelo natural desejo de distinção e reconhecimento, 

enquanto que só o desencanto completo lhes defende a dignidade contra as 

indecências da ilusão social. Nestas circunstâncias, a melhor homenagem que 

um homem presta à sua humanidade é não deixar que ela desabroche. 

(SCHWARZ, 2012, p. 171-172) 

 

 Em vista desse quadro, poderíamos assumir, a princípio, que Iaiá Garcia parte da 

história de um amor impossibilitado pelos desníveis sociais: Valéria não aprovava a paixão do 

filho por uma mulher pobre e, ainda que Jorge não enfrentasse o peso dessa desaprovação, não 

conseguiria ficar com Estela, já que a própria moça o refutava, justamente em função da 

disparidade de posições sociais existente entre ambos. A postura de Estela não seria 

injustificada: Jorge já havia dado demonstração de que não via a relação com Estela como 

horizontal, chegando até ao desrespeito. No andamento da trama, esse conflito ganha, ainda, 

novos desenvolvimentos. 

 

Alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões 

 

 A conclusão da história de amor impossível entre Jorge e Estela se dá pela união dos 

dois com outros personagens. Quando Jorge volta da guerra do Paraguai, Estela já havia 

arranjado casamento com Luís Garcia, e Jorge acaba esposando a filha de Luís, Iaiá Garcia. 

Vejamos como esse desenlace é entendido. 

 Tendo conseguido convencer seu filho a ir para a guerra, Valéria dera o primeiro passo 

para afastar Jorge de Estela. Pensando no retorno de Jorge, com o intuito de impedir 

definitivamente uma aproximação do casal, Valéria cogitara em encontrar um noivo para Estela, 

e propusera dar um dote à moça para que ela se casasse. Nesse período, Iaiá frequentava a casa 

de Valéria, passando a ter contato com Estela, por quem se afeiçoara. Certo dia, observando 

que Estela via um álbum de fotografias em que constavam os retratos de Luís e de Jorge, Iaiá, 

ao que tudo indica acreditando que Estela contemplava seu pai, fizera-lhe a seguinte sugestão: 

“A senhora podia casar-se com papai” (ASSIS, 1975d, p. 121). Diante disso, Estela refletira:  

 

Já conhecia alguma cousa do carácter de Luís Garcia; rigorosamente era um 

esposo aceitável. Via nele um homem de afeições plácidas, medíocres, mas 

sinceras. [...] De tudo o que observara concluía que a sobriedade era a lei moral 
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desse homem, e que à taça da vida não pedia mais do que alguns goles, poucos. 

Que importa? A vida conjugal é tão somente uma crônica; basta-lhe fidelidade 

e algum estilo. Conquanto houvesse algumas semelhanças entre ambos, havia 

também diferenças, mas Estela podia fiar no tempo, que ajusta os contrastes. 

(ASSIS, 1975d, p. 122) 

 

 Assim, por influência de Valéria e de Iaiá, e tendo em vista que não se casaria com 

Jorge, Estela elegera Luís Garcia como noivo. Sabemos que Estela gostava de Jorge, de modo 

que essa escolha não se pautava pelo amor; porém, Luís Garcia não inspirava em Estela nem 

mesmo admiração: para a moça, Luís seria um esposo apenas “aceitável”, tratando-se de um 

homem de afeições “medíocres”. Contudo, Estela não adotara como critério de seleção seus 

sentimentos pelo noivo, mas sim a possibilidade de manutenção do casamento em si. Para ela, 

contanto que houvesse fidelidade dos cônjuges, e que ambos pudessem ajustar suas diferenças, 

essa manutenção estaria garantida (restando questionar a que se refere o requisito do “estilo”: 

seria possível que Estela esperasse aliar à vivência da “convenção do gênero” casamento – por 

assim dizermos – algumas peculiaridades suas e do marido?). É possível que, na concepção de 

Estela, Luís Garcia estivesse apto a cumprir essas condições justamente por causa das 

características que a moça pouco apreciava nele: “sóbrio” e “medíocre”, Luís não se desviaria 

dos elementos que lhe trariam um matrimônio estável. A ideia de que Estela esperava encontrar 

estabilidade no casamento com Luís é explicitada em momento posterior da narrativa, quando 

a moça recebe a notícia de que o marido estava desenganado, pensando: 

 

O futuro trouxe-a ao presente, o presente levou-a ao passado. A vida só lhe 

dera alegrias médias e dores máximas. Não foi a paixão que a levou ao 

casamento, mas somente a conveniência e o raciocínio. No casamento achara 

os sentimentos de apreço, a mútua consideração, a brandura das relações 

domésticas; esse fogo, porém, cuja intensidade não dura, mas que é o férvido 

sol dos primeiros dias, precursor necessário da tarde repousada e da noite 

tranquila, esse fogo, essa fusão de duas existências, esse ardor expansivo, 

condição de sua natureza moral, não os conheceu Estela. Ou o destino ou o 

orgulho privou-a de achar no casamento a paixão santificada. Pois bem, se 

alguma coisa podia compensar-lhe a falta, era a longa duração de uma 

felicidade segura, embora tíbia; era envelhecer sob a monotonia de um 

horizonte sem sol nem tempestade. O destino negava-lhe a compensação. 

(ASSIS, 1975d, p. 209, grifo meu) 

 

 Ressaltemos que também Luís Garcia não tivera como critério para contrair segundas 

núpcias o amor – aliás, nem seu primeiro casamento tivera essa motivação, como aponta o 

narrador: “Luís Garcia não casara por amor nem interesse, casara porque era amado. Foi um 

movimento generoso.” (ASSIS, 1975d, p. 80). Sabendo que Estela escolhera Luís como noivo, 

Valéria insinuara a Luís que gostaria de vê-los unidos, e, ponderando a necessidade de dar uma 
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madrasta à filha, o pai de Iaiá convencera-se desse consórcio. Assim se estabeleceu o acordo 

de casamento entre Estela e Luís Garcia, estando os dois cientes de que não foram eleitos por 

amor: 

 

Entre eles [Estela e Luís], o casamento não era a mesma cousa que costuma 

ser para outros; nada tinha das alegrias inefáveis ou das ilusões juvenis. Era 

um ato simples e grave. E foi o que Estela lhe disse a ele, no dia em que 

trocaram reciprocamente as primeiras promessas.  

– Creio que nenhuma paixão nos cega, e se nos casamos é porque nos julgamos 

friamente dignos um do outro. 

– Uma paixão de sua parte, em relação à minha pessoa, seria inverossímil, 

confessou Luís Garcia; não lha atribuo. Pelo que me toca, era igualmente 

inverossímil um sentimento dessa natureza, não porque a senhora não o 

podesse inspirar, mas porque eu já o não poderia ter. 

– Tanto melhor, concluiu Estela; estamos na mesma situação e vamos começar 

uma viagem com os olhos abertos e o coração tranquilo. Parece que em geral 

os casamentos começam pelo amor e acabam pela estima; nós começamos 

pela estima; é muito mais seguro. (ASSIS, 1975d, p. 126-127)    

 

Contudo, apesar dessas palavras de Estela, a citação anterior nos mostra que a 

personagem tivera a expectativa de se casar por “paixão” (observando-se, nessa última 

passagem, que Estela pareava o termo a “amor”). A paixão seria condição da “natureza moral” 

de Estela, e deveria necessariamente preceder à “tarde repousada” e à “noite tranquila” – o 

arrefecimento da paixão pelo cotidiano da vida conjugal? –, conforme aponta o narrador. Assim, 

a paixão seria uma necessidade de Estela, que a personagem possivelmente teria atendido se 

tivesse se relacionado com Jorge. Mas, não tendo vivenciado esse relacionamento, ela buscara 

a compensação de uma “felicidade segura, embora tíbia”, com Luís Garcia. 

O “fogo”, que fizera falta a Estela, também ficara como questão para Jorge. Segundo o 

narrador, comparando seus sentimentos por Estela e por Iaiá Garcia, o personagem 

 

[...] sentiu que o amor que o dominava agora [por Iaiá], posto fosse profundo, 

não era violento, não lhe queimava o coração. Comparou-se ao que tinha sido, 

e esse cotejo, no primeiro instante, não foi importuno; foi antes lição e 

filosofia. Mentalmente sorriu. Era ele o mesmo homem? Outrora caminhara 

resoluto às soluções trágicas; agora, com igual sinceridade, entregava o 

coração a outra mulher. Na fronte desta mal ousara lançar um ósculo medroso 

e casto, ele, que fizera a cena da Tijuca. O homem não era o mesmo. Embora 

a isenção presente, Jorge experimentou um pouco da nostalgia do passado; 

sofria sem amargura, mas com um travo de melancolia. (ASSIS, 1975d, p. 

210) 

 

 Ressalte-se que Jorge sentia falta do amor que “lhe queimava o coração”, despertado 

por Estela, tendo a lembrança desse sentimento trazido ao rapaz “nostalgia do passado” e 
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“melancolia”. É possível entendermos que essa experiência intensa vivida por Jorge no pretérito 

estaria relacionada à tendência ao temperamento “romanesco” que o personagem teria à época. 

Essa tendência é sugerida pelo próprio Jorge em conversa com Iaiá, estabelecida antes da 

declaração de amor dos dois. No diálogo, Iaiá sugere a Jorge que estaria vivenciando uma 

percepção exacerbada do estado das coisas, e pergunta se isso poderia ser atribuído a algum 

sentimento amoroso ou apenas à sua imaginação. Jorge responde:  

 

resista um pouco a essas sensações, cujo excesso pode perturbar-lhe a 

existência. Não é só o coração que lhe fala, é também a imaginação, e a 

imaginação, se é boa amiga, tem seus dias de infidelidade. Dê um pouco de 

poesia à vida, mas não caia no romanesco; o romanesco é pérfido. Eu, que lhe 

falo, lastimo já não ter essa ordem de sentimentos em flor, e contudo não sei 

se ganharia com eles. (ASSIS, 1975d, p. 196)  

 

 É possível dizermos que, para Jorge, as “soluções trágicas” a que ele aludira no trecho 

reproduzido anteriormente teriam sido fruto desse aspecto “romanesco”, que teria levado o 

personagem a um “excesso” de vida sentimental, como ele insinua a Iaiá. Jorge sugere como 

exemplo de suas “soluções trágicas” a “cena” do pombal na casa da Tijuca, que poderia ser 

classificada como teatral, no sentido de que levara o conflito entre Jorge e Estela ao limite. 

Sendo assim, Jorge seria propenso ao comportamento cênico, atribuível à sua exageração 

romanesca. A participação do personagem na guerra poderia ser vista como mais um exemplo 

desse comportamento, na medida em que seria um expediente extremo em face de uma negativa 

amorosa, ou, nos termos de Luís Garcia, seria um “desenlace épico” para um problema 

particular (ASSIS, 1975d, p. 87). Conforme o narrador, já a ideia que Jorge fazia de sua atuação 

na guerra teria feição romanesca:  

 

Ele já via naquilo uma aventura romanesca e misteriosa; sentia-se uma 

ressurreição de cavaleiro medievo, saindo a combater por amor de sua dama, 

castelã opulenta e formosa que o esperaria na varanda gótica, com a alma nos 

olhos e os olhos na ponte levadiça. A idéia da morte ou da mutilação não vinha 

agitar-lhe ao rosto suas asas pálidas e sangrentas. (ASSIS, 1975d, p. 91) 

 

 Diante do exposto, a história de amor não concretizada entre Jorge e Estela tivera como 

balanço um tanto de frustração, já que Jorge ressentia-se por ter deixado no passado seu amor 

intenso, e Estela lamentava-se por não ter experimentado um relacionamento com paixão. 

Porém, ambos teriam conseguido vivenciar outra ordem de sentimentos, mais serenos, a partir 

do casamento com outros personagens, que os alinhava a novas perspectivas de vida. Jorge 

passara a achar problemático seu pendor romanesco da juventude – embora ainda o admirasse 
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–, dado que considerava o romanesco “pérfido”, e pensava que os excessos advindos dele 

perturbariam a existência. Desse modo, o casamento com Iaiá, moça por quem não teria um 

amor “violento”, traria a “vantagem” de dar a Jorge uma existência mais pacífica. Quanto a 

Estela, teria compensado a expectativa amorosa não cumprida projetando uma “felicidade 

segura” no casamento com Luís Garcia, tendo essa felicidade vingado – apesar de não ter 

durado o tempo que a moça esperava –, de acordo com as palavras de Estela a Iaiá, já no 

encerramento do romance: 

 

Todas as felicidades do casamento achei-as ao pé de teu pai. Não nos casamos 

por amor; foi escolha da razão, e por isso acertada. Não tínhamos ilusões; 

pudemos ser felizes sem desencanto. [...] vivemos assim alguns anos de inteiro 

isolamento, sem conhecer o amargor, que é o que fica no fundo da vida, sem 

necessidade de dissimulação... (ASSIS, 1975d, p. 231) 

 

 Essa conclusão de Estela pode oferecer a chave do enigma com que o narrador fecha 

Iaiá Garcia. Na última cena apresentada no romance, Iaiá vai ao cemitério para colocar na 

sepultura de seu pai uma coroa de saudades, e encontra outra coroa, depositada por Estela. Iaiá 

beija a dedicatória que a madrasta pusera junto à coroa, em que se lia: “A meu marido”. A isso 

se sucede o comentário de que a “piedade da viúva” era sincera, e a frase derradeira da obra: 

“Alguma cousa escapa ao naufrágio das ilusões.” (ASSIS, 1975d, p. 237). É possível 

entendermos que Estela teria sido a vítima do “naufrágio das ilusões”, na medida em que não 

pudera viver a história de paixão pela qual ansiava. Contudo, a personagem fora capaz de 

encontrar alguma felicidade com Luís Garcia, conforme ela mesma afirmara e “provara” ao se 

compadecer do marido morto, sendo o elemento que lhe propiciara esse vínculo com o Luís o 

dado que escaparia ao “naufrágio das ilusões”.71  

 Pelo discurso de Estela, a felicidade que Luís Garcia lhe oferecera estava associada à 

construção de uma vida entre eles em que não houvesse espaço para desencanto nem para 

dissimulação. Para compreendermos melhor essa ideia, vejamos o restante da fala em que a 

personagem a enuncia, elaborada no contexto em que contava a Iaiá como fora seu passado com 

Jorge: 

 

                                                           
71 Também é possível interpretarmos que a questão do naufrágio das ilusões se aplica a Iaiá Garcia. Se admitirmos 
que a moça, ao saber do passado de Estela com Jorge, sentira-se ludibriada por ter imaginado que a madrasta 
gostava de seu pai, podemos entender que a dedicatória de Estela a Luís, representando um indício de que a 
viúva realmente tivera apreço pelo marido, teria permitido a Iaiá recuperar a ilusão de que seu pai fora feliz no 
segundo casamento. Nesse caso, a dedicatória seria o elemento que teria possibilitado a Iaiá acionar “alguma 
cousa” que reacendesse antigas esperanças, salvando-a do naufrágio das ilusões. 
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Havia entre nós um fosso largo, muito largo, disse Estela. Eu era humilde e 

obscura, ele distinto e considerado; diferença que podia desaparecer, se a 

natureza me houvesse dado outro coração. Medi toda a distância que nos 

separava e tratei simplesmente de evitá-lo. [...] Casamento entre nós era 

impossível, ainda que todos trabalhassem para ele; era impossível, sim, porque 

o consideraria uma espécie de favor, e eu tenho um grande respeito à minha 

própria condição. Meu pai já me achava, em pequena, uns arremessos de 

orgulho. Como querias tu que, com tal sentimento, pudesse desposar um 

homem, socialmente superior a mim? Era preciso dar-me outra índole. Todas 

as felicidades do casamento achei-as ao pé de teu pai. [...] tive a necessidade 

de fingir, desde que aquele homem [Jorge] aqui apareceu; era necessário. [...] 

Mas fora desse acontecimento, que outro podia perturbar minha alma? Não vi 

nenhuma porta abrir-se-me por obséquio, nenhuma mão apertou a minha por 

simples condescendência. Não conheci a polidez humilhante, nem a 

afabilidade sem calor. Meu nome não serviu de pasto à natural curiosidade 

dos amigos de meu marido. (ASSIS, 1975d, p. 230- 231) 

 

 De acordo com essa exposição, Estela qualificava a felicidade proporcionada em seu 

casamento com Luís Garcia pelo contraste com o que imaginava que teria sido a vida conjugal 

com Jorge. Nessa linha de argumentação, a ausência de desencanto seria um dos “benefícios” 

do matrimônio de Estela com Luís, pois o amor que teria pautado a união da moça com Jorge 

poderia ter se revelado ilusório – talvez porque, no cotidiano do casamento, o distanciamento 

criado pela diferença de classe emergiria –, ao passo que a união com Luís já não pressuporia 

amor, e, portanto, “salvaria” Estela de uma desilusão amorosa. Outro dado positivo do 

casamento com Luís seria a ausência de dissimulação, que, como se observa na citação anterior, 

Estela relaciona ao isolamento em que pudera ficar com o marido. Considerando-se essa 

associação, é possível imaginar que o isolamento seria oposto ao “espetáculo público” a que, 

do ponto de vista de Estela, o casamento com Jorge a submeteria. Esse “espetáculo” seria uma 

vida em sociedade marcada pela dissimulação, na medida em que Estela, como a personagem 

sugere, não seria vista como igual no círculo social de Jorge, de modo que as pessoas desse 

meio só se aproximariam dela por “condescendência” e “polidez”, e a considerariam, por assim 

dizermos, “exótica”, objeto de curiosidade. 

 Extraímos das palavras de Estela, ainda, que a personagem atribuía apenas a si o fato de 

que não ficara com Jorge. De acordo com a moça, a diferença de classe, que fora o obstáculo 

do casal, podia ter desaparecido, mas, em sendo Estela orgulhosa, não aceitara o casamento 

desigual. Essa “índole” orgulhosa de Estela – que no começo da narrativa recebe valoração 

positiva – é criticada pela própria personagem, conforme a “autoavaliação” que ela apresenta a 

Iaiá: “Já vês quem eu era e sou; uma espécie de animal feroz, que prefere a charneca ao jardim. 

Não me senti lisonjeada com a paixão que inspirei; rejeitei, talvez, um marido digno das 

ambições de qualquer mulher.” (ASSIS, 1975d, p. 231).   
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 Ao oferecer essa explicação para sua história passada, Estela a coloca no campo da 

questão individual: o caráter da personagem a teria levado a não superar suas diferenças com 

Jorge. Desse modo, Estela exime Valéria e Jorge de sua responsabilidade sobre os eventos, 

livrando Jorge da violência que ele lhe impingira, derivada de uma prerrogativa de classe, e 

Valéria de seus desmandos, derivados da mesma “fonte”. Como complemento a esse discurso, 

o romance apresenta a ideia de que o temor de Estela quanto à ascensão social (o tratamento 

desigual do “emergente” no círculo social que passaria a integrar) não se comprovaria na 

prática, de modo que a recusa de Estela à união com Jorge só poderia ser resultado da 

intransigência da “orgulhosa” moça.72 Essa perspectiva, que parte da premissa de que a 

sociedade não gera contradições, dado que a inadaptação a ela seria um problema individual, é 

explicitada no balanço que o narrador faz da situação de Iaiá após o casamento: 

 

Esta [Iaiá] achou no casamento a felicidade sem contraste. A sociedade não 

lhe negou carinhos e respeitos. Se antes de casar, Iaiá possuía o abecedário da 

elegância, depressa aprendeu a prosódia e a sintaxe; afez-se a todos os 

requintes da urbanidade, com a presteza de um espírito sagaz e penetrante.73 

Nenhuma nuvem do passado veio sombrear a fronte de um e de outro [Iaiá e 

Jorge]; ninguém se interpunha entre eles. (ASSIS, 1975d, p. 237)   

 

 Em vista desse comentário, podemos dizer que Iaiá é tida na narrativa como uma espécie 

de exemplo em relação a Estela, tendo o “papel” de mostrar que a sociedade garantiria “carinhos 

e respeitos” – termos similares aos que encontramos em Helena –, sabendo reconhecer quem 

fosse, digamos assim, digno de ascender.74 O casamento de Iaiá Garcia é o espaço em que esse 

reconhecimento é manifestado, e em que a personagem consegue coincidir afeto e expectativas 

sociais – “afez-se a todos os requintes da urbanidade” –, disso extraindo a “felicidade sem 

contraste” (que não fora possível ao Félix de Ressurreição, personagem que, como vimos, não 

teria “força” para unir “felicidade exterior” e “afeições íntimas”). 

 

 

 

                                                           
72 Lembrando que, já em Ressurreição, temos o argumento de que o desajuste do indivíduo à sociedade seria 
atribuível ao caráter do mesmo indivíduo (no caso do primeiro romance de Machado de Assis, Félix). 
73 Pontuando-se que o destino de Iaiá é semelhante ao de Guiomar, de A mão e a luva: as duas são consideradas 
personagens sagazes, que, a partir dessa “qualidade”, teriam conquistado a ascensão social, rapidamente se 
ajustando ao novo meio. 
74 A ideia de que alguns indivíduos não teriam o status social à altura de seu “merecimento” explicita-se no 
romance a partir de um pensamento de Jorge em relação a Estela: “Não ias descer; ias fazê-la subir; ias emendar 
o equívoco da fortuna” (ASSIS, 1975d, p. 108). 
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*** 

 

 É possível admitirmos que os quatro romances trabalhados trazem como “função” do 

tema do casamento o debate sobre as relações entre indivíduo e sociedade, e a análise do 

conjunto dessas obras permite construir uma linha de argumentação acerca do problema. Em 

Ressurreição, o casamento representa a articulação entre expectativas individuais e 

expectativas sociais, que o protagonista, Félix, não consegue realizar. Essa impossibilidade de 

Félix é tratada como idiossincrasia do personagem, explicação que se afina com o pressuposto, 

que podemos depreender a partir da leitura do romance, de que as esferas individual e social 

não deveriam entrar em contradição. Em A mão e a luva, encontramos um contraste para a 

situação de Félix: Guiomar, que, em certo sentido, é a antítese do herói de Ressurreição – ela é 

ambiciosa; ele, “um rapaz vadio e desambicioso” –, “prova” que seria possível casar 

plenamente mundo interior e exterior, sendo o casamento o lugar em que se coloca o êxito de 

Guiomar em conjuminar desejo e sucesso social, algo que ela teria conquistado ao lançar mão 

da ambição e da sagacidade “intrínsecas” para realizar seu sonho de ascensão social. 

 Em Helena, a perspectiva de que esfera individual e social seriam harmônicas não é 

mais colocada como dado prévio, e sim como horizonte do livro. A adaptação do indivíduo às 

convenções da sociedade é posta em debate, sendo o casamento, na qualidade de representante 

das instituições sociais, o meio pelo qual a questão é discutida. Nesse sentido, o romance 

acompanha o desenvolvimento trágico de uma história marcada por relações extraconjugais, 

intentando demonstrar que o desencaixe do indivíduo aos preceitos institucionais seria 

prejudicial, enquanto o enquadramento a esses preceitos lhe propiciaria reconhecimento e 

amparo.  

Por fim, em Iaiá Garcia, encontramos uma espécie de reunião das questões abarcadas 

nos outros três romances. Em princípio, na obra, coloca-se um senão ao cumprimento das 

expectativas sociais: Estela acredita que, se conseguisse subir de classe, obtendo sucesso social, 

poderia não ser tratada com equidade no novo círculo em que se inscreveria. Porém, essa ideia 

é desfeita pelo exemplo do casamento de Iaiá com Jorge, que “provaria” a, digamos, vocação 

receptiva das instituições sociais, já anunciada em Helena – além do que, essa união 

configuraria o happy end de uma moça sagaz que “mereceria” ascender, como a Guiomar de A 

mão e a luva. Assim, também como em Helena, o casamento, em Iaiá Garcia, é o âmbito em 

que se defende a ideia de que a sociedade ofereceria “carinhos e respeitos” aos indivíduos, 

pressuposto que só teria despertado desconfiança em Estela devido a um problema individual 

da personagem, ou seja, a seu caráter orgulhoso. Nesse ponto, o romance ecoa em Ressurreição, 



126 
 

 

em que os conflitos de Félix em relação à instituição social do casamento são atribuídos à 

singularidade do personagem. 

De acordo com a leitura aqui sugerida, portanto, os romances machadianos da “primeira 

fase” fazem uma representação positiva das instituições sociais, a partir da qual se defende a 

conformidade do indivíduo a elas. A proposta de debate sobre as relações entre indivíduo e 

sociedade, que pode ser extraída a partir da leitura desses romances, é condizente com o 

princípio de que a literatura deveria se voltar para a vida prática, que aparece em contos 

machadianos estudados, e que está em sintonia com a aposta em processos de modernização 

das relações familiares também presente em contos do autor, conforme argumentamos. Tanto 

nos romances quanto nos contos, tal princípio está imbricado em uma visão conservadora da 

sociedade: nos romances, culmina na ideia de consonância do indivíduo à ordem; nos contos, 

em adesão a uma reforma conservadora. Em ambos os casos, tem-se um ponto de vista otimista 

sobre a ordem social, considerada “acolhedora” para os indivíduos, como advogam os 

romances, e digna de aposta, como indicam os contos. Porém, os contos machadianos do final 

da década de 1870 se mostram menos esperançosos quanto à concretização das mudanças 

sociais defendidas. Diante disso, questionamos qual seria o destino de uma literatura orientada 

para o mundo concreto, se o contexto social passasse a ser entendido como problemático.  

Como ponto de fuga dessa discussão, recorramos a Quincas Borba (1891), romance da 

“segunda fase” de Machado de Assis, no qual acompanhamos a história de Rubião, herdeiro do 

louco Quincas Borba, que fica louco como Quincas.75 É possível dizer que, nessa narrativa, a 

sociedade já não é representada como positiva, diferentemente do que encontramos nos 

primeiros romances machadianos. De acordo com a leitura que John Gledson faz da obra, a 

abordagem da realidade econômica seria um elemento fundamental pelo qual a sociedade 

retratada no romance é apresentada como problemática, pois, de acordo com o crítico, em 

Quincas Borba, “a bondade, o altruísmo, não passam de sentimentalismo em face da realidade 

econômica, que é de exploração” (GLEDSON, 2011).76   

                                                           
75 As ideias propostas acerca de Quincas Borba têm natureza especulativa, precisando de mais investigação. No 
entanto, elas foram incluídas por se considerar que podem servir de horizonte às reflexões trazidas ao longo da 
primeira parte da tese, pensando-se em suas possíveis implicações dentro do conjunto da obra de Machado de 
Assis. Já na segunda parte, procuramos estabelecer relações entre os textos aqui estudados do autor e elementos 
externos à obra machadiana (ou seja, produções do teatro realista nacional). 
76 A citação refere-se ao artigo “Quincas Borba – um romance em crise” (2011), mas é importante ressaltar que 
John Gledson também analisa Quincas Borba em Machado de Assis: ficção e história (2003), argumentando que 
o romance tem dimensão alegórica, sendo o personagem Rubião representativo de conflitos da sociedade 
brasileira.    
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Outro problema que o romance tangencia, caro às preocupações expostas aqui, é o da 

posição das mulheres nas relações de gênero. A personagem Sofia é reduzida a objeto por seu 

marido, Palha, que a vê como “troféu”, conforme insinua o narrador:  

 

[Palha] Ia muita vez ao teatro sem gostar dele, e a bailes, em que se divertia 

um pouco – mas ia menos por si que para aparecer com os olhos da mulher, 

os olhos e os seios. Tinha essa vaidade singular; decotava a mulher sempre 

que podia, e até onde não podia, para mostrar aos outros as suas venturas 

particulares. (ASSIS, 2008, v. 1, p. 788) 

 

Carlos Maria também subordina a si próprio a existência de sua noiva, Maria Benedita, 

com quem se casa. Pouco tempo antes da união, ele pensa acerca da vida conjugal com a moça: 

“Oh! como a tornaria feliz! Já a antevia ajoelhada, com os braços postos nos seus joelhos, a 

cabeça nas mãos e os olhos nele, gratos, devotos, amorosos, toda implorativa, toda nada.” 

(ASSIS, 2008, v. 1, p. 873). Mencionemos, ainda, d. Fernanda, que não assume papel de maior 

protagonismo na perspectiva de seu marido, Teófilo. A vida de Teófilo girava em torno da 

dedicação à política, à qual d. Fernanda se amoldava, possivelmente em nome da “máxima” da 

personagem: “Um marido, ainda mau, é sempre melhor que o melhor dos sonhos”. (ASSIS, 

2008, v. 1, p. 868). Assim, d. Fernanda conformava-se às questões do marido, como mostra esta 

passagem, na qual Teófilo, às vésperas de uma viagem, lamentava-se de deixar seus livros de 

trabalho em casa, sendo consolado pela mulher, que se sentia “venturosa” mesmo sendo 

preterida – afinal, manter um marido, “ainda mau”, seria melhor do que atender aos próprios 

anseios: 

 

– [fala de d. Fernanda] Deixa estar, eu cuidarei deles [dos livros], eu mesma 

os espanarei todos os dias. 

Teófilo deu-lhe um beijo... Outra mulher recebê-lo-ia triste, por ver que ele 

amava tanto os livros que parecia amá-los mais que a ela. Mas d. Fernanda 

sentiu-se venturosa. (ASSIS, 2008, v. 1, p. 914). 

 

 A partir das questões levantadas – o contexto econômico de exploração, a subordinação 

da mulher –, é possível entendermos que o romance apresenta a sujeição como uma tônica das 

relações humanas que retrata. Nesse sentido, o mundo social, em Quincas Borba, não é visto 

como um lugar receptivo para o indivíduo (diferentemente do que ocorre nos romances da 

“primeira fase”), mas, pelo contrário, como lugar que o coíbe. Ao mesmo tempo, os homens 

não teriam outros espaços aos quais recorrer como saída, pois não teriam parâmetros fora da 

sociedade em que vivem. A natureza não ofereceria “respostas”, pois o homem a veria em 

função de suas preocupações, como se vê nestas passagens: 
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[contexto em que Rubião, desconfiado de Sofia, substitui simbolicamente seu 

desejo de agredir a moça pelo ataque a uma caravana de formigas] atropelou 

as tristes formigas, matando uma porção delas. Talvez alguma lhe pareceu 

“boa figura e bonita de corpo”. Logo depois arrependeu-se do ato; e realmente; 

que tinham as formigas com as suas suspeitas? Felizmente, começou a cantar 

uma cigarra, com tal propriedade e significação, que o nosso amigo parou no 

quarto botão do colete. Sôôôô... fia, fia, fia, fia, fia, fia... Sôôôô... fia, fia, fia, 

fia, fia... (ASSIS, 2008, v. 1, p. 840) 

 

[pensamento de Carlos Maria, acerca de seu casamento] Certo, era difícil crer 

que todos aqueles gestos e atitudes da gente, dos bichos e das árvores 

exprimissem outro sentimento que não fosse a homenagem nupcial da 

natureza. (ASSIS, 2008, v. 1, p. 872) 

 

[pensamento de Sofia] Sofia cuidou que ainda podia sair; estava inquieta por 

ver, por andar, por sacudir aquele torpor, e esperou que o sol varresse a chuva 

e tomasse conta do céu e da terra; mas o grande astro percebeu que a intenção 

dela era constituí-lo lanterna de Diógenes, e disse ao raio úmido: “Volta, volta 

ao meu seio, raio casto e virtuoso; não vás conduzi-la onde o seu desejo a quer 

levar. [...]”. 

E o raio obedeceu [...] Então o véu de nuvens fez-se outra vez espesso, e mais 

escuro, e a chuva tornou a cair em grandes bátegas. (ASSIS, 2008, v. 1 p. 899) 

 

 Nem mesmo uma dimensão transcendente poderia servir de orientação diversa aos 

homens, pois estaria em desconexão com o mundo terreno, como sugere o narrador ao final do 

romance, ao abordar a morte de Rubião e de seu cachorro, parte da herança de Quincas Borba: 

“Eia! Chora os dois recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te! É a mesma coisa. 

O Cruzeiro,77 que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não 

discernir os risos e as lágrimas dos homens.” (ASSIS, 2008, v. 1, p. 928).  

Nesse quadro, Quincas Borba captura uma sociedade predatória, em que as relações 

humanas são de exploração, sem lhe dar a consolação de oferecer valores externos nos quais 

seja possível depositar esperanças. Cabe questionarmos se, diante desse beco, o romance 

afirmaria que os valores de uma sociedade, ainda maus, seriam melhores que o melhor dos 

sonhos, já que se tratariam de um imperativo, e se competiria à literatura, como aos homens, a 

subordinação a esses valores. 

  

                                                           
77 De acordo com Schwarz (2006) – que, como Gledson, também entende que a história de Rubião poderia ser 
vista como uma alegoria do país –, o Cruzeiro pode remeter à bandeira do Brasil.   
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Parte II – Ordem e desordem familiar no teatro realista brasileiro 

 

Nos três capítulos precedentes, procuramos fazer uma leitura de textos da prosa 

machadiana da “primeira fase”, buscando apreender a abordagem de elementos da ordem 

familiar na produção ficcional de Machado de Assis nesse período. Vimos que, de modo geral, 

tais textos apresentam preocupações com a modernização da sociedade brasileira em um 

contexto de transição de seus paradigmas, defendendo reformas no âmbito social – mas sem 

prejuízo da ordem – e reformas no âmbito da literatura – mas devidamente “orientadas”, 

conforme os valores admitidos pelos narradores. Também se pode dizer que há, na prosa 

machadiana da “primeira fase”, uma perspectiva positiva das instituições sociais, posta mais 

claramente nos romances, que enaltecem o ajustamento do indivíduo às normas da sociedade. 

O tom didático e a intenção moralizante (expressa nas avaliações dos narradores dos contos e 

romances analisados) fazem parte, ainda, da composição dessas obras. 

Como veremos, os textos machadianos estudados guardam importantes semelhanças 

com peças do repertório teatral realista brasileiro. De acordo com João Roberto Faria (1993), 

esse repertório se compôs sob influência dos temas e das formas da dramaturgia realista 

francesa, que firmou prestígio entre os intelectuais brasileiros a partir de encenações de peças 

do realismo teatral francês oferecidas pelo Teatro Ginásio Dramático, do Rio de Janeiro. O 

Ginásio também trouxe peças portuguesas afinadas com essa estética, e levou à cena muitas 

produções nacionais de inspiração realista.  

Ainda conforme Faria, até meados de 1862, a estética teatral realista conviveu com a 

romântica no Rio de Janeiro, estando a segunda representada pela seleção de peças do Teatro 

São Pedro de Alcântara e pelas atuações de João Caetano. Tendo como princípio a reprodução 

da realidade no palco, o repertório realista demandou dos artistas brasileiros um estilo de 

representação menos enfático, sem os exageros da interpretação romântica. A preocupação com 

a naturalidade em cena foi um fator de diferenciação entre as encenações de peças realistas e 

românticas. Embora muitas peças brasileiras que procuravam se alinhar ao realismo teatral 

tenham se valido de recursos românticos, ambas as estéticas se fundamentavam em perspectivas 

diversas, como aponta João Roberto Faria: “Os dramaturgos ligados ao Ginásio deixaram de 

lado o drama histórico, o passado, e escreveram com os olhos voltados para o seu tempo, com 

o objetivo de retratar e corrigir os costumes, acreditando que influíam na própria organização 

da sociedade. Por isso, o realismo que praticaram era de cunho didático e moralizador.” 

(FARIA, 1993, p. 166). 
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Esse breve panorama já indica aproximações de base entre as propostas da prosa 

machadiana estudada e do realismo teatral brasileiro: ambos procuravam promover reflexões 

sobre a sociedade a eles contemporânea, sob a premissa de que a arte seria capaz de contribuir 

para o aprimoramento do universo social, educando e moralizando o público. Lembremo-nos, 

ainda, de que, em Machado de Assis, tais princípios estavam em sintonia com um ponto de vista 

positivo sobre as instituições sociais. Uma visão positiva sobre as instituições também estaria 

no cerne do realismo teatral, associando-se à crítica ao pensamento romântico, ao menos de 

acordo com as ideias do dramaturgo de filiação realista Quintino Bocaiúva. Segundo João 

Roberto Faria, em Estudos Críticos e Literários, Bocaiúva condena não só o teatro romântico, 

mas a visão de mundo romântica em geral, acusando-a de “ter inoculado no espírito dos jovens 

o desânimo, o ceticismo e a descrença nas instituições” (FARIA, 1993, p. 144).       

Diante desse quadro, não causa surpresa que temas relativos à família tenham ganhado 

destaque em muitas produções do teatro realista nacional, à semelhança do que se verifica na 

prosa machadiana da “primeira fase”. Isso porque a defesa da família era um dos pontos centrais 

da dramaturgia realista francesa, em que o teatro realista brasileiro se inspirou. E também 

porque a abordagem da esfera familiar seria propícia aos debates ensejados tanto nas peças do 

realismo brasileiro quanto nos textos de Machado de Assis relativos a nosso recorte, a saber: os 

debates sobre o valor das instituições sociais – dentre as quais se inclui o casamento/a família 

– e sobre o “aprimoramento” social brasileiro – questão que repercute no tema da família na 

medida em que a transição de paradigmas familiares correspondia a um aspecto crucial da 

modernização da sociedade brasileira.   

Colocados esses pontos, já de início anuncia-se produtivo o cotejamento da prosa inicial 

machadiana com produções do repertório teatral realista brasileiro. Mas não deixemos de 

ressaltar algumas conexões históricas de Machado de Assis com a dramaturgia de sua época, 

que informaram esta comparação. Machado de Assis esteve fortemente ligado ao mundo teatral 

durante as décadas de 1850 e 1860, tendo sido entusiasta da renovação do teatro brasileiro 

estimulada pelo repertório do realismo teatral francês, como nos assinalam alguns dos textos 

que o escritor publicou na imprensa.78 Entretanto, o próprio Machado de Assis não compôs 

peças características do modelo teatral realista (de modo geral, longas e marcadas por reflexões 

sociais).79 É indicativo desse envolvimento com o teatro realista o fato de que, ao abordar 

questões literárias em seus textos para periódicos, Machado de Assis apresentou um número 

                                                           
78 A esse respeito, ver FARIA, 1993, p. 151-158.  
79 Ibidem, p. 157-158. 
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significativo de comentários sobre peças teatrais alinhadas a essa estética, estrangeiras e 

nacionais. 

Na sequência, abordaremos algumas peças brasileiras, todas associadas à estética 

realista,80 considerando que Machado de Assis teceu apreciações sobre elas em textos para 

periódicos, e emitiu seu parecer para o Conservatório Dramático81 acerca de uma das obras 

dessa seleção, Um casamento da época. Não localizamos comentários do autor sobre A família; 

no entanto, essa peça será explorada, tendo-se em vista que possivelmente fez parte do 

repertório de Machado de Assis, na medida em que o texto é de Quintino Bocaiúva, autor que 

Machado de Assis provavelmente via como autoridade em questões teatrais, pois a ele pedira 

conselhos sobre duas de suas comédias.82 

Essas peças foram escolhidas por darem relevo a questões associadas à família. 

Buscaremos lê-las a partir de suas abordagens do tema, visando a compará-las com a abordagem 

apreendida na obra de Machado de Assis.83 De antemão, é importante destacar que, à 

semelhança do que vimos na prosa machadiana, as peças selecionadas preocupam-se com 

aspectos da transição de paradigmas familiares por que passava a sociedade brasileira no século 

XIX.84   

No capítulo IV (“Casamentos contra os ‘votos do coração’: a situação da mulher”), 

abarcaremos peças que problematizam a insatisfação de mulheres em casamentos não eletivos 

– que remetem, portanto, ao modelo patriarcal de uniões matrimoniais. São elas: Um casamento 

da época e História de uma moça rica. Em ambos os textos, o casamento por desígnio paterno 

culmina em “situações-limite” (dentro das premissas morais das peças), como inclinação da 

mulher ao adultério – caso da primeira obra –, ou prostituição feminina – caso da segunda. A 

questão da prostituição é colocada em As asas de um anjo, obra teatral que também será 

abordada. Comentaremos, ainda, Cancros sociais, peça na qual se discute o divórcio, assunto 

que causou controvérsia, para Machado de Assis, em sua leitura de Um casamento da época. 

                                                           
80 Sobre o conjunto de peças nacionais associadas ao teatro realista, ver FARIA (1993). 
81 Sobre o Conservatório Dramático, com o qual Machado de Assis colaborou como parecerista, ver nota 4.  
82 As cartas trocadas entre Machado de Assis e Quintino Bocaiúva acerca de comédias machadianas foram 
reproduzidas em FARIA, 2008, p. 311-314. 
83 Ao final de cada capítulo desta parte, estabeleceremos um cotejamento de natureza temática entre as peças 
abordadas e obras machadianas estudadas na primeira parte da tese. Serão enfatizados os pontos comuns 
encontrados nesses textos, dado que aqui se propõe o reconhecimento de aproximações entre produções do 
realismo teatral brasileiro e obras da prosa de Machado de Assis das décadas de 1860 e 1870. Após a finalização 
do capítulo V, proporemos relações mais amplas entre o conjunto dos textos de Machado de Assis e das peças 
de outros autores explorados ao longo da tese. 
84 Como já referido, sobre a questão da transição de paradigmas sociais, ver CANDIDO (1951); FREYRE (2004); 
PRIORE (2006). 
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A aposta no casamento por escolha – e não por imposição do pai –, como forma de se 

evitar a dissolução do matrimônio, é um dos pontos centrais discutidos no capítulo IV. No 

capítulo V (“Casamento eletivo: vantagens e conflitos”), trataremos de O que é o casamento? 

e A família, obras que se centram no tipo de casamento figurado de forma positiva nas peças 

lidas no capítulo anterior – ou seja, de perfil burguês, baseado na eleição dos cônjuges –, 

fazendo apologia a ele e buscando debater possíveis ameaças a esse novo modelo de uniões. 
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Capítulo IV. Casamentos contra os “votos do coração”: a situação da 

mulher 
 

IV.1 – Proximidade do adultério em Um casamento da época 

 

 A peça Um casamento da época: drama em cinco atos,85 de Constantino do Amaral 

Tavares, foi escrita, provavelmente, entre 1856 e 1858,86 tendo sido representada pela primeira 

vez no Teatro Ginásio Dramático, em maio de 1862. Em seu parecer sobre a peça, que será 

explorado adiante, Machado de Assis apontou algumas inconsistências. As questões indicadas 

pelo autor são cruciais para a leitura que se propõe aqui. Para apreendê-las melhor, convém 

apresentarmos um resumo da peça. 

 No primeiro ato de Um casamento da época, Elvira está prestes a se casar com 

Moncorvo. O pai dela, o Brigadeiro Sepúlveda, a obrigara a aceitar essa união, embora Elvira 

gostasse de Eduardo, e vice-versa. Em conversa com sua madrinha, a Baronesa de São João, 

Elvira reclama de que o pai lhe arranjara o casamento porque Moncorvo era um homem rico. 

A Baronesa repreende a afilhada, dizendo que uma filha não podia considerar “ignóbeis” as 

ações de seu pai (ou seja, Elvira não poderia pensar que o Brigadeiro levara em conta apenas o 

interesse material em sua escolha?), e aconselha Elvira a aceitar o sacrifício que o pai lhe 

impusera e se resignar. 

 Estando Elvira próxima de realizar a união com Moncorvo, Eduardo, que já havia 

proposto um plano de fuga à moça, volta a fazê-lo; contudo, Elvira refuta, ponderando que, se 

assentisse, o Brigadeiro ficaria desonrado, Eduardo ficaria desconfiado dela (por que uma 

mulher que foge com um homem pode fugir com outro?), e ela sofreria reprovação da 

sociedade. Diante do apelo de Eduardo, Elvira compromete-se a tentar dissuadir o pai mais uma 

vez, e, caso não o conseguisse, a dizer “não” no altar. Pede auxílio à Baronesa, que vai conversar 

com o Brigadeiro. 

Nesse diálogo, o Brigadeiro procura dar justificações mais “nobres” à sua ação de casar 

a filha com um homem rico. Diz ele: 

 

Julgo fazer um bom casamento para minha filha. Esmerei-me em dar-lhe boa 

educação, mas não era tudo. Minha mulher já não vive; eu estou velho e é 

necessário que Elvira, por minha morte, não fique ao desamparo, pois 

                                                           
85 A peça não foi publicada, de modo que a consultei em manuscrito, no acervo da Fundação Biblioteca Nacional. 
Para que as alusões ao texto fiquem mais claras, incluí uma transcrição da peça, que fiz para uso pessoal, ao final 
da tese. Ver “ANEXO”. 
86 Esta informação foi extraída de FARIA, 1993, p. 250. 
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Henrique, militar, como é, não pode velar sobre ela. Moncorvo é um moço 

rico e ela ficará resguardada dos golpes da sorte. (FUNDAÇÃO 

BIBLIOTECA NACIONAL, Fundo Manuscritos, Documentos Literários e 

Iconográficos, 19,01,040 n. 002, fl.16v.87) 

 

De acordo com o Brigadeiro, ao casar Elvira com Moncorvo, ele visaria a dar segurança 

à filha, em situação na qual ela já não pudesse contar com os membros de sua família original 

(que, naquele momento, restringia-se ao Brigadeiro e ao irmão de Elvira, Henrique). A premissa 

do Brigadeiro é de que a filha só ficaria protegida se fosse rica. De acordo com o discurso da 

Baronesa, contudo, outros pais também pensariam assim, como nos indica esta passagem, em 

que a Baronesa comenta a situação de Elvira: “Pobre vítima, a quem vão sacrificar sobre alguns 

montes de dinheiro! Inconcebível cegueira de certos pais, que pensam cumprir os deveres 

impostos pela natureza, recamando suas filhas de ouro!” (TAVARES, 1862, fl.15v., grifo meu). 

Depreende-se dessa fala que, assim como o Brigadeiro, outros pais também julgariam 

estar cumprindo os “deveres impostos pela natureza” de pai – que, a seguirmos os valores 

expressos pelo Brigadeiro, corresponderiam a proteger os filhos –, ao arranjarem maridos ricos 

para suas filhas. Mas a Baronesa pensa que esse julgamento seria uma “inconcebível cegueira”, 

pois acreditava que a possibilidade de escolha das filhas, e não a riqueza, seria a condição da 

felicidade delas, como indica sua percepção sobre a posição de Elvira: os “montes de dinheiro” 

de Moncorvo seriam apenas um peso para Elvira, o elemento que determinaria o sacrifício de 

sua vontade. 

Inicialmente, para tentar convencer o Brigadeiro a liberar Elvira do compromisso, a 

Baronesa não remete à questão do dinheiro, mas ao caráter de Moncorvo, alegando que se 

tratava de um homem “de maus costumes”, de modo que nunca poderia ser um “bom marido”. 

Vendo que o Brigadeiro não se demovia, ela se vale de outra abordagem: “Se vemos todos os 

dias que os casamentos formados pelos votos do coração muito poucas vezes são felizes, como 

tem-se a esperança de que o sejam aqueles, que têm por mira unicamente o interesse?”. 

Observe-se que, aqui, a Baronesa coloca ressalva a seus próprios princípios: se, para ela, os 

“votos do coração” seriam condição de felicidade das filhas, não seriam, contudo, garantia dessa 

felicidade (TAVARES, 1862, fl.17-fl.17v.).  

Ao fazer essa última apelação, a Baronesa já não transige com o Brigadeiro, 

desconsiderando sua intenção de proteger a filha – que ela presumira e ele alegara –, ao sugerir 

que o casamento de Elvira com Moncorvo teria por mira “unicamente o interesse”. O Brigadeiro 

responde que a Baronesa não tinha o direito de duvidar das intenções dele, e defende o noivo 

                                                           
87 Devido à sua extensão, essa referência será substituída daqui em diante por: TAVARES, 1862. 
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da filha, alegando que Moncorvo só fazia extravagâncias de rapaz e, tendo boa índole, mudaria 

assim que casasse.  

É possível entendermos que essa condescendência do Brigadeiro seria fruto do fato de 

que ele próprio, quando jovem, não se enquadraria no perfil de um “bom marido”, pois, como 

admite, então acreditava que o matrimônio seria uma prisão voluntária e perpétua do homem, 

e não gostava de assistir a casamentos. Provavelmente, essa percepção do Brigadeiro se 

vinculava a seu desejo de ter “liberdade” para cortejar mulheres, considerando-se que, no 

passado, ele assediara a Viscondessa, uma das convidadas para o casamento de Elvira.  

Porém, o Brigadeiro sugere que mudara, dado que passara a – “até” – gostar de ver 

casamentos. Não se sabe como ele se comportara durante a vida conjugal, e a mãe de Elvira já 

não estava mais viva para contar a história; o que se sabe é que, em viúvo, o Brigadeiro 

frequentava o Cassino,88 informação que pode nos levar a questionar se ele abandonara seus 

cortejos durante o casamento. Seja como for, o Brigadeiro dizia crer na mudança de Moncorvo 

após o matrimônio, e não desiste de uni-lo à filha. A Baronesa vaticina a infelicidade de Elvira 

nessa união. 

No segundo ato, confirma-se esse prenúncio. Elvira não tivera coragem para renunciar 

à união com Moncorvo, aparecendo já casada, e mãe de uma menina (também chamada Elvira). 

Em conversa com a Baronesa, ela conta os conflitos de sua união: 

 

Casei-me. Durante os três ou quatro primeiros meses meu marido foi para mim 

o tipo de delicadezas e atenções; mas em breve mudou. Os teatros, os bailes, 

os passeios, sem que eu o acompanhasse e sem que ao menos fosse convidada, 

roubavam-lhe todo tempo. Lançou finalmente a máscara fora e entregou-se a 

todos os prazeres, que outrora o dominavam, adquirindo uma triste 

celebridade, levando a sua loucura ao ponto de passear em seu carro com 

mulheres, que nele não podiam ter assunto. (TAVARES, 1862, fl.32) 

 

 

 Diferentemente do que defendera o Brigadeiro, Moncorvo não se “corrigira” depois do 

casamento. Principiara saindo sem a presença da mulher, e depois começara a exibir 

publicamente suas traições – ao mesmo tempo em que, talvez por cinismo ou disfarce, passara 

a chamar Elvira para passeios, diante daqueles que lhes frequentavam a casa, incluindo a 

Baronesa, ainda insciente da “triste celebridade” de Moncorvo. Além disso, Elvira relata à 

Baronesa que Moncorvo devorava a fortuna dele nas “comoções convulsivas do jogo”, usava 

“tom grosseiro” e “más palavras” com ela, e também lhe fazia “recriminações injustas”.  

                                                           
88 O “Cassino” refere-se, provavelmente, a um music-hall localizado no Largo do Machado. Segundo Magali Engel, 
esse e outros music-halls eram frequentados por prostitutas (ENGEL, 2004, p. 36).  



136 
 

 

 A par dos padecimentos de Elvira, a Baronesa diz que só Deus poderia desfazer os laços 

do matrimônio; porém, a afilhada podia remediar seus sofrimentos por meio do desquite. A 

Baronesa faz a ressalva de que não estava aconselhando Elvira a dispor desse “recurso 

extremo”, e diz que a moça devia consultar o Brigadeiro a tal respeito. Mas Elvira desconsidera 

a ideia. Diz, primeiramente, que o pai não acreditaria nela – pois, de seu ponto de vista, os 

homens sempre desculpariam uns aos outros –, argumentando, ainda, que sobre a mulher 

desquitada pairariam dúvidas sobre o passado e o futuro (suspeitas de adultério?), e que o 

desquite tornaria a filha dela “órfã de um dos pais”.  

 Elvira, assim, revela-se disposta a suportar o casamento com Moncorvo, mesmo que às 

vezes desejasse se vingar do marido, como revela à amiga Clotilde: 

 

[...] recordando-me dos motivos, que me conduziram a este poste de martírio, 

tenho ímpetos... nem sei de que... de lançar-me no mundo, de seguir os 

exemplos, que por aí vejo, de rebater as afrontas, que me faz meu marido, com 

outras tantas, que lhe vão saltar às faces. Felizmente são desvairamentos, que 

pouco duram e Deus me livre de que o contrário sucedesse. (TAVARES, 

1862, fl.21v.-fl.22) 

 

Podemos entender que o termo “lançar-se no mundo” aludiria à infidelidade. Clotilde, 

a propósito, era um dos exemplos de mulheres adúlteras sugeridos por Elvira, e dá indícios de 

que tinha esse comportamento para afrontar o marido, que lhe fizera a afronta de se casar com 

ela por dinheiro. Ressaltemos que Clotilde era um dos alvos do assédio de Moncorvo, e chegara 

a alertar Elvira a esse respeito, em conversa envolvendo os três personagens: 

 

Clotilde – É demasiadamente lisonjeiro o que o senhor me diz para que possa 

acreditá-lo. 

Moncorvo – E por quê? Não lhe provo todos os dias ser eu um dos seus mais 

constantes admiradores? 

Clotilde – Cuidado, comendador! Repare que está quase fazendo-me uma 

declaração de amor e em presença de sua mulher poderiam resultar daí 

consequências funestas. 

Elvira – Não acredite nem numa, nem noutra coisa. 

Moncorvo – Fica Vossa Excelência sabendo que minha mulher é de boa 

escola: acredita menos em seus olhos do que em minhas palavras. Está 

justamente no ponto oposto a mim. (TAVARES, 1862, fl.22v.-fl.23) 

 

 Não seria impossível, portanto, que Elvira visse a perfídia do marido e da amiga, mas 

preferisse ignorá-la. Apesar dessa e de outras desfeitas, Elvira mantinha-se “virtuosa”, postura 

ridicularizada por Clotilde. Mesmo tendo a oportunidade de trair o marido, já que Carlos, amigo 

de Moncorvo, algumas vezes a cortejara, Elvira resistia.  
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 Porém, no quarto ato da peça, Elvira aparece “transformada”. Passara a se entusiasmar 

com bailes, aos quais antes se recusava a comparecer, e mudara seu ânimo em relação a Carlos. 

Ela reconhece que seu comportamento estava diferente, mas não sabe exatamente a que atribuir 

essa operação: 

 

Então me envergonhava de ter amado um homem [Edurado], que não era o 

que foi ao depois meu marido; entretanto que hoje... Mas como se operou essa 

transição em minha vida? Eu mesma o ignoro; deixei-me fascinar, deixei-me 

arrastar, levada talvez de um exagerado despeito. (TAVARES, 1862, fl.52 –

fl.52v.).  

 

Elvira ainda lamenta que seu pai, o marido e a memória da mãe haviam desaparecido a 

seus olhos deslumbrados por um “infernal clarão”, que a teria enlouquecido. Em outros termos, 

a personagem achava que deveria ter se mantido resistente em relação a Carlos (ressaltando-se 

que Elvira só aceita o cortejo dele, não chegando ao adultério), em nome dessas três pessoas, 

às quais deveria honrar – ainda que o Brigadeiro não tenha honrado a vontade da filha ao lhe 

arranjar casamento, e que Moncorvo não demonstrasse atitudes honrosas com a mulher no 

cotidiano conjugal. 

Clotilde, por sua vez, também busca explicar o que denominou “metamorfose” de 

Elvira. Para tanto, apela à premissa de que as mulheres seriam inconstantes, como enuncia a 

Elvira: “Ocorre ainda que entre nós as mulheres dá-se frequentemente o fenômeno de ser o que 

amamos num dia o que mais aborrecíamos no antecedente” (TAVARES, 1862, fl.50v.).  

Sendo amante de Carlos, Clotilde deseja se vingar de Elvira. Também quer vingança em 

relação a Moncorvo, que conseguira se tornar seu amante e manchara sua reputação. Nesse 

contexto, Clotilde se aproveita dessa “metamorfose” da “amiga”, mostrando a Moncorvo uma 

carta que Carlos escrevera a Elvira. Moncorvo vai tirar satisfações com a mulher, e quase a 

agride. O Brigadeiro aparece subitamente e salva a filha, mas depois a repudia. Sem poder 

contar com o irmão, que fora para o sul, e tendo consigo a filha pequena, rejeitada por 

Moncorvo, Elvira pede auxílio à Baronesa, conseguindo abrigo para si e para a menina na casa 

da madrinha. 

Sofrendo de hipertrofia do coração, Elvira deseja a morte. E faz imprecações contra a 

sociedade, que não teria agido de acordo com preceitos cristãos, pois, como diz a personagem, 

invocando um exemplo bíblico, essa sociedade a teria “apedrejado” (condenado), mesmo não 

estando livre de culpas, e sendo uma sociedade “cheia de podridão”, nos termos de Elvira.89 

                                                           
89 Para fazer essas reflexões, Elvira se apoia na leitura de um trecho do Evangelho segundo João (Jo 8,3-11), que 
aparece na edição aqui consultada da Bíblia sob o subtítulo “A mulher adúltera”. De acordo com essa passagem, 
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Tendo retornado da Europa, onde passara dois anos, Eduardo conversa com a Baronesa 

sobre Elvira. Quer saber se a moça realmente cometera adultério, e a Baronesa, assumindo que 

o comportamento da afilhada seria ininteligível – ideia professada pela própria Elvira –, 

responde: “Doutor, há circunstâncias, na vida de uma mulher, que nem ela mesma sabe explicar. 

Elvira cometeu porventura alguma falta, não um crime, e essa falta ela a tem expiado bem 

duramente.”. Os dois fazem um balanço da história de Elvira, entendendo que o casamento com 

Moncorvo fora o responsável pelos males da personagem. Sentencia Eduardo: “Eis as 

consequências funestas dos casamentos de dinheiro! Calcam-se as considerações, desprezam-

se os sentimentos e num século de luzes todas as cabeças curvam-se ao ouro!” (TAVARES, 

1862, fl.69-fl.69v.). 

Ao final da peça, Clotilde, à beira da morte, envia uma missiva a Elvira, pedindo-lhe 

perdão. Explica que tentara perverter a alma da “amiga” (pois havia ridicularizado a virtude 

dela), e que mostrara a Moncorvo a carta de Carlos a Elvira, porque se sentira duplamente 

preterida, dado que Moncorvo havia rejeitado sua mão e Carlos a havia abandonado, tendo 

ambos dispensado Clotilde por causa de Elvira. Moncorvo, o outro vilão da história, também 

falece.  

O Brigadeiro vai se desculpar com a filha moribunda. Antes de morrer, Elvira pede a 

Eduardo e ao Brigadeiro que façam o papel de pai para sua filha, recomendando ao último que 

não obrigue a menina a casar contra a vontade. Agradece à madrinha, solicita à sua criada, 

Joana, que também cuide da criança, e aconselha à filha: “Quando fores moça, pede que te 

contem a história de tua mãe e sirva-te ela de exemplo, quando souberes rezar, reza por mim, 

que vou pedir a Deus que não pagues as minhas culpas” (TAVARES, 1862, fl.76v.-fl.77).  

 

A “transformação” de Elvira 

 

 Em seu parecer sobre Um casamento da época, emitido em 1862,90 Machado de Assis 

fez poucos comentários favoráveis à peça, embora não tenha deixado de aprovar sua 

representação. Para ele, o texto tinha a qualidade de constar entre as “pouquíssimas” obras 

teatrais brasileiras produzidas no período, elogio que Machado de Assis “compensa” alegando 

que, por isso mesmo, seria mais severo em sua crítica. Outro ponto que seria positivo seria o 

argumento da peça, assim descrito por Machado de Assis: “é um libelo contra os casamentos 

                                                           
Jesus teria ajudado uma mulher adúltera a se livrar do apedrejamento, ao sugerir que atirasse nela a primeira 
pedra quem estivesse livre de culpas. Ninguém se prontificou. (BÍBLIA, 2013, p. 1862-1863). 
90 Consultei a transcrição do parecer em FARIA, 2008, p. 266-269. 
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de conveniência, sem audiência do coração, nem consulta da vontade, e tende a provar, por 

filiação de tese, esta máxima de Camilo Castelo Branco: ‘A queda de algumas mulheres 

justificam-na alguns maridos’ (FARIA, 2008, p. 266). Segundo Machado de Assis, esse 

argumento deveria trazer “largo horizonte”, “vigor” e “elevação” ao texto, mas não o faria. 

Como únicos méritos apontados sem ressalva, Machado de Assis mencionou o estilo “fácil e 

corrente” da peça e o “diálogo travado sem esforço”. 

 É possível entendermos que Machado de Assis viu como bons elementos internos à obra 

aqueles que a aproximavam dos critérios do realismo teatral: enalteceu seu teor de tese, a partir 

do qual Um casamento da época propõe debater um tema moderno – a necessidade de que os 

matrimônios já não se fizessem por conveniência, baseando-se na “consulta da vontade” do 

casal –, e a fluidez do texto, que pode ser vista como um princípio de “naturalidade”. Porém, 

Machado de Assis julgou pouco consistentes os nexos da peça, valendo-se de uma 

argumentação em que lógica e moral aparecem inter-relacionadas. 

 Segundo Machado de Assis, faltaria maior fundamentação ao comportamento de Elvira, 

pois a personagem teria se transformado de “virtuosa” a “leviana e culpada” de forma súbita, 

sem que houvesse um motivo imediato. Ele sugere que a peça não teria trazido elementos o 

bastante para se dar razão a Elvira, apontando alguns conflitos que poderiam ter explicado a 

mudança da personagem, mas não teriam sido adequadamente manejados no texto. Nesse 

sentido, Machado de Assis admite que a transformação de Elvira poderia ter sido atribuída ao 

cortejo de Moncorvo a Clotilde; contudo, Elvira só teria sabido do caso à beira da morte. As 

queixas de Elvira em relação ao marido poderiam ter lhe servido de justificativa, mas seriam 

insuficientes, pois, de acordo com as impressões de Machado de Assis, “tudo o que o espectador 

pode ver e aprender é um ou outro arrufo” (FARIA, 2008, p. 267). Também insuficiente seria 

a pintura de Moncorvo, porque a obra não teria capturado a dimensão de sua vilania, que 

fundamentaria os “desgostos profundos” de Elvira. 

 Na percepção de Machado de Assis, também o caráter da Baronesa teria sido mal 

sustentado, pois, inicialmente, a personagem pareceria uma mulher “nobre”, dado que não se 

importava com as vantagens do casamento de Elvira com Moncorvo. Contudo, uma ação dela 

teria desconstruído essa imagem: o momento em que a Baronesa mencionara o divórcio91 a 

Elvira, sendo o divórcio, nos termos de Machado de Assis, um “triste e último recurso”, que 

não deveria ter sido referido pela Baronesa, no papel de representante da sociedade, sem 

                                                           
91 Pontuemos que, embora Machado de Assis use o termo “divórcio”, a palavra usada pela Baronesa é “desquite”.  
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“[n]enhum exame, nenhuma esperança, nenhuma tentativa de trazer o marido transviado a bom 

caminho, nenhuma palavra de resignação” (FARIA, 2008, p. 268). 

 Detenhamo-nos no problema de como a peça aborda a transformação de Elvira de 

“virtuosa” em “leviana e culpada”. Esse ponto é importante, não só porque foi o principal alvo 

de crítica de Machado de Assis, mas sobretudo porque a “transformação” de Elvira, que orienta 

o desenvolvimento da peça, é questionada por seus personagens, incluindo-se a própria Elvira. 

Para apreendermos essa questão, retomemos as experiências da moça. 

 Elvira amava Eduardo, e vice-versa, mas fora obrigada a se unir ao rico Moncorvo. 

Sabia-se (e o Brigadeiro estava entre os cientes) que o “extravagante” Moncorvo não era um 

bom partido, e as atitudes do personagem não melhoraram no cotidiano conjugal, tendo 

Moncorvo se tornado um marido infiel, que destratava a esposa, era cínico, e ainda gastava sua 

fortuna no jogo. Moncorvo não tivera respeito nem mesmo pela “amizade” de Elvira por 

Clotilde, tendo cortejado essa última na frente da esposa – e depois se tornado amante dela –, 

de modo que Elvira até podia não saber da relação entre ambos, mas possivelmente a intuía, 

preferindo manter-se “cega” a esse respeito (lembrando que Moncorvo dissera que a mulher 

acreditaria menos nos próprios olhos do que nas palavras dele). Depois de casada, aliás, Elvira 

só vivia na companhia de vilões (o marido; Clotilde, que, à morte, chega a se assumir perversa; 

Carlos), sendo a sociabilidade desses personagens marcada pelo assédio, o excesso retórico, a 

intriga e a falsidade.  

 Elvira, portanto, casara-se contra a vontade, sofrera maus-tratos no casamento, e vivia 

em um ambiente de “vilania”, no qual sua “virtude” estava em teste (Clotilde zombava de sua 

fidelidade; Carlos a cortejava). Esse contexto, contudo, não é visto, na peça, como motivação 

suficiente para que a personagem desejasse ter uma relação extraconjugal.  

Ao aceitar a aproximação de Carlos, Elvira achou que fora arrebatada por uma força 

estranha e maligna, um “clarão infernal”. Também a Baronesa considerou ininteligível o 

procedimento de Elvira, mas o justificou pela ideia de que, em certas circunstâncias, as 

mulheres não sabiam explicar seus atos. Para Clotilde, as mulheres seriam intrinsecamente 

inconstantes, razão pela qual Elvira teria sofrido uma “metamorfose”.  

Os dois últimos discursos pressupõem que haveria uma natureza feminina, e que essa 

natureza tenderia à pouca firmeza de espírito, pois levaria à ausência de clareza ou à 

inconstância. É provável que Elvira se valesse de pressuposto semelhante, acreditando que se 

deixara “arrastar” por ser mulher e, portanto, “fraca”, de acordo com a premissa de outras duas 

mulheres da peça – que, por suas próprias “naturezas” teriam, digamos assim, “conhecimento 

de causa”.   



141 
 

 

Seja como for, no fim das contas, de acordo com a argumentação de Um casamento da 

época, a trajetória de Elvira teria vários aspectos problemáticos, mas eles não seriam razão para 

que a personagem se aproximasse do adultério, e daí o apelo à falta de razão de Elvira como 

justificativa para que ela não tenha repelido Carlos. É possível entendermos que essa “solução” 

oferecida por Constantino do Amaral Tavares reflita a dificuldade do autor em lidar com o tema 

do adultério feminino, dentro dos preceitos de moralidade de seu grupo intelectual – lembremos 

que Machado de Assis esperava que a peça explicasse a “transformação” de Elvira, e só teria 

se convencido dela se o texto tivesse apresentado, dentro dos critérios do crítico, motivações 

mais “fortes” para essa “transformação”.  

O ponto é que Elvira fora forçada a um mau casamento, mas não podia fugir dele, 

devendo se manter “virtuosa” e unida a Moncorvo. O desquite chega a ser mencionado na obra, 

mas é visto como “recurso extremo”, nos termos da Baronesa, e não recomendado: a própria 

Elvira refuta a ideia, ao pesar que o desquite traria consequências nocivas, como o descrédito 

social. Pode-se ter ideia das proporções sociais que uma separação teria, à época, pelo parecer 

de Machado de Assis sobre a peça, visto que o autor não tolera sua referência ao “divórcio”. 

Elvira, portanto, estava em uma situação insolúvel, não deixando de ser condizente com 

isso que seu destino tenha sido trágico. Mas tal desfecho, visando à comoção do espectador, 

também poderia ser atribuído à formação romântica de Constantino do Amaral Tavares, como 

aponta João Roberto Faria. Nesse sentido, diz o autor que Tavares concebeu “uma peça híbrida, 

na qual a descrição dos costumes e a preocupação moral convivem com a emoção de certos 

lances dramáticos” (FARIA, 1993, p. 252).  

É possível dizermos que, embora Um casamento da época se feche com a morte de 

Elvira, o encerramento do texto busca trazer esperança: a filha de Elvira teria condições de viver 

uma história mais auspiciosa do que a da mãe. A “providencial” morte de Moncorvo deixara o 

caminho livre para que Elvira colocasse a filha sob melhores cuidados: os de Eduardo, que 

poderia ter sido o pai da menina, e agora desempenharia esse papel, e os do Brigadeiro, que se 

arrependera do que fizera à filha, de modo que provavelmente seguiria a recomendação de 

Elvira e não casaria a neta contra a vontade. Elvira também indica à filha que aprendesse com 

seu exemplo, e disso podemos depreender que ela esperava oferecer uma lição moral, instruindo 

a menina a resistir a “conquistadores”. Restava a Elvira o temor de que a filha pudesse pagar 

pelas “culpas” dela, mas a personagem contava com que pudesse rogar a Deus para impedir 

isso. 

Casando-se por vontade – e estando avisada de que relações fora do matrimônio não 

teriam bom fim –, a filha de Elvira teria maior probabilidade de ser feliz. Esse subtexto indica 
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que a peça de Constantino do Amaral Tavares aposta no casamento eletivo como melhor chance 

de que as uniões fossem bem-sucedidas (aposta especialmente relevante em um contexto no 

qual o matrimônio era considerado instituição intocável). Não deixemos de ressaltar, porém, 

que o casamento eletivo representaria uma chance, mas não uma garantia, de se obter felicidade, 

se levarmos em conta a ideia da Baronesa de que os casamentos formados pelos votos seriam 

muito poucas vezes felizes, embora trouxessem mais esperança de felicidade do que as uniões 

por interesse. 

Na sequência, trataremos de História de uma moça rica, peça que também apresenta 

uma mulher às voltas com um casamento infeliz, marcado pelos maus-tratos do marido. Como 

Um casamento da época, a obra discute os limites de uma união malsucedida. Mas, como 

aponta Faria, comparando as duas peças, enquanto Tavares “contenta-se em fazer Elvira bater 

à porta do adultério, sem todavia consumá-lo”, o autor de História de uma moça rica “vai mais 

longe em sua ousadia, transformando a esposa sofrida em prostituta” (FARIA, 1993, p. 250).  

 

IV.2 – Casamento, prostituição e maternidade em História de uma moça rica 

 

História de uma moça rica: drama em quatro atos, de Francisco Pinheiro Guimarães, 

foi representada pela primeira vez no Teatro Ginásio Dramático, em 4 de outubro de 1861.92 A 

peça aborda a trajetória de Amélia, dividida em etapas.  

No primeiro ato, cuja ação se localiza em Pernambuco, ficamos sabendo que a 

personagem gostava de Henrique, seu primo pobre, e vice-versa, mas, sendo rica, era disputada 

por outros dois homens (Artur e Magalhães), que visavam a se casar com ela por interesse. No 

segundo ato, Amélia aparece já casada com Magalhães, por desígnio de seu pai, Vieira. Sofria 

maus-tratos do marido, e, depois de ser agredida fisicamente por Magalhães, aceita fugir com 

Alberto, que há tempos a assediava e era refutado. 

A ação do terceiro ato se passa no Rio de Janeiro. Amélia se tornara a prostituta 

“Revolta”, e narra sua história em uma ceia proposta por ela, em dia de carnaval, na qual os 

convidados usavam máscaras. Aludindo aos acontecimentos que acompanhamos nos atos 

anteriores, “Revolta” relata os desdobramentos de tais fatos. Tendo já “usufruído” de Amélia, 

e sem poder arrancar dinheiro dela, Alberto se desinteressara da moça, e decidira se casar com 

outra mulher rica, “manchada por uma falta”. Abandonada e pobre, Amélia passara por uma 

série de humilhações, que a levaram a se rebelar contra a sociedade e a querer se vingar dos 

                                                           
92 Para esta leitura, consultou-se a transcrição da peça em FARIA, 2006, p. 127-264.  
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homens, tornando-se prostituta. Alberto a procurara novamente, e ela o levara à ruína.93 Faltava 

vingar-se de Magalhães, e é isso o que “Revolta” faz ao final da ceia: tendo-o convidado para 

o evento, ela tira a máscara do marido agressor e o expõe aos convivas. 

O quarto ato apresenta a situação de Amélia depois desses eventos. Ela estava residindo 

na província, junto a D. Maria, mãe de Frederico, um rapaz que gostava de Amélia, e a quem a 

personagem poupara quando era prostituta, impedindo-o de gastar suas posses com ela ao saber 

que, para isso, Frederico abandonaria a mãe. Magalhães havia morrido, dizia-se que 

envenenado pela escrava com a qual se amancebara. Sabendo da notícia, Frederico pede Amélia 

em casamento, mas ela recusa. O médico Dr. Roberto estava com a filha de Amélia, Emília, 

que Amélia lhe entregara ao final da ceia representada no terceiro ato. Julgando que Amélia 

estava sinceramente arrependida, Roberto leva-lhe a filha de volta. 

Nesse quadro, temos que História de uma moça rica apreende o seguinte percurso de 

Amélia: a personagem se casa por vontade do pai e é infeliz nesse casamento, foge com um 

amante, torna-se prostituta e se “regenera”. Sendo assim, de acordo com a leitura de João 

Roberto Faria (1993), os quatro atos da peça encontram-se articulados por essa trajetória de 

Amélia, não estando a ação dramática amarrada a uma questão central, o que confere relativa 

autonomia aos atos, separados, inclusive, por grande distância temporal, e situados em três 

locais distintos. Ainda segundo Faria, essa estruturação teria permitido que a peça abrangesse 

certa variedade de assuntos, debatendo não apenas o problema do casamento por interesse.     

 

Antes do casamento 

 

Procuraremos nos ater a algumas das questões discutidas na peça, tendo em vista sua 

relevância para as preocupações deste estudo. Centremo-nos, primeiramente, no momento que 

antecede o casamento de Amélia, em que se colocam, basicamente, dois conflitos inter-

relacionados: o amor entre pessoas de classes sociais distintas e o casamento por arranjo 

paterno.  

Henrique, primo de Amélia, era órfão, e morava de favor na casa do tio, Vieira, tendo 

convivido com a prima desde a infância. Henrique e Amélia se amavam, mas a condição do 

                                                           
93 Amélia estabelece um vínculo entre prostituição e vingança nos seguintes termos: “Oh!... os homens!... os 
homens!... Fariam rir se não causassem nojo! Vinguei-me. Em pouco tempo levei-o [Alberto] à ruína, à desonra; 
e hoje tendo deixado a família na miséria, vive nos Estados Unidos, à custa de uma mesada mesquinha que lhe 
envio, dizendo-lhe sempre: – São os juros dos dois vinténs que me deu de esmola. Ah! tenho-me vingado dos 
homens! E quando algum se roja a meus pés, e com a voz embargada pelo desespero, me diz: – Mulher não tens 
coração –, respondo-lhe sorrindo: – Teus iguais mo arrancaram e o cadáver da vítima não pode compadecer-se 
dos seus assassinos.” (GUIMARÃES, 2006, p. 242).     
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rapaz era um obstáculo à união, como pondera Dr. Roberto, que exerce o papel de raisonneur94 

na peça, a Henrique: 

 

Escuta-me, e pesa bem o que vou dizer-te. Conheces teu tio; ele nunca perdoou 

a tua mãe o ter-se unido a teu pai, homem honrado, de talento, mas 

completamente baldo de fortuna; não compreende que se possa ser feliz sem 

ter-se grandes cofres recheados de ouro; e, apesar de rico, não dará sua filha, 

senão a um homem dinheiroso, ou que ele suponha capaz de aumentar a 

fortuna que lhe há de deixar. O Sr. Vieira é um dos mais honestos, mas 

também dos mais aferrados membros da aristocracia do dinheiro, a mais 

estúpida e brutal de todas as aristocracias, e a mais intolerante. Nessa tua 

paixão não há de acreditar; julgará ser uma especulação para te enriqueceres 

à custa do dote de Amélia. Conheço-o bem, e estou certo que há de colocar-

se, barreira insuperável, entre ti e ela. (GUIMARÃES, 2006, p. 161) 

 

 Segundo Roberto, portanto, Vieira não aceitaria unir a filha a um homem pobre, ou 

incapaz de ampliar a fortuna que lhe deixaria (podendo-se depreender que, para Vieira, 

Henrique estaria incapacitado para a segunda “tarefa”, pois teria até então vivido “à sombra” 

do tio). Além disso, Roberto sugere que, sendo “aferrado” ao dinheiro, Vieira só entenderia as 

motivações humanas por essa ótica, de modo que não acreditaria no amor desinteressado de 

Henrique.  

Porém, ao mesmo tempo em que critica o pai de Amélia, Roberto mitiga sua “vilania”, 

alegando que Vieira era honesto, e que a atitude dele em relação à filha seria fruto de um parco 

entendimento sobre o mundo, dado que Vieira não conseguiria compreender a felicidade sem 

“grandes cofres recheados de ouro”. Diga-se, a propósito, que Roberto retoma esse ponto de 

vista em momento posterior, ao conversar com Amélia quando a moça já estava casada, e se 

lamentava: “o que sobretudo me dói, é que devo culpar meu pai das minhas desgraças!”. 

Vejamos a resposta de Roberto: 

 

Que dizes, Amélia!... Lembra-te que ele só queria a tua felicidade! Acreditava 

que no casamento competia ao pai absolutamente a escolha do noivo, e que 

melhor marido era aquele que podia aumentar a fortuna do casal. Errou; mas 

boa era a sua intenção! Teus sofrimentos são grandes, porém curva-te sob a 

mão de Deus e resigna-te! (GUIMARÃES, 2006, p. 183-184) 

 

                                                           
94 Em Dicionário do teatro brasileiro, encontramos a seguinte definição de raisonneur: “Palavra francesa que 
designa um tipo de personagem que representa, no interior da peça, o ponto de vista do autor sobre um 
determinado assunto ou, de maneira mais abrangente, o ponto de vista da sociedade. De um modo geral, é uma 
personagem que acompanha o destino do protagonista – ou mesmo de uma personagem secundária – para 
comentar suas escolhas e atitudes, terminando sempre por emitir algum tipo de comentário edificante ou críticas 
de fundo moralizador.” (FARIA; GUINSBURG; LIMA, 2009, p. 292). 
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 Pontue-se que, aqui e em Um casamento da época, temos visões semelhantes acerca da 

conduta dos pais que impunham às filhas noivos ricos: eles estariam cometendo um erro, mas 

não porque fossem mal-intencionados, e sim porque condicionavam a felicidade ao dinheiro, 

cabendo às filhas se resignar. Henrique não era abastado, e, portanto, não cumpria o “requisito” 

que faria dele um bom marido, na opinião de Vieira. Contudo, existia ainda mais um empecilho 

a que Henrique se aproximasse de Amélia, de acordo com o que diz Roberto ao moço: 

 

A tua posição é muito melindrosa, muito difícil; tens contra ti o Sr. Vieira, 

que, além de ser pai de Amélia, o que lhe dá sobre ela direitos incontestáveis, 

é teu tio; e de mais a mais, julga, bem como o mundo, ser teu benfeitor. 

Recebeu-te em sua casa um dia em que caridosos vizinhos te arrancaram quase 

nu do mísero albergue em que teu pai e tua mãe haviam falecido. Deixou-te 

crescer como a um órfão desconhecido, em um canto de seu palacete. Tendo-

lhe eu dito que precisavas de uma educação, pôs-te em um colégio. [...] Nunca 

tiveste dele uma palavra de amizade, a menor animação: entretanto, aos olhos 

do mundo e aos seus próprios, essas esmolas que te fez tão sem caridade, dão-

lhe imenso direito sobre ti; arrostando-o, terás de lutar contra essa força 

irresistível, e tantas vezes cega, que se chama – a opinião pública. 

(GUIMARÃES, 2006, p. 162-163) 

 

Além de pobre, Henrique vivia na casa do tio como agregado. Vieira o menosprezava, 

mas achava que o sobrinho lhe devia muito, e não toleraria que Henrique cometesse a 

“ingratidão” de desafiá-lo, pleiteando uma união, que não lhe agradava, com Amélia. Desse 

modo, se insistisse em se relacionar com a prima, Henrique seria acusado por Vieira, com o 

respaldo da “opinião pública”, de não prestar reconhecimento aos favores do tio. Ressalte-se 

que, embora tenha sido aconselhado a se afastar de Amélia por Roberto, Henrique se declara à 

moça, sendo flagrado por Vieira, que o expulsa de casa, e depois pede que o recrutem como 

soldado. Henrique acaba falecendo na batalha de Monte Caseros.95 

Diante do exposto, temos que, ao apreender a situação inicial de Amélia, anterior a seu 

casamento, História de uma moça rica discute os critérios dos pais em relação ao casamento 

das filhas, e tangencia os problemas de uniões desiguais e da condição do agregado em relação 

ao “beneficiador”. Observe-se que a solução encontrada para o agregado, Henrique, encontra 

ressonância em Iaiá Garcia, de Machado de Assis – consideradas as diferenças entre as obras 

–, na medida em que, no romance machadiano, Valéria utiliza recurso semelhante ao de Vieira 

(da peça) para afastar o filho de sua “beneficiária”, Estela, enviando Jorge à guerra do Paraguai. 

 

 

                                                           
95 A batalha de Monte Caseros foi um dos episódios da Guerra do Prata, ocorrida entre 1851 e 1852. 
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Depois do casamento 

 

 A representação da vida infeliz de Amélia após o casamento com Magalhães dá ensejo 

a que a peça coloque em questão as possíveis consequências de um casamento realizado sem 

afeição mútua, o problema da escravidão doméstica e o do adultério. Sobre o primeiro ponto, 

observemos estas passagens, nas quais Amélia refere a Roberto sua situação na vida conjugal: 

 

Esperava, pois entre nós não podia haver amor: o passado, as nossas idéias, 

índole, educação e natureza repugnavam-me muito para que tal acontecesse; 

esperava, digo, ter no Sr. Magalhães um amigo, um protetor. Enganei-me; não 

há grosserias nem maus-tratos que não me tenha feito sofrer. (GUIMARÃES, 

2006, p. 182) 

 

Oh!... o que tenho sofrido é horrível!... O Sr. Magalhães não será talvez 

malvado; mas as incompatibilidades dos nossos caracteres, dos nossos 

sentimentos; a não-existência nessa união malfadada, já não digo de amor, 

mas de simpatia, explicam o que há de atroz no seu procedimento; tanto mais 

que lhe falta a educação que o poderia levar a esconder o sentimento de cega 

repulsão que me vota. (GUIMARÃES, 2006, p. 183) 

 

 Amélia diz que esperava ter em seu marido um “amigo e protetor”, já que não poderia 

amá-lo. Disso se depreende que a personagem, em princípio, até concebia a possibilidade de 

que a simpatia surgisse durante a vida conjugal, mesmo em casamentos não realizados por 

afeição – a exemplo de sua união com Magalhães. Porém, Amélia achava que, da parte dela, o 

surgimento do amor não seria possível, pois sua incompatibilidade com Magalhães, em várias 

esferas, impediria tal movimento. Ainda assim, Amélia esperava que, de algum modo, o marido 

se solidarizasse com ela, oferecendo-lhe amizade e proteção, mas Magalhães só lhe tinha 

antipatia. De acordo com a interpretação de Amélia, os maus-tratos do marido contra ela seriam 

motivados por essa antipatia, mas a má conduta de Magalhães não seria uma decorrência 

necessária de tal sentimento, já que ele poderia ter sido “educado” e escondido sua repulsa 

(mantendo, assim, um casamento aparentemente pacífico, que não ensejasse a posterior “fuga” 

de Amélia?). 

  O ápice dos conflitos entre Amélia e Magalhães envolve a escrava Bráulia. De modo 

geral, o que a peça nos apresenta sobre os maus-tratos de que Amélia reclama relaciona-se à 

relação de seu marido com Bráulia. Ao longo de uma sequência de cenas do segundo ato, flagra-

se uma situação na qual Bráulia desobedece a Amélia, mas mente a Magalhães, alegando que 

Amélia era quem brigava “a todo instante” com ela. Magalhães intercede em favor de Bráulia. 

A ideia de que existiam brigas constantes entre Amélia e Bráulia indica que ambas há tempos 
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não se entendiam, e o posicionamento sem mediações de Magalhães sugere que ele 

habitualmente defendia Bráulia, com quem se amasiara – e por isso Bráulia permaneceria 

“desobediente”? 

O que a peça nos traz como exemplo “contundente” do desrespeito de Magalhães pela 

mulher é, assim, uma inversão da hierarquia social que o personagem promoveria ao tratar 

Amélia, colocando-a como inferior à sua escrava e, desse modo, negando-lhe domínio sobre o 

contexto doméstico: daí que Amélia se diz ultrajada em sua “dignidade de dona de casa”. É 

importante ressaltar que, ao associar a participação de Braúlia à desordem familiar, a peça de 

Guimarães se inscreve no debate sobre a presença do escravo no interior da família de elite, que 

aparece em outras peças do repertório realista brasileiro, como veremos mais adiante. 

 A relação estabelecida entre Bráulia, Amélia e Magalhães culmina em que o último 

agride fisicamente a esposa, depois que Bráulia acusa Amélia de ter batido em um dos filhos 

dela. Diante disso, Amélia foge com Alberto, a quem até então “resistira”. 

 Conforme Machado de Assis, em comentários sobre História de uma moça rica que 

escreveu para o Diário do Rio de Janeiro, sob o pseudônimo “Gil”, em 1861 (ASSIS, 2008, v. 

4, p. 13-23), a saída de Amélia do “teto conjugal” causou desconforto à crítica da época, 

preocupada com uma possível ofensa ao pudor do público. Machado de Assis, por sua vez, 

defendeu essa passagem da peça, sob o argumento de que ela teria a função de mostrar as 

“torpezas” de Magalhães, por tal modo que tornasse o mal “antipático” e “repugnante”. 

 Nos termos do autor, se o “vício se apresentasse “decente”, “não havia um drama, havia 

uma crônica, havia um sermão”. Tendo em vista esses apontamentos, podemos entender que, 

para Machado de Assis, o papel do drama seria o de comover o público, de modo a contribuir 

para a “correção” do “vício” ao pintá-lo em suas cores mais “fortes”, sendo capaz de promover 

o repúdio do espectador. Pinheiro Guimarães teria alcançado esse intuito por meio das ações de 

Magalhães (com a “vantagem” de que a vilania do personagem teria sido suficiente para tornar 

convincente a Machado de Assis que Amélia se inclinasse ao adultério devido às ações do 

marido, algo que Constantino do Amaral Tavares não teria tornado tão crível, a julgarmos pelo 

parecer de Machado de Assis sobre Um casamento da época). 

 Mas voltemos ao vínculo entre Amélia e Alberto. Como anteriormente mencionado, 

enquanto Amélia vivia com Magalhães, Alberto já queria conquistá-la. Vejamos alguns 

artifícios que ele criara para esse fim, sem obter sucesso, na seguinte conspiração com Bráulia: 
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Disseste-me que ela [Amélia] gostava de música; imediatamente agarrei-me a 

uma flauta, e aí vou eu, noite e dia, modulando os mais lindos pedaços, as 

mais ternas harmonias. 

[...] 

Nem sequer tem ela tido a curiosidade de saber quem é o desgraçado que passa 

a vida a lhe dar concertos intermináveis. Disseste-me também que era 

romanesca; e eu e tu inventamos uma correspondência terrivelmente 

misteriosa. Escrevo-lhe as cartas as mais arrebatadoras e vulcânicas, que lhe 

chegam às mãos por uma espécie de mágica; e com isso só alcanço esgotar o 

meu repertório de frases ardentes. (GUIMARÃES, 2006, p. 173-174, grifo 

meu) 

 

 De acordo com essa passagem, Alberto se valia de procedimentos “romanescos” para 

tentar se aproximar de Amélia, pois acreditava que a moça seria “romanesca”. Contudo, Amélia 

não se deixava seduzir pela retórica de Alberto, e só lera pela primeira vez uma carta dele 

quando Bráulia lhe fizera chegar às mãos a missiva em momento no qual Magalhães havia 

maltratado a esposa.  

Ciente dos conflitos de Amélia com o marido, Alberto decidira ir à casa da moça – 

dizendo-se irmão de uma antiga amiga dela para legitimar a visita –, e se propusera a consolá-

la da infelicidade conjugal, como seu “amigo”.96 Amélia ficara hesitante, mas se afastara, 

dispondo-se a estabelecer uma relação amorosa com Alberto apenas depois de sofrer agressão 

física de Magalhães. Nesse contexto, podemos dizer que, em História de uma moça rica, o 

adultério feminino não chega a ser tributado a uma operação interna da mulher – diferentemente 

do que ocorre em Um casamento da época –, sendo posto claramente como fruto da má conduta 

do marido. 

 

Regeneração 

 

 Vimos que, após fugir com Alberto, Amélia fora desprezada por ele. Como derivação 

de sua revolta contra os homens e contra a sociedade, tornara-se prostituta. Tendo se vingado 

de Magalhães, entrara em nova “fase” de sua vida, ensejando mais um debate promovido por 

História de uma moça rica: a regeneração da prostituta. Procuraremos apreender como a peça 

                                                           
96 Essa “oferta” de Alberto pode ser entendida também como meio retórico de conquista, pelo qual o 
personagem sugeriria ser “compatível” com Amélia, compreendendo seus sentimentos. Em Um casamento da 
época, Carlos utiliza recurso semelhante com Elvira, fazendo-lhe um discurso amoroso em que diz reconhecer os 
sofrimentos conjugais da moça: “De um lado tens as recordações aflitivas de tua vida de senhora, contrastando 
fortemente com as tuas antigas ilusões de donzela [...] tens um homem, que se diz teu marido, desprezando tuas 
graças e encanto pelos beijos vendidos nos prostíbulos [...]” (TAVARES, 1862, fl.59v.). 
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se posiciona em relação ao tema, buscando capturar o processo pelo qual Amélia passa no 

último ato da peça. 

 Depois de entregar sua filha a Roberto, Amélia tivera uma febre cerebral, e, em 

momentos de delírio, deixara entrever sua história de vida a Frederico (personagem que fora 

“poupado” da ruína por Amélia, quando a moça era prostituta). Frederico passara a enxergá-la 

“mais como uma vítima do que como uma mulher criminosa”, nos termos dele. Depois da 

recuperação de Amélia, Frederico também passara a crer que Amélia mudara “completamente” 

seu modo de pensar durante a enfermidade: “Saía do túmulo purificada. As idéias de desespero 

e de vingança, que a colocaram em luta aberta com a sociedade, haviam sido substituídas por 

uma resignação dolorida, mas profunda. Já não era a Revolta, era a Arrependida!” 

(GUIMARÃES, 2006, p. 253). Diante dessa mudança no comportamento de Amélia, Frederico 

decidira ajudar a moça a cumprir seus “santos intentos” de buscar a “purificação”, levando-a 

para morar com a mãe dele, D. Maria. Lá, Amélia passara a costurar e a praticar caridade. 

 Nesse quadro, podemos dizer que, em História de uma moça rica, a prostituição aparece 

associada à falta de paz (revolta) e, portanto, a uma desordem, da qual Amélia só começara a 

se “curar” depois de uma experiência de choque, na qual ficara entre a vida e a morte, 

“ressuscitando” sob estado diverso do que tinha (saíra do “túmulo purificada”). Mais “calma”, 

Amélia passara a não querer mais lutar contra a sociedade, mas a tentar se enquadrar nela (seu 

estado passara a ser o da “resignação”, mesmo que “dolorida”). No entanto, como se tornara 

uma mulher “perdida” para essa sociedade, precisava pagar um preço para seu “resgate”, e o 

teria feito, nas palavras de Frederico, “comprando cada falta com um ato de abnegação e 

caridade” (GUIMARÃES, 2006, p. 259). 

 Em outro estado de espírito, arrependida por ter se desviado dos valores morais 

prescritos pela sociedade representada na peça, e tendo aceitado pagar por esses desvios, 

Amélia já estaria preparada para receber sua filha, Emília, de volta. Nesse sentido, Frederico 

diz a Roberto: 

 

Agora, doutor, diga-me se a expiação [de Amélia] não tem sido por demais 

longa; se ainda não é tempo de, entregando-lhe sua filha, lançar sobre as 

feridas de sua alma esse bálsamo consolador? Porventura o seu tão sincero 

arrependimento só poderá achar piedade ante os olhos de Deus? Os homens 

também não se compadeceram dela? (GUIMARÃES, 2006, p. 255) 

 

 De acordo com essa argumentação – que Roberto julga convincente, dispondo-se a 

devolver Emília à mãe –, Frederico crê que Amélia já teria feito por merecer o perdão da 

sociedade. Como se depreende, isso significaria que a moça adquirira o “direito” de encontrar 
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a paz, a não ter mais em seu horizonte apenas os tormentos (as “feridas”) que marcaram sua 

história passada, e que pautavam sua vida presente, sob a forma do sentimento de culpa e de 

uma tentativa “demais longa” de expiá-la. A presença da filha traria essa paz a Amélia (serviria 

de “consolação”), ideia compartilhada por Frederico e Roberto, talvez porque ambos 

considerassem que Emília representaria um momento de virtude na trajetória de Amélia, no 

qual a moça se tornara mãe – em contraste com sua vida de prostituta? –,97 podendo trazer a 

Amélia a lembrança de um “acerto” no meio de “erros”. Ressaltemos que também Amélia 

acreditava que a filha a confortaria, como sugere ao final do texto: “Madalena só teve os braços 

da cruz para se abrigar, eu tenho os de minha filha” (GUIMARÃES, 2006, p. 264). 

 Frente a esse desfecho, poderíamos dizer que a peça concede a Amélia a possibilidade 

de se “regenerar” – ela se arrependeu, expurgou-se, e aqueles à sua volta reconheceram que já 

não “mereceria” punições –, embora isso não signifique que a personagem pudesse apagar o 

passado, pois Amélia ainda se sente em dívida, não se achando digna de buscar a felicidade em 

um segundo casamento.98 Aliás, ela sequer consente em se considerar “regenerada”, conforme 

diz a Frederico: “O senhor é homem; e um homem se regenera e purifica: a mulher nunca! A 

nódoa que uma vez a poluiu é eterna; nem todas as suas lágrimas, nem todo o seu sangue a 

podem lavar”. Ainda assim, Amélia aceita a compaixão alheia, recebendo a filha para seu 

conforto (GUIMARÃES, 2006, p. 259). 

Segundo Machado de Assis, nos comentários que teceu sobre História de uma moça 

rica no Diário do Rio de Janeiro,99 a crítica da época entendeu que a peça de Pinheiro 

Guimarães promovia a “reabilitação da mulher perdida”, e muitos se incomodaram com isso. 

Machado de Assis, contudo, defendeu Guimarães, nos seguintes termos: 

 

Não acrescentarei uma palavra só ao que se tem dito e escrito sobre a 

reabilitação da mulher perdida; confesso-me fraco e não quero repetir. Mas, 

honra aos poetas que fazem cobrir o opróbrio e avilta das mulheres que 

                                                           
97 A oposição entre maternidade e prostituição fez parte do discurso médico no Brasil da segunda metade do 
século XIX, de modo que pertencia ao imaginário social da época. Sobre essa oposição, pontua Magali Engel: 
“Assim, destacada pelo médico como marca característica do corpo da mulher prostituída, a esterilidade é 
definida também através de critérios morais. [...] O aborto provocado, qualificado pelo médico de criminoso, é 
apontado como um dos aspectos denotadores da incapacidade moral da prostituta para exercer o papel de 
reprodutora. Moralmente doente, a prostituta seria conduzida a escolher a esterilidade, negando-se a exercer o 
papel de mãe, concebido pelo médico como única função capaz de conferir um sentido à vida da mulher. Ao 
encarar o filho – mesmo quando este chegava a nascer – como um ‘estorvo’, a prostituta mostrar-se-ia inapta 
para cumprir a ‘tarefa sublime’, à qual estaria destinada a mulher saudável”. (ENGEL, 2004, p. 83). 
98 Essa reflexão sobre o segundo casamento de uma viúva pode nos remeter à leitura dos contos machadianos 
da década de 1870 (capítulo I, seção I.4). Lembremo-nos de que, nesse período, Machado de Assis fez desse 
tema tópico de alguns de seus contos, apresentando mulheres que não foram felizes em casamentos arranjados 
pelos pais, tendo no segundo casamento, eletivo, a projeção de uma união mais benéfica. 
99 Ver referência na p. 147. 
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erraram e se arrependeram, pelo perdão dos justos e pela condolência dos 

bons. Não serão poetas beatos, mas evidentemente são poetas cristãos. 

(ASSIS, 2008, v. 4, p. 16) 

 

 É preciso mencionar, ainda, que a peça não se atém à abordagem dos “erros” da mulher, 

discutindo também os “desvios” de Frederico. Tentando convencer Amélia a se casar com ele, 

reflete o personagem: “Porventura, como o seu, o meu passado não teve também manchas?... 

Não cometi erros?... Não enchi minha mãe de pesares?... Meus parentes e amigos de 

vergonha?... Entretanto, não recebeu-me a sociedade com os braços abertos?” (GUIMARÃES, 

2006, p. 258-259). 

 Lembremo-nos de que Frederico se aproximara de Amélia quando ela era prostituta, e 

se dispusera a abandonar a mãe e a perder seus bens para conquistá-la. É possível entendermos 

que essa proposta teria sido um dos “erros” a que Frederico se refere, de cujas consequências 

fora poupado por ação da própria Amélia. Independentemente de quais teriam sido os outros 

“desvios” de Frederico, o importante a sublinhar é que o personagem não se sentia em dívida 

com a sociedade, diferentemente do que ocorria a Amélia, talvez porque, como lhe sugerira a 

moça, Frederico fosse homem, e o imaginário social não fizesse recair sobre os homens a ideia 

de que não poderiam se “regenerar”. De todo modo, assim como Amélia conseguiu chegar a 

um estado de espírito mais pacífico, também Frederico se acalmou, ao menos em relação a seus 

sentimentos amorosos, entendendo essa mudança como apropriada, tal como revela a Amélia: 

 

Amei-a e amo-a; mas entre o sentimento que outrora lhe votava e o que hoje 

lhe consagro, há uma distância enorme! No passado era uma cobiça ardente, 

impura, louca! Agora é um sentimento de afeição, sincero, calmo, refletido 

como comportam as nossas posições e idades [...] (GUIMARÃES, 2006, p. 

257-258) 

 

 Diante da leitura de História de uma moça rica, vimos que a peça promove alguns 

debates sociais, dentro de uma perspectiva moralizante (as ações de Amélia, e também dos 

outros personagens, são discutidas do ponto de vista moral, sendo por vezes comentadas pelo 

raisonneur), em consonância com as tendências do realismo teatral. Além disso, como apontado 

por João Roberto Faria, a ação dramática é marcada pela naturalidade própria da comédia 

realista, embora, nos enxertos narrativos que contam a trajetória de Amélia, a peça não tenha 

evitado o “conteúdo típico do dramalhão” (FARIA, 1993, p. 234). Para Faria, essa mistura teria 

permitido o tratamento ao mesmo tempo crítico e emocional do problema da prostituição. Outro 

ponto em que a peça mesclaria expedientes, ainda de acordo com Faria, seria o desfecho de 

Amélia, que traria um meio-termo entre a solução romântica e a “dureza realista” na abordagem 
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da prostituta. Isso porque, ao mesmo tempo em que seria facultado a Amélia se regenerar – algo 

que contrariava o pendor do teatro realista, por oposição à tradição romântica da regeneração 

da prostituta pelo amor –, a regeneração de Amélia estaria associada à maternidade, e não a 

uma idealização da personagem. 

 Como visto, um dos primeiros debates levantados por História de uma moça rica refere-

se ao casamento por desígnio paterno, problema fundamental na peça, dado que a união de 

Amélia desencadeia os eventos de sua vida posteriormente abordados na obra. Lembremo-nos 

de que essa discussão é crucial também em Um casamento da época. 

 Tanto na peça de Pinheiro Guimarães quanto na de Constantino do Amaral Tavares, 

encontramos uma crítica ao casamento realizado contra os “votos do coração”. Em ambos os 

textos, apresentam-se pais que obrigaram suas filhas a se casar com maridos ricos, alegando 

que assim as fariam felizes. Porém, ao usarem o dinheiro como critério de seleção, esses pais 

realizaram má escolha, pois, além de desconsiderarem a disposição afetiva das filhas, também 

não levaram em conta as inclinações dos futuros genros, as quais moldariam os desempenhos 

deles como maridos: Moncorvo não abandonou suas “extravagâncias” de rapaz durante a vida 

conjugal, traindo e desrespeitando Elvira; e Magalhães tinha o caráter incompatível com o de 

Amélia, do que teriam resultado seus maus-tratos a ela, de acordo com a interpretação da 

moça.100 Por outro lado, se tivessem podido se guiar pelos próprios sentimentos, Elvira e 

Amélia possivelmente teriam “acertado” na escolha dos maridos, pois aqueles a quem amavam 

e por quem eram correspondidas – Eduardo e Henrique, respectivamente – são representados 

como bons moços, diferentemente do que ocorre com Moncorvo e Magalhães.101  

 Sendo assim, nas duas peças, existe a ideia implícita de que o casamento eletivo teria 

mais chance de trazer felicidade, provavelmente para ambos os cônjuges, em havendo 

reciprocidade de disposições – como ocorria a Elvira e Eduardo, e a Amélia e Henrique. Em 

contrapartida, casamentos arranjados por interesse poderiam gerar infelicidade, se não para os 

homens (lembrando que Magalhães não suportava o descompasso com a esposa), para as 

                                                           
100 Observe-se que, em ambas as peças, não se condena o desejo dos pais de verem suas filhas casadas com 
homens ricos, ou, melhor dizendo, a vilania dos maridos não implica o argumento de que um marido rico seria 
necessariamente mau; o que se condena é a consideração da riqueza como critério paterno preponderante, 
ficando acima de outras considerações: nem o Brigadeiro nem Vieira levaram em conta a inclinação amorosa de 
suas filhas e, além disso, ambos deram pouco importância ao caráter dos noivos que arranjaram para as moças 
(o Brigadeiro apostou em que as atitudes condenáveis de Moncorvo seriam apenas puerilidade; Vieira impôs à 
filha um marido cujo caráter Amélia achava inconciliável com o seu). O sucesso do casamento, porém, estaria 
atrelado a esses critérios relegados pelo Brigadeiro e por Vieira.  
101 Note-se que a disposição amorosa de Elvira e de Amélia coincide com a escolha de pretendentes de bom 
caráter, perspectiva que nos remete à ideia, sugerida em As asas de um anjo – peça que será abordada na 
sequência – de que, “lendo” seu coração, a mulher reconheceria um bom partido. 
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mulheres, disso podendo resultar o adultério feminino.102 Nesse sentido, ao abordar a defesa do 

casamento eletivo em História de uma moça rica, diz Faria: “E que não se veja nisso uma 

concessão ao Romantismo, mas o fato de que a escolha por amor impede, pelo menos em teoria, 

a infelicidade conjugal, o adultério e, por conseguinte, o esfacelamento da família” (FARIA, 

1993, p. 231). 

 É importante ressaltar que a peça de Tavares e a de Guimarães se centram na situação 

da mulher em relação a casamentos malsucedidos. É possível entendermos que o foco na 

condição feminina no contexto de uniões fracassadas se deve à percepção de que a mulher 

representaria maior ameaça à ordem do que o homem, considerando-se que o desvirtuamento 

feminino em relação a valores “familiares” é reputado mais grave do que o masculino, como se 

explicita em História de uma moça rica, visto que Frederico se sente quitado com a sociedade, 

mas Amélia não. Já em Um casamento da época, esse ponto de vista está implícito, pois Elvira 

seria “criminosa” se tivesse cometido adultério, enquanto Moncorvo, traindo a esposa 

frequentemente, não. Mencione-se, a propósito, que – conforme já apontado na leitura do 

romance machadiano Ressurreição –, de acordo com Mary Del Priore, no Brasil do século XIX, 

a fidelidade do marido era considerada utópica, e até ridicularizada, segundo relatos de cronistas 

estrangeiros. Diz, ainda, a autora que a fidelidade conjugal seria tarefa feminina, da qual 

dependia “perenidade do casal” (PRIORE, 2006, p. 187).  

 Em relação a História de uma moça rica, depreende-se que, somada à questão da 

gravidade do adultério feminino, há a ideia de que as mulheres estariam suscetíveis a cometê-

lo, se submetidas a pais e maridos que abusassem da prerrogativa de autoridade sobre elas. 

Sendo assim, as mulheres estariam em posição frágil, na medida em que estariam subordinadas, 

competindo aos homens cuidarem para que elas não se “desviassem”, adotando 

comportamentos menos autoritários. Pode-se dizer que esse subtexto também se faria presente 

em Um casamento da época, se a peça assumisse o vínculo, que sugere, entre a inclinação de 

Elvira ao adultério e o autoritarismo de seu pai (que lhe impusera um casamento) e do marido 

(que a maltratava); porém, a obra acaba adotando como explicação para o comportamento de 

Elvira uma fragilidade de natureza, e não de condição. 

 De todo modo, as esposas das duas peças, sem saída dentro do casamento, viviam em – 

digamos – teste de resistência, pois também não deviam escapar dos limites do matrimônio. 

                                                           
102 Não deixemos de lembrar, contudo, que, em Um casamento da época, a conexão entre o mau relacionamento 

do casal e a infidelidade se estabelece com reticências, visto que Elvira não chega a cometer adultério, e que sua 
relação com Carlos acaba sendo tributada a uma “loucura”. Já em História de uma moça rica, o adultério é 
consequência de uma agressão física de Magalhães, e “avança” para a prostituição. 
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“Prova” disso é o destino a que chegam as duas personagens: aceitando apenas se aproximar de 

Carlos, Elvira se consome em culpa, a tal ponto que morre; tendo fugido com Alberto, Amélia 

é abandonada e se prostitui, passando a viver em tormento.  

Nesse quadro, procurar experiências fora do lar não seria uma boa alternativa a 

casamentos malogrados – pontuando-se que o desquite, conforme a avaliação de Elvira, 

também não seria uma opção. Frente a esse impasse, é consequente que as duas peças estudadas 

se preocupem com o sucesso das uniões, apostando no casamento eletivo como forma mais 

propensa a bons resultados. 

 

IV.3 – As asas de um anjo e Cancros sociais: alguns apontamentos 

 

 Vale mencionarmos, ainda neste quarto capítulo, outras duas outras peças associadas ao 

teatro realista brasileiro, na medida em que se inscrevem em discussões levantadas até aqui: As 

asas de um anjo, de José de Alencar,103 e Cancros sociais, de Maria Ribeiro. A primeira traz 

uma personagem que é seduzida e se torna prostituta. Mas a sedução e a “queda” de Carolina, 

a moça em questão, não se dá devido a um casamento frustrado, como ocorre em História de 

uma moça rica, e sim a outros fatores que iremos esquadrinhar. Já Cancros sociais nos interessa 

pela sua discussão sobre o divórcio – tópico que causara polêmica, para Machado de Assis, em 

sua leitura de Um casamento da época. 

 

Romanesco e “perdição” em As asas de um anjo 

 

 As asas de um anjo: comédia em um prólogo, quatro atos e um epílogo, de José de 

Alencar,104 estreou no Teatro Ginásio Dramático, em 1858, tendo sido tirada de cena após 

poucas representações. Na peça, Luís, artista pobre, amava sua prima, a costureira, também 

pobre, Carolina. O pai de Carolina, Antônio, desejava que a filha se casasse com Luís. Mas ela 

acaba sendo seduzida pelo rico e elegante Ribeiro, que a rapta.  

Depois do rapto, o pai de Carolina começa a se embriagar, e a mãe dela, Margarida, fica 

desolada. Carolina passa a morar com Ribeiro, com quem tem uma filha. Sente-se aprisionada 

por ele, e decide fugir com outro homem, Pinheiro. Ribeiro pede Carolina em casamento; ela 

                                                           
103 Em José de Alencar e o teatro (FARIA, 1987), encontramos uma leitura pormenorizada de todas as peças de 
José de Alencar referidas neste trabalho.  
104 Consultou-se o texto na obra completa do autor, editada pela José Aguilar (ALENCAR, 1960, v. 4, p. 213-290). 
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não aceita. Ribeiro tenta impedir a fuga de Carolina, mas Pinheiro diz que ele não teria direito 

sobre a moça (pois, depreende-se, a raptara e não se casara com ela). 

Pinheiro gasta sua fortuna e fica pobre, para atender aos luxos de Carolina, que se torna 

prostituta. Roubam os pertences de Carolina, ela adoece e fica na miséria. Por fim, Luís pede 

Carolina em casamento, mas sob a condição de que vivessem como irmãos. Ele também 

convence Ribeiro a entregar a filha de Carolina de volta à moça. 

Uma questão da peça que nos interessa especialmente é uma das explicações que nela 

se oferece acerca da conduta de Carolina. Diz o jornalista Meneses, que exerce papel de 

raisonneur: 

 

É talvez isto, Carolina, que faz da tua vida um fenômeno, que eu estudo com 

tôda a curiosidade. Tu és um dêsses flagelos, não faças caso da palavra... um 

dêsses flagelos que a Providência às vezes lança sôbre a humanidade para 

puni-la dos seus erros. Começas-te punindo teus pais que te instruíram e te 

prenderam, mas não se lembraram da tua educação moral; leste muito romance 

mas nunca leste o teu coração. Puniste depois o Ribeiro que te seduziu, e o 

Pinheiro que te acabou de perder; ao primeiro que te roubou à tua família, 

deixaste uma filha sem mãe; ao segundo, que te enriqueceu, empobreceste. Só 

me resta ver como te castigarás a ti mesma [...] (ALENCAR, 1960, v. 4, p. 

264) 

 

 Podemos entender dessa fala que, para Meneses, o destino de Carolina tivera como 

gênese a falta de “educação moral” da personagem, que a teria levado a se deixar seduzir por 

fantasias romanescas, pois lhe faltaria discernimento para reconhecer o que seria moralmente 

adequado – sendo esse discernimento algo inato, um texto que Carolina poderia ter “lido” em 

seu próprio coração, se tivesse recebido orientação necessária para fazê-lo. Pelo 

desenvolvimento da peça, o procedimento “correto” de Carolina teria sido aceitar o casamento 

com um moço trabalhador como seu primo – Luís se representa como alguém que se esforçou 

por adquirir instrução, e, conforme diz, se “elevou muito acima do seu humilde nascimento” –

, em vez de se deixar enredar pela promessa da vida de “sonho” que lhe fizera Ribeiro.105 

                                                           
105 Extrapolando os argumentos explícitos de As asas de um anjo, é possível admitirmos que o texto defende a 
“educação moral” também como solução para os “perigos” da ampla sociabilidade citadina (considerando-se 
que a obra é ambientada no Rio de Janeiro). Em momento posterior da peça, respondendo à ideia de Carolina 
de que a sociedade seria hipócrita ao se julgar no direito de desprezar as prostitutas, diz Meneses: “Não te iludas, 
Carolina! Êsse turbilhão que se agita nas grandes cidades; que enche o baile, o teatro, os espetáculos; que só 
trata do seu prazer, ou do seu interêsse; não é a sociedade. É o povo, é a praça pública. A verdadeira sociedade, 
da qual devemos aspirar à estima, é a união das famílias honestas.” (ALENCAR, 1960, v.4, p. 259). Possivelmente, 
o raisonneur incluiria nesse “turbilhão” conquistadores como Ribeiro, e também a prostituta Helena (cliente de 
Carolina quando ela costurava), que insuflara Carolina a receber Ribeiro longe da companhia dos pais. A crermos 
nisso, seria consequente entendermos que a peça sugere a ideia de que, se tivesse recebido educação moral, 
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 É importante ressaltar que Ribeiro se vale de recursos retóricos para conquistar Carolina. 

Já entrando nessa atmosfera, primeiro ele recorre a um jogo emocional: pede confissão amorosa 

à moça, e requisita dela que fugissem juntos, como prova de amor. Na sequência, promete-lhe 

o que identifica como “sonho”, uma vida que mesclaria ostentação e romantismo, na qual, 

conforme Ribeiro descreve, Carolina primeiro se ornaria de joias e tecidos nobres, e causaria 

admiração em suas aparições no teatro; depois, ambos viveriam o amor em “retiro delicioso”, 

com luzes, flores, amigos, bebidas, afastados das misérias do mundo. 

 Carolina resiste a princípio, desconfiando de que o “sonho” anunciado por Ribeiro 

passaria, mas ele alega que o recomporiam. Na sequência, Carolina revela que as imagens 

criadas por Ribeiro, de certo modo, coincidiam com seus desejos: ela almejava ter prazeres que 

não conhecia, ir a bailes, ser admirada por todos. Tendo ouvido as promessas de Ribeiro à 

prima, Luís vai conversar com Carolina, procurando trazê-la à “razão”, sob os argumentos de 

que, se partisse com Ribeiro, ela sacrificaria sua inocência e felicidade a prazeres efêmeros, 

perderia sua beleza, ficaria só, e lhe restaria apenas o remorso do passado. Carolina fica confusa, 

desmaia, e, nesse momento, é raptada por Ribeiro. 

 Poderíamos dizer que tal quadro, composto no prólogo da peça, ilustraria a ideia de que 

o que teria levado Carolina a ser conquistada seria sua fantasia. Isso porque a moça dá crédito 

a Ribeiro mesmo diante do cenário genérico apresentado por ele, que não seria muito 

persuasivo, pois Carolina tivera dúvidas inicialmente, e se abalara diante do contra-argumento 

de Luís às promessas do “conquistador”, ficando tão perdida que chegara a desmaiar. Aliás, o 

próprio Ribeiro parece reconhecer que suas palavras eram pouco convincentes, pois não espera 

Carolina se recobrar para levá-la consigo, talvez porque achasse que seu “encanto” não resistiria 

à reflexão da moça. O vínculo entre a imaginação de Carolina e sua fuga com Ribeiro é 

ressaltado por José de Alencar, em artigo no qual o autor comenta a proibição de que As asas 

de um anjo fosse representada, assim resumindo a peça, no que tange à trajetória de Carolina:  

 

Esta menina pobre, excitada pela leitura de romances e pela imagem do luxo, 

desdenha o amor puro de seu primo, e é seduzida por um môço rico106 que lhe 

acaba de perder a imaginação; dêsse primeiro erro nascem outros como 

conseqüências necessárias e fatais; ela percorre todos os degraus da escala 

desde a pobreza até o luxo, desde o luxo até à miséria. (ALENCAR, 1960, v. 

4, p. 926). 

                                                           
Carolina teria sabido ver que Ribeiro e Helena não pertenceriam à – digamos – “confraria” das “famílias 
honestas”, afastando-se deles. 
106 Observe-se que Alencar associa o poder de sedução de Ribeiro também a uma questão de classe social: a 
“imagem do luxo” que Ribeiro, “môço rico”, oferece a Carolina, “menina pobre”, atua conjuntamente com a 
leitura de romances para “perder” a imaginação de Carolina. 
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 Como desenvolvido acima, de acordo com o discurso de Meneses, o que teria conduzido 

Carolina a se deixar “perder” pela imaginação seria o fato de que os pais da personagem não 

teriam cuidado de sua “educação moral”. Uma das críticas que Machado de Assis fez à peça 

alencarina refere-se a esse ponto. Em comentário sobre o teatro de José de Alencar, publicado 

durante o mês de março de 1866 no Diário do Rio de Janeiro,107 Machado de Assis reclamou 

de que, apesar da fala de Meneses, não haveria em As asas de um anjo nenhum vestígio do 

“descuido” dos pais de Carolina, completando: “o primeiro ato apresenta um aspecto de paz 

doméstica, de felicidade, de pureza, que contrasta vivamente com a fuga da moça, sem que 

apareça o menor indício dessa atenuante, se pode haver atenuante para o ato de Carolina” 

(ASSIS, 2008, v. 3, p. 1139). Destaquemos que Machado de Assis requisitou evidências da 

conduta “falha” dos pais de Carolina, que talvez servissem de atenuante às “graves” ações da 

personagem108 – embora ele duvidasse de que isso fosse possível –, podendo-se remeter essa 

demanda à que o autor fizera em relação a Um casamento da época, pois também solicitara da 

peça de Tavares maior detalhamento daquilo que poderia, digamos assim, reduzir a “pena” da 

personagem “desviante” da peça (ou seja, os maus-tratos de Moncorvo a Elvira). 

 Outra questão que incomodou Machado de Assis foi o debate, proposto em As asas de 

um anjo, acerca da reabilitação da prostituta. Para o escritor, a obra de Alencar não teria 

concedido a possibilidade de regeneração a Carolina, pois, conforme diz:  

 

O epílogo da peça é o casamento de Carolina; mas quem vê aí sua reabilitação 

moral? Casamento quase clandestino, celebrado para proteger uma menina, 

filha dos erros de uma união sem as doçuras de amor, nem a dignidade de 

família, é isto acaso um ato de regeneração? (ASSIS, 2008, v. 3, p. 1138) 

 

 De acordo com a interpretação de Machado de Assis, portanto, o casamento de Carolina 

teria se dado para que a filha dela ficasse protegida. Esse entendimento pode se basear em uma 

fala de Luís, segundo a qual o personagem alega que se casaria com Carolina porque o mundo 

exigiria que “o nome de um homem honesto” cobrisse o passado da moça, estando ele disposto 

a fazer o “sacrifício” de oferecer o seu. Como Carolina acabara, ao final, ficando com sua filha, 

                                                           
107 Ver ASSIS, 2008, v. 3, p. 1134-1143. 
108 Ao mesmo tempo em que a falta de educação moral de Carolina não é demonstrada nas ações apreendidas 
na peça, há outros dados, explorados no nível da ação, aos quais se associa o “desvirtuamento” da personagem. 
Como observado por Faria, seria mais condizente com os eventos apresentados no prólogo que atribuíssemos a 
“perdição” de Carolina à influência da prostituta Helena, que, nas palavras do autor, “alimentou a imaginação da 
menina [Carolina] de fantasias e que abriu caminho para o assédio de Ribeiro” (FARIA, 1987, p. 79). Contudo, 
optamos por enfatizar a explicação de Meneses, por ser representativa de uma sensibilidade presente na prosa 
machadiana estudada, como discutiremos posteriormente.  
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o “nome” de Luís também seria extensivo à menina. Com isso, a filha de Carolina ficaria 

“protegida”, teria um “nome” a partir do casamento da mãe com Luís, de maneira a dispor de 

maior aceitação no universo social, embora tivesse sido, conforme Machado de Assis, fruto dos 

“erros” da união de Ribeiro com Carolina. Para o autor, essa união teria sido equivocada porque 

nem resultara em casamento (não tivera a “dignidade de família”), nem se justificaria pelo amor 

(portanto, Machado de Assis não viu a relação de Carolina com Ribeiro como um caso de amor, 

talvez porque o próprio Ribeiro admitisse que, embora tenha vindo a amar Carolina, 

inicialmente só quisera seduzi-la, e porque Carolina, segundo Meneses, se deixara conquistar 

pela fantasia, e não pela “leitura” do coração). 

 Ainda de acordo com os argumentos de Machado de Assis, nesse quadro, o casamento 

de Carolina serviria para dar um nome à filha dela, mas não significaria que a personagem 

estava “moralmente” apta a ser acolhida pela sociedade e que coroaria sua “readaptação” às 

instituições com o casamento – tanto que seu casamento teria sido “quase clandestino”. Para 

Machado de Assis, Carolina não tivera “reabilitação moral”, sendo essa ausência de 

reabilitação, na opinião do escritor, um desenlace “lógico” para As asas de um anjo. O que 

Machado de Assis julgou ser “reparável” na peça de Alencar foi o fato de o dramaturgo ter 

abordado o tema da regeneração da prostituta (assunto que não chegara a indispor Machado de 

Assis contra História de uma moça rica, cinco anos antes).  

 Depreende-se que, da perspectiva de Machado de Assis, as peças do realismo teatral que 

se debruçavam sobre o problema da prostituição109 não cumpririam a função a que se 

propunham, a saber: a de que “pintando os costumes de uma classe parasita e especial [no caso, 

as prostitutas], conseguir-se-ia melhorá-la e influir-lhe o sentimento do dever” (ASSIS, 2008, 

v. 3, p. 1138). O escritor duvidava de que as prostitutas da vida real pudessem se “corrigir” a 

partir dessas peças, questionando, ainda: 

 

[...] se as obras não serviam ao fim proposto, serviriam acaso de aviso à 

sociedade honesta? Também não, pela simples razão de que a pintura do vício 

nessas peças (exceção feita d’As asas de um anjo) é feita com todas as cores 

brilhantes, que seduzem, que atenuam, que fazem quase do vício um 

resvalamento reparável. (ASSIS, 2008, v. 3, p. 1139) 

 

                                                           
109 Machado de Assis inscreveu As asas de um anjo no que denominou um “gênero de peças”, nas quais o 
problema da prostituição se apresentava, destacando: As mulheres de mármore (de Barrière e Thiboust), O 
mundo equívoco (de Alexandre Dumas Filho) e O casamento de Olímpia (de Émile Augier), peças do repertório 
realista francês. Sobre essas obras, ver FARIA, 1993. 
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 Cabe fazermos um último apontamento sobre o problema da reabilitação de Carolina. 

Na percepção da personagem, a mulher seria repelida se aspirasse a se reabilitar, mesmo em 

sendo “o ente fraco que se deixou iludir”, enquanto os homens seriam perdoados por seus 

“erros”. Em resposta a ela, diz Meneses: 

 

Talvez seja uma injustiça, Carolina; mas não sabes a causa?... É o grande 

respeito, a espécie de culto, que o homem civilizado consagra à mulher. Entre 

os povos bárbaros, ela é apenas escrava ou amante; o seu valor está na sua 

beleza. Para nós, é a tríplice imagem da maternidade, do amor e da inocência. 

Estamos habituados a venerar nela a virtude na sua forma a mais perfeita. Por 

isso na mulher a menor falta mancha também o corpo, enquanto que no 

homem mancha apenas a alma. A alma purifica-se porque é espírito, o corpo 

não!... Eis por que o arrependimento apaga a nódoa do homem, e nunca a da 

mulher; eis por que a sociedade recebe o homem que se regenera, e repele 

sempre aquela que traz em sua pessoa os traços indeléveis do seu erro. 

(ALENCAR, 1960, v. 4, p. 274-275) 

 

 Procuremos compreender esse argumento. O “homem civilizado” valorizaria a mulher 

porque a associaria a elementos de – digamos assim – “depuração” de sua materialidade. Assim, 

a mulher encarnaria a “forma mais perfeita” da virtude, porque sua imagem remeteria a um 

exercício de regramento do corpo, no sentido de submetê-lo à vida espiritual e moral 

(representada pela maternidade, pelo sentimento do amor e pela inocência). Por isso, ao cometer 

a “falta” de não subordinar sua sexualidade exclusivamente a fins reprodutivos, a mulher 

perderia essa virtude “perfeita”, deixando em seu corpo uma “nódoa” indelével. Em suma, o 

fato de que Carolina tivera relações fora do casamento seria imperdoável. 

 Embora Luís discordasse, em termos, de Meneses, professando que o mundo sempre 

teria perdão para aqueles que se arrependessem sinceramente, ele possivelmente compartilhava 

com o raisonneur a premissa de que a mulher não apagaria sua “mancha” física, pois alega que 

tinha amor espiritual por Carolina, mas a repudia fisicamente, propondo-lhe um casamento em 

que vivessem “como irmãos”. Nesse sentido, como aponta João Roberto Faria, o desfecho da 

peça, ao conceder a Carolina a vivência de um amor “pela metade”, pode ser visto como 

negação da tese romântica da regeneração da prostituta, mas também pode ser entendido como 

solução que ficaria, nas palavras do autor: 

 

a meio caminho tanto da visão romântica da prostituição quanto da realista 

burguesa: por um lado, deparamos com uma regeneração não reconhecida em 

sua totalidade, visto que a Carolina é negada a felicidade no amor; por outro, 

temos uma moralidade burguesa discutível, que faria um Augier tremer de 

indignação, pois a punição que a nossa cortesã recebe é o casamento (FARIA, 

1993, p. 184) 
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Por fim, retornando à questão que teria originado o “desvirtuamento” de Carolina, 

podemos dizer que a peça de Alencar traz parentesco com as de Constantino do Amaral Tavares 

e Pinheiro Guimarães. Nessas últimas, estabelece-se um vínculo entre fragilidade da mulher e 

“desvio”, no contexto do casamento. Em As asas de um anjo, Carolina também associa seu 

“desvio” a uma fragilidade, pois relaciona a ideia de que se deixara conquistar por Ribeiro, se 

“perdendo” antes mesmo de casar, porque seria um “ente fraco que se deixou iludir”. Assim, 

juntando-se essa explicação com a de Meneses, a “fraqueza” teria concorrido para que Carolina 

tivesse se deixado guiar por sua imaginação romanesca, assim como a falta de educação moral. 

Dessa perspectiva resulta uma das possíveis “lições” da peça, direcionada aos pais: sem 

orientação familiar, as moças, “entes fracos”, poderiam ficar à mercê de fantasias livrescas, que 

seriam um perigo à ordem familiar – sendo esse último argumento levado ao limite, pois 

Carolina chega a se prostituir, movida por tais fantasias. 

 

Visão do divórcio em Cancros sociais 

 

 Cancros sociais: drama em cinco atos, de Maria Ribeiro, foi representada pela primeira 

vez no Teatro Ginásio Dramático, em maio de 1865. A obra se desenvolve em torno dos 

conflitos do filho branco de uma escrava, não sendo a primeira peça associada ao repertório 

realista nacional a tanger o problema da escravidão. Em O demônio familiar: comédia em 4 

atos, peça que teve sua estreia em 1857, no Teatro Ginásio Dramático, José de Alencar já havia 

abordado o tema,110 a partir das confusões geradas por Pedro, escravo doméstico,111 ao procurar 

arranjar casamentos ricos para seu senhor, Eduardo, e para irmã de Eduardo, Carlotinha, tendo 

como objetivo tornar-se cocheiro.  

 Ambas as peças abordam questões relativas à família, mas não nos ateremos ao 

desenvolvimento desses dois textos, pois isso demandaria que entrássemos no campo das 

                                                           
110 Alencar voltou a tratar do assunto da escravidão com Mãe: drama em quatro atos, representado pela primeira 
vez no Teatro Ginásio Dramático, em 1860 (a obra pode ser consultada em ALENCAR, 1960 ,v. 4, p. 291-348). 
Mãe acompanha os dilemas de Jorge, que é filho da escrava Joana, sem sabê-lo inicialmente, e de Joana, que 
nega ser mãe de Jorge e acaba se suicidando para não “comprometer” a vida do filho na sociedade da qual ele 
fazia parte. De acordo com Faria, a peça “é um drama sui generis, combinação feliz em que entram a estrutura 
da tragédia clássica, uma visão de mundo romântica e elementos da comédia realista” (FARIA, 1987, p. 109). 
Para os comentários de Machado de Assis sobre Mãe, ver: ASSIS, 2008, v. 3, p. 1037-1040; ASSIS, 2008, v. 4, p. 
59-62; ASSIS, 2008, v. 3, p. 1134-1143. 
111 Lembremo-nos de que, em História de uma moça rica, Pinheiro Guimarães também toca o problema da 
escravidão doméstica, por meio dos conflitos trazidos pela personagem Bráulia. 
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relações entre literatura e escravidão, que vai além de nosso objetivo.112 No entanto, parece-nos 

importante fazermos alguns apontamentos acerca do debate sobre o divórcio em Cancros 

sociais, e assinalarmos um ponto de O demônio familiar,113 por se ligar a questões já referidas 

neste capítulo, que serão pertinentes às aproximações entre as peças lidas aqui e a prosa 

machadiana da “primeira fase”, a serem realizadas mais adiante. 

 No início de O demônio familiar, o escravo Pedro ajuda Alfredo a estabelecer contato 

com Carlotinha. Essa relação preocupa Eduardo, o irmão da moça, que convida Alfredo a ser 

apresentado à família. Para Eduardo, se Alfredo agisse “à distância”, poderia ter conduta 

perigosa em relação a sua irmã. Nesse sentido, diz o personagem à sua mãe, D. Maria: 

 

O coração que ama de longe, que concentra o seu amor por não poder exprimi-

lo, que vive separado pela distância, irrita-se com os obstáculos, e procura 

vencê-los para aproximar-se. Nessa luta da paixão cega todos os meios são 

bons: o afeto puro muitas vêzes degenera em desejo insensato e recorre a êsses 

                                                           
112 A tematização de problemas relativos à escravidão não é comum na prosa machadiana da “primeira fase” – 
ao menos no que tange ao teor explícito das obras –, mas é importante ressaltar que o escravo não deixa de ser 
uma presença nesse conjunto de textos, e não apenas como elemento sem individualização na narrativa. Em Iaiá 
Garcia, por exemplo, temos Raimundo, ex-escravo alforriado de Luís Garcia. Vale também a menção à 
personagem Mariana, de conto machadiano homônimo – que não foi explorado nesta pesquisa –, no qual uma 
escrava ocupa posição mais central na economia do texto (dando, inclusive, título à obra). 

“Mariana” foi publicado no Jornal das Famílias, em 1871, sob o pseudônimo “J.J.” (o texto pode ser 
consultado em ASSIS, 2008, v. 2, p. 1007-1019). Nesse conto, Macedo, inicialmente o narrador, acabara de voltar 
da Europa, e reencontrara alguns amigos, com os quais vai almoçar. Cada um dá notícias de sua vida. 

Coutinho, um desses amigos, conta um caso que nunca havia revelado. Diz que, no passado, Mariana, 
uma escrava doméstica de sua família, “criada como filha da casa”, apaixonara-se por ele. Coutinho estava para 
se casar com uma prima, Amélia. Sabendo disso, Mariana ficara triste. Ao se deparar com a ideia de que a escrava 
poderia estar apaixonada por ele, Coutinho ficara lisonjeado, mas achara que esse amor seria um “atrevimento”. 
Como Coutinho passara a se mostrar preocupado com o comportamento de Mariana, Amélia começara a sentir 
o que o noivo denominou “disparatado ciúme”. Como desfecho da situação, Mariana se suicidara, e Amélia, 
transtornada com o sofrimento de Coutinho diante desse fato, rompera o compromisso de casamento. 

Terminando sua narração, Coutinho trata a história como um “incidente”, e, embora mostre admiração 
pelo “profundo” amor da escrava, diz que o sentimento poderia inspirar reações pouco admiráveis, como “o riso 
ou a indignação”. Segundo Macedo, os amigos ouviram Coutinho “com tristeza”, mas, logo depois, saíram “pela 
rua do Ouvidor fora, examinando os pés das damas que desciam dos carros, e fazendo a esse respeito mil 
reflexões mais ou menos engraçadas e oportunas” (ASSIS, 2008, v. 2, p. 1019).   
 Seria necessário pormenorizarmos a leitura do conto, mas arrisquemos uma reflexão. É possível 
entender que o texto problematiza a escravidão doméstica, se admitirmos que a paixão de Mariana, considerada 
imprópria por Coutinho (seria um atrevimento; inspiraria riso e indignação; causara ciúme “disparatado”), teria 
sido fruto do tratamento diferente, em relação a outros escravos, que Mariana recebia de seus senhores, 
sentindo-se “à altura” dos últimos, conforme a visão de Coutinho. A crermos nisso, a escravidão doméstica teria 
acarretado uma relação nociva, que prejudicara o senhor – Coutinho provocara um suicídio e perdera seu 
casamento –, mas não a ponto de que esse mesmo senhor tivesse abalos profundos – o caso de Mariana teria 
sido um “incidente” para ele, e a lembrança solene da morte da escrava, de cujos pés Coutinho falara aos amigos, 
não o impedia de se divertir com os pés de outras moças. Já Mariana sofrera dano irreversível. Também podemos 
considerar que o conto apresenta como questão de fundo os limites do pensamento romântico, pois a 
desigualdade da condição senhor/escrava é vista como insuperável, devido à visão de mundo do senhor.   
113 Para os comentários de Machado de Assis acerca de O demônio familiar, ver: ASSIS, 2008, v. 4, p. 125-129; 
ASSIS, 2008, v. 3, p. 1134-1143. 
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ardis de que um homem calmo se envergonharia [...] (ALENCAR, 1960, v. 4, 

p. 113) 

 

 Eduardo ainda aponta a D. Maria outra “vantagem” de levar Alfredo à casa deles: 

 

Ninguém conhece melhor o homem que a ama, do que a própria mulher 

amada; mas para isso é preciso que o veja de perto, sem o falso brilho, sem as 

côres enganadoras que a imaginação empresta aos objetos desconhecidos e 

misteriosos. Numa carta apaixonada, numa entrevista alta noite, um desses 

nossos elegantes do Rio de Janeiro pode parecer-se com um herói de romance 

aos olhos de uma menina inexperiente; numa sala, conversando, são, quando 

muito, moços espirituosos ou frívolos. Não há heróis de casaca e luneta, minha 

mãe; nem cenas de drama sôbre o eterno tema do calor que está fazendo. 

[...] 

Continue a educar o espírito da sua filha como tem feito até agora; e fique 

certa que, se Alfredo tivesse uma alma pequena e um mau caráter, Carlotinha 

descobriria primeiro, com a segunda vista do amor, do que a senhora com tôda 

a sua solicitude e eu com tôda a minha experiência. (ALENCAR, 1960, v. 4, 

p. 113-114) 

 

 Lembremo-nos de que, em As asas de um anjo, no entender de Meneses, Carolina teria 

se deixado guiar pelo romanesco, não conseguindo “ler” em seu coração quem seria um 

pretendente adequado, por ter lhe faltado “educação moral” dos pais. Já em O demônio familiar, 

a “mocinha” não tem chance de cair na tentação do romanesco, já que conta com o auxílio da 

família nesse, digamos, “combate”: Eduardo coloca Alfredo em sua sala, para que Carlotinha 

possa ver o pretendente em situações cotidianas, sem o “falso brilho” da imaginação, e assim 

possa reconhecer se Alfredo seria “realmente” um bom partido – sendo esse reconhecimento 

algo para que Carlotinha já estaria preparada, pois sua mãe teria cumprido a tarefa de lhe 

“educar o espírito”. Mas retomaremos essas questões mais adiante.  

 Passemos a Cancros sociais, cuja ação se dá no Rio de Janeiro, em 1862.114 Na peça, 

Eugênio S. Salvador, filho branco de uma escrava, Marta, havia sido separado da mãe quando 

criança. Fora criado pelo Barão de Maragogipe, e se casara com Paulina, filha da antiga senhora 

de Marta. Paulina não conhecia a origem do marido. 

 Eugênio tem uma filha com Paulina e, por ocasião dos 15 anos da menina, compra uma 

escrava do procurador Forbes para lhe conceder alforria. Tratava-se de Marta, que passara da 

propriedade da mãe de Paulina para a de Forbes por meio de um ludíbrio. Ocorre que Marta 

havia sido libertada por Torres, marido de sua antiga proprietária, o qual nunca revelara o fato 

                                                           
114 A peça foi consultada em FARIA, 2006, p. 275-415. 
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à ex-escrava. Forbes recebeu a guarda de Marta durante uma ausência de Torres e aproveitou o 

ensejo para destruir a carta de alforria de Marta e reescravizá-la. 

  Ao ser alforriada, Marta reconhece Eugênio e este, em conversa com Forbes, descobre 

que era filho dela. Paulina pensa que eram amantes, tem ciúmes, e passa a ter prevenções contra 

Marta. Eugênio reluta em revelar à esposa sua filiação, e conta com o silêncio da mãe. Ao final, 

Paulina fica sabendo que Eugênio era filho de Marta, mas que nascera depois que Marta havia 

sido libertada por Torres. Portanto, Eugênio era livre de nascimento. Essa última descoberta se 

deve à atuação de Matilde, ex-mulher de Forbes, um estelionatário que mantivera negócios 

escusos com o Visconde de Medeiros, pai de Eugênio. 

No ano de estreia de Cancros sociais, Machado de Assis ofereceu seu parecer sobre a 

peça, elogiando-a, em texto publicado no Diário do Rio de Janeiro, sob a assinatura “M.A.” 

(ASSIS, 2008, v. 4, p. 296-299). Para o autor, teria havido progresso entre o primeiro drama de 

Maria Ribeiro, Gabriela,115 e Cancros sociais. Como ponto positivo de Cancros sociais, 

Machado de Assis destacou: “A luta que se trava no espírito de são Salvador, entre o dever do 

filho e os preconceitos do homem, é estudada com muita observação”. O autor também associou 

Cancros sociais a duas outras obras. Segundo ele, o assunto da peça, que seria, em seus termos, 

“um protesto contra a escravidão”, reverberaria na obra de Beecher Stowe, autora de A cabana 

de pai Tomás. Ainda de acordo com Machado de Assis, Cancros sociais teria um ponto de 

contato com o drama Mãe, de José de Alencar, pois traria “uma mãe, cujo filho ocupa uma 

posição social, sem conhecer de quem procede”. 

Em artigo de 1866, não assinado, para o Diário do Rio de Janeiro, Machado de Assis 

voltou a abordar Cancros sociais, recém-publicada em livro (ASSIS, 2008, v. 3, p. 1143-1146). 

O escritor continuou receptivo, exaltando, novamente, o desenho do embate de Eugênio quanto 

a suas posições como filho e como homem, e elogiando também a naturalidade dos lances e do 

caráter de Eugênio e de Paulina. Mas também fez críticas.  

Comparando, mais uma vez, Cancros sociais a Mãe, o autor entendeu que as duas obras 

tratariam de uma mãe escrava, mas, enquanto a peça de Alencar seria, em seus termos, “de uma 

simplicidade antiga”, tendo “por único objeto a pintura da maternidade”, o drama de Ribeiro 

seria “mais complexo”, pois, nele, “além de uma mãe escrava, libertada por seu próprio filho, 

temos o ciúme de uma mulher e as traficâncias de um estelionatário”. Na percepção de Machado 

de Assis, o modo pelo qual todas essas questões teriam sido abrangidas prejudicaria a peça. 

                                                           
115 A peça Gabriela não foi localizada. Porém, João Roberto Faria localizou uma carta em que Machado de Assis 
oferece suas impressões da obra à autora, Maria Ribeiro (ver FARIA, 2008, p. 301-304). 
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Para o escritor, a verdadeira luta dramática de Cancros sociais se travaria, em suas palavras, 

“entre o dever filial de Eugênio e o amor pela esposa”, sendo os elementos comoventes da obra: 

“a luta do filho entre o coração e a sociedade, o obscuro sacrifício de Marta, o ciúme mal 

fundado de Paulina”. Contudo, o passado “imoral” de Forbes e do Visconde, de interesse 

acessório, teria sido mais extensamente abarcado. 

É interessante observar que a defesa do divórcio, presente em Cancros sociais, não é 

um objeto de crítica para Machado de Assis, embora o autor tenha se incomodado apenas com 

a menção à ideia em Um casamento da época, representada poucos anos antes da estreia da 

peça de Ribeiro. Vejamos como Cancros sociais aborda o tema. 

Quem argumenta favoravelmente acerca do divórcio é Matilde, uma mulher divorciada. 

Como observa Faria, a personagem corresponde a um dos porta-vozes de Maria Ribeiro na peça 

(FARIA, 1993, p. 255). Sendo assim, o ponto de vista de Matilde teria alguma autoridade entre 

os personagens e para o espectador, ou, em outros termos, a perspectiva da personagem acerca 

do divórcio, se não serve de “prescrição”, pelo menos, não seria refutável. Contudo, deve-se ter 

em vista que há um momento, em Cancros sociais, no qual a opinião de Matilde é contestada: 

quando ela, ainda no primeiro ato, mostra repúdio aos escravos, sendo repreendida por Eugênio, 

para quem essa postura contrastava com a “habitual retidão” de Matilde. Mas Matilde busca se 

“retratar”, alegando que criticava os escravos por motivos pessoais. 

Matilde trata da questão do divórcio em conversa com Paulina, na qual falavam do 

passado (tal como acompanhamos na cena VIII do primeiro ato). Matilde se recorda de que seu 

pai, motivado por “cálculos pecuniários”, ordenara-lhe que se casasse com Forbes, embora ela 

amasse outro homem, o Barão de Maragogipe. Ao morrer, o pai de Matilde pedira perdão pela 

violência que fizera aos sentimentos da filha. O princípio da situação vivida por Matilde – uma 

filha que se casa por arranjo do pai, contrariando sua disposição afetiva – remete às peças de 

Tavares e de Pinheiro Guimarães, e também enseja um debate sobre a postura dos pais que 

casariam suas filhas por dinheiro. 

Matilde sugere que um matrimônio realizado por considerações materiais não traria a 

felicidade, ou, conforme diz, não daria “ao coração a ventura íntima de um afeto compreendido 

e compartilhado”. Paulina rebate: “Porém, entregar-se uma filha a um homem que não possa 

dignamente sustentar tão melindroso encargo, é fazer dois infelizes”. Ou seja, para Paulina, os 

pais não deixariam de pensar na felicidade das filhas ao quererem casá-las com homens ricos – 

ideia que também encontramos em Um casamento da época e História de uma moça rica.  

Matilde não chega a discordar; no entanto, faz a objeção de que os pais não deveriam 

“só atender às condições de dinheiro”, completando: “nem sempre a mulher rica é a mulher 
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feliz”. Depreende-se, portanto, que, na visão de Matilde, os pais precisariam ter como critério, 

ao pensarem no casamento das filhas, tanto a inclinação amorosa das moças, quanto a situação 

financeira de seus futuros maridos. Mas cabe a questão: não sendo possível coincidi-los, o que 

prevaleceria? O critério amoroso, já que a “mulher rica” nem sempre seria feliz? Esse seria, 

possivelmente, o pensamento de Matilde; contudo, há de se considerar que poderíamos entender 

o oposto – o critério financeiro prevaleceria –, dado que, de acordo com o discurso da 

personagem, a chance de a mulher rica ser feliz seria alta, pois, caso não o fosse, configuraria 

exceção (como indica a ideia de que “nem sempre” a mulher rica seria feliz, quer dizer, na 

maioria das vezes o seria). 

Seja como for, o casamento de Matilde fora malsucedido, tendo Forbes se tornado, nas 

palavras da personagem, “um esposo brutal e perdulário, que havia transformado o santuário 

conjugal, em teatro das mais indignas fraquezas”. Temos, aqui, um cenário semelhante ao 

apreendido nas peças de Tavares e de Guimarães: o marido que o pai designa à filha, por 

conveniência, não se revela uma escolha acertada, pois a moça acaba obtendo como esposo um 

homem truculento. Mas, no caso da peça de Ribeiro, não seguimos o desenvolvimento dessa 

situação, que já fora solucionada, e não levara nem ao adultério nem à prostituição: Matilde 

saíra de seu casamento pelo divórcio. 

De acordo com a personagem, esse desfecho – temido por Elvira, de Um casamento da 

época – corresponderia a uma proteção legal; contudo, a mulher divorciada sofreria, em seus 

termos, “a reprovação dos austeros moralistas da nossa sociedade”. Diante desse apontamento, 

poderíamos entender que, para Matilde, o divórcio seria uma maneira “ordeira” (dentro da lei) 

de uma mulher não ficar em um casamento (desde que houvesse um motivo socialmente “não 

reprovável” para tanto, como a situação-limite da agressão marital). Ainda assim, a mulher 

divorciada seria malvista. 

Paulina pergunta se isso ocorreria mesmo às mulheres virtuosas. Matilde responde que 

muitos “espíritos fortes” tinham a virtude das mulheres como uma “utopia moral”. Ou seja, 

para Matilde, os homens “de espírito” da sociedade presumiriam que, “na prática”, as mulheres 

não seriam “virtuosas”, de modo que todas as mulheres divorciadas – e, ao que indica o discurso 

da personagem, também as mulheres em qualquer outro estado civil – seriam potencialmente 

malvistas.  

Paulina se espanta com a ideia de que, conforme diz, existiriam “homens convictos de 

uma geral perversão de costume” (descrentes em relação à virtude de todas as mulheres). 

Replica Matilde: 
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Há muitos caracteres nobres e imparciais; todavia, a justiça que devera presidir 

ao julgamento da mulher, não penetrou ainda convenientemente na 

consciência de tais julgadores. Os homens, isto é, a causa primordial de todos 

os erros da mulher, são os seus mais implacáveis juízes! Convertem a esposa 

honesta, ou a virgem inocente, em uma proscrita do círculo honrado e 

virtuoso; e se a transviada não tem a força de vontade precisa para reagir 

contra a sua condenação, está irremediavelmente perdida! Neste caso, ei-la 

trajando todas as galas da hipocrisia, e afrontando os seus próprios juízes, que 

então iludidos a aplaudem, e a proclamam: regenerada! (RIBEIRO, 2006, p. 

292) 

 

 Matilde admite, portanto, que alguns homens teriam condições de acreditar na 

possibilidade da virtude das mulheres, mas não o fariam. A propósito de suas reflexões sobre o 

julgamento masculino, Matilde passa a tratar de um outro tópico, caro às peças de filiação 

realista: a possibilidade de regeneração das mulheres que chegaram a se “desvirtuar”. Matilde 

é severa em sua posição a esse respeito, como se pode notar no diálogo: 

 

PAULINA 

Acho-a injusta, negando a possibilidade de regeneração da mulher culpada! 

MATILDE 

Santo Deus! Eu não nego a possibilidade! duvido simplesmente da sua 

sinceridade! A erradia, verdadeiramente arrependida, não se apresenta aos 

comentários das turbas, coberta de vestes e jóias preciosas! A vergonha de 

uma passada degradação, concentra-se, e pede ao esquecimento dos seus 

desvios o perdão da sociedade, e a paz da sua consciência. 

[...] 

A mulher que uma vez se vendeu ao demônio do vício, ou da vaidade, não 

pode mais erguer-se à altura donde caiu. As nódoas dos beijos mercenários, 

não se apagam das faces que os receberam... nem se resgata por alguns dias 

de continência, uma vida de excessos e ebriedade! A virtude, minha cara 

amiga, tem a sua coroa: desfolhadas e dispersas as flores de que ela se compõe, 

nunca mais torna a ser o mesmo emblema! (RIBEIRO, 2006, p. 292-293) 

 

 De acordo com o excerto, Matilde acha que a “mulher culpada” só mostraria verdadeiro 

arrependimento se se tornasse uma espécie de eremita, e, mesmo assim, não recobraria a 

consideração social que tivera antes de sua “queda”. Lembremo-nos de que Matilde partira da 

defesa do divórcio e chegara a essa postura inclemente sobre as mulheres “desvirtuadas”. A 

transição pode causar estranheza, mas é possível imaginarmos que tenha a função de mostrar 

que Matilde não defendia o divórcio por lhe faltar virtude; ao contrário, ela seria tão 

escrupulosa, que não perdoava aquelas que teriam se entregado ao “demônio do vício”.  
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IV.4 – Crítica ao casamento por arranjo e ao excesso imaginativo: questões comuns ao 

teatro realista e à prosa machadiana 
 

Sobre o tema do casamento por arranjo 

 

Vimos que, em Um casamento da época, História de uma moça rica e Cancros sociais, 

debate-se a questão do casamento por desígnio paterno. Nessas peças, coloca-se a situação de 

moças – respectivamente, Elvira, Amélia e Matilde – para as quais o pai impõe um marido rico, 

impedindo-as de casar com quem amavam. Nos três casos, a união imposta é malsucedida, pois 

o marido arranjado revela-se truculento com a esposa. Entende-se, porém, que os pais visariam 

à felicidade das filhas ao procurarem uni-las a homens abastados. 

Nas duas primeiras peças, as esposas infelizes escapam dos limites do matrimônio, mas 

isso lhes rende mau destino: Elvira não aguenta a culpa por ter se inclinado ao adultério, e 

Amélia vive em tormento ao se tornar prostituta. Desse modo, em ambos os textos, sugere-se 

que não haveria alternativa fora do casamento. Dentro da perspectiva de que o matrimônio 

deveria ser mantido, o discurso das peças indica uma aposta no casamento eletivo, como forma 

mais propícia a trazer a felicidade da mulher e, assim, a preservação da família. Já em Cancros 

sociais, o divórcio é admitido como saída, ao menos para uma circunstância extrema como a 

de Matilde, cujo esposo, segundo a personagem, seria “brutal”.  

Na primeira parte deste texto, mostramos que o casamento por desígnio paterno foi 

abordado por Machado de Assis em alguns de seus contos das décadas de 1860 e 1870, de modo 

que podemos fazer uma aproximação dessas obras com as peças estudadas pelo tratamento do 

tema em comum. No conto machadiano “Confissões de uma viúva moça”, por exemplo, 

apresenta-se um ponto de vista semelhante ao das peças de Tavares e Guimarães: encontramos 

a percepção de que o casamento por arranjo paterno poderia ser um fator de infelicidade, mas 

deveria ser mantido, visto que Eugênia, ao buscar uma relação fora do matrimônio, dispondo-

se a um adultério que acaba não cometendo (em situação similar à de Elvira, na obra de 

Tavares), é vítima de um conquistador que ao final a despreza, e ela passa a viver sob o 

sentimento de culpa.  

Como ocorre em Um casamento da época, História de uma moça rica e Cancros sociais, 

em “Confissões de uma viúva moça”, os pais são “poupados”: a própria Eugênia acredita que 

seus pais desejavam sua felicidade ao lhe arranjarem um casamento resultante de “um cálculo 

e de uma conveniência”. Quanto à relação da personagem com o esposo, é tratada como 

problemática; porém, os problemas de Eugênia com o marido seriam mais “amenos” do que os 
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conflitos conjugais vividos por Elvira, Amélia e Matilde, pois Eugênia reclama da distância do 

cônjuge, mas não menciona ações desrespeitosas da parte dele.  

É importante ressaltar que o conto não deixa de problematizar o casamento por arranjo, 

mas, em tendência diferente da encontrada nas peças, não leva a questão ao limite: embora a 

escolha dos pais não tenha sido tão bem-sucedida quanto eles teriam imaginado, o casamento 

destinado a Eugênia não chega a impor uma situação extrema à personagem, pois ela não sofre 

maus-tratos do marido, e acredita que, se pudesse ter contado com um pouco mais de atenção 

do esposo, não teria se inclinado ao adultério (aliás, o fato de que Eugênia se deixa influenciar 

por um conquistador é tributado mais ao excesso imaginativo da personagem do que aos seus 

conflitos conjugais). Já Elvira, Amélia e Matilde vivenciam um contexto conjugal em que não 

encontram possibilidades de conciliação, o que dá ensejo ao debate sobre o tema da separação 

em Um casamento da época e Cancros sociais, e sobre o tema da prostituição, derivado da fuga 

de Amélia do lar, em História de uma moça rica.  

Sabemos que Machado de Assis, ao comentar Um casamento da época mostrou-se 

incomodado com o assunto do divórcio, o que condiz com o fato de o autor não ter levado a 

situação de Eugênia a um ponto dramático, que levasse ao debate sobre a possibilidade de 

dissolução do casamento. Contudo, com o decorrer do tempo, Machado de Assis talvez tenha 

ficado menos reticente em relação ao tema do divórcio, se assumirmos que “Curiosidade” é de 

sua autoria.116 Esse conto, publicado 17 anos depois que o escritor ofereceu seu parecer sobre 

a peça de Constantino do Amaral Tavares, traz uma personagem que, por exigência do pai, 

separa-se do marido agressor, tal como apontado no segundo capítulo.  

Seja como for, não se atribui ao marido de Eugênia nenhuma ação ofensiva à esposa. 

Pontue-se, contudo, que, em dois de seus romances, Machado de Assis apresenta maridos cujas 

condutas seriam mais problemáticas. Em Ressurreição, Clara é constantemente traída por seu 

marido, Luís Baptista, situação que não é vista sem desconforto, já que o narrador entende que 

a postura de Baptista fazia de Clara uma mulher relativamente feliz. O romance também faz 

referência à infidelidade do coronel Morais em relação à sua mulher, Dona Matilde. Em Helena, 

o falecido conselheiro Vale costumava ter amantes, “hábito” condenado na obra, na medida em 

que uma de suas relações extraconjugais resulta na desgraça de sua família. 

Nesse quadro, observa-se que a infidelidade masculina é posta como um problema 

nessas obras de Machado de Assis. Aliás, embora, como já mencionado, a traição dos maridos 

não fosse excepcional no Brasil do século XIX, e, a julgarmos pelo discurso das peças 

                                                           
116 Ver nota 49. 
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estudadas, fosse tida como menos grave do que o adultério feminino, ela não deixaria de ser 

considerada insultante para a esposa, como indicam não só os romances machadianos, mas 

também a peça Um casamento da época, na qual Elvira coloca a infidelidade do marido como 

um dos aspectos associados aos maus-tratos que ele lhe dispendia. Contudo, tanto em 

Ressurreição quanto em Helena, as mulheres traídas são louvadas por terem aceitado a traição 

sem “revide” – ou seja, a infidelidade masculina, mesmo prejudicial, não “justificaria” que a 

mulher quisesse sair dos limites do matrimônio.  

Voltemos, porém, aos contos de Machado de Assis. Em “A pianista”, defende-se a 

perspectiva de que os filhos necessitavam emancipar-se dos pais, casando-se por livre escolha. 

A preocupação com a autonomia filial se coloca, no desenvolvimento da trama, em relação a 

um filho homem: vendo o casamento dos filhos como um negócio, o pai de Tomás, Tibério, 

esperava que o filho se casasse com uma mulher rica, e Tomás precisa contrariá-lo para se casar 

com a moça pobre por quem se apaixonara. Mas o conto não deixa de problematizar a 

autonomia das mulheres em relação aos pais, pois, embora a irmã de Tomás se case com um 

homem condizente com as expectativas de Tibério, o narrador admite que ela muitas vezes 

sucumbira à influência dos pensamentos do pai, não sendo impossível que sua união tivesse 

sido resultado dessa influência. 

Em “A pianista”, portanto, o argumento em favor do casamento eletivo se dá a partir da 

preocupação com a possibilidade de autonomia dos filhos, homens e mulheres – aliás, a questão 

da liberdade dos filhos é assunto importante nos contos machadianos do período aqui abrangido. 

Podemos dizer, assim, que, em seus contos das décadas de 1860 e 1870, Machado de Assis se 

posicionou em relação ao casamento por arranjo considerando tanto o aspecto da relação entre 

pais e filhos, discussão que abrangia ambos os gêneros, quanto o aspecto da situação conjugal 

que se estabeleceria a partir de um casamento por conveniência paterna, tal como se observa 

em “Confissões de uma viúva moça”, no qual se coloca, em relação a uma mulher, o problema 

da infelicidade potencial dessa forma de união. Essa última abordagem afina-se com as 

abordagens de Um casamento da época e História de uma moça rica, peças nas quais se sugere, 

como já ficou dito, que o casamento eletivo traria mais chance de felicidade para a mulher.  

 

Sobre o problema do excesso imaginativo 

 

 O mote de um personagem que se deixa guiar pela própria imaginação faz-se presente 

tanto na prosa de Machado de Assis estudada quanto em peças do repertório realista brasileiro. 

Sobre as peças, lembremo-nos de que, em As asas de um anjo, de José de Alencar, há o 
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entendimento de que Carolina, não tendo recebido educação moral dos pais, ficara à mercê de 

suas fantasias,117 associadas à leitura de romances, e por isso se deixara seduzir pelas palavras 

de Ribeiro, ainda que pouco persuasivas. Em O demônio familiar, peça anterior de Alencar, são 

propostas relações semelhantes, a partir do discurso de Eduardo: há a percepção de que as 

moças, devido a movimentos imaginativos vinculados a um imaginário romanesco, poderiam 

se iludir com a atuação de certos rapazes, vendo-os como “herói de romance”, mas a orientação 

familiar as ajudaria a não se entregarem a essa ilusão.  

Nas duas peças, a ideia de que as moças se deixariam enganar pela própria fantasia é 

corroborada pela figuração dos “conquistadores”, que não teriam tanta atratividade: as 

promessas de Ribeiro (de As asas de um anjo) são genéricas; Eduardo (de O demônio familiar) 

crê que nenhum homem, em uma trivial conversa de salão, estaria à altura da imagem heroica 

que uma mulher poderia ter feito dele. Mencione-se, a propósito, que também em História de 

uma moça rica, de Pinheiro Guimarães, a retórica do “conquistador” Alberto, baseada em um 

repertório romanesco que ele supunha ser capaz de comover Amélia, não é vista como 

suficiente para que ele se aproximasse da moça, pois Amélia só se dispõe a se relacionar com 

Alberto como revide pela agressão física que sofrera do marido. 

 No conto “Confissões de uma viúva moça”, de Machado de Assis, encontramos aspectos 

similares aos destacados a respeito das peças. De acordo com a leitura aqui proposta da obra, 

embora Eugênia não deixe de pontuar que seu casamento era problemático (fora estabelecido 

por arranjo paterno e carecia de afeto entre os cônjuges), a inclinação da personagem ao 

adultério é atribuída, no fim das contas, à sua imaginação, fomentada pela leitura de livros, que 

teria levado Eugênia a idealizar a figura de Emílio. Assim, como nas peças supracitadas de 

Alencar, o conto estabelece uma associação entre suscetibilidade feminina a “conquistadores” 

e tendência fantasista estimulada por experiências literárias. Além disso, como ocorre nessas 

peças alencarinas e em História de uma moça rica, em “Confissões de uma viúva moça”, o 

poder de sedução do “conquistador” é posto em xeque, pois a própria Eugênia admite que, se 

visto “mais de perto”, Emílio não teria o valor que a imaginação dela lhe emprestara. 

 No conto machadiano “Astúcias de marido”, coloca-se também a questão do 

descompasso entre o “prosaísmo” de um homem (Ernesto) e a imagem fantasiosa, associada a 

certo imaginário romanesco, que uma moça (Clarinha) faria dele. Ainda em relação aos contos 

de Machado de Assis, retomemos que “O anjo das donzelas” traz Cecília, mais uma personagem 

                                                           
117 A respeito do uso dos termos “fantasia” e “imaginação” neste trabalho, ver nota 42. 
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feminina com pendor fantasista, vinculado a seu repertório de leitura – mas a imaginação de 

Cecília não a leva a idealizar um homem, e sim a se afastar do amor.  

 Nos romances de Machado de Assis do período aqui abarcado, encontramos esse perfil, 

ou seja, de personagens que, sob inspiração romanesca, se entregariam à imaginação, aplicado 

a figuras masculinas. Em A mão e a luva, Estevão, leitor de Goethe, deixa-se iludir por fantasias, 

decepciona-se em relação a Guiomar, e se abandona a lamentações. Em Iaiá Garcia, Jorge crê 

que sua imaginação romanesca o levara, no passado, a um excesso de vida sentimental, que o 

conduzira a ações desmedidas, perturbando sua existência (a propósito, o lamento de Jorge pode 

nos remeter ao de Frederico, da peça História de uma moça rica, que se arrepende dos excessos 

sentimentais de sua vida pretérita). 

 É importante considerarmos que, assim como Estevão e Jorge, as personagens 

fantasistas dos contos machadianos também sofrem reveses ao se deixarem guiar pelos cenários 

criados em suas imaginações exacerbadas: Eugênia acaba vendo que Emílio não correspondia 

ao que ela idealizara, pois a refuta depois da viuvez dela; Clarinha, iludindo-se em relação a um 

amor do passado, fica infeliz no começo do casamento; Cecília fica presa a uma fantasia de 

donzela até a velhice, e não se casa. Em todos esses casos, no que tange aos romances e aos 

contos, o excesso imaginativo acarreta a inadequação dos personagens à vida prática, trazendo 

equívocos, ações desproporcionais, frustrações.  

 Ressalte-se que, na peça As asas de um anjo, o excesso imaginativo de Carolina também 

traz prejuízo ao “bom funcionamento” de sua vida prática, pois a personagem dispensa um 

pretendente considerado apropriado, perseguindo fantasias que não alcança, pois a levam a um 

destino socialmente marginalizado (a prostituição) – ao qual a irmã de Eduardo, de O demônio 

familiar, não chegaria, pois teria recebido a educação necessária para não se deixar iludir. 

Assim, podemos dizer que, tanto em peças de filiação realista quanto na prosa de Machado de 

Assis estudada nesta tese, condena-se o estímulo da imaginação, associado a determinadas 

experiências literárias, e visto como empecilho a que os indivíduos ajustem suas vidas às opções 

disponíveis na vida concreta, ou às opções socialmente mais “aceitáveis”. 
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Capítulo V. Casamento eletivo: vantagens e conflitos  
 

V.1 – Temor do adultério em O que é o casamento? 

 

 O que é o casamento?: comédia em quatro atos foi escrita por José de Alencar em 1861, 

e encenada no Ateneu Dramático em 1862. De acordo com Faria, no ano de 1873, Alencar fez 

alterações na peça, rebatizando-a como Flor Agreste, e modificando o grau de parentesco de 

dois personagens: Miranda e Henrique, que na versão original eram irmãos, passaram a ser, 

respectivamente, tio e sobrinho.118 

 Em O que é o casamento?, Henrique gostava de Isabel, mulher de Miranda. Para não 

perturbar a paz e a felicidade do casal, decide partir para o exterior, e vai se despedir de Isabel. 

Miranda chega; Henrique foge pela janela. Ao ver o vulto de Henrique, sem reconhecê-lo, 

Miranda pensa que se tratava de um amante da esposa. Para completar o quadro, Miranda 

encontra, em sua sala, uma rosa, reconhecendo-a como objeto pertencente ao janota Sales. Sales 

deixara a rosa para Clarinha, prima de Isabel, a quem cortejava. Mas Miranda pensa que o 

presente se destinava a sua esposa, crendo, portanto, que Isabel era amante de Sales. 

 Isabel não quer revelar ao marido o que realmente acontecera. Miranda aponta uma arma 

para a mulher, mas desiste do crime, ao ouvir o chamado da filha, Iaiá. Contudo, Miranda 

sentencia que, embora devessem ficar vivos para o mundo, ele e Isabel estavam mortos um para 

o outro. A partir disso, o casal passa a viver em estado de animosidade. 

 Henrique fica no Brasil, casando-se com Clarinha, que gostava dele. Mas é negligente 

com a mulher, dedicando-se mais à caça do que ao casamento. Para atrair a atenção do marido, 

Clarinha aproveita-se das investidas de Sales, que não desistira de cortejá-la, para provocar 

ciúmes em Henrique. Clarinha faz com que o marido pense que ela se encontraria com Sales 

em uma cabana. Diante da possibilidade de adultério da esposa, em reação semelhante à de 

Miranda, Henrique se mune de uma espingarda. A arma dispara, mas ninguém se fere. No 

desfecho, Henrique fica sabendo que Clarinha apenas usara Sales para provocá-lo. 

Completando o happy end, Miranda ouve uma conversa entre Isabel e Henrique, por meio da 

qual descobre que a esposa não lhe fora infiel. 

 

 

                                                           
118 Consultamos o texto na obra completa da José Aguilar (ALENCAR, 1960, v. 4, p. 349-412). Na edição referida, 
a peça aparece sob o título O que é o casamento?, mas traz Miranda e Henrique como tio e sobrinho. Sobre os 
problemas que envolvem a publicação da peça, ver FARIA, 1987, p. 123-136. 
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A leitura de Machado de Assis 

 

 No texto que publicou sobre o teatro de José de Alencar, no Diário do Rio de Janeiro, 

em março de 1866, Machado de Assis teceu alguns comentários sobre O que é o casamento? 

(ASSIS, 2008, v. 3, p. 1134-1143). É importante ressaltar que, naquele momento, tinha-se a 

primeira versão da peça, na qual Miranda e Henrique eram irmãos. Esse parentesco é relevante 

no julgamento de Machado de Assis sobre a obra, sendo possível que a interpretação do autor 

tivesse sofrido alteração caso os personagens fossem tio e sobrinho, como ocorre na versão de 

1873. 

 Para Machado de Assis, se Isabel e Henrique tivessem se tornado amantes, teria ocorrido 

um “fratricídio”. Depreende-se que, na percepção do escritor, diante da gravidade dessa 

perspectiva, Henrique teria ficado atormentado. Assim, nos termos de Machado de Assis, o 

personagem teria se casado com Clarinha “menos por corresponder às aspirações da moça, do 

que por achar um refúgio ao próprio sofrimento”, ficando distante da esposa pelos “remorsos 

que o pungiam”. Machado de Assis entende, ainda, que: 

 

Henrique, entregue à punição do seu próprio arrependimento, acha-se mais 

tarde em situação igual à do irmão, o que acrescenta à peça um episódio 

interessante, intimamente ligado à peça, sendo mesmo um complemento dela. 

Clarinha, cortejada por Sales, aproveita um pedido de entrevista do gamenho, 

para reanimar a afeição de Henrique; este estratagema leviano produz uma 

cena violenta e uma situação trágica. A perspicácia do drama salva tudo. 

(ASSIS, 2008, v. 3, p. 1143) 

 

 A partir desse trecho, podemos admitir que, na visão de Machado de Assis, o 

“estratagema” de Clarinha avultaria o castigo de Henrique – que já se sentiria punido pelo 

arrependimento –, pois colocaria o personagem na mesma posição em que ele deixara o próprio 

irmão. Observe-se, portanto, que a leitura de Machado de Assis para O que é o casamento? está 

atrelada ao parentesco de Henrique e Miranda, pois o autor se baseia nesse vínculo de ambos 

para dar sentido às ações de Henrique, na medida em que vê as atuações do personagem em 

relação ao que chama de “fratricídio”. Não se pode deixar de considerar que, tendo-se em vista 

a versão em que Henrique é sobrinho de Miranda, seria possível ver sua situação de modo 

similar: Henrique poderia ter padecido por se aproximar da mulher do tio, ter se casado com 

Clarinha para fugir do sofrimento, ter procurado afastar-se da esposa por remorso, e ter 

encontrado na paridade de sua experiência com a de Miranda uma “punição”. De todo modo, a 
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diminuição do grau de parentesco conferiria à participação de Henrique menor carga dramática 

do que Machado de Assis lhe atribuiu.  

 Pontuemos, ainda, que, de forma geral, Machado de Assis foi elogioso com a peça de 

Alencar. Dentre os elementos positivos da obra, mencionou a atitude abnegada de Isabel, 

entendendo que, ao não denunciar Henrique a Miranda, ela se fizera “verdadeira heroína”, 

tornando “mais profunda a comoção dramática”. Ele também apreciou a naturalidade da peça, 

aspecto caro ao teatro realista – ao qual o texto está filiado, como indicado por João Roberto 

Faria: “Com O que é o casamento? Alencar reingressa, por conseguinte, na esfera do realismo 

teatral, trazendo mais uma vez para o palco a sociedade polida, a família aburguesada, as 

discussões moralizadoras, as lições edificantes” (FARIA, 1987, p. 123). 

 Machado de Assis também exaltou Alencar, afirmando: “O talento do autor, valente de 

si, robustecido pelo estudo, conseguiu conservar o mesmo interesse, a mesma vida, no meio de 

uma situação sempre igual, de uma crise doméstica, abafada e oculta”. Como ressalva a O que 

é o casamento?, porém, Machado de Assis fez uma crítica ao desenlace da peça, sugerindo que 

Miranda, em vez de ter descoberto casualmente, por uma conversa, a situação entre Henrique e 

Isabel, poderia tê-lo sabido, nas palavras do autor, “pela confissão sincera e ingênua do irmão”, 

que “levantaria muito mais o caráter do moço, aliás simpático e humano” (ASSIS, 2008, v. 3, 

p. 1142). 

 Apresentemos, por fim, mais um ponto da apreciação de Machado de Assis sobre a peça 

de Alencar: 

 

O que é o casamento? pergunta o autor, e a peça é a resposta desta 

interrogação. Para compreender bem o título e casá-lo à peça, é preciso ter em 

vista que nem a pergunta nem a resposta podem ter caráter absoluto. O 

casamento é a confiança recíproca, tal é a conclusão de Miranda, em diálogo 

com Alves; e uma situação inesperada, uma situação fatal, que envolve a honra 

da esposa, embora inocente e pura, faz apagar no espírito do marido o mesmo 

sentimento em que, segundo ele, deve repousar a paz doméstica. Não é isto 

bastante para indicar que o autor não quis tirar conclusões gerais? (ASSIS, 

2008, v. 3, p. 1141) 

 

 O diálogo, referido nessa passagem, entre Miranda e o personagem Alves será explorado 

um pouco mais à frente. Por ora, importa-nos observar que, para Machado de Assis, haveria um 

descompasso entre o discurso de Miranda e a vivência prática do personagem. Embora Miranda 

enuncie que o casamento seria “a confiança recíproca”, assim respondendo à pergunta 

correspondente ao título da peça, ele mesmo não confia na esposa, ao se deparar com a “situação 

inesperada” de ver um vulto em sua janela, imaginando que se tratava de um amante de Isabel, 
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e fazendo dessa imaginação uma sentença diante do silêncio da mulher. Sendo assim, podemos 

entender que, na percepção de Machado de Assis, Alencar não teria querido “tirar conclusões 

gerais” em sua peça, porque a conclusão sobre o casamento postulada no texto, que emerge da 

fala de Miranda, não equivale sequer à vivência do próprio personagem, de modo que a resposta 

à pergunta-título – “o que é o casamento?” – não teria caráter absoluto, nem tampouco a 

pergunta119 (pois, se o tivesse, requereria uma resposta “absoluta”).120 

 Ou seja, depreende-se que, para Machado de Assis, o descompasso entre a fala de 

Miranda e suas ações a respeito do matrimônio mostraria que seria impossível precisar o que é 

o casamento, quer dizer, oferecer uma definição a partir da qual se pudesse contemplar todas 

as práticas individuais da vida conjugal. Porém, se o casamento de Miranda acabou não se 

definindo pela confiança recíproca – e talvez outros casamentos também não pudessem ser 

descritos como uniões pautadas por tal sentimento –, isso deveria ter acontecido, pois desse 

modo Miranda e Isabel não teriam sofrido. Assim, poderíamos dizer que a conclusão de 

Miranda sobre o matrimônio seria um ideal (sua resposta para o que é o casamento corresponde 

ao que o casamento deve ser), sendo esse ideal reconhecido, mas não praticado, pelo 

personagem. Nesse quadro, é consequente a leitura de Faria sobre O que é o casamento?: 

 

[...] a resposta para o título da peça não está na ação dramática propriamente 

dita, mas nas reflexões moralizadoras de Augusto [Miranda] e Isabel, inseridas 

em vários diálogos que travam com outras personagens. Em cena, o que temos 

são dois casamentos em crise, nos quais predominam suspeitas de adultério, 

desconfianças, desprezos, humilhações, indiferenças, ameaças. Podemos dizer 

que Alencar pretende ensinar o certo mostrando o errado. O espectador/leitor 

certamente não invejará a infelicidade e a tristeza das personagens que não 

souberam cultivar a paz doméstica, mas, por outro lado, estará atento às 

explicações do que deve ser o casamento e às descrições da felicidade 

conjugal. (FARIA, 1987, p. 124) 

 

Na sequência, buscaremos nos dedicar às reflexões de Miranda e de Isabel sobre o 

matrimônio, a partir das quais são indicados benefícios e problemas do casamento, bem como 

soluções para os conflitos apontados, ressaltando-se que os dois personagens buscam valorizar 

a instituição. Procuraremos apreender os discursos que Miranda faz ao celibatário Alves, 

indicando-lhe as vantagens do matrimônio, e a Henrique, intentando convencer o sobrinho a se 

dedicar mais a seu casamento. Também abarcaremos as confissões que Isabel faz a Clarinha 

                                                           
119 Ressalte-se que, na versão de O que é o casamento? de 1873, Alencar alterou o título da peça, que fora 
determinante na interpretação de Machado de Assis. 
120 Lembremo-nos de que, no conto “Curiosidade”, abordado no segundo capítulo, discute-se a ideia de que a 
peça de Alencar não poderia oferecer respostas “peremptórias” acerca do casamento. 



176 
 

 

acerca de seus sentimentos na vida conjugal com Miranda. Destaque-se que as questões 

enfrentadas por esses personagens se referem a problemas relativos a casamentos por escolha, 

dado que o dilema de Alves é decidir se contrairá ou não matrimônio, e os dois pares 

mencionados (Isabel e Miranda; Clarinha e Henrique) têm como experiência o casamento 

eletivo, como se depreende deste trecho de um diálogo entre Isabel e Clarinha: “Como amamos 

nós o homem que escolhemos e com quem nos casamos?” (ALENCAR, 1960, v. 4, p. 373, grifo 

meu). 

 

Discursos sobre o casamento 

 

 Na primeira cena, do primeiro ato, de O que é o casamento?, diz Alves a Miranda: 

“Confesso-te que já me sinto gasto para esta vida de celibatário. Às vezes nem sei o que fazer 

de minha liberdade. Mas quando me lembro do casamento, só a idéia me assusta”. Alves, 

portanto, já estava predisposto a se casar, pois achava que a vida de solteiro não lhe competia 

mais tanto: sentia-se “gasto”, e nem sempre via aproveitamento em sua “liberdade” (o que 

significa que já não se achava mais tão jovem para procurar "aventuras", e essas “aventuras” já 

não despertavam nele tanta empolgação?).  

 Porém, o personagem mantinha-se reticente em relação ao matrimônio, revelando o 

seguinte dilema: “Fazer a felicidade de duas criaturas de gênios, de ocupações, de idades 

diversas é um problema social que na minha opinião ainda não foi resolvido, e não me sinto 

com fôrças de o tentar”. Podemos entender do excerto que, para Alves, o sentido do casamento 

seria promover a felicidade do casal, mas essa tarefa seria complexa, dado que, de acordo com 

a premissa do personagem, haveria incompatibilidade entre homens e mulheres, derivadas de 

diferenças relativas à natureza (“gênios”) e às atribuições sociais (“ocupações”) entre os 

gêneros, além da diferença de faixa etária dos cônjuges.  

Sobre esse último ponto, assinale-se que, conforme Freyre, no Brasil colonial, 

frequentemente se estabeleciam casamentos com grande disparidade de idade entre mulheres e 

homens, tendo esse costume perdurado até o período oitocentista, pois, segundo o autor, o 

viajante inglês “Burton escreve que no meado do século XIX ainda eram comuns os casamentos 

de velhos de setenta anos com mocinhas de quinze anos” (FREYRE, 1984, p. 346). É possível 

que casamentos tão desproporcionais estivessem distantes do universo no qual se inscrevem os 

personagens de O que é o casamento?, embora os casais da peça não deixem de ser constituídos 

por homens mais velhos e mulheres mais novas, mas com diferenças de idade bastante mais 

sutis: Miranda contava com 36 anos, Isabel com 23; Henrique tinha 21 anos, e Clarinha 17. 
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Independentemente do grau da diferença etária, contudo, Alves provavelmente encontraria uma 

pretendente mais nova, pois, considerando-se que, à época, as mulheres não tinham 

independência financeira, ainda seriam instadas a se casar cedo, de modo que Alves, então com 

33 anos, provavelmente só encontraria uma pretendente de sua idade em se tratando de uma 

viúva. 

Seja como for, de acordo com o personagem, homens e mulheres seriam “criaturas” que 

não se conciliariam. Partindo dessa premissa, Alves crê que não haveria, digamos, uma “receita 

social” para que os sexos se harmonizassem – a suposta incompatibilidade entre os gêneros 

seria, em seus termos, um “problema social” não resolvido –, e ele não teria “fôrças” para tentar 

criar tal “receita”, sendo esse o motivo pelo qual teria ressalvas quanto ao casamento. Miranda 

rebate, alegando: 

 

São idéias que todos temos quando profanos. O casamento, Alves, é o que foi 

entre nós há algum tempo a maçonaria, de que se contavam horrores, e que no 

fundo não passava de uma sociedade inocente, que oferecia boa palestra, boas 

ceias. Há dois prejuízos muito vulgares: uns supõem que o casamento é a 

perpetuidade do amor, a troca sem fim de carícias e protestos; e assustam-se 

com razão diante da perspectiva de uma ternura de todos os dias e de tôdas as 

horas. 

[...] 

O outro prejuízo é daqueles que supõem o casamento uma guerra doméstica, 

uma luta constante de caracteres antipáticos, de hábitos e de idéias. Êsses, 

como os outros mas por motivo diferente, tremem pela sua tranquilidade. 

Entretanto a realidade está entre os dois extremos. O casamento não é nem a 

poética transfusão de duas almas em uma só carne, a perpetuidade do amor, o 

arrulho eterno de dois corações; nem também a guerra doméstica, a luta em 

família. É a paz, firmada sobre a estima e o respeito mútuo; é o repouso das 

paixões, e a fôrça que nasce da união. (ALENCAR, 1960, v. 4, p. 351-352) 

 

 Miranda estabelece dois grupos de homens que temeriam o matrimônio. O primeiro 

acreditaria que o exercício cotidiano do amor demandaria atenção excessiva dos maridos, 

tirando-lhes o sossego; enquanto o segundo – ao qual Alves pertenceria, como se conclui pelos 

argumentos do personagem – também recearia perder a tranquilidade, mas pelo motivo oposto: 

o problema não seria a ideia de uma proximidade excessiva com a mulher, mas a de um 

distanciamento intransponível, que deixaria homens e mulheres – criaturas diversas, segundo 

Alves – em permanente estado de guerra.  

 Miranda responde a esses dois argumentos apelando a um meio-termo. Depreende-se 

que, para ele, o casamento ligaria homens e mulheres de maneira temperada, na medida em que 

não promoveria nem o excesso afetivo – pois as paixões ficariam repousadas na vida conjugal, 

criando-se o sentimento brando da estima –, nem o repúdio – pois o casal harmonizaria suas 
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diferenças pelo “respeito mútuo”. Com isso, o matrimônio traria paz, e não desassossego, 

emergindo de sua brandura um vínculo forte.121 

 Alves, porém, continua com medo de que o casamento fosse demandante, se não pelas 

requisições amorosas da vida conjugal, pelo tempo que seria necessário dispor à família, 

conforme sugere: “Mas que dificuldade para conservar essa paz matrimonial... Não é preciso 

que o homem sacrifique a sua individualidade e se dedique todo à família?”. Miranda replica, 

afirmando que, pelo contrário, o casamento seria o momento no qual, em suas palavras: “o 

homem goza da plena tranquilidade do seu espírito; quando lhe sobra todo o tempo para as 

ocupações sérias da vida”. Quer dizer, segundo Miranda, o casamento não “roubaria” o tempo 

que o homem gastaria com sua “individualidade”, termo que o personagem equivale a 

“ocupações sérias”, e que designaria as tarefas relativas à vida pública masculina (a julgarmos 

pela correspondência que Isabel faz entre a “necessidade de uma ocupação séria” do marido e 

a vida política de Miranda, em momento posterior da peça). 

Essa fala de Miranda ainda não pacifica Alves inteiramente, pois o personagem 

permanece com o receio de não conseguir conciliar casamento e vida pública, achando que, se 

conseguisse se dedicar à sua “individualidade”, poderia acabar relegando a mulher. Isso é o que 

nos sugere sua pergunta: “E o tempo para amar a sua mulher e fazer a sua felicidade?”.  

Miranda responde: “Não me compreendeste então, Alves. O amor conjugal é calmo e 

sério; vive pela confiança recíproca, e alimenta-se mais de recordações do que desejos”. 

Depreende-se, portanto, que, para Miranda, o homem seria capaz de fazer a felicidade da esposa 

mesmo sem lhe devotar tanto tempo, pois o amor dos cônjuges já estaria consolidado, 

alimentando-se menos de expectativas (“desejos”) do que de recordações, de maneira a se 

conservar mesmo sem demonstrações constantes de afeto. Certos da afeição mútua, e tendo 

seus impulsos controlados ao não orientarem os afetos primordialmente pelo desejo, marido e 

mulher viveriam um casamento em que não caberiam desconfianças, conquistando assim a paz 

doméstica.  

Essa última reflexão de Miranda fecha a primeira cena de O que é o casamento?, na 

qual se debate o celibato, questão importante dentro de um contexto em que os casamentos 

dependeriam da escolha individual, e não mais dos arranjos dos pais. O diálogo entre Miranda 

                                                           
121 Sobre a passagem, aqui transcrita, da qual extraímos essa perspectiva, diz Faria que, nela, Alencar 
“desromantiza o amor, redefinindo-o em função do casamento, e ligando-o à família, não à paixão devastadora 
que não respeita as convenções sociais – ou a moralidade burguesa, se quisermos. Esclareçamos, porém, que 
não se trata absolutamente de suprimir o sentimento amoroso nas relações entre marido e esposa, mas sim de 
mantê-lo dentro de certos limites, ou seja, em temperatura nem muito alta nem muito baixa.” (FARIA, 1987, p. 
124) 
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e Alves apresenta motivos que poderiam levar os homens a não se inclinarem ao casamento, e 

os rebate. Ao mesmo tempo, a conversa estabelecida entre os dois personagens mostra as 

concepções de Miranda sobre o casamento, que precisariam ser ajustadas à sua prática, como 

se verifica ao longo da peça. Miranda sabe que a falta de “confiança recíproca” perturbaria a 

paz doméstica, mas desconfia de Isabel. Além disso, se sua crença na felicidade da mulher pelo 

amor conjugal, “calmo”, revela-se procedente – Isabel a confirma, como veremos à frente –, 

isso não significava que a esposa não se sentiria preterida caso o marido indicasse dar privilégio 

à vida pública, pois Isabel deixa transparecer a seu pai que se incomodava com o excesso de 

dedicação de Miranda à política. 

Miranda, contudo, ao achar que perdera seu casamento devido ao suposto adultério da 

esposa, passara a entender que o casamento não teria importância menor do que outras esferas 

da vida, mas, ao contrário, seria o “melhor tesouro” do homem. Essa é a lição que oferece a 

Henrique, quando o sobrinho lhe anuncia que queria entrar no terreno da política, na cena XII 

do segundo ato. Usando metáforas vegetais, Miranda diz que a vida seria um “jardim”, no qual 

os homens poderiam procurar bens cuja busca requisitaria energia, sendo eles: a riqueza (“pomo 

de ouro”), a glória (“rosa mágica”), e o “fruto da ciência”. No entanto, esses elementos seriam 

fugazes, ao contrário do casamento, que, segundo Miranda, diferentemente dos outros bens, 

seria uma flor “rasteira e oculta”, “modesta”, uma “flor agreste”, mas deveria ser tratada pelo 

homem como “o seu primeiro cuidado e o seu melhor tesouro”. Resumindo o argumento, de 

acordo com Miranda, o matrimônio seria um bem mais “modesto”, mas o único permanente. 

Isso porque, do casamento, deveria resultar a continuidade do homem por meio dos filhos, como 

sugere esta imagem, que o personagem descreve a Henrique: 

 

Hás de ter visto, em tuas excursões pelas matas de Petrópolis, êsses troncos 

decepados e carcomidos, verdadeiros anciãos da floresta; rebentam-lhe os 

renovos pelas raízes, e a folhagem brilhante do jovem arvoredo os veste de 

galas. É assim o velho que sonha cultivar a felicidade conjugal; os filhos e as 

famílias que lhe crescem em torno o cobrem de sorrisos e de carinhos 

(ALENCAR, 1960, v. 4, p. 378) 

 

Henrique faz objeção ao tio, afirmando que o homem não poderia viver exclusivamente 

para a família, ao que Miranda responde: 

 

Decerto; devemo-nos todos à pátria e à humanidade. Mas, acredita-me, a 

primeira ocupação e a mais séria do homem é a sua felicidade doméstica. Não 

há neste mundo mais sagrado sacerdócio do que seja o do pai de família; êle 

assemelha-se ao Criador, não sòmente quando reproduz a sua criatura, mas 

quando dêsses anjos [...] que Deus lhe envia, êle prepara as futuras mães e os 
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futuros cidadãos. É só depois de cumprida esta santa missão, que temos o 

direito de dar a outros misteres as sobras da nossa alma. (ALENCAR, 1960, 

v. 4, p. 378-379) 

 

 Em linhas gerais, pode-se dizer que Miranda, em seu diálogo com Henrique, defende as 

seguintes ideias: o casamento seria uma dimensão fundamental da vida, porque, ao gerar 

descendentes, contemplaria os desígnios de Deus, que teria enviado esses filhos. O matrimônio, 

ainda, contemplaria o homem, que obteria felicidade por meio da prole – sendo 

metaforicamente o tronco no qual brotariam “renovos”, ou seja, dando continuidade a si mesmo 

por meio de seus descendentes. E, por fim, o casamento contemplaria a sociedade, à qual o 

homem, com seus descendentes, ajudaria a reproduzir, tal como se constituía, com mulheres 

procriadoras e homens “cidadãos”. 

 Também Isabel acreditava que a felicidade do casamento se atrelava à geração de filhos 

– e ao amor sereno, que ela relaciona à maternidade –, como se apreende em diálogo da 

personagem com Clarinha. Acompanhemos a conversa.  

Clarinha se queixa de seu casamento, o que dá ensejo a que Isabel procure lhe dar lições 

sobre o matrimônio. Isabel sugere que Clarinha poderia estar sofrendo por ter uma expectativa 

equivocada acerca de Henrique. Primeiramente, ela detecta o fundamento romanesco da 

frustração de Clarinha: 

 

Como amamos nós o homem que escolhemos e com quem nos casamos? 

Como môças que não conhecem o mundo, e apenas sabem da vida os sonhos 

doirados. É um bonito romance que fazemos todo cheio de emoções, de 

sorrisos e de flôres. Foi assim que eu amei Augusto e que tu amaste Henrique. 

[...] 

O casamento mata êsse primeiro amor que dura alguns meses, o primeiro ano 

quando muito. Desaparece a ilusão: o marido não é mais um herói de um 

bonito romance, torna-se um homem como qualquer outro, e às vêzes mais 

ridículo, porque o vemos de perto. Então sente-se n’alma um vácuo imenso 

que é preciso preencher. (ALENCAR, 1960, v. 4, p. 373)  

 

 Em seguida, diz Isabel: “Nesse momento é preciso tôda a coragem senão o tédio e a 

monotonia de uma vida já sem esperanças nos invade. A imaginação procura no mundo o que 

não acha na família! E sabes o que encontra?... Pelo menos o martírio de uma vida inteira.”. Ou 

seja, a personagem insinua que, se a mulher não lutasse contra esse “vácuo” que lhe ficaria do 

rompimento de suas fantasias, face ao cotidiano, poderia incorrer em adultério – ou, no mínimo, 

inclinar-se à infidelidade, colhendo culpa por “uma vida inteira”. 

 Isabel confessa, ainda: 
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ISABEL – Senti os desenganos das minhas mais doces esperanças, senti morto 

o meu primeiro amor, e tive mêdo que uma afeição estranha se insinuasse em 

meu coração. Via fugir a pouco e pouco êsse amor de que tinha vivido tanto 

tempo e ao qual dedicara tôda a minha existência. Achava-me tão só no 

mundo, longe da família que eu tinha deixado, e mais longe da nova família 

que eu ainda não sabia compreender. Era um deserto, em que minha alma 

vagava sem abrigo. Oh! nunca sofras, tu, Clarinha, o que eu sofri!... Mas Deus 

salvou-me. Amei meu marido.  

CLARINHA – Como? 

ISABEL – Amando minha filha. Refugiei-me nessa afeição.  Aí encontrei de 

novo o homem que eu tinha amado: associei-me a essa vida que outrora me 

parecia tão sêca e tão egoísta: acompanhei-o de longe, e vi quanta 

generosidade e quanta delicadeza encobre a sua reserva. A minha solidão foi-

se povoando: o gôverno da casa, os cuidados domésticos, o desejo de tornar 

doce e cômoda a existência daquele que se dedicava à felicidade da família, 

deram-me as emoções mais agradáveis e mais puras que tenho sentido. O meu 

maior prazer é ler os discursos de Augusto. Não te rias! (ALENCAR, 1960, v. 

4, p. 373-374) 

 

 Isabel sugere que, inicialmente, se decepcionara com sua união, não apenas por ver 

desfeitas suas ilusões – já que Miranda, mostrando-se reservado, não correspondera ao ideal 

dela de vivenciar um romance “cheio de emoções, de sorrisos e flores” –, mas também porque, 

diante da distância do marido, a personagem se sentia só, e não via alternativa para aplacar esse 

sentimento (pois não encontrava saída na sua vida presente, de casada, nem na pregressa, uma 

vez que sua família original estava longe). Nesse contexto, Isabel temera por sua “virtude”.  

 Mas, conforme diz, Deus a teria salvado, ao lhe enviar uma filha. A partir da existência 

da menina, Isabel teria passado a perceber a importância de se dedicar à família e, assim, teria 

passado a admirar o marido, por julgar que ele se devotava à felicidade familiar. Desse modo, 

Isabel teria começado a sentir, digamos, um “segundo amor” pelo marido, que seria uma afeição 

voltada para a família, e não a afeição subordinada à satisfação individual a que Isabel chamara 

seu “primeiro amor”. Podemos entender que esse novo afeto de Isabel se aproximaria do que 

Miranda acreditava ser o amor na vida conjugal, pois pressuporia a administração dos desejos, 

e traria um estado de espírito pacífico (emoções “agradáveis” e “puras”). 

 Nesse quadro, Isabel teria conquistado a felicidade no casamento a partir da filha, pois 

Iaiá teria lhe propiciado o despertar de um “segundo amor” pelo marido, que teria a vantagem 

de ser um sentimento sereno – e, de acordo com as perspectivas de Isabel, talvez também a de 

ser um sentimento mais congruente com a vida prática, visto que a personagem se mostra cética 

quanto à possibilidade de que algum marido conservasse a imagem de herói de romance no 

cotidiano conjugal e, portanto, quanto à possibilidade de manutenção das expectativas do 

“primeiro amor” no casamento. De todo modo, de acordo com seu discurso, Isabel já não se 
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sentiria nem desenganada, porque teria voltado a amar o marido, nem só, porque sua nova 

família teria passado a contentá-la. 

 Ressalte-se que a solução encontrada por Isabel, e oferecida como lição a Clarinha, 

serviria de barreira ao risco do adultério feminino. Miranda também aborda a infidelidade 

feminina, associando-a à solidão, mas, enquanto Isabel pensa em atitudes cabíveis às mulheres 

para solucionar o problema, Miranda reflete sobre o papel masculino em relação ao perigo de 

“desvirtuamento” da mulher. Quando Henrique acredita-se traído pela esposa, Miranda 

questiona se o sobrinho não teria “facilitado” essa “falta”: “Porém a tua consciência está calma 

e tranqüila neste momento?... Não te acusa ela de teres deixado entregue às suas próprias fôrças 

sem apoio e sem proteção a virtude de uma menina inexperiente?” (ALENCAR, 1960, v. 4, p. 

392). Em seguida, Miranda desenvolve o raciocínio: 

 

O nosso grande dever é o de proteger e fazer a felicidade da mulher que nos 

sacrificou tudo, que é a mãe de nossos filhos, e a companheira inseparável da 

nossa existência. Como procedemos nós depois que passam os primeiros 

gozos de um amor partilhado? Voltamos às ocupações habituais. No nosso 

orgulho de homens, entendemos que a inteligência da mulher não pode 

acompanhar-nos nessa porção mais importante de nossa vida, e só deve 

ocupar-se dos arranjos domésticos, das modas e dos bailes. Deixamos no 

isolamento êsses entes fracos a quem arrancamos da casa de seus pais, às 

festas da família, à ternura materna, às afeições dos seus!... Gastos pelos 

amôres fáceis nem um se lembra que a alma, ainda virgem, de sua mulher, tem 

necessidade de viver!... Esquecemos enfim o tesouro que nos foi confiado, e 

cujo valor só sentimos nos momentos de sua perda! (ALENCAR, 1960, v. 4, 

p. 392-392) 

 

 A premissa de Miranda é a de que as mulheres poderiam se sentir solitárias no 

casamento – ideia compartilhada por Isabel, como vimos –, uma vez que, ao se casarem, 

separavam-se da família original (ponto lamentado por Isabel), e passavam a ter tarefas que não 

as preenchiam, “só” os arranjos domésticos, modas e bailes. Acompanhando os argumentos de 

Miranda, é possível compreendermos que, para o personagem, sentindo-se sozinhas, mas tendo 

a necessidade de adquirirem experiências (já que se casariam com a “alma virgem”, 

diferentemente dos homens, “[g]astos pelos amôres fáceis”), as mulheres ficariam propensas a 

buscarem o que lhes faltava fora de casa, e precisariam resistir à tentação, o que não seria fácil, 

já que seriam “entes fracos”.  

Assim, os homens precisariam ajudar as mulheres a protegerem sua virtude, mitigando 

o sentimento de solidão delas, algo que Henrique não estaria fazendo, pois, de acordo com as 

insinuações de Miranda, negligenciava a esposa, em nome de afazeres externos à vida 
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doméstica.122 Como solução para que Henrique se mostrasse mais presente na vida da esposa, 

sem “prejuízo” da “porção mais importante” da vida do sobrinho, Miranda prescreve: 

 

Caíste no êrro de todos os maridos. Não associaste completamente tua mulher 

à tua vida, não a interessaste nos teus projetos e sonhos de futuro... Não há 

nada que a mulher não compreenda pelo coração; nas cousas as mais áridas, 

elas acham o encanto que dá o amor e a imaginação. Tu gostas da caça, por 

exemplo. Se Clarinha partilhasse contigo, mesmo de longe, as tuas emoções e 

os teus prazeres, não se julgaria abandonada quando a deixas por êste 

passatempo. O seu espírito te acompanharia. (ALENCAR, 1960, v. 4, p. 393) 

 

 Para Miranda, portanto, se a mulher se ocupasse das ocupações do marido, mesmo sem 

vivê-las, iria se sentir preenchida nas ausências dele. Porém, Isabel não deixava de se incomodar 

com a dedicação de Miranda à política – mas só por que a julgava excessiva? –, ainda que 

“participasse” dessa atividade, pois alega que seu “maior prazer” seria ler os discursos do 

marido. 

 Alinhavando-se os discursos de Isabel e de Miranda, temos que, em O que é o 

casamento?, o matrimônio é exaltado, pois traria um estado de espírito pacífico, e propiciaria a 

felicidade de homens e mulheres por meio dos filhos, vistos como presentes divinos e como 

propósito social fundamental dos homens. Desse modo, o casamento atenderia às demandas 

dos indivíduos, de Deus e da sociedade.  

Porém, a condição de sucesso do matrimônio seria o regramento das paixões, ameaçado 

pelo risco de adultério feminino. Esse “risco” aparece associado à tendência fantasista atribuída 

às mulheres e a um sentimento de solidão que vivenciariam no casamento.  Mas seria 

contornável: a mulher acabaria entendendo a felicidade que a vida conjugal traria, e o homem 

a ajudaria na tarefa de “guardar a virtude”, não permitindo que ela se sentisse preterida. 

 Em A família, peça de Quintino Bocaiúva, a ser abordada a seguir, encontramos a ideia 

de que o amor, inspirado por Deus, seria uma necessidade da natureza e serviria ao matrimônio. 

Assim, a peça promove uma defesa do casamento por amor, que congregaria a esfera divina, a 

individual (natureza) e, sendo a constituição da família vista como base moral da sociedade, 

também a esfera social. Note-se que esse discurso guarda semelhanças com o discurso 

apreendido em O que é o casamento?, embora os termos em que as peças desenvolvem essas 

reflexões sejam diversos. Além disso, essas obras também trazem em comum a percepção de 

que a mulher tenderia a se “desregrar” – o que, na peça de Bocaiúva, é atribuído à natureza 

                                                           
122 Note-se que, de acordo com Miranda, tais afazeres seriam “a porção mais importante” da vida masculina, o 
que contraria sua ideia anterior de que o casamento seria melhor tesouro do homem, exceto se ele entender 
por “importante” um índice quantitativo, e não qualitativo. 
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feminina –, podendo estabelecer relações amorosas fora do casamento e, assim, dissolver a 

família – situação que, em A família, representa a destruição dos pilares de toda a sociedade. 

 

V.2 – Consequências do “desvirtuamento” da mulher em A família 

 

 De acordo com a Revista de Teatro da SBAT (Sociedade Brasileira de Autores Teatrais), 

que reeditou a peça,123 A família: drama em cinco atos, de Quintino Bocaiúva, foi representada 

pela primeira vez em 1868. Segundo João Roberto Faria,124 o Ateneu Dramático havia 

anunciado anteriormente, em 1862, que encenaria a peça, mas isso não ocorreu (FARIA, 1993, 

p. 201).  

Em A família, Pedro, antigo oficial da marinha (capitão-tenente reformado), e sua 

mulher, Clemência, têm dois filhos, Jorge, também oficial da marinha, e Laura. Jorge era amigo 

de Ernesto, por quem Laura se apaixona, e vice-versa. Ernesto, recém-chegado ao Brasil, fora 

enjeitado após o nascimento e adotado por uma família no Rio de Janeiro, que depois o levara 

à França, onde Ernesto se tornara médico.  

Nos três primeiros atos da peça, organizam-se os casamentos entre Laura e Ernesto e 

entre Jorge e Amelia, moça há anos conhecida da família de Jorge. Os personagens interagem 

em clima pacífico, discutindo sobre a instituição do casamento e temas afins ao longo de seus 

diálogos, em disposição de concórdia. Porém, nos dois últimos atos, acompanhamos uma 

desintegração dessa atmosfera. Clemência percebe que Ernesto era o filho a quem ela 

abandonara no passado, e acaba contando isso ao marido. Furioso, Pedro decide que o fato não 

deveria ser revelado a ninguém, e que tomaria para si a paternidade de Ernesto. Desfaz-se a 

promessa do casamento, que equivaleria a um incesto, entre Laura e Ernesto. Jorge parte em 

viagem. Pedro é inclemente com a esposa, negando-lhe perdão.  

Pode-se dizer que a história vivida por Clemência comportaria uma lição moral, pois 

confirmaria os argumentos da peça, mostrando que o desvio dos valores assumidos na obra 

acerca da família resultaria em desgraça, conforme desenvolveremos mais adiante. A ideia de 

que situação de Clemência serviria de lição é postulada por Pedro, que, no desfecho, lança sua 

ira à mulher, assim respondendo ao pedido dela de que a matasse, já que não seria perdoada: 

“Viva! para, edificada no exemplo da sua própria abjeção, poder ao menos doutrinar na virtude 

                                                           
123 Para a leitura da peça, consultou-se a referida reedição da Revista de Teatro, de 1956 (n. 294). 
124 Agradeço ao Prof. Dr. João Roberto Faria pela indicação da peça A família. 
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essa menina ingênua e desgraçada [Laura], fazendo-lhe compreender que a mãe de família não 

é só o alicerce do lar doméstico, mas a base da sociedade inteira!” (BOCAIÚVA, 1956, p. 18). 

 Em sua leitura de A família, João Roberto Faria compara a peça a O que é o casamento?, 

apontando que as duas obras trazem a defesa do casamento e do amor conjugal, tendo por base 

princípios convergentes. Nos termos do crítico, ambos os textos operam “a oposição entre o 

que deve e o que não deve ser a família”, mas, na peça de Alencar, “o movimento dramático se 

dá no sentido de um desequilíbrio inicial para um equilíbrio final, ao passo que na de Quintino 

Bocaiúva ocorre exatamente o inverso” (FARIA, 1993, p. 202). Lembremo-nos de que, em O 

que é o casamento?, a suspeita inicial de Miranda sobre a mulher, que desequilibra o casamento 

do personagem, mostra-se improcedente no desenlace, havendo happy end, enquanto, em A 

família, vemos Pedro e Clemência passarem de uma situação conjugal aparentemente 

harmônica a um casamento arruinado. 

 Conforme Faria, o movimento realizado em A família (do equilíbrio para o 

desequilíbrio) leva a que a obra tenha teor dramático. Contudo, como se depreende da 

argumentação do autor, o desfecho impactante da peça, associado às suas intenções 

moralizantes, seria problemático, pois, para Faria:  

 

Se até o final do terceiro ato A família segue os preceitos da comédia realista, 

a cena entre Clemência e Ernesto é o início de uma guinada que a transforma 

num lamentável melodrama. Preocupado em construir um enredo para 

oferecer lições morais aos espectadores, Quintino Bocaiúva apelou, nos dois 

últimos atos, ao artificialismo de uma situação dramática centrada numa 

incrível e folhetinesca coincidência: Ernesto era o fruto de um “erro” da 

mocidade de Clemência, anterior ao seu casamento com Pedro. As cenas de 

mau gosto que se seguem a essa revelação evidenciam o desmoronamento da 

família que perdeu o seu “alicerce”. Os diálogos entre Pedro e Clemência são 

tensos, carregados, ela querendo a morte, ele esbravejando como um 

raisonneur feroz [...] (FARIA, 1993, p. 203) 

 

 É possível dizer que o posicionamento agressivo de Pedro em relação à mulher associa-

se a um discurso sobre a família que se pode extrair da amarração de uma série de valores 

expressos no decorrer da peça. Pontue-se que esses valores são enunciados também por 

Clemência, cuja teoria não corresponderia à prática, dado que as ideias da personagem sobre a 

família são respaldadas no texto (aliás, como indica Faria, Clemência também exerceria por 

vezes a função de porta-voz do autor), ao passo que a ação da personagem a teria levado a 

devastar seus parentes, conforme assume Pedro. Procuremos capturar os argumentos da peça 

acerca da família. 
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O amor como sentimento “útil” 

 

 Destaquemos, primeiramente, que A família traz uma valorização do casamento por 

amor, em moldes burgueses.125 Quando Ernesto vai pedir a mão de Laura em casamento ao pai 

da moça, responde-lhe Pedro: “Ernesto; sou pai; fórmo de ti o melhor conceito que se póde 

fazer de um homem; achei em tua alma qualidades raras. Mas eu não disponho da mão de minha 

filha como de uma propriedade. Êsse assunto pertence-lhe porque seu coração é livre.”. 

Clemência compartilha do princípio de que os filhos deveriam ter liberdade para eleger seus 

cônjuges, pois, em conversa com Jorge, na qual o rapaz, temendo escolher mal sua noiva, diz 

que deixaria a escolha ao encargo da mãe, Clemência replica: “Também não póde nem deve ser 

assim. O coração é o único que elege.” (BOCAIÚVA, 1956, p. 8-9).  

 O casal crê, ainda, que a possibilidade de que os filhos escolhessem um cônjuge pobre, 

se podia não corresponder a uma situação ideal, seria, por assim dizermos, um “mal menor”, 

frente à felicidade que o casamento por amor traria. Nesse sentido, defende Pedro, em conversa 

com Clemência: “Se uma moça tem a fortuna de encontrar um bom marido, está feliz. Pobres 

que sejam, mas que se amem!”. Clemência, por sua vez, ao saber que Jorge gostava de Amelia, 

procura mostrar ao filho que a classe social da moça, mais baixa, seria um problema 

“contornável” na união dos dois jovens: “Amelia é pobre, mas tu és moço. Tens uma profissão 

distinta e pódes trabalhar”. (BOCAIÚVA, 1956, p. 8, p. 10, grifos meus). 

Como complemento da ideia de que o casamento deveria ser motivado pelo amor, há a 

percepção de que o amor teria como propósito o casamento. Em conversa sobre o futuro dos 

filhos, diz Pedro à mulher: 

 

O amor não é êsse sentimento extravagante em que os libertinos e os levianos 

modernos transformaram essa lei sublime da natureza. Êle deve ser a base do 

matrimônio, o elo insoluvel da família que se perpetúa nas gerações. Deus não 

deu ao homem sentimentos inúteis. Tôdas as paixões humanas fecundam-se 

pela virtude. (BOCAIÚVA, 1956, p. 8). 

 

De acordo com esse ponto de vista de Pedro, o amor seria um imperativo da natureza 

humana, infundindo-se nos homens por inspiração divina. Como, conforme o pensamento do 

                                                           
125 Note-se que o título da peça, tratando a família em caráter geral, sugere que a obra se proporia a fazer, 
digamos, um “retrato” da vida familiar aplicável a todas as famílias, mas a obra apreende um perfil específico, 
uma família que se alinha a alguns valores da burguesia então emergente. Por outro lado, podemos entender 
que a peça se propõe a estabelecer um debate de cunho universal a partir da família nela representada, pois as 
discussões colocadas no texto baseiam-se na percepção da família como uma categoria, que articularia três 
dimensões gerais da experiência humana – natureza, religião (cristã) e vida social –, como veremos. 
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personagem, Deus não daria ao ser humano “sentimentos inúteis”, o amor teria que ser “útil”. 

Depreende-se que a “utilidade” do amor – ou a “virtude” que “fecundaria” o sentimento – seria 

servir como “base do matrimônio”. O matrimônio, por sua vez, teria como “utilidade” manter 

a família unida em laço indissolúvel, sendo a finalidade de tal elo a reprodução dessa família 

“nas gerações”. 

Assim, o amor não seria um sentimento que fugiria da ordem (não seria “extravagante”), 

mas, pelo contrário, estaria subordinado a funções sociais (casar e ter filhos). Ou seja, Deus 

incutiria o amor na natureza humana com o propósito moral de perpetuar a família, por meio 

do casamento. Dessa perspectiva, o matrimônio – em equação similar à que encontramos em O 

que é o casamento? – contemplaria o indivíduo (por atender à sua natureza), os desígnios de 

Deus e a sociedade.  

Pode-se dizer, ainda, que, na peça, a relação entre família e sociedade é entendida como 

uma via de mão dupla, porque, assim como o casamento serviria ao cumprimento de funções 

sociais, o sentido moral da sociedade seria dado pelo casamento/constituição da família. Essa 

última noção aparece na seguinte fala de Ernesto: “O casamento não é só uma necessidade 

social, uma lei cristã; é uma necessidade da natureza, uma lei eterna e absoluta. Se não houvesse 

o amor da família o que seria a sociedade? Uma reunião sem fim, uma congregação sem 

índole.” (BOCAIÚVA, 1956, p. 11, grifo meu). 

Voltando-se ao diálogo de Pedro com a mulher acerca do futuro de seus filhos, 

Clemência concorda com as ideias do marido sobre o que seria o amor, e acrescenta uma 

reflexão: 

 

Tens razão, Pedro. Mas para êsse sentimento de que falas [o amor] abrem-se 

no coração das donzelas caminhos imperceptíveis. O hábito da sociedade traz 

consigo a simpatia, a convivência desperta a amizade e desta muitas vezes 

nasce o amor! 

[...] 

Por isso quis falar-te hoje, e para não disfarçar meu intento devo dizer-te que 

descobri, que descubro todos os dias uma reciproca inclinação que, ou deve 

ser alentada, ou interrompida já. (BOCAIÚVA, 1956, p. 8) 

 

 Clemência percebera que Laura estava interessada por Ernesto, e vice-versa, decidindo 

consultar o marido para saber se deveriam deixar a relação entre os dois jovens se desenvolver, 

ou interrompê-la. Clemência, portanto, parte do princípio de que os pais teriam o papel de 

orientar o casamento dos filhos, não porque lhes imporiam um cônjuge (como era comum no 

universo patriarcal), mas porque poderiam ajudar esses filhos a encaminharem suas inclinações 

no sentido de uma “boa” escolha. Extrapolando os argumentos, poderíamos dizer que subjaz ao 
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discurso de Clemência a ideia de que os pais, em um contexto de casamentos voluntários, 

continuariam sendo peças importantes na união dos filhos, pois norteariam a escolha deles, não 

permitindo que a voluntariedade se transformasse em “desregramento”. Além disso, 

considerando-se que o casamento deveria ser um laço indissolúvel – conforme as visões de 

Pedro e de Clemência –, ao ajudarem os filhos a selecionar “bons” pares, os pais os poupariam 

de uma infelicidade permanente (lembremos, a propósito, de que a necessidade de realização 

de um casamento bem-sucedido face à perspectiva de sua indissolubilidade foi alvo de debate 

em outras peças do repertório realista, tal como visto no capítulo IV). 

 Como questão pertinente à discussão sobre o casamento volitivo, A família também 

tangencia o problema do celibato, que é combatido na peça, à semelhança do que ocorre em O 

que é o casamento?. Clemência é quem apresenta o assunto, em diálogo com Jorge: 

 

CLEMÊNCIA – Porque tu também te casarás... e deves casar. Há de chegar-

te a idade da reflexão, o amor à tranquilidade doméstica, o desejo de 

permanecer mais tempo junto ao coração dos que te amam. 

JORGE – Então, minha mãe, julga que devo casar-me? 

CLEMÊNCIA – Julgo. Não se póde, nem se deve ser solteiro tôda a vida, meu 

filho. Há épocas para tudo. (BOCAIÚVA, 1956, p. 9, grifo meu) 

 

 Nessa mesma conversa, Clemência ainda prenuncia o próprio destino depois do 

casamento dos filhos. Diz a personagem que, sem Laura e sem Jorge, ela ficaria só, mas, em 

seus termos, se “revendo” “na felicidade de ambos”. Na sequência, Clemência completa: “Que 

outra recompensa melhor póde a Providência dar às mães do que a fortuna de ver o seu nome e 

o seu sangue perpetuado nos filhos de seus filhos?” (BOCAIÚVA, 1956, p. 9). Podemos 

admitir, diante dessas colocações, que, para Clemência, a mulher concluiria seu papel na 

sociedade depois de ter tido filhos e de tê-los preparado para casar/dar continuidade à sua 

família: tendo sido bem-sucedida nessa “missão”, a mulher teria sido feliz, cabendo-lhe a partir 

de então, por assim dizermos, dar suas atividades por encerradas (ficar só) e se limitar a se 

“rever” na felicidade dos filhos. Clemência vê esse cenário como ideal, e acredita que iria vivê-

lo, mas a trajetória que projetara é interrompida com a volta de Ernesto à sua vida. 

 

Família e “felicidade social” 

 

Como já apontado, de acordo com os argumentos de A família, Deus teria incutido o 

sentimento do amor nos seres humanos com o propósito de que os homens se casassem e dessem 

continuidade à família formada no casamento. Sendo assim, em conformidade com os desígnios 
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divinos, o amor, o casamento e a reprodução seriam indissociáveis. Seguindo-se essa ordem de 

ideias, ao conceber um filho fora do contexto do casamento, Clemência teria contrariado a 

vontade divina. Nesse contexto, seria possível entendermos que o reencontro fortuito de Ernesto 

com a mãe – recurso melodramático, como apontado por Faria – representaria, na peça, uma 

espécie de castigo enviado por Deus a Clemência, dado que a personagem gerara um filho fora 

do matrimônio. 

Esse “castigo”, porém, não atinge apenas Clemência, mas também seus familiares. Além 

disso, a conduta passada de Clemência teria implicações maiores do que a infelicidade dela e 

de seus parentes. Diz Pedro à mulher: 

 

Despedaçando a tantos corações a senhora despedaçou também os laços de 

uma família. Sem se lembrar que a família, que a unificação moral dos sexos 

em uma aspiração e em uma responsabilidade comum, não é só o templo da 

ventura doméstica, mas o grande templo da felicidade social. (BOCAIÚVA, 

1956, p. 18) 

 

 Nessa passagem, Pedro trata sua família como equivalente à instituição familiar, e 

sugere que um dano a tal instituição seria também um dano social. Assim, para Pedro, ao “lesar” 

sua família, Clemência teria prejudicado a sociedade. Essa ideia encontra apoio no discurso da 

peça de que a constituição da família daria finalidade moral ao universo social, proferido por 

Ernesto. Ao não subordinar a maternidade ao casamento, Clemência teria desrespeitado o 

princípio de “unificação moral dos sexos”, e, portanto, a noção mesma de família, sem a qual o 

mundo social perderia seu sentido moral. Ou seja, o ato de Clemência teria amplitude maior do 

que a do caso individual, porque feriria a representação do que seria a família e a sociedade 

dentro das premissas da peça. 

 Deve-se pontuar, contudo, que a paternidade fora do casamento não é vista como “falta” 

tão grave. Diz Pedro a Clemência, quando propõe se assumir como pai de Ernesto: 

 

Ernesto não tem mãe, não a póde ter. Mas... seu pai... seu pai, sou eu! A justiça 

de Deus, bem como a justiça social é mais clemente para com essas faltas. O 

erro dos pais não lança sôbre a fronte dos filhos a nódoa eterna que os avilta 

ante a sociedade e ante a própria consciência. Eu aceito perante o mundo a 

responsabilidade desse crime. (BOCAIÚVA, 1956, p. 16) 

 

Lembremo-nos de que, à semelhança do que ocorre aqui, em peças abordadas no 

capítulo anterior (Um casamento da época, História de uma moça rica, As asas de um anjo, 

Cancros sociais), há a percepção de que não haveria equidade no julgamento dos “erros” de 

homens e mulheres, pelo menos no que tangeria à justiça social. Em relação a A família, a 
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admissão dessa ideia pode instigar o questionamento: os homens também não estariam 

abalando a base moral da sociedade, ao não seguirem o preceito de “unificação moral dos 

sexos”? Se é assim, por que o relacionamento de um homem fora do casamento seria menos 

nocivo?  

O caso é que, na peça, atribui-se a manutenção da família e, por extensão – dentro dos 

princípios do texto – da sociedade à “virtude” da mulher. Retomemos, a propósito, que, para 

Pedro, a “mãe de família” seria o “alicerce do lar doméstico” e a “base da sociedade inteira”, 

mas o personagem não menciona o pai de família como portador desse papel. Pedro também 

entende que a avaliação do “erro” da mulher seria mais severa devido à sua possibilidade de ser 

mãe (ideia que, recordemos, é sugerida em As asas de um anjo): 

 

A mulher tem uma missão divina. Deus beneficiou-a largamente para que ela 

pudesse ser a base da família e da sociedade humana. Mas por isso mesmo 

que a ornou de tantos dotes, que enobreceu-a de virtudes raras e sentimentos 

exaltados, quis também que os seus erros e os seus pecados avultassem de 

consequências na proporção de seus altos deveres. (BOCAIÚVA, 1956, p. 13) 

 

 

 Ao mesmo tempo, porém, em que as mulheres sofreriam maior condenação se não se 

restringissem à relação matrimonial, teriam mais chance de se “desvirtuar”. Partindo da 

premissa de que o amor seria “a mais veemente e a mais absoluta das paixões” e, por isso, “a 

mais fácil de transviar-se pelos excessos”, Pedro acredita que a mulher estaria mais propensa a 

tal transvio: “Deus deu ao homem mais firmeza de razão e menos sensibilidade, para que resista 

melhor às impressões que dominam”. Portanto, o personagem assume que a mulher tenderia a 

excessos sentimentais porque seria menos firme (o que nos remete a Um casamento da época 

e As asas de um anjo, peças nas quais há a percepção de que a mulher seria fraca).  

 Depreende-se das reflexões de Pedro que essa tendência ao excesso contrastaria com a 

moderação dos afetos a que a vida conjugal conduziria, tal como ele enuncia a Jorge, buscando 

oferecer ao filho lições sobre o matrimônio, em momento no qual os dois personagens ainda 

tinham a expectativa de que Jorge pudesse se casar com Amelia: 

 

Se ela [Amelia] te ama, será amante nos primeiros tempos, mas depois, há um 

outro sentimento que substitue, entre os esposos a paixão dos amantes, êsse 

sentimento é sem dúvida menos entusiasta, menos fogoso, porém tão santo e 

tão forte como aquele – a amizade respeitosa e solicita, o carinho menos 

voluptuoso porém mais puro. Educa tua mulher; lembra-te que ela póde ser 

mãe. (BOCAIÚVA, 1956, p. 13) 
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 Na sequência dessa fala, Pedro sugere que marido e mulher precisariam equalizar suas 

disposições (ou, em seus termos, seria necessário que a “inteligência” e a “virtude” dos cônjuges 

concorressem em “equilíbrio harmônico”), do contrário ambos poderiam passar a nutrir frieza 

ou indiferença um pelo outro. É possível entendermos das reflexões de Pedro que, para ele, 

sendo o homem mais racional do que a mulher, estaria mais apto a vivenciar o sentimento 

brando do casamento, devendo “educar” a esposa no sentido de colocá-la nessa mesma 

atmosfera de afetos temperados, de maneira a que o casal ficasse sintonizado e não se 

distanciasse. Assim, supõe-se, sob a orientação do marido, a mulher conseguiria administrar 

suas emoções e se contentar com o sentimento “menos entusiasta” do casamento, de modo a 

não haver o risco de que procurasse relações fora do matrimônio. Não deixemos, contudo, de 

fazer uma provocação: o tom exaltado que Pedro assume, quando descobre que Clemência era 

mãe de Ernesto, não casa muito com o espírito moderado que ele sugere ser intrínseco aos 

homens. 

 Retomemos, por fim, os principais argumentos extraídos de A família. A peça traz uma 

defesa do casamento por amor, partindo do princípio de que Deus inspiraria o sentimento 

amoroso nos homens, o amor fundamentaria o matrimônio e, portanto, a constituição e a 

reprodução da família, e a família daria propósito moral à sociedade. Assim, a vida interna do 

indivíduo concorreria para a vida social. No texto, esse pensamento é posto em contraste com 

a ideia de determinado grupo, identificado como “os libertinos e os levianos modernos”, para o 

qual o amor seria um “sentimento extravagante”, o que entendemos ser sinônimo de um 

sentimento desviante em relação à ordem social. Depreende-se que esse grupo veria um 

confronto entre mundo íntimo (sentimento amoroso) e sociedade e, nesse sentido, mostraria 

descrença em relação às instituições sociais. Sendo assim, seria possível imaginarmos que tal 

grupo seria uma referência aos românticos, se nos recordarmos de que, para Bocaiúva, os 

românticos teriam inoculado tal descrença nos jovens.126 

 Associando-se à possibilidade de conexão harmônica entre as esferas individual, social 

e divina, o casamento por amor seria um benefício. Porém, a harmonia vinculada a essa forma 

de união teria como ameaça a possibilidade de que a mulher não administrasse adequadamente 

seus afetos, não subordinando sua sexualidade à constituição da família, o que afetaria o 

embasamento do mundo social. Pode-se dizer que a desarmonia resultante dessa insubordinação 

seria “ilustrada” pelo caso de Clemência. Ressalte-se a semelhança desse quadro com o que se 

apresenta em O que é o casamento?, peça na qual o casamento também é visto como positivo, 

                                                           
126 Ver a introdução da segunda parte. 
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por envolver a ligação das três esferas referidas, podendo ser perturbado pelo não regramento 

das paixões, que levaria ao risco de que a mulher se relacionasse fora do casamento.  

 

V.3 – Mais aproximações entre o teatro realista e a prosa machadiana: questões associadas 

ao debate sobre o casamento eletivo 

 

Vimos que, tanto em O que é o casamento?, de José de Alencar, quanto em A família, 

de Quintino Bocaiúva, colocam-se, dentre os problemas vinculados ao casamento por eleição 

dos cônjuges: a moderação dos afetos na vida conjugal e a possibilidade de que o homem se 

mantivesse celibatário. Na peça de Bocaiúva, tange-se ainda a questão de que os filhos 

pudessem escolher consortes pobres. Essas três discussões também se fazem presentes na prosa 

machadiana aqui abarcada, como retomaremos a seguir. 

 

Sobre o celibato 

 

 Em O que é o casamento?, apresenta-se, como questão que poderia levar um homem a 

não querer aderir ao casamento, o temor de que a vida conjugal fosse intranquila, a partir de 

duas perspectivas: a de que o exercício cotidiano do amor talvez demandasse atenção excessiva, 

ou, pelo contrário, a de que os cônjuges poderiam ter caracteres tão díspares que se repeliriam, 

ficando em permanente estado de guerra. Esses argumentos são rebatidos, defendendo-se a 

assunção do casamento pela ideia de que o matrimônio, em vez de desassossego, traria paz. Em 

A família, Clemência afirma ao filho que um homem não poderia e nem deveria permanecer 

solteiro, acreditando que a passagem do tempo imporia a necessidade do matrimônio, no qual 

o homem encontraria a “tranquilidade doméstica”, com a constante companhia daqueles que o 

amariam. 

 Nesse quadro, podemos dizer que, nas duas peças, busca-se combater o celibato, sob a 

premissa de que o casamento traria paz. O celibato é um problema central de Ressurreição, 

primeiro romance de Machado de Assis, mas, nessa obra machadiana, o assunto é tratado em 

chave psicológica: atribui-se a recusa de Félix ao matrimônio à fraqueza do caráter do 

personagem. A propósito, é interessante observarmos que, nas peças realistas brasileiras, por 

vezes encontramos a percepção de que as mulheres teriam uma debilidade provinda da natureza, 

enquanto, em Ressurreição, tributa-se essa característica a um homem, mas em situação de 

excepcionalidade.  
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De todo modo, Ressurreição, como as peças mencionadas, também promove uma 

oposição ao celibato e a valorização do casamento, que é considerado, no romance machadiano, 

um benefício inquestionável, sendo a felicidade de personagens casados “atestada” na obra, ao 

passo que Félix é condenado à infelicidade por ter ficado solteiro. Ressurreição também vincula 

o matrimônio a uma vida pacífica, colocando a paz doméstica como um dado de sucesso dos 

casamentos de Clara e de Dona Matilde (embora essa paz tenha sido conquistada a custo da 

postura passiva de Clara, e da “cegueira” de Dona Matilde, em relação às traições de seus 

maridos).  

 

Sobre a classe social dos pares 

 

 Considerando-se os conflitos desenvolvidos no conto “A pianista”, de Machado de 

Assis, podemos dizer que a obra discute a possibilidade de que os filhos, pautando-se pelo 

sentimento amoroso, escolhessem pretendentes de classe social inferior à esperada por seus 

pais. Lembremo-nos de que, nas peças Um casamento da época, História de uma moça rica e 

Cancros sociais (abordadas no capítulo IV), os pais contrariam a disposição amorosa de suas 

filhas, para lhes imporem maridos ricos. Já Tomás, de “A pianista”, consegue se casar com a 

moça pobre por quem se apaixonara, mesmo à revelia do pai, e, ao final do conto, oferece-se 

uma solução pela qual o pai consegue aceitar a escolha de Tomás: Tibério entende que seu 

dever paterno seria compreender os sentimentos do filho e acolhê-lo.  

 O debate sobre a possibilidade de que os filhos tivessem inclinação amorosa a um 

pretendente pobre é colocado em A família, porém, na peça, Clemência e Pedro, diferentemente 

do Tibério do conto machadiano, não se dispõem a se interpor à vontade dos filhos, dado que, 

na concepção de ambos, a felicidade conjugal dependeria do amor. Além disso, considerando 

que seu filho elegera como noiva uma moça mais pobre, Clemência expressa a ideia de que a 

pobreza seria contornável, na medida em que o homem pudesse trabalhar. Pensamento 

semelhante, aliás, pode ser atribuído a Tomás, de “A pianista”, dado que o personagem não 

teme por sua situação financeira no casamento com Malvina, pois conta com um emprego 

público.  
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Sobre o amor conjugal 

 

 A preocupação com a afetividade no decorrer da vida conjugal é mais um dos problemas 

colocados em “A pianista”. O narrador do conto reconhece que o amor, elemento que 

idealmente fundamentaria o casamento eletivo (defendido na obra), poderia arrefecer durante o 

casamento, mas aposta em que a diminuição da intensidade amorosa não ofereceria riscos à 

sustentação do matrimônio, argumentando que o sentimento remanescente seria o bastante para 

“dar luz ao lar doméstico”.  

 No primeiro romance machadiano, Ressurreição, o problema do abrandamento dos 

afetos na vida conjugal é abordado em relação a Dona Matilde e seu marido, o coronel Morais, 

visto que, segundo o narrador, o casal teria sabido substituir os “fogos da paixão” por laços 

mais brandos (o sentimento de confiança e a estima), o que teria rendido a eles uma união 

marcada pela “santa paz”. Assim, se, em “A pianista”, o abrandamento dos afetos é visto como 

operação que não traria perigo ao matrimônio, em Ressurreição, sugere-se que a moderação 

afetiva chegaria até a ser um dos suportes do casamento, pois o manteria em reino pacífico. 

 A questão da intensidade da vida sentimental no matrimônio ainda aparece, em 

Ressurreição, associada à trajetória de Lívia. Segundo a personagem, seu primeiro casamento 

fora insatisfatório porque ela e o marido tinham concepções diversas do amor, sendo o 

desentendimento relacionado à carga emocional que cada um atribuía ao sentimento: a moça 

imaginava que o amor a levaria a viver em estado de êxtase, enquanto seu marido acreditava 

que o amor, nas palavras de Lívia, seria “um sentimento moderado, regrado, um pretexto 

conjugal”. Lívia, contudo, admitia que ambos talvez tivessem errado, do que se depreende que 

a personagem passara a crer que ela e o marido poderiam ter incorrido, respectivamente, em 

excesso sentimental e excesso de frieza, de modo que teriam sido capazes de manter um 

casamento mais bem-sucedido se tivessem encontrado um equilíbrio para essas duas 

tendências.  

 Em Iaiá Garcia, Machado de Assis também aborda o tema da vida sentimental no 

casamento, em perspectiva distinta das anteriores. No romance, Estela refuta sua paixão pelo 

rico Jorge, devido às diferentes posições sociais de ambos, casando-se com Luís para sufocar 

seus sentimentos. Esse comportamento é atribuído ao orgulho da personagem, em nome do qual 

ela teria sido conduzida a “improdutivas” considerações de classe. Em sintonia com essa ideia, 

a união de Estela com Luís é vista com ressalvas, pois, de acordo com o discurso do narrador, 

o casamento ideal para a moça teria primeiro se pautado pelo “fogo” da paixão, para depois 

chegar a sentimentos repousados – discurso cuja consequência seria a de que o melhor para 
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Estela teria sido aceitar o cortejo de Jorge. Nesse quadro, o romance invoca o debate sobre a 

intensidade do amor conjugal sob ótica inversa à dos textos acima mencionados, enfocando não 

o abrandamento dos afetos ou a necessidade de moderá-los no casamento, mas a necessidade 

de que existissem afetos mais intensos no início da união – desde que posteriormente 

“controlados” –, como condição de êxito matrimonial. 

 Nos termos em que aparece em “A pianista” e Ressurreição, o problema da afetividade 

no casamento tem parentesco com a discussão acerca do tema colocada em O que é o 

casamento? e A família, representadas alguns anos antes das publicações dos referidos textos 

machadianos. Nas duas peças, discute-se a vida sentimental no decorrer do casamento, estando 

esse debate relacionado a uma preocupação com o sucesso do matrimônio. 

 Como visto, em O que é o casamento?, Isabel sugere que, no início da vida conjugal, 

não tivera suas expectativas amorosas atendidas, temendo que essa situação pudesse conduzi-

la ao adultério. A insatisfação de Isabel teria resultado do contraste entre as emoções 

romanescas que a personagem esperava encontrar no casamento e o cotidiano conjugal com um 

marido que se afigurara a ela prosaico e reservado. Assim, Isabel teria enfrentado o choque 

entre sua perspectiva de vivenciar um amor mais “emocional” e a experiência afetiva mais 

“árida” que o matrimônio lhe propiciara, à semelhança do que Lívia, do romance machadiano 

Ressurreição, relata ter lhe ocorrido no casamento. 

 Porém, enquanto Lívia não conseguira solucionar o dilema, como indica seu balanço 

negativo do consórcio – a personagem crê que ela e o marido tiveram posturas equivocadas em 

relação ao matrimônio –, Isabel adotara uma solução pela qual encontrara contentamento 

afetivo no casamento, ao voltar seus afetos para a família, e não para o desejo de satisfação 

individual, disso resultando um sentimento que teria dado serenidade à personagem. Esse ponto 

de vista ressoa no de Miranda, marido de Isabel, pois ele defende que a vida matrimonial traria 

um estado de espírito pacífico, na medida em que o casamento propiciaria o repouso das 

paixões, fundando-se nos brandos laços da estima, do respeito mútuo e da confiança. Ou, ainda, 

conforme as ideias de Miranda, sabendo administrar seus afetos, o casal encontraria a paz que 

garantiria o sucesso do matrimônio. É notável que, em Ressurreição, encontremos discurso tão 

semelhante a esse, considerando-se que Dona Matilde e o coronel Morais teriam obtido êxito 

em sua união pelos mesmos princípios a que O que é o casamento? atribui o sucesso 

matrimonial, postos até sob os mesmos termos empregados por Miranda: Dona Matilde e o 

coronel moderaram suas “paixões”, vivendo da “confiança” e da “estima”, e assim 

conquistando “paz”.  
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 O abrandamento dos afetos no casamento é também tematizado em A família. No texto 

de Bocaiúva, entende-se que a “paixão dos amantes”, no decorrer do casamento, seria 

substituída por um sentimento menos “fogoso” e “entusiasta”, mas tão “forte” e “santo” quanto 

o primeiro. Insinua-se que os homens já estariam preparados para essa substituição dos afetos, 

mas precisariam orientar suas esposas a entrarem na mesma sintonia, do contrário, haveria o 

risco de que as mulheres se inclinassem ao adultério, ameaçando a família.  

 Podemos dizer que o debate sobre a vida sentimental no casamento, tanto na peça de 

Alencar quanto na de Bocaiúva, tem como ponto fundamental a ideia de que as afeições se 

subordinariam à manutenção do matrimônio. Em O que é o casamento?, advoga-se a 

administração dos afetos em nome da paz matrimonial. Em A família, pressupõe-se, 

primeiramente, que a finalidade do amor seria a constituição da família (lembremo-nos, a 

propósito, de que, no conto machadiano “O anjo das donzelas”, o amor também é visto em 

função do casamento, considerando-se que, para o narrador da história, a imagem “correta” do 

sentimento teria levado a personagem Cecília a se casar). Além disso, a peça de Bocaiúva indica 

a maneira de se enfrentar uma presumida moderação dos afetos na vida conjugal sem prejuízo 

do casamento. 

A perspectiva de que os afetos estariam subordinados à preservação da família está de 

acordo, em O que é o casamento? e A família, com o valor atribuído à instituição nessas obras, 

pois, nelas, admite-se que a família organizaria a vida humana, dado que, promovendo a 

reprodução, conferiria sentido à existência individual, atenderia aos desígnios de Deus e seria 

útil à sociedade. Nesse viés, é possível aproximarmos as visões de mundo subjacentes a essas 

peças e à prosa de Machado de Assis abarcada na primeira parte do trabalho, mais 

particularmente no que diz respeito aos romances do autor. Isso porque, em todas essas 

produções, encontramos a crença de que interesses individuais e sociais convergiriam, estando 

o universo familiar associado a essa convergência: nas peças, entende-se que a confluência dos 

interesses individuais e sociais ocorreria dentro do campo familiar (e englobaria o plano divino), 

enquanto, nos romances machadianos, o casamento é posto como elemento mediador do ajuste 

entre expectativas individuais e sociais.  

Tal possibilidade de ajuste parte da premissa de que as instituições e padrões 

hegemônicos da sociedade seriam benéficos para os indivíduos, sendo essa também a premissa 

de O que é o casamento? e A família, conforme suas representações das instituições que dão 

título às peças.  Recuperemos como se representam as instituições e normas sociais nos quatro 

romances primeiros machadianos, conforme as leituras aqui propostas. 
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Em Ressurreição, primeiro romance de Machado de Assis, o casamento é elogiado – à 

semelhança do que ocorre nas peças supracitadas –, sendo tido como benefício natural, e âmbito 

em que o herói, se não fosse um homem extravagante, teria coroado a coincidência de sua vida 

íntima com critérios de sucesso social, pela qual teria obtido a felicidade. No segundo romance 

de Machado de Assis, A mão e a luva, o casamento da protagonista marca seu êxito em alcançar 

a coincidência não conquistada pelo herói de Ressurreição. No romance subsequente do autor, 

Helena, advoga-se que o cumprimento de preceitos sociais, como a assunção do matrimônio, 

traria reconhecimento e amparo aos indivíduos, a partir de uma história trágica engendrada por 

relações fora do casamento, que poderiam ter culminado em incesto – ressalte-se, a propósito, 

a semelhança desse esquema de enredo com o da peça A família. Finalmente, em Iaiá Garcia, 

assume-se que a sociedade – mais propriamente, o círculo de elite retratado no romance – seria 

receptiva em relação a todos que se propusessem a atender a suas expectativas, sendo “prova” 

disso a felicidade que Iaiá, esforçando-se para “superar” a diferença de classe em relação ao 

marido, teria obtido em seu casamento.  

 

*** 

 

Em linhas gerais, o trabalho com a prosa de Machado de Assis das décadas de 1860 e 

1870 e com algumas peças do repertório realista brasileiro, que teve como eixo de análise o 

tratamento de problemas relativos à família, evidenciou, como alguns pontos centrais que 

existem em comum entre essas produções machadianas e teatrais: a presença de debates sobre 

duas formas de matrimônio concorrentes à época, desenvolvidos em duas direções, na de uma 

crítica ao casamento por arranjo, de perfil patriarcal, e na de uma defesa do casamento eletivo, 

em moldes burgueses; a problematização do excesso imaginativo, tendência que é criticada, 

requisitando-se uma visão mais prática do mundo; e a preocupação com a assunção e a 

manutenção do casamento, vinculada a uma perspectiva positiva das instituições e padrões 

hegemônicos da sociedade.  

Saindo do campo temático, reiteremos que o tom didático-moralizante, subjacente às 

peças do teatro realista, também pautou muitos dos textos de Machado de Assis abordados, 

sendo esse tom usualmente determinado, em ambos os casos, pela intervenção de uma figura 

de autoridade responsável pela avaliação das situações (o raisonneur, nas peças, e o narrador, 

nas obras machadianas). Sublinhe-se, porém, que, na década de 1870, Machado de Assis 

começou a produzir contos de tendência menos sentenciosa. 
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É importante considerarmos que, na fase inicial de suas produções em prosa, Machado 

de Assis vinha acompanhando os desenvolvimentos da introdução da estética teatral realista no 

Brasil. Nesse contexto, e diante das confluências encontradas em relação aos contos e romances 

machadianos e às peças de filiação realista aqui explorados, seria possível admitirmos que o 

tratamento de alguns temas e certas tendências ideológicas presentes na prosa de Machado de 

Assis relativa a nosso recorte poderiam ter tido inspiração no cenário do teatro realista que se 

constituía, à época, no Brasil.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na primeira parte do trabalho (“Ordem familiar em Machado de Assis”), propusemos a 

leitura de alguns contos publicados por Machado de Assis ao longo das décadas de 1860 e 1870 

e dos quatro romances iniciais do autor. As análises tiveram como enfoque a abordagem de 

aspectos da ordem familiar nessas obras. No primeiro capítulo, indicamos que, em seus contos, 

Machado de Assis criticou as uniões por arranjo paterno, típicas do universo patriarcal, e 

defendeu o casamento por escolha dos filhos, em conformidade com os ideais da burguesia 

emergente à época, mas buscando preservar a autoridade dos pais. No segundo capítulo, 

assinalamos que o tema do casamento também esteve associado, em contos de Machado de 

Assis, a uma discussão literária, a partir da qual se requisitava uma literatura mais voltada para 

a vida prática, em contraste com paradigmas literários então vigentes, que estimulariam a 

imaginação. No terceiro e último capítulo da parte I, dedicamo-nos aos romances machadianos 

pertinentes a nosso recorte, argumentando que, nessas obras, o casamento aparece em função 

de um debate sobre as relações entre indivíduo e sociedade, entendendo-se que mundo interno 

e mundo social seriam convergentes, a partir da premissa de que as instituições hegemônicas 

da sociedade seriam positivas.  

 De acordo com a proposta inicial de pesquisa, tendo-se explorado o tema da ordem 

familiar no interior da prosa machadiana – tarefa realizada na primeira parte da tese –, seria 

empreendida uma comparação dos textos de Machado de Assis com obras de outros autores 

contemporâneos, com o intuito de se conferir maior inteligibilidade às questões levantadas nos 

textos machadianos. Seguindo a metodologia referida na “Introdução”, restringimo-nos a 

cotejar as produções de Machado de Assis com peças brasileiras do teatro realista. Assim, 

selecionamos algumas obras teatrais concernentes a esse recorte, a respeito das quais há indícios 

de que pertenciam ao repertório de Machado de Assis (de modo geral, foram comentadas pelo 

autor), e nas quais problemas relativos à família adquirem relevo. Fizemos uma leitura dessas 

peças na parte II do trabalho (“Ordem e desordem familiar no teatro realista brasileiro”), na 

qual também apontamos alguns elementos comuns aos textos machadianos estudados e às peças 

lidas, sugerindo, a partir disso, que Machado de Assis pode ter se inspirado em aspectos do 

teatro realista na composição de sua prosa.   

 Um fato relevante a ser recuperado é o de que Machado de Assis não produziu peças de 

filiação realista, embora tenha sido entusiasta dessa estética, tal como se pode observar, por 

exemplo, na seguinte declaração do autor: “O Asno morto pertence á escola romantica e foi 
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ousado pisando a scena em que tem reinado a escola realista. Pertenço a esta ultima por ser 

mais sensata, mais natural, e de mais iniciativa moralizadora e civilizadora” (ASSIS, 1946, v. 

30, p. 30). Não é impossível que a avaliação de Quintino Bocaiúva sobre comédias 

machadianas, requisitada pelo próprio Machado de Assis, tenha indisposto o autor a escrever 

peças longas e reflexivas, características do teatro realista, dado que Bocaiúva foi severo: “As 

tuas comédias são para serem lidas e não representadas. Como elas são um brinco de espírito 

podem distrair o espírito. Como não têm coração não podem pretender sensibilizar a ninguém” 

(FARIA, 2008, p. 314). De toda maneira, se assumirmos que Machado de Assis se inscreveu 

em debates presentes no teatro realista brasileiro em sua prosa, o escritor não teria deixado de 

dialogar com esse teatro em seu universo ficcional. 

 A segunda parte da tese foi dividida em dois capítulos. No capítulo IV, exploramos 

especialmente as peças Um casamento da época, de Constantino do Amaral Tavares, e História 

de uma moça rica, de Pinheiro Guimarães, nas quais se discute a insatisfação feminina em 

casamentos por arranjo paterno. Também abordamos as peças As asas de uma anjo, de José de 

Alencar, considerando que o texto enfoca a prostituição, situação na qual culmina o casamento 

malsucedido da heroína de História de uma moça rica; e Cancros sociais, de Maria Ribeiro, 

levando em conta que a peça coloca em pauta o divórcio, tema discutido por Machado de Assis 

em sua leitura de Um casamento da época. No capítulo V, ativemo-nos a duas peças que fazem 

apologia ao casamento eletivo: O que é o casamento?, de José de Alencar, e A família, de 

Quintino Bocaiúva. 

 Tendo em vista esse conjunto, observamos que a preocupação com a constituição dos 

casamentos no Brasil fez-se presente tanto nas peças realistas nacionais quanto na prosa 

machadiana estudada, sendo esse um problema importante no universo social contemporâneo 

a essas obras, na medida em que se vivenciava no país, à época, uma transição de paradigmas 

familiares. De maneira geral, nas peças e nos textos de Machado de Assis em que se aborda 

essa questão, assume-se um posicionamento em favor da modernização do modelo matrimonial, 

na medida em que se promove, em tais obras, uma crítica ao casamento por desígnio paterno, 

característico do “velho” mundo patriarcal, e/ou a defesa do casamento por escolha, modelo 

alinhado aos princípios da burguesia em ascensão nas cidades brasileiras do período. 

 Além da proposição desse debate, caro ao tema da pesquisa, indicamos outros pontos 

que encontramos tanto em peças quanto em textos machadianos aqui explorados: a crítica ao 

excesso imaginativo e o incentivo à adoção de uma visão prática do mundo; a defesa de 

instituições e padrões hegemônicos da sociedade, no que se inclui uma exaltação do casamento; 

e o recurso ao tom didático-moralizante (que, na obra de Machado de Assis, ao menos em 
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relação aos contos, foi se diluindo ao longo da década de 1870). No que tange ao teatro, 

poderíamos dizer que esses elementos estão em sintonia com a concepção utilitária da arte 

adotada pelos dramaturgos realistas, pois a esses tópicos subjazem as ideias de que a arte teria 

como funções ensinar, moralizar; contribuir para o “progresso” da sociedade, pela discussão de 

temas contemporâneos (como a modernização da família); e cooperar com a manutenção da 

ordem social, podendo auxiliar os indivíduos a se adequar à vida prática, e promover a crença 

nas instituições e normas da sociedade. 

 Considerando-se que os aspectos comuns a peças e obras machadianas estudadas, acima 

sinalizados, associam-se a uma preocupação com o mundo social e prático, seria possível 

imaginarmos que Machado de Assis tenha se inspirado no teatro realista – conforme viemos 

argumentando – para buscar compor uma prosa baseada no ideal de literatura voltada para a 

vida prática que, como sugerimos no segundo capítulo, o autor requisitou em alguns de seus 

contos. Poderíamos entender que uma literatura dessa natureza seria ainda novidade no universo 

da prosa do período, se assumirmos, de acordo com a perspectiva depreendida do conto 

machadiano “Astúcias de marido”, que o leitor precisaria ser convocado para um tal modelo de 

literatura mediante a quebra de seus antigos paradigmas literários.   

 Admitindo-se que essa nova literatura remeteria ao universo do realismo teatral, 

poderíamos chamá-la, nesse sentido, de “literatura realista”. Sendo assim, caberia concluirmos 

que, dentro do espaço temporal abarcado na pesquisa, Machado de Assis procurou se opor a 

padrões literários então consolidados, aos quais atribuía a incitação de uma sensibilidade 

fantasista, tencionando construir uma prosa “realista”, no sentido do termo aqui determinado, 

sob estímulo do realismo teatral. Ressaltemos, a propósito, que Hélio de Seixas Guimarães 

(2004) identificou na obra machadiana a presença de uma ruptura de pressupostos literários 

românticos, a partir dos quais Machado de Assis prepararia os leitores para paradigmas 

literários realistas. 

 É importante situarmos esse debate acerca da ideia de “realismo” em relação à obra 

machadiana. De maneira geral, a crítica do século XX, percebendo um descompasso entre as 

primeiras produções ficcionais de Machado de Assis e as obras publicadas pelo escritor a partir 

de Memórias póstumas de Brás Cubas (1880), dividiu a obra machadiana em dois momentos, 

entendendo que o segundo, inaugurado pela publicação do romance citado, se distinguiria do 

primeiro por sua feição mais “realista”, ou menos “romântica”.127 

                                                           
127 O breve panorama que se segue sobre a crítica machadiana foi baseado em discussões estabelecidas em 
minha dissertação de mestrado (HERANE, 2011). 
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Para José Veríssimo, por exemplo, a “segunda maneira” de Machado de Assis – tal 

como designa – seria “a primeira com o romanesco de menos e as tendências críticas de mais”. 

Na concepção do crítico, a preocupação filosófica com questões vividas pelos homens pautaria 

toda a produção de Machado de Assis. Porém, os textos da “primeira maneira” machadiana 

teriam o que Veríssimo entende por teor mais “romanesco”, ou seja, seriam mais emocionais. 

Isso reduziria a capacidade reflexiva, vinculada à potencialidade crítica, dessas obras, e, assim, 

sua universalidade. O teor crítico mais apurado, que apareceria nas obras machadianas 

posteriores na forma de ironia, estaria associado a uma verve “realista”, pois, conforme 

Veríssimo: “Nos livros que se seguiram [aos quatro primeiros romances machadianos] é fácil 

notar como a emoção é, diríeis, sistematicamente recalcada pela ironia dolorosa do sentimento 

realista de um desabusado” (VERÍSSIMO, 1976, p. 157). 

 Do ponto de vista de Alfredo Pujol (2007), o critério distintivo do que ele chama de 

“fases” machadianas seria o tom empregado nas obras de Machado de Assis. Segundo o 

biógrafo e crítico, nos textos da “primeira fase”, encontraríamos um “humorismo faceto”, que 

provocaria apenas um leve desconcerto (não chegaria a ferir a epiderme, nos termos de Pujol), 

enquanto, nas produções posteriores de Machado de Assis, predominaria um humorismo 

amargo, dissolvente. Assim, as obras da “segunda fase” machadiana dissipariam o idealismo 

atribuído por Pujol aos textos da “primeira fase”, ao qual o crítico associa a presença de traços 

românticos nessas publicações.  

 À semelhança de Pujol, mas tendo em vista questões diversas, Lúcia Miguel Pereira 

(1988) também assumiu que as obras iniciais de Machado de Assis teriam caráter romântico. 

Para Pereira, Machado de Assis teria se prendido a convenções românticas ao compor esses 

textos, em vez de neles expressar seus próprios sentimentos, disso resultando que faltaria a tais 

produções a originalidade que as obras “maduras” de Machado de Assis, mais espontâneas, 

teriam. A crítica vincula esse “convencionalismo” a dados biográficos, a saber: a timidez 

atribuída a Machado de Assis, que teria levado o escritor a ter receio se expor demais em seus 

primeiros textos, recorrendo a artifícios literários; e a felicidade que Machado de Assis teria 

vivido no princípio de seu casamento, em função da qual o autor não teria tido a necessidade 

de desabafar com os leitores, podendo “isentar-se” em suas composições. 

 Em análise de perspectiva sociológica, também Roberto Schwarz pautou suas reflexões 

sobre a obra machadiana no entendimento de que existiriam dois momentos distintos na obra 

de Machado de Assis. Podemos depreender das ideias de Schwarz, em Ao vencedor as batatas 

(2012), que essa distinção estaria vinculada ao potencial de crítica social, associado ao teor de 

realismo, que estaria presente nas produções de cada um desses momentos.  
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 Atenhamo-nos às relações estabelecidas por Schwarz, considerando-se que o autor se 

focou na produção romanesca de Machado de Assis. De acordo com Schwarz, o modelo do 

romance realista europeu teria sido importado para a literatura brasileira oitocentista, sem que, 

contudo, fosse condizente com a situação nacional. Para o crítico, a literatura europeia do 

período seria produção cultural de um mundo burguês, de modo que, no enredo do romance 

europeu, seriam desenvolvidos conflitos da ordem social liberal, como o choque do princípio 

de liberdade individual com a carreira social e a força dissolvente do dinheiro. Porém, no Brasil, 

as ideias liberais seriam uma importação, não descrevendo nem na aparência as relações 

personalistas e não igualitárias da sociedade brasileira.  

 Centrando-se em problemas do universo patriarcal brasileiro – diferentemente do que 

teria ocorrido em Senhora (1874), de José de Alencar, romance no qual, segundo Schwarz, 

apenas os personagens periféricos viveriam conflitos locais –, os primeiros romances de 

Machado de Assis revelariam ceticismo quanto ao cabimento das ideias liberais no Brasil. Esse 

seria um primeiro movimento crítico, que colocaria a obra machadiana em sintonia com a 

tendência crítica do realismo europeu.  

Mas, para que se produzisse um realismo brasileiro plenamente desenvolvido, ou seja, 

plenamente crítico, seria necessário um segundo movimento de crítica, em relação às práticas 

sociais nacionais. Ainda conforme Schwarz, essa tarefa não teria sido levada adiante nos 

primeiros romances de Machado de Assis, pois tais obras trariam uma visão idealizada das 

relações sociais vividas pelos personagens submetidos a relações de favor, típicas do universo 

patriarcal brasileiro, afim de preservar a dignidade desses sujeitos. Contudo, como Schwarz 

desenvolve no artigo “A viravolta machadiana” (2004), a partir de Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, Machado de Assis teria mudado a perspectiva de suas narrativas, passando a identificá-

las ao ponto de vista do opressor – e não mais ao do oprimido, como teria feito em seus 

romances iniciais –, o que não permitiria mais que suas obras apresentassem uma visão 

idealizada do funcionamento social brasileiro. Com isso, Machado de Assis teria aberto campo 

para a exposição dos problemas da sociedade brasileira oitocentista em seus textos, de maneira 

que, depreende-se, teria alcançado a dimensão crítica que marcaria o romance realista europeu.  

 O importante a ressaltarmos é que o debate sobre o “realismo” em Machado de Assis 

esteve atrelado à divisão das produções do escritor em fases, estando essa cisão ancorada em 

uma leitura do todo da obra ficcional machadiana, à luz de questões internas a esse conjunto 

(ainda que tais questões possam também se referir a parâmetros externos, como, pensando-se 

na leitura de Roberto Schwarz, a noção de realismo no contexto da produção romanesca 

europeia). Em contrapartida, apropriamo-nos do termo “realismo” não para refletirmos sobre 
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as continuidades e descontinuidades relativas ao conjunto da obra machadiana, mas para 

remetermos a uma proposta literária pela qual Machado de Assis, no período abrangido nesta 

pesquisa, posicionou-se em relação a concepções literárias existentes em seu entorno.  

 Reiteremos que, de acordo com nossa argumentação, Machado de Assis requisitou, em 

alguns de seus contos, uma literatura mais voltada para a vida prática, cuja sensibilidade se 

oporia à de uma literatura então estabelecida, que promoveria o estímulo da imaginação. 

Entendendo que o escritor pode ter buscado compor uma prosa de acordo com esse ideal 

literário tendo em vista aspectos do realismo teatral no Brasil, chamamos essa literatura 

pragmática, reivindicada nos contos machadianos, de “realista”. É conveniente enfatizarmos, a 

propósito, que, embora tenhamos nos restringido a propor associações entre a prosa de Machado 

de Assis e peças realistas de autores nacionais, devido às especificidades brasileiras do universo 

familiar representado nesses textos, a “escola realista” de teatro – nos termos do próprio 

Machado de Assis – constituiu-se no Brasil a partir dos paradigmas do realismo teatral francês, 

de maneira que, ao assumirmos que Machado de Assis se inspirou no cenário realista local, 

consequentemente postulamos sua filiação também a um universo estético europeu. 

 Argumentamos que a preocupação com o mundo prático, que pautaria essa literatura 

“realista” demandada nos contos de Machado de Assis, manifesta-se na prosa estudada do autor 

por meio de elementos, também presentes em peças realistas aqui abarcadas, como a crítica ao 

excesso imaginativo, o debate sobre a modernização da família, e a visão positiva das 

instituições hegemônicas da sociedade. No que toca ao teatro realista, esse último aspecto, ao 

menos conforme a perspectiva de Quintino Bocaiúva,128 seria um contraponto à visão de mundo 

romântica, que teria incutido nos jovens um ceticismo em relação às instituições sociais. 

 Por considerarmos que teria substrato ideológico semelhante ao indicado por Bocaiúva, 

entendemos que o tratamento positivo conferido às instituições seria um dado “realista” dos 

textos machadianos relativos a nosso recorte. Retomemos, contudo, que essas mesmas 

produções129 foram consideradas pouco realistas pela crítica, em leitura diacrônica da obra de 

Machado de Assis, e a partir de outras concepções de realismo, tendo-se como critério 

determinante justamente a percepção de que haveria, em um sentido geral, uma maior 

positividade nas obras machadianas anteriores a Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 

contraste com o tom mais negativo das posteriores.  

                                                           
128 Ver introdução da segunda parte da tese. 
129 Na introdução da tese, ressaltamos as opções metodológicas que nos levaram a analisar a prosa de Machado 
de Assis dentro do período coincidente com o que a crítica denominou “primeira fase” do escritor.  
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Podemos admitir que, para Veríssimo, a carga emocional traria um tom mais positivo 

para as obras da “primeira maneira” de Machado de Assis, pois a essa emocionalidade se 

contraporia a ironia “dolorosa” do sentimento realista que caracterizaria a “segunda maneira” 

machadiana. Para Pujol, a “primeira fase” de Machado de Assis teria um “humorismo faceto”, 

que estaria associado a um idealismo romântico, dissipado pelo “humorismo amargo” da 

“segunda fase”.  

 Tendo-se em vista que estamos abordando o tom positivo na prosa inicial machadiana 

em relação ao mundo social, a discussão de Roberto Schwarz está mais afinada com nossa 

reflexão. De acordo com as ideias de Schwarz, os primeiros romances de Machado de Assis 

trariam uma visão idealizada das relações de favor, características da sociabilidade patriarcal 

oitocentista, enquanto os romances posteriores propiciariam uma percepção crítica dessas 

práticas, adquirindo a força crítica do romance realista europeu. Assim, os romances iniciais 

machadianos não ensejariam a emergência de conflitos sociais na trama, o que se deveria não 

só ao tratamento idealizado das relações de favor, mas a um princípio geral de conformidade à 

ordem social, moral e familiar presente nessas obras.  

Nesse quadro, depreende-se, tais romances trariam uma visão positiva das instituições 

e normas sociais, na medida em que não as colocaria como problemáticas. Argumentamos, 

contudo, que a crença nas instituições poderia ser tida como uma sensibilidade “realista” dentro 

de determinado universo ideológico do século XIX, ao qual Machado de Assis esteve 

vinculado. De qualquer modo, não deixemos de observar que a preocupação com a vida social 

é marca das obras machadianas como um todo, por mais diversas que possam ter sido as 

referências e as perspectivas do autor ao longo de seu percurso literário. 
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ANEXO 

 

  

Peça: Um casamento da época130 

 

[fl.1] 

 

[licença de representação: 

Pode representar-se em qualquer dos teatros desta Capital 

Rio de Janeiro, 12 de abril, 1862 

Doutor Duque Estrada, V.P. 

Visto, 6 de maio de 1862 

assinatura] 

 

 

Um casamento da época  

 
drama em cinco atos 

 

por 

 

Constantino do Amaral Tavares 

 

[rasurado: natural da Bahia] 

 
 

 

 

Representada pela primeira vez no teatro do Ginásio do Rio de Janeiro, em maio de 1862 

 

 

[fl.2] 

 

Personagens 

         

O brigadeiro Sepúlveda  48 anos Pedro Joaquim 

Carlos     27 anos Gonçalves 

Moncorvo    32 anos Reis 

                                                           
130 O manuscrito da peça consta do acervo da Fundação Biblioteca Nacional, instituição à qual agradeço por ter 
me permitido consultar a obra. Referência completa do documento: FUNDAÇÃO Biblioteca Nacional, Fundo 
Manuscritos, Documentos Literários e iconográficos, 19,01,040 nº002. Realizei a transcrição integral do 
manuscrito, com grafia atualizada, para facilitar sua utilização na tese, sem pretensão de precisão paleográfica. 
A pontuação foi mantida conforme o texto original (com a exceção das rubricas, cuja pontuação foi padronizada). 
O documento original (que está incluído no interior de um caderno maior) não estava numerado, de modo que 
lhe atribuí ordenação em fólios, iniciando pelo fl.1, para melhor organização da transcrição.  
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Eduardo    28 anos [Amoedo] Pimentel 

Henrique    28 anos Freitas 

Elvira     20 anos Adelaide 

Clotilde    24 anos Júlia [ilegível] 

Baronesa de São João   47 anos Clélia 

Viscondessa de Campinas  42 anos Clotilde 

Joana      19 anos [ilegível] Lima 

       N.N. 

Uma menina de 5 para seis anos – Criados  

 

A cena passa-se no Rio de Janeiro nos anos de 1844 a 1850. 

Ob. As idades referem-se ao 1º ato. 

 

 

[fl.3] 

 

Ato 1º 

(ano de 1844) 

 

Sala em casa do brigadeiro. Duas portas à direita correspondendo a do 1º plano ao interior; a 

do 2º à sala de espera; duas janelas à esquerda; porta ao fundo, comunicando para a sala de 

visitas: sofás, consolos, cadeiras etc. 

São cinco horas da tarde: o dia principia a declinar. 

 

Cena 1ª 

Elvira e a baronesa 

 

Elvira – (encostada a uma janela, contemplando meditativa a tarde e falando à baronesa, que 

um pouco mais afastada olha também da janela para fora) Não tarda soar a hora, em que 

arrastada por meu pai irei aos pés do altar proferir um juramento sacrílego. 

[fl.3v.] Baronesa – E que hás de fazer? Teu pai pede-te... 

Elvira – Meu pai não me pede. Obriga-me. 

Baronesa – Não diga isso, porque, se ele te ouvisse, havia de doer-se e seria mau que fosses tu 

quem lhe procurasse dissabores. 

Elvira – (recolhendo-se da janela) Porém, madrinha, ignora porventura meu pai que aborreço 

o homem, a quem me quer unir? Não lho teria dito mil vezes?... Mas é impossível que eu diga 

que sim, quando o padre exigir o juramento fatal! 
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Baronesa – Estás louca, Elvira? Queres dar um escândalo público? Não te lembras das calúnias 

de que infalivelmente serás vítima? 

Elvira – Porém, meu Deus! que hei de então fazer? Vivo no meio de minha família rodeada 

senão de inimigos, pelo menos de indiferentes. Minha mãe [fl.4] que me pudera valer, é morta; 

meu pai num casamento só vê a felicidade provindo da riqueza; meu irmão, apesar de amar-me 

muito, quer a todo custo unir-me ao seu amigo. A quem hei de recorrer? 

Baronesa – Tens razão; mas disseste a teu pai que sim e não podes mais recuar. 

Elvira – Oh! madrinha, não diga que há ocasião tardia para um pai remover a desgraça, que 

pende sobre seu filho. E como foi que assenti em casar-me com o Sr. Moncorvo? Atormentada 

pelas palavras ásperas de meu pai e pela insistência de Henrique, cedi, disse que sim, enquanto 

o coração repugnava contra o que os lábios pronunciavam. 

Baronesa – Consuma, pois, o sacrifício e resigna-te, porque não há meio de fugir. 

[fl.4v.] Elvira – Contraído debaixo de tais auspícios o meu casamento, que vida se me antolha, 

madrinha, e que vida sonhava eu, casando-me com Eduardo! Meu Deus! Por que razão recebo 

este castigo?.. 

Baronesa – Concordo contigo. Quando fiando-te na amizade, que te dedico, desde que nasceste, 

revelaste-me o segredo de teu amor por Eduardo, consultando-me a respeito, aprovei-o, porque 

nesse moço reconheço as melhores qualidades. Advoguei a sua causa, quando se tratou do Sr. 

Moncorvo; minha voz, porém, foi fraca: teu pai obstinou-se e finalmente deste o teu 

consentimento. Que resta? Resignares-te, repito. Os motivos por que teu pai tanto deseja este 

casamento, ignoro-os...  

Elvira – (sorrindo) São muito simples. O Sr. [fl.5] Moncorvo tem uma fortuna superior a 

trezentos contos de réis, segundo me asseveraram quando quiseram convencer-me da bondade 

do casamento. Creio que só nisto há motivos de sobejo. 

Baronesa – Elvira, esse modo de exprimir-te acerca de teu pai é inconveniente e assenta mal 

em uma moça bem-educada. Um filho não pode julgar ignóbeis as intenções de seu pai. 

Elvira – Compreendo-o, madrinha, e peço-lhe perdão de me haver talvez excedido. Não poucas 

vezes me arrependo do que digo. Mas desespero sempre que penso na maneira atroz, por que 

me sacrificam. 

 

Cena 2ª 

As mesmas, Henrique e Carlos pelo fundo 
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Henrique – Elvira, permite-me que no teu mais faus- [fl.5v.] toso dia apresente-te o meu amigo 

o Sr. Carlos Morato da Silva. 

Carlos – Henrique satisfaz o desejo, que, há muito, eu nutria de ser por Vossa Excelência 

conhecido. 

Elvira – Meu irmão sabia perfeitamente que, sendo o Sr. Morato seu amigo, muita satisfação 

teria em conhecê-lo. 

Henrique – (apresentando) O Sr. Carlos Morato da Silva, a Sr.ª baronesa de S. João. (os dois 

cumprimentam-se em silêncio) Não te parece, Carlos, que Moncorvo vai possuir uma prenda 

de inestimável preço? (apontando para a irmã) 

Carlos – Repetes o meu pensamento. 

Elvira – Não dê atenção ao que diz Henrique, Sr. Morato. 

Carlos – O que assevero a Vossa Excelência é que se a inveja não fosse um dos pecados, que 

mais nossa religião condena, Moncorvo teria em mim um constante e im- [fl.6] pertinente 

invejoso. 

Elvira – Já vejo que o senhor é muito lisonjeiro. 

Carlos – Digo apenas a verdade. 

Elvira – O que me é possível conceder é que o senhor pensa dizer a verdade, mas não a diz. 

Permita-me, porém, que me retire para acabar de toucar-me. (vênia de Carlos) O senhor 

demora-se, não é assim?  

Carlos – Infalivelmente. 

Elvira – Então até já. Vamos, madrinha? 

Baronesa – Vamos, minha filha. (saem as duas) 

Carlos – (estendendo-se um uma poltrona) Realmente é muito bonita tua irmã e a fascinação 

de um formoso rosto é a única desculpa, que encontro, para um homem casar-se. Passemos, 

porém, ao que importa. Como vamos de amores? 

Henrique – Em que sentido perguntas? 

Carlos – Ora em que sentido! Em todos os sentidos. 

[fl.6v.] Henrique – Pelo lado dela perfeitamente, mas pelo lado dele... 

Carlos – Deu-lhe agora para..? 

Henrique – É uma crise. Nestes últimos dias tem-me feito cara feia. 

Carlos – Toma cuidado com algum guet-apens ao virar da esquina. 

Henrique – Pode ser, mas duvido. Assim que passar a crise, a qual, segundo a opinião de peritos, 

é momentânea, passam-lhe os zelos e continuamos na antiga entente cordiale. 
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Carlos – Fia-te e depois dize que o diabo te enganou. E demais sabes... (o brigadeiro aparece 

à porta) 

Henrique – Aí vem meu pai. Já lhe foste apresentado? 

Carlos – Já: em um dos últimos bailes do Cassino. 

 

[fl.7] 

 

Cena 3ª 

Os mesmos e o brigadeiro 

 

Brigadeiro – (traja de preto com a comenda de Cristo) Como tem passado, Sr. Morato? Folgo 

muito de vê-lo hoje em minha casa. 

Carlos – É bondade de Vossa Excelência. Henrique fez-me a honra de convidar-me para assistir 

à cerimônia e o convite era demasiado obsequioso, para que eu o recusasse.  

Brigadeiro – Os tempos estão mudados, ou antes sou eu quem o está. No meu tempo não ia a 

casamentos. 

Carlos – E por quê? 

Brigadeiro – (sorrindo) Não sei bem: achava o que quer que era de risível em ver um homem 

voluntariamente encadear-se por toda vida. Hoje, ao contrário, gosto até de ver. (a Henrique) 

Que é feito de tua irmã? 

[fl.7v.] Henrique – Saiu, há pouco, daqui para acabar de toucar-se. 

Brigadeiro – (consultando o relógio) Vão sendo horas. Parece que parou um carro: vê quem é. 

Henrique – (chegando à janela) É a senhora do conselheiro Almeida. 

Brigadeiro – Vai recebê-la. (sai Henrique) E o senhor não se tenta com o exemplo?   

Carlos – Não, senhor: tenho princípios um pouco esdrúxulos acerca do casamento. 

Brigadeiro – Já sei: o senhor pensa com a mocidade progressista que o casamento é um absurdo 

estúpido. 

Carlos – Não absolutamente: conforme as circunstâncias. 

 

[fl.8] 

 

Cena 4ª 

Os mesmos e Clotilde pelo braço de Henrique 
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Clotilde – (dando a mão esquerda ao brigadeiro, que a beija) Venho queixar-me de seu filho, 

general. (cumprimenta secamente a Carlos, que lhe retribui graciosamente) 

Brigadeiro – Que crime de lesa-beleza cometeu ele? 

Clotilde – É mentiroso e adulador. 

Brigadeiro – Mas a quem adulou e mentiu? 

Clotilde – Desde que me apeei até aqui tem-me enchido os ouvidos de falsidades. 

Brigadeiro – Se ele disse que Vossa Excelência era não só a mais bela, como ainda a mais 

elegante dama do Rio de Janeiro, foi apenas eco da opinião pública. 

Clotilde – Creio que o defeito é de família. 

Carlos – O defeito não é peculiar a alguém, é de todos que a conhecem. (Clotilde não lhe presta 

atenção) 

[fl.8v.] Brigadeiro – Veja a senhora o que é ser velho, tenho-a deixado de pé sem oferecer-lhe 

uma cadeira. (faz movimento para a ir buscar) 

Clotilde – Obrigada, Sr. General, não se incomode. O que desejo é ver a noiva. 

Brigadeiro – Ela não pode tardar. 

Clotilde – Quero pedir-lhe um cravo para uma amiga que morre por casar-se e que ainda não 

achou marido. 

Carlos – É que essa raça já se vai extinguindo. 

Brigadeiro – É bonita? 

Clotilde – Em honra à verdade devo confessar que a formosura foi pouco generosa com ela. 

Henrique – Então não admira. 

Carlos – Também não é o essencial: quanto tem de dote? 

Clotilde – Já tenho dito que o senhor é insuportável. 

Carlos – É um crédito de franqueza que Vossa Excelência me deve.  

 

[fl.9] 

 

Cena 5ª 

Os mesmos e a viscondessa pelo braço de Eduardo – fundo  

 

Viscondessa – Já me não admiro de sua ausência, brigadeiro. Está em boa companhia, junto de 

uma moça bonita e esquece-se de tudo, até que, há muito, passaram os seus anos de moço. 

Brigadeiro – Por infelicidade nossa, viscondessa! 

Viscondessa – Olhem o traidor como denuncia os meus quarenta e dois! 
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Clotilde – Perdoe-me, Sr.ª Viscondessa; mas ainda que pareça vaidade minha repisar a questão, 

não devo consentir que passe sem protesto formal o que Vossa Excelência acaba de dizer. 

Viscondessa – Então que disse eu que mereça as honras de um protesto? 

Clotilde – Que a ausência do Sr. Brigadeiro no salão era mo- [fl.9v.] tivada pela minha presença 

nesta sala. 

Viscondessa – A senhora não o conhece: isto é um velho gamenho e ainda me recordo de suas 

cavalarias de outro tempo. 

Brigadeiro – E a consciência não a acusa? 

Viscondessa – (rindo) Que importa?.. Mas por onde anda a minha afilhada? Todos perguntam 

dela, menos o noivo. 

Clotilde – Acabo de pedir notícias suas. 

Brigadeiro – Está se aprontando para melhor parecer ao noivo e em dias, como o de hoje, é isso 

muito séria ocupação. Não é assim, D. Clotilde?  

Clotilde – Decerto, Sr. Brigadeiro, mas Elvira não precisa de socorrer-se à arte: tem atrativos 

de sobra. Que diz, Eduardo? 

Eduardo – Que Vossa Excelência tem sempre razão. 

Carlos – Com que cara está Eduardo! (a Henrique) 

[fl.10] Henrique – Cara de namorado sem ventura.  

Carlos – Pois... (continua a falar em voz baixa a Henrique. O brigadeiro conversa com a 

viscondessa.) 

Clotilde – (a Eduardo) Tenho uma longa conta a saldar com o senhor. 

Eduardo – Comigo? Vossa Excelência sabe que estou sempre às ordens do seu menor aceno. 

Clotilde – Há quanto tempo não vai à nossa casa? É verdade que me não devo queixar, porque 

entro na regra geral e o senhor tem inteiramente desaparecido da sociedade, que frequentava. 

Eduardo – Oh! minha senhora! É muito lisonjeiro ao meu amor-próprio o ter Vossa Excelência 

notado a minha ausência. 

Carlos – (a Henrique) Tem razão, porque a peça é furiosa. 

Clotilde – Tem estado doente? Acho-o pálido. 

Eduardo – É sem causa: nunca passei tão bem. 

[fl.10v.] Clotilde – (sorrindo) Ah! Sr. Doutor, se eu tivesse deixado à minha disposição um 

Asmodeu... 

Eduardo – (sorrindo também) Que faria? 

Viscondessa – E quando é a viagem? 
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Brigadeiro – Ainda não sei precisamente: talvez no paquete de Junho ou Julho. Dizem os 

médicos que os ares do meio-dia da Europa far-me-ão bem. Mas esta conversa é pouco própria 

para um dia de noivado. Já viu como mandei arranjar a varanda e o terraço? 

Viscondessa – Ainda não. 

Brigadeiro – Venha ver. (a Eduardo) Sr. Doutor, permite que lhe roube seu par? 

Eduardo – Oh! Sr. Brigadeiro!.. 

Viscondessa – O Sr. Doutor é que há de agradecer o livrá-lo de uma velha. 

Eduardo – Por favor, Sr.ª Viscondessa!.. Vossa Excelência faz-me [fl.11] uma danosa injustiça: 

eu honro-me quando a tenho pelo meu braço. 

Brigadeiro – O que ela queria era um cumprimento (a viscondessa ameaça-o, rindo, com o 

leque, o brigadeiro dá-lhe o braço e fala para Clotilde) D. Clotilde, deixo-a com estes moços, 

que decerto dir-lhe-ão coisas mais bonitas que um velho soldado inválido. 

Clotilde – O que sei é que não conheço mais completo cavaleiro do que Vossa Excelência.   

Viscondessa – (chacoteando) Então sou eu quem quer cumprimentos? 

Brigadeiro – Depois daquela ironia venha sua risada. (Saem ambos conversando.) 

Clotilde – (abanando-se) Que calor! O Rio de Janeiro abrasa no mês de fevereiro. 

Henrique – Temos ainda tempo antes da cerimônia [fl.11v.] de dar uma volta pelo jardim, se 

Vossa Excelência o deseja. 

Clotilde – Com muito prazer. (toma o braço de Henrique na ocasião em que Carlos oferece-

lhe o seu) Tenho-lhe dito muitas vezes que o detesto, Sr. Morato, e agora o repito. 

Carlos – Vossa Excelência confunde-me dessa maneira. (os dois vão saindo) Não vens, 

Eduardo? 

Eduardo – Não; estou um pouco incomodado. (Carlos corre para junto de Clotilde) 

Carlos – Creio que Vossa Excelência me não proibira de acompanhá-la para continuar a gozar 

de sua amabilidade. (Clotilde dá-lhe as costas e conversa com Henrique. Saem os três.)   

Eduardo – (só, encostado a um consolo) Meu Deus! de que cena hei de ser testemunha! Vê-la 

jurar que se esquecerá até de minha lembrança, que serei para ela um indiferente, um desconhe- 

[fl.12] cido, uma dessas figuras, que vimos uma vez na multidão e que nunca mais tornamos a 

ver!.. É superior às minhas forças! Retirar-me... e o ridículo e os epigramas que minha saída 

desafiará?! 

 

Cena 6ª 

Eduardo e Elvira 
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Elvira – (parando à porta da direita B) Eduardo! 

Eduardo – (surpreendido) Ordena alguma coisa? 

Elvira – (avançando para a cena) Por que me falas com tanta frieza? 

Eduardo – Permitirá que eu julgue a pergunta pelo menos estranha. 

Elvira – (com dor) Meu Deus! Todos me abandonam, todos me atormentam! 

Eduardo – Não, senhora, eu nem a abandonei, nem quero [fl.12v.] atormentá-la: procuro, sim, 

evitar o que me pode afligir. 

Elvira – Havia de chegar o dia, Eduardo, em que minha presença fosse para ti um motivo de 

aflição e de incômodo! 

Eduardo – Desculpe, se me retiro. Uma conversação entre nós dois a sós no dia de hoje é fora 

de todas as conveniências. 

Elvira – Espera um pouco, Eduardo; não te retires ainda. 

Eduardo – Que mais quer a senhora? Exigiu tudo de mim e tudo lhe sacrifiquei – o meu amor, 

a minha felicidade, a minha vida. 

Elvira – Mas qual é a minha culpa no que tem acontecido? Sabes quanto resisti, sabes que fiz 

quanto coube em minhas forças para fugir a tão odioso casamento e que tudo foi inútil. 

[fl.13] Eduardo – Perdoe-me: a senhora não fez o que podia, porque recuou diante do passo, 

que lhe propus e que só poderia salvar-nos. 

Elvira – Nem repitas isso. Eu abandonar meu pai!? Desonrá-lo!.. Nunca! E tu mesmo que 

confiança depositaras na mulher, que não tivera forças para resistir a esse pedido?.. E o mundo, 

Eduardo? Quererias que tua esposa fosse apontada, como tantas outras? 

Eduardo – E que me importa o mundo? Que tenho eu com essa sociedade, que só tem sarcasmos 

para a desgraça e sorriso para quem os pode comprar ou sabe desprezá-los? (Elvira chora) Mas 

não é tarde: o carro, em que vim, pode conduzir-nos aonde nos aprouver. Vem, minha amada; 

fujamos desta casa, fujamos deste inferno, que nos ameaça e vamos gozar [fl.13v.] da 

felicidade, que nos promete o nosso amor. 

Elvira – Não calculas quanto sofro! Se pudesses ler em meu coração; se pudesses ver o estado 

de minha alma, terias compaixão e me pouparias. Tenho esgotado tudo, lágrimas, pedidos, 

súplicas e nada obtive de meu pai a revogação desta minha sentença de morte. [sic.] Vou tentar 

ainda uma vez o que tantas já tem falhado e se ainda ele se recusar, então, Eduardo;... será um 

momento terrível, porém eu direi que – não, quando o padre me interrogar. 

Eduardo – Elvira, minha boa Elvira! E terás tu coragem? Tu, fraca e tímida donzela, poderás 

arrostar tua família, a presença dos circunstantes, a sobriedade da hora? 

Elvira – Lembrar-me-ei de ti e Deus me ajudará.  



221 
 

 

[fl.14] Eduardo – Quanto te amo! 

Elvira – Agora retira-te. Não sei o que se vai passar e não quereria ver-te padecer por ti e por 

mim. 

Eduardo – Pois bem, conquanto julgue que devera estar a teu lado para amparar-te em tão 

melindrosa ocasião, parto para obedecer-te. Vou cheio de cuidados, porém na esperança de que 

raiarão para nós dias melhores. Adeus. (beija-lhe a mão)  

Elvira – Adeus, meu bom Eduardo; o céu te guie e me sustente. Que direi a meu pai?.. Se minha 

madrinha... mas quererá ela prestar-se?.. De qualquer maneira é necessária uma resolução 

(chama para dentro) Joana! Meu Deus! Meu Deus! Tende comiseração de uma desgraçada. 

[fl.14v.] Joana – (entrando) Senhora! 

Elvira – Diga à Sr.ª Baronesa que faça-me o favor de chegar até aqui... (sai Joana) Se ela se 

recusar... nesse caso irei eu mesma. 

 

Cena 7ª 

Elvira e a baronesa 

 

Baronesa – Mandaste me chamar, Elvira? 

Elvira – Sim, senhora, quero pedir-lhe um obséquio. 

Baronesa – Que é? 

Elvira – Ainda há poucos momentos, conversamos sobre a sorte, que me espera neste 

casamento. Se me sujeito a ele, sou uma mulher desgraçada e creio que Deus a ninguém 

outorgou o direito de infelicitar ao seu semelhante. O meio de livrar-me desta união, eu o tenho, 

mas usar dele é desonrar minha família. 

[fl.15] Baronesa – E que esperas de mim? 

Elvira – Que vá falar a meu pai outra vez, que interponha a sua boa amizade para salvar-me. 

Baronesa – Minha filha, acalma-te: a ocasião é crítica e vale a pena de pensar-se nela. Sempre 

fui tua amiga e já o era de tua mãe antes de nasceres: quase que foste criada e educada em minha 

companhia. Vê, pois, se desejarei ou não ver-te feliz. Dize-me, porém: queres que eu vá a teu 

pai obrigá-lo a retroceder de sua palavra, quando só falta que compareças no altar, para que o 

ato se consuma? Julgas que seja sensato esse pedido? 

Elvira – Pensava que a senhora seria a última pessoa, que me abandonasse. 

Baronesa – Minha filha; não estás em ti, e é a razão por que não discorres, como eu. 

[fl.15v.] Elvira – Então irei eu mesma procurar meu pai e, haja o que houver, não me levarão 

para o altar. 
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Baronesa – Menina, és uma louca e dou provas de sê-lo também, acedendo ao teu desejo. Mas 

para que não te persuadas de que, como outro te abandono, falarei a teu pai, conquanto saiba 

perfeitamente que a sua resposta será uma negativa. Retira-te e manda preveni-lo de que o 

espero aqui. 

Elvira – (beijando-lhe a mão) Dever-lhe-ei mais do que a vida. 

Baronesa – Vai, minha filha, e pede a Deus que dê virtude às minhas palavras, porque eu 

nenhuma fé tenho nelas. (empurra-a brandamente e ela sai) Pobre vítima, a quem vão sacrificar 

sobre alguns montes de dinheiro! [fl.16] Inconcebível cegueira de certos pais, que pensam 

cumprir os deveres impostos pela natureza, recamando suas filhas de ouro! 

 

Cena 8ª 

A baronesa e o brigadeiro 

 

Brigadeiro – Principio, dizendo-lhe que não, porque adivinho o que quer. 

Baronesa – Não graceje, porque o objeto, de que vou tratar, é muito sério. 

Brigadeiro – Viu? O tom, ao menos, é categórico. Pois vamos ao tal negócio muito sério. 

Baronesa – Qual o seu fim, casando Elvira? 

Brigadeiro – A resposta está na pergunta – casá-la. 

Baronesa – Já lhe disse que falava muito seriamente. 

Brigadeiro – E assim também estou falando. 

[fl.16v.] Baronesa – Repito: qual é o seu fim, casando Elvira com o Sr. Moncorvo? 

Brigadeiro – Até onde a senhora quer atingir não sei, mas devo responder ao que me pergunta. 

Julgo fazer um bom casamento para minha filha. Esmerei-me em dar-lhe boa educação, mas 

não era tudo. Minha mulher já não vive; eu estou velho e é necessário que Elvira, por minha 

morte, não fique ao desamparo, pois Henrique, militar, como é, não pode velar sobre ela. 

Moncorvo é um moço rico e ela ficará resguardada dos golpes da sorte. 

Baronesa – Acho-lhe razão em tudo e tudo aprovaria, se houvesse mudança de um nome. 

Quando se tratou deste casamento, reprovei-o, porque o Sr. Moncorvo, segundo me constava 

[fl.17] por pessoas seguras, só tem um merecimento e é possuir não sei quantas centenas de 

contos de réis. Homem de maus costumes, nunca poderá ser um bom marido: o que espera, 

pois, o senhor, casando sua filha com ele? 

Brigadeiro – Algumas extravagâncias de rapaz, é quanto se lhe pode notar; mas, casado que 

seja, há de corrigir-se. 
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Baronesa – É essa uma frase banal sempre repetida e sempre desmentida pela experiência. O 

Sr. Moncorvo continuará tal qual é e Elvira irá aumentar o número das mulheres mal casadas. 

Brigadeiro – E que lhe parece que se deva fazer? 

Baronesa – Romper o casamento. (gesto de admiração do general) Reconheço que o passo é 

difícil, muito difícil; mas é necessário. Se vemos todos os dias [fl.17v.] que os casamentos 

formados pelos votos do coração muito poucas vezes são felizes, como tem-se a esperança de 

que o sejam aqueles, que têm por mira unicamente o interesse? 

Brigadeiro – Sr.ª Baronesa, de minhas intenções acerca da vida futura de meus filhos nem a 

senhora, nem pessoa alguma tem o direito de duvidar.  

Baronesa – Nem eu... 

Brigadeiro – Perdão: permita-me concluir. Procurava para Elvira um noivo, que tivesse os 

requisitos necessários para fazê-la feliz e parece-me que o Moncorvo está no caso. Tem algumas 

loucuras de rapaz, não contesto, tem gasto muito de sua fortuna, não duvido; e qual o homem 

que pode vangloriar-se de que nunca foi extravagante? Logo que case, há de [fl.18] mudar, 

porque a sua índole é boa. 

Baronesa – É essa uma esperança fútil e sem fundamento e o senhor há de chorar lágrimas de 

sangue sem poder minorar os males de sua filha. 

Brigadeiro – Em suma, Sr.ª Baronesa, o casamento há de efetuar-se, não só, porque o julgo 

conveniente, como também porque rompê-lo seria o maior dos escândalos. A esse respeito nada 

há a fazer-se mais.   

Baronesa – Brigadeiro, sempre fomos amigos e o passo, que acabo de dar, prova-lhe o interesse, 

que tomo, pelo que lhe pertence e talvez que na hora do seu arrependimento lembre-se das 

palavras, que lhe digo hoje – Elvira vai ser uma mulher desgraçada. 

Brigadeiro – Creio que temos terminado. Quando me arrepender, não hei de ir pedir-lhe 

consolações (voltando-se vê Elvira pálida à porta da direita B). Não estás [fl.18v.] ainda pronta, 

Elvira? São horas de irmos para o altar. 

 

Cena 9ª 

Os mesmos e Elvira 

 

Elvira – Meu pai! Meu pai! Tenha compaixão de sua filha! 

Brigadeiro – Só implora compaixão quem necessita dela e não estás neste caso. Minha filha, sê 

razoável. Tens contra este casamento prevenções injustas, que nada valem e que talvez não 
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sejam nascidas em teu espírito, mas, sim, no de alguém, que as inoculou em ti, ignoro com que 

fins. 

Baronesa – Sr. Brigadeiro, por acaso dirigir-se-á o senhor a mim? 

Brigadeiro – É à minha filha que me dirijo, Sr.ª Baronesa, e creio que não quererá contestar-me 

[fl.19] também este direito. Elvira, o casamento há de fazer-se: vai acabar de aprontar-te. 

Elvira – Meu pai... não sei como hei de dizer-lhe... meu pai, compadeça-se de sua filha! 

Brigadeiro – Já te disse: vai acabar de aprontar-te.  

Elvira – (fora de si) Meu pai, há outro homem, que eu amo, que me ama... 

Brigadeiro – Quê! Levas a tua audácia ao ponto de quase ameaçares-me com um homem, que 

te ama? 

Elvira – (lançando-se-lhe aos pés) Meu pai, pela memória de minha mãe atenda a que este 

casamento vai fazer a minha infelicidade. 

Brigadeiro – Levante-se, senhora, e obedeça-me. 

Elvira – (levantando altivamente) Meu pai, o senhor será responsável perante Deus pelo 

desespero, a que vou ser reduzida. Eu direi que – não – aos pés [fl.19v.] do altar. 

Brigadeiro – (avançando para ela e ameaçando-a com o braço levantado) Desgraçada! 

Atrever-te-ás... (a baronesa interpõe-se)   

Elvira – Ah! (cai quase sem sentidos na poltrona, que lhe fica próxima; a baronesa chega-se 

para socorrê-la; a viscondessa, que aparece no fundo pelo braço de Henrique, corre para ela)  

 

Cai o pano. 

 

[fl.20] 

 

Ato 2º 

(três anos depois do 1º ato) 

 

Pequeno gabinete de costura e escrita de Elvira elegantemente decorado: duas portas à direita; 

a do 1º plano, comunicando para um quarto e a outra para o interior; porta ao fundo dando para 

uma sala. À esquerda quase à boca da cena uma escrivaninha. Costureiro, cadeiras de balanço, 

bancas etc. tudo da maior simplicidade e gosto. 

São nove horas da noite: um pequeno candeeiro francês sobre a escrivaninha alumia a cena.  

 

Cena 1ª 
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Elvira e Clotilde 

 

Elvira – (sentada e encostada à escrivaninha) Que queres ?.. São maneiras de pensar. 

[fl.20v.] Clotilde – (balançando-se na cadeira e brincando com o leque) Ora, minha cara, é o 

que te parece: um pequeno esforço de vontade e está tudo conseguido. 

Elvira – Dizes isso de modo que quase fazes crer na possibilidade da execução. 

Clotilde – Digo e digo uma verdade. Se corressem as coisas, como tu imaginas, decerto que 

nada seria mais fastidioso do que o casamento. Para que casa-se uma mulher? Somente para 

ouvir chorar crianças, aturar cozinheiros e sofrer as impertinências do marido? És na realidade 

muito ingênua! 

Elvira – Convenho nessa minha ingenuidade, porém não posso convencer-me de que laços 

consagrados por Deus sejam uma mentira, quando não uma infâmia. 

Clotilde – Qual mentira! Qual infâmia! É acei- [fl.20v.] tar o mundo tal qual é, e, não, querer 

reformá-lo. Para a mulher os prós do casamento [estão] nos adornos, nos bailes, na liberdade 

do pensamento e da palavra e no nenhum receio do resultado das ações. É possível que não seja 

muito ortodoxa esta minha doutrina; mas assim o entendo e, acredita-me, comigo faz coro muita 

gente boa. 

Elvira – Clotilde, tu és um ente perigoso para quem te escuta. 

Clotilde – (rindo) És uma criança. Estás casada, há três anos, pouco mais ou menos, és um tipo 

das virtudes domésticas e conjugais, e que fruto tens tirado? 

Elvira – (levantando-se) Clotilde, hás de talvez rir, como costumas, do que vou dizer; mas não 

importa, ficar-me-ás conhecendo melhor. Não é mistério para ti [fl.20v.] que meu casamento 

com o Sr. Moncorvo foi feito contra minha vontade; foi o que se chama um bom casamento. 

Clotilde – Sei-o perfeitamente.       

Elvira – Eu amava outro homem e aborrecia de morte o que devia ser e é hoje meu marido. 

Clotilde – Fato muito vulgar nos fatos da história dos casamentos. Adiante. 

Elvira – Mas o que não sei se é muito vulgar é que não posso deixar de corar, quando vejo o 

homem que me deu a conhecer o que era a paixão; e se em tais circunstâncias meu marido fita 

em mim os olhos, eu abaixo os meus. O que sinto não te posso nem exprimir, mas parece-me 

que ele lê em meu coração; que descobre em minha alma os vestígios desse meu amor de menina 

[fl.21] solteira, desse meu belo sonho de donzela. 

Clotilde – Teu marido? Tem muito esquisito para ocupar-se com essas frioleiras.   

Elvira – Acanho-me e contrafaço-me em sua presença; penso que ele tem o direito de tornar 

desse meu antigo amor um crime e de mo imprimir na face como um estigma.  
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Clotilde – (ri) Tinhas razão em dizer que eu ia rir. Mas posso conter o riso, ouvindo estas 

preleções de moralidade matrimonial? Não te persuadas de que te aconselho a abandonares 

desses teus são princípios: Deus me livre! (levantando-se) Sou de opinião diversa, mas não 

quero chamar-te para meu lado. Note-se, porém de passagem que entre mim e meu marido o 

negócio muda de figura. Eu devia casar-me com outro, que não cumpriu a sua [fl.21v.] palavra 

a pretexto não sei de que ninharia, e com a qual, entre parênteses, ainda não estou quite. Uma 

moça, porém, herdeira de uma grande fortuna, como eu era, não fica muito tempo sem marido. 

Apareceu-me logo um bem-aventurado. Daqui deves concluir que em minha casa não é 

(ironicamente) o meu senhor quem eleva mais a voz. 

Elvira – Será uma felicidade, mas não ta invejo. 

Clotilde – Respondo-te com o que me disseste há pouco: são maneiras de pensar. 

Elvira – Todavia, para a confidência ser completa, devo ainda confessar-te que apesar do que 

acabo de dizer-te, há momentos, em que parece-me que perco a cabeça e fogem-me todas essas 

máximas de religião e pureza, que me ensinou minha mãe. Então considerando [fl.22] somente 

o que sofro, o que hei de talvez ainda sofrer, recordando-me dos motivos, que me conduziram 

a este poste de martírio, tenho ímpetos... nem sei de que... de lançar-me no mundo, de seguir os 

exemplos, que por aí vejo, de rebater as afrontas, que me faz meu marido, com outras tantas, 

que lhe vão saltar às faces. Felizmente são desvairamentos, que pouco duram e Deus me livre 

de que o contrário sucedesse. 

Clotilde – (ri) Hás de cá chegar. 

Elvira – Não; estou certa de que não. 

Clotilde – É possível. Mas nesses teus desvairamentos, como apelidas, descubro os sintomas 

precursores.  

 

[fl.22v.] 

 

Cena 2ª 

As mesmas e Moncorvo 

 

Moncorvo – (a Clotilde) Se eu supusesse Vossa Excelência nesta sua casa, há muito que estaria 

de volta, somente para ter a honra de cumprimentá-la. (ela dá-lhe a mão para apertar e ele 

beija-a galantemente)  

Clotilde – É demasiadamente lisonjeiro o que o senhor me diz para que possa acreditá-lo. 
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Moncorvo – E por quê? Não lhe provo todos os dias ser eu um dos seus mais constantes 

admiradores? 

Clotilde – Cuidado, comendador! Repare que está quase fazendo-me uma declaração de amor 

e em presença de sua mulher poderiam resultar daí consequências funestas. 

Elvira – Não acredite nem numa, nem noutra [fl.23] coisa. 

Moncorvo – Fica Vossa Excelência sabendo que minha mulher é de boa escola: acredita menos 

em seus olhos do que em minhas palavras. Está justamente no ponto oposto a mim.  

Elvira – Felizmente para nós ambos.  

Moncorvo – Parece que não foi o meu elogio, que Vossa Excelência acaba de ouvir. 

Clotilde – O senhor é de uma perspicácia assombrosa. 

 

Cena 3ª 

Os mesmos, um criado e depois Carlos 

 

Criado – Está aí o Sr. Carlos Morato, que procura o senhor. 

Moncorvo – Que entre. (sai o criado) É Carlos, que vem talvez buscar-me para irmos no 

[Paraíso?]. (a Clotilde) Não vai? 

Clotilde – Nem me lembrava de que hoje era dia de [fl.23v.] Campestre. Que horas são? 

Moncorvo – (consultando o relógio) Nove horas. 

Clotilde – É cedo ainda: talvez vá. E tu, Elvira, ficas em casa? 

Moncorvo – Minha mulher tomou em ojeriza os bailes e os teatros. 

Elvira – Não é assim, meu amigo. Não os frequento, porque estou sempre adoentada. 

Carlos – Permitem? (dirige-se a Elvira e aperta-lhe a mão). Vossa Excelência como tem 

passado? 

Elvira – Obrigada, Sr. Morato; eu passo bem. 

Carlos – (a Clotilde) E Vossa Excelência? As rosas das faces e o brilho dos olhos asseguram-

me... 

Clotilde – Que nunca estou disposta em seu favor. 

Moncorvo – Pensei, Carlos, que havias já conseguido extinguir ou, pelo menos, abrandar as 

prevenções, que de há muito nutre a senhora contra ti. 

[fl.24] Carlos – Prevenções? A mais pronunciada [repulsão]. 

Moncorvo – E por quê? 

Carlos – A pergunta se é benfeita, não é bem dirigida. 

Clotilde – Que peça representou-se ontem no teatro lírico? 
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Moncorvo – Os lombardos, de Verdi.  

Clotilde – Que tal é? Não tenho podido ir vê-la? 

Carlos – É uma composição, minha senhora, se permite que me intrometa na conversação 

encetada adrede para desviar-me; é uma composição excelente de Verdi, que parece querer 

tornar-se na música o poeta das epopeias. O brilhante de envolta com o sombrio, o grandioso 

com o sentimental enovelam-se de maneira tal que só ouvidos muito atentos e gosto muito 

apurado podem em uma primeira representação descobrir as suas maiores belezas.   

[fl.24v.] Clotilde – O senhor é de uma modéstia inaudita. Descobriu naturalmente essas belezas 

ocultas a todos? (Moncorvo toca a campainha) 

Carlos – Creio que não disse tal. 

Clotilde – É o que se depreende de suas palavras. 

Moncorvo – (a Elvira, que sentada e encostada à escrivaninha não tem atendido à 

conversação) Então, Elvira, decididamente não quer ir ao baile? (entra um criado.) 

Elvira – Desculpe-me, meu amigo. Tenho hoje passado mal. 

Moncorvo – (ao criado) Traga charutos. (sai o criado) Não pense que não insisto para que vá. 

Unicamente quero que se saiba que não sou eu quem a impede de divertir-se. São teimas e 

caprichos seus. 

Elvira – Não sei em que consistem as minhas tei- [fl.25f.] mas e caprichos em estar doente e 

não poder assistir a um baile.  

Moncorvo – É sempre a mesma resposta. (entra o criado com charutos em uma salva. A Carlos) 

Queres um charuto? 

Carlos – Sim. (Moncorvo dá-lhe o charuto e acende o seu) 

Clotilde – (levantando-se) Adeus, comendador. Vou vestir-me para ir ao baile. 

Moncorvo – Quero ter a honra de conduzi-la até o carro. 

Clotilde – Não, senhor, fique com o seu amigo. Tenho ainda uns segredos que comunicar a 

Elvira (sorrindo) e não quero pô-lo na confidência. 

Moncorvo – Posto que a curiosidade aguilhoe-me um pouco, todavia, tenho por dever obedecer-

lhe e fico. 

[fl.25v.] Clotilde – E dizem que a curiosidade é partilha das mulheres? 

Carlos – É a herança de Eva, Excelentíssima. (Clotilde aperta a mão a Moncorvo e 

cumprimenta secamente a Carlos) 

Clotilde – Até logo, comendador. (ela e Elvira tomam-se pela cintura e saem conversando – 

fundo) 

Moncorvo – É célebre a antipatia que te tem esta mulher! 
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Carlos – (acende o charuto e senta-se comodamente em uma cadeira de balanço) Qual 

antipatia! É mentira dela: tudo aquilo é uma impostura não sei com que fim. Quando estamos 

sós, trata-me de maneira bem diversa. 

Moncorvo – Mas que explicação tem isso? Tu, se me não engano, estiveste, há tempos, em suas 

boas graças? 

Carlos – É verdade até certo ponto. Fazia-lhe uma corte rasgada, a que ela não era insensível, 

mas tanta denguice fez, que maçou-me a paciên- [fl.26] cia e tomei outro rumo. Amuou-se e 

[disto em] diante tratou-me como a um cachorro.  

Moncorvo – Mas não és homem, que se deixe vencer por tão pouco. 

Carlos – É verdade e, por isso, em certa ocasião achando-me devoluto, lembrei-me de reatar as 

nossas antigas relações. Num belo dia entrei-lhe pela casa dentro a visitá-la: recebeu-me 

friamente. Importei-me pouco e continuei a ir. Aconteceu o que eu esperava: começou a tratar-

me melhor e assim tem continuado. Porém não sei por que razão em público procede, como 

vês. [Cansado ainda é o seu cavaleiro servente?] 

Moncorvo – É. 

Carlos – Aquele belo tipo de frialdade? 

Moncorvo – Diz o ditado que a mulher sempre [pesa no?] [fl.26v.] pior. 

Carlos – É uma calúnia do ditado, ao menos na maior parte das vezes. Essa predileção das 

mulheres pelo pior explica-se, porém de outra maneira. Para elas há sensações desconhecidas 

aos homens – é que têm um sentido de mais e descobrem encantos onde só vemos motivos de 

desgosto. No homem espirituoso acham o espírito; no bonito a beleza; no feio uma certa 

excentricidade de gosto que julgam com isso apresentar. Deus as fez e só o Diabo que as 

entende. 

Moncorvo – O que não é pequena honra para elas. A propósito... 

Carlos – De diabo ou de mulheres?.. 

Moncorvo – De diabo. Vais ao [Rovero]? 

Carlos – A quem? Àquele tratante, que este mês já me roubou para cima de quatrocentos [fl.27] 

mil réis? Nada; não sou milionário. 

Moncorvo – É porque não sabes jogar.  Atiras-te sobre uma carta, como um lobo cerval sobre 

uma ovelha desgarrada. Não observas o jogo e balanças o dinheiro a mancheias. Como queres 

ganhar? 

Carlos – Histórias da vida: tanto vale uma carta como outra. É a fortuna de quem joga. 

Moncorvo – Não duvido; mas é necessário saber dirigir sua fortuna e consegue-se. 
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Carlos – Ora adeus! E tu por que tens perdido? Se até agora não aprendi, daqui por diante 

menos.  

Moncorvo – Comprometo-me a ensinar-te. Depois do baile iremos até lá. 

Carlos – Não estava decidido a ir ao Campestre, mas irei. Havemos de passar por casa para eu 

mudar esta roupa. (entra Elvira)  

[fl.27v.] Moncorvo – (toca uma campainha) Pois bem; entretanto, vou fazer o mesmo. (entra o 

criado) Mande aprontar o carro. (sai o criado) Conversa com Elvira que já volto. (sai) 

 

Cena 4ª 

Carlos e Elvira 

 

Carlos – E por que não vai a senhora ao baile? 

Elvira – Já disse, há pouco, o motivo: a minha saúde é sempre má e as fadigas de um baile 

prostram-me. 

Carlos – Porém não é somente aos bailes, que a senhora recusa ir: não aparece em parte alguma. 

Elvira – É que todos os divertimentos fatigam-me, como os bailes.  

Carlos – Entretanto sabe a falta que por lá faz. 

Elvira – Eu? O senhor quer gracejar. 

[fl.28] Carlos – Não, senhora; sou incapaz disso, quando lhe dirijo a palavra. 

Elvira – Dá-me uma verdadeira novidade, tanto mais agradável, quanto mais lisonjeia esse amor 

próprio inato nas mulheres, conforme asseveram os homens. 

Carlos – A senhora é que quer interpretar meu pensamento por essa forma. Sei que nunca 

merece crédito o que digo, porque minha reputação está tão bem firmada que dificilmente ser-

me-á possível mudá-la. Sofro as consequências de culpas, que não tenho. 

Elvira – Ser-lhe-ia na realidade um pouco difícil justificar-se. 

Carlos – Tem razão. Diante de mim levantam-se sempre para esmagarem-se essas mil anedotas, 

de que sou protagonista e em que minhas a- [fl.28v.] ções nunca são apresentadas sob um 

aspecto agradável. Que hei de fazer? Procurar justificar-me: os homens sorriem, as mulheres 

voltam-me o rosto. Que importa que diga a verdade, se a mentira tem mais força? Que importa 

que eu assevere abominar o tipo de [Antony?] ou Lovelace, se foi decidido que sou um fac-

símile desses heróis de romance? E, assim, morra em mim o sentimento puro, que existir, 

porque é impossível que exista; quando me dirigir à mulher, que estremecidamente amo, 

encontrarei em seus lábios o sarcasmo, em seus olhos o desprezo. 

Elvira – Principio a não compreendê-lo. 
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Carlos – A senhora compreende-me porque sabe quem seja a mulher, porque não ignora o que 

tenho sofrido. 

Elvira – (ironicamente) O dia, já vejo, é de novidades para [fl.29] mim. Não sabia que era sua 

confidente. 

Carlos – Por que esse tom frio e irônico, que me desespera? 

Elvira – E como quer então que lhe fale? Prefere antes que lhe diga que em procedimento está 

longe de ser leal ao homem, que lhe dá o título de amigo? Prefere que respondendo ao que 

acabo de ouvir e ao que sempre me repete, lance-lhe em rosto quanto esse procedimento tem 

de mau, de censurável, de alguma coisa pior talvez? 

Carlos – Calque-me, calque-me com as mais duras repulsas, porém, ao menos, não estrangule 

a esperança, que posso alentar de que um dia surgirá, em que o amor ardentíssimo, que lhe 

consagro, não será desconhecido. 

Elvira – O senhor é indigno de que outro homem lhe estenda a mão. 

[fl.29v.] Carlos – Atenda-me... 

Elvira – Não. Creio que aí vem meu marido; mas fique certo de que à primeira vez que ainda a 

tal respeito se dirigir a mim, não ocultarei mais que suas visitas estão longe de ser 

desinteressadas. 

 

Cena 5ª 

Os mesmos e Moncorvo de charuto na boca, calçando as luvas 

 

Carlos – Chegaste a tempo de acabar de decidir tua mulher a ir ao baile: tenho-a quase reduzida. 

Moncorvo – Serias capaz desse milagre? (a Elvira) Então vai? 

Elvira – Não é possível. Estou muito incomodada, ao contrário, far-lhe-ia a vontade. 

Moncorvo – (a Carlos) Logo vi que era gracejo teu. [fl.30] Fazer eu um pedido à senhora é 

perder tempo. 

Elvira – É injustiça sua: condescendo em quanto posso. 

Moncorvo – Ora adeus! 

  

Cena 6ª 

Os mesmos e a baronesa 

 

Baronesa – Dão licença? 

Elvira – (correndo à baronesa, a quem abraça e beija a mão) Minha madrinha! 
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Moncorvo – Vossa Excelência nesta casa, Sr.ª Baronesa? É uma grande novidade! 

Baronesa – Qual novidade! As minhas moléstias de velha é que me não deixam aparecer mais 

vezes (cumprimenta a Carlos, que ele retribui) Como estás, Elvira? 

Elvira – Algum tanto incomodada, mas não é [fl.30v.] coisa de cuidado. 

Baronesa – Isso é mau e deves tratar-te. 

Moncorvo – Para moléstias, como a sua, só há um remédio – é a distração. Mas ela teima em 

não sair e em viver isolada entre as quatro paredes deste gabinete. Peço, insto, porém nada 

consigo. 

Baronesa – E por que, Elvira? Quando não seja por outros motivos, ao menos por comprazer a 

teu marido. 

Moncorvo – Dessa teoria é que minha mulher não entende. 

Baronesa – Há de entender, há de entender. Mas pelo que vejo, vai ao baile; e tu por que não 

acompanhas a teu marido? 

Moncorvo – Quando Vossa Excelência entrou, instava eu com ela, mas resolveu não ir e não 

vai. 

[fl.31] Elvira – Não é assim, madrinha: tenho passado mal o dia e é a razão de minha recusa.  

Moncorvo – Pois vou eu. Sr.ª Baronesa, espero que me desculpe e deponho em suas mãos a 

tarefa de acompanhar a minha mulher. 

Baronesa – Vá que eu fico para catequizá-la. (os dois cumprimentam-na. Carlos estende a mão 

a Elvira, que hesita por um instante em dar-lhe a sua. Saem) Elvira, parece-me que és pouco 

condescendente com teu marido. 

Elvira – (escondendo o rosto nas mãos e prorrompendo em pranto) Ah! madrinha, nem forma 

ideia de quanto sou desgraçada!  

Baronesa – (animando-a) Não chores. Que tens? Que te aflige? (fazendo-a sentar junto a si) 

Senta-te aqui e dize-me o que sentes. 

[fl.31v.] Elvira – Muitas vezes já tenho resolvido relatar-lhe tudo; mas na ocasião falta-me o 

ânimo e deixo para outro dia, que nunca chega e assim vão-se passando os tempos. 

Baronesa – Hoje sou eu que o exijo. 

Elvira – Vou referir-lhe o que há e por minha boa e santa mãe asseguro-lhe que não haverá 

exageração em minhas palavras. 

Baronesa – Fala, minha filha. 

Elvira – Melhor do que ninguém madrinha sabe como se fez meu casamento. Em meio do 

desespero em que me via, jurei de responder – não, quando o padre me interrogasse. Porém no 
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momento terrível atentei para os circunstantes e não encontrei quem me sustentasse; perdi a 

coragem e maquinalmente pronunciei esse fatal e amaldiçoado – sim, que se exigia de mim. 

[fl.32] Baronesa – Elvira! 

Elvira – Casei-me. Durante os três ou quatro primeiros meses meu marido foi para mim o tipo 

de delicadezas e atenções; mas em breve mudou. Os teatros, os bailes, os passeios, sem que eu 

o acompanhasse e sem que ao menos fosse convidada, roubavam-lhe todo tempo. Lançou 

finalmente a máscara fora e entregou-se a todos os prazeres, que outrora o dominavam, 

adquirindo uma triste celebridade, levando a sua loucura ao ponto de passear em seu carro com 

mulheres, que nele não podiam ter assunto. 

Baronesa – Quanto deves ter sofrido! 

Elvira – Ultimamente creio que de tudo cansado, de tudo farto e aborrecido, foi procurar nas 

comoções convulsivas do jogo a distração, que nos ou- [fl.32v.] tros lugares lhe faltava. Tem-

se atirado corpo e alma nesse inferno, que lhe devora, além das horas do dia e da noite, a sua 

fortuna. 

Baronesa – Tem chegado a tanto? 

Elvira – Não posso asseverar: consta-me. Mas afora do que acaba de ouvir cobre-me de 

diamantes e de sedas. Quiçá, muitas mulheres achassem nisso a felicidade: eu não penso assim. 

Não para ainda aí. As recriminações injustas, como viu, o tom grosseiro, as más palavras 

completam o quadro de minha desgraçada existência. 

Baronesa – Mas essa vida não pode continuar: é necessário um termo. 

Elvira – Um termo? Qual? Agora, madrinha, só a morte poderá aliviar a sua Elvira. 

Baronesa – Elvira, os laços contraídos pelo matri- [fl.33] mônio só Deus os pode desfazer no 

céu. A religião veda que os homens os quebrem na terra. Mas há um meio, se não de remediar, 

pelo menos de obstar que continues a sofrer. 

Elvira – Qual?  

Baronesa – Esse meio, minha filha, não to aconselharei, porque grande responsabilidade 

envolveria tal conselho. Consulta teu coração, pesa o que tens padecido, relata o que se há 

passado a teu pai, e resolve ao depois. Esse meio é o desquite. 

Elvira – O desquite? 

Baronesa – Sim, o dequite. É um recurso extremo, bem sei e que nunca deve de ser indicado 

por uma mulher. Porque não é possível que o Sr. Moncorvo, continuando em sua vida de 

desregramento, continue a infelicitar-te. [fl.33v.] Escreve para Valença a teu pai, pedindo-lhe 

que venha à corte e quando chegar, abre-te francamente com ele e ele te aconselhe. 
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Elvira – Meu pai não me acreditará, porque os homens estão sempre dispostos a desculparem-

se uns aos outros. Além disso, madrinha, pensa na posição, a que ficarei reduzida, separando-

me de meu marido? Sobre a mulher desquitada pesa sempre a dúvida do passado, a incerteza 

do futuro. Ela não pode falar, não pode olhar, não pode mover-se, sem que suas palavras, seus 

olhos, seus gestos tenham uma interpretação, que nunca lhe é favorável. Nem solteira, nem 

casada, nem viúva, ela é um ente à parte, que poucos apreciam, grande número despreza e o 

resto sorri, vendo-a passar. A mulher, que [fl.34] nas mãos do sacerdote jurou pertencer a um 

homem, deve de morrer acabrunhada pelo desgosto sobre seu leito nupcial. 

Baronesa – Tens razão, minha filha, e nem quero que dês um passo precipitado, máxime sendo 

ele uma decisão suprema da vida. 

Criado – (entrando) O chá está na mesa. (sai)    

Elvira – Esperemos ainda algum tempo. Deus talvez que se amerceie de mim, porque o desquite 

tornará minha filha órfã de um de seus pais. Mas paremos com essa aflitiva conversa e vamos 

tomar chá. Depois, cantarei para distraí-la a cavatina de Hernani, de que tanto gosta. 

Baronesa – Vamos, minha filha. (dirigem-se ao fundo) 

 

Cai o pano. 

 

[fl.35] 

 

Ato 3º 

(um ano depois) 

 

Jardim – À esquerda um grande caramanchão com mesa e cadeiras: sofás, bancos de pedra, 

estátuas etc. espalhados pela cena. 

São seis horas da tarde. 

 

Cena 1ª 

Henrique e Carlos 

(ambos sentados fumam e conversam) 

 

Carlos – Seja como for; mas não poderás negar que é excelente para amante e ainda melhor 

dona de casa para obsequiar seus hóspedes. 
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Henrique – Nesta última parte concordo; quanto à outra, não sei se sou o mais habilitado para 

julgá-la. 

Carlos – Não será decerto por te faltarem dados, porque tens os que pertencem [sic.] e os dos 

teus amigos. 

[fl.35v.] Henrique – Não duvido, porém tenho mais em que ocupar-me. 

Carlos – Fazes-me o favor de dizer como se combinam as tuas palavras e o teu procedimento? 

Henrique – Que palavras e que procedimento?  

Carlos – Não é a primeira vez que conversamos sobre Clotilde e vejo-te sempre, isto é, de certo 

tempo a esta parte dizer dela o que Mafoma não disse do vinho, nem Moisés do toucinho; 

entretanto, não recusas os seus convites e és assíduo em suas partidas. 

Henrique – (levantando-se) E que hei de então dizer desta mulher sem coração?.. Já viste-a 

chamar a si um de seus filhos para afagá-lo?.. Já alguma vez te conversou sobre a educação 

deles?.. Quando em uma mulher morreu ou não existem os sentimentos maternais, [fl.36] é que 

nela tudo está morto. 

Carlos – Como estás moralista! Por que não tinhas esta linguagem, há três ou quatro anos, 

quando andaste apaixonado por ela? 

Henrique – Se não a tinha, é que me convinha calar-me; mas asseguro-te que pensava da mesma 

maneira. Hoje que os motivos desapareceram, digo o que sinto. Tanto pior para quem se julgar 

com direito de ofender-se. (senta-se)  

Carlos – E por que vens à sua casa? 

Henrique – Por que venho?.. Porque quero distrair-me. Venho conversar, jogar, divertir-me 

com a companhia, que se reúne. 

Carlos – Por que não abres um curso de moral, para arrancares a nossa sociedade do abismo em 

que se vai a precipitar? 

[fl.36v.] Henrique – O que te posso asseverar é que vejo com muito desprazer meu cunhado 

receber em sua casa a essa mulher e consentir minha pobre irmã em tal sociedade. (Carlos sorri 

ironicamente e sem que o veja Henrique) Mas enfim, sua alma, sua palma. 

Carlos – Estás com um furioso ataque de spleen. Dorme um pouco que talvez passe. 

 

Cena 2ª 

Os mesmos e Clotilde pelo braço de Eduardo 

 

Clotilde – Os senhores cometem uma barbaridade, que vai desacreditá-los junto a todas moças 

– abandonam a sociedade só pelo prazer de fumarem deitados! Nem quiseram esperar o café! 
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Eu, porém, quis mostrar-lhes [fl.37] que os aprecio tanto que me não esqueci de suas pessoas. 

Aí vem um criado trazer-lhes o néctar dos tempos modernos, em frase poética.  

Carlos – (que se levantou com Henrique assim que a avistou) Ambos nós agradecemos a 

senhora o seu cuidado, que nos daria mais uma prova, se fora precisa, de quanto é justa a fama 

da amabilidade de Vossa Excelência. 

Clotilde – Somente para ouvi-lo vale a pena de ser-se delicada. (entra um criado com duas 

xícaras de café em uma salva. Os dois servem-se, tomam alguns goles e entregam as xícaras 

ao criado, que se retira. Isto passa-se durante o diálogo seguinte entre Eduardo e Clotilde) 

Eduardo – Conquanto não queira, nem possa negar o espírito do Sr. Morato, todavia, ele me 

permiti- [fl.37v.] rá que pense que o seu dito tem menos de espirituoso que de verdadeiro. 

Clotilde – O Sr. Eduardo também empunha as armas contra mim, o senhor, que nesta ocasião 

tem por dever ser meu aliado e defender-me, visto que é o meu cavaleiro? 

Eduardo – Não creio ter faltado ao que devo à honra que me dá Vossa Excelência, apoiando-se 

no meu braço.  

Henrique – É inegável: defendeu-a contra o maior inimigo de Vossa Excelência – a sua extrema 

modéstia. 

Clotilde – Senhor, estou em verdadeiro sítio e sofro fogo por todos os lados. Já não me posso 

defender e rendo-me à discrição. 

Carlos – É mau presságio o dizer uma senhora, que não sabe defender-se, que é fraca, que se 

rende à discrição. 

Clotilde – E por quê? 

[fl.38] Carlos – Por quê?.. Nas mulheres a mais forte arma é a sua fraqueza, atrás da qual 

acastelam-se, como atrás do mais formidável reduto. Os ditos chistosos, os epigramas, o sorriso 

dos olhos, a doçura da voz, a graça dos gestos, tudo vos fere e sempre nas falhas de vossa 

armadura, tudo é um broquel, que encontrais diante de vós, quando tentais avançar um passo. 

Espiam cada um de vossos movimentos, torcem vossas palavras, não vos perdoam nem o laço 

da gravata; cada dito é uma ironia, cada frase um sarcasmo e sempre confessando que se não 

podem medir convosco, pedindo-vos compaixão, abaixando os olhos.     

Clotilde – Nada há que se compare à conversação do homem de espírito! Quanta força possuía 

eu sem que o soubesse! 

[fl.38v.] Carlos (a Henrique) Vês?.. Principias o fogo. 

Henrique – E com razão: é um desforço à catilinária que proferiste contra as mulheres. 

Clotilde – Eis mais uma ocasião, doutor, defenda-me. 
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Eduardo – Vossa Excelência empenha-me numa luta, para que não estou preparado. Entre uma 

senhora e um homem de espírito, que se encontram em suas opiniões, quer sejam estas 

expendidas debaixo do tom grave da discussão, quer sob as facécias do gracejo, ninguém se 

deve colocar, a menos de ir de ânimo feito e peito disposto a ser abalado da cabeça aos pés. 

Clotilde – E então, Sr. Morato, vendo-me entre um, que se cala, outro, que me acomete, e um 

terceiro, a quem me socorro e que me diz guardar neutralidade, mas neutralidade armada, que 

hei de fazer senão render-me e pedir compai- [fl.39] xão? Responda.  

 

Cena 3ª 

Os mesmos e Elvira 

 

Elvira – Finalmente encontro-te!.. Há meia hora que cheguei e te procuro por toda parte! 

Clotilde – (tendo corrido para ela a beijá-la) Como tardaste! 

Elvira – (apertando a mão a Henrique e cumprimentando aos outros) Como estás?.. Meus 

senhores!.. 

Clotilde – Por que não vieste jantar? 

Elvira – Foi-nos inteiramente impossível; se não, sabes com que prazer aceitaríamos o teu 

convite. 

Clotilde – E teu marido não veio? 

Elvira – Veio: ficou na sala a conversar e eu corri a procurar-te. 

[fl.39v.] Clotilde – Fizeste-nos uma falta imensa. Passamos o dia insipidamente, não tendo 

quem substituísse a tua graça e a tua conversação. 

Elvira – Oh! meu Deus! A que fim levara a dona da casa? 

Clotilde – A dona da casa não tem a vaidade de comparar-se contigo. 

Elvira – Mentirosa! 

Clotilde – Mentirosa! Tu é que procuras acobertar-te com o véu de uma escusada modéstia. 

Mas estamos com as nossas futilidades, tornando-nos importunas a estes cavaleiros. Meus 

senhores, uma mal-entendida deferência não os prenda a este lugar. 

Carlos – Deferência? Não por certo: o mais subido [ilegível] gozarmos da companhia de duas 

das mais elegantes senhoras que tenho conhecido.  

[fl.40] Clotilde – Ora, Sr. Morato, esse plural é quase inconveniente: fale no singular e farei 

coro com o senhor, porque dirá uma verdade, referindo-se à minha amiga. 

Elvira – Tornas a começar? Então, zango-me contigo. 

Clotilde – (beijando-a ternamente) Comigo? És uma louca; não é verdade, doutor? 
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Eduardo – (que conversava com Henrique) Como, senhora? 

Clotilde – Perguntava-lhe se Elvira não é uma louca. 

Eduardo – Vossa Excelência coloca-me em falsa posição; se afirmar, ofendo a senhora 

(designando Elvira); se negar, vou de encontro ao que Vossa Excelência parece que quer que 

eu assevere. 

Henrique – Já vejo que não servias para magistrado [fl.40v.], nem para diplomata. 

Eduardo – Conquanto não tenha pretensões nem a um, nem a outro, todavia, quisera que me 

desses a razão. 

Henrique – É simples – nem sabes dar uma sentença, nem tirar-te de uma posição difícil. 

Clotilde – Visto que o coloquei nessa difícil posição, vou eu mesma deslocá-lo. Perguntava-lhe 

se Elvira, zangando-se comigo não estava louca. (entra Moncorvo e ouve estas últimas 

palavras)  

 

Cena 4ª 

Os mesmos e Moncorvo 

 

Eduardo – Não direi tanto; mas decerto faria grande injustiça a Vossa Excelência. 

Moncorvo – (chegando para o círculo) Eu direi mais: [fl.41] assevero que estaria doida varrida. 

Clotilde – Bravo! É um auxiliar, que me chega. 

Moncorvo – (apertando-lhe a mão) O qual sentirá se não tiver forças bastantes para bem 

secundar a Vossa Excelência. 

Clotilde – Acabo de saber a razão de sua demora, comendador; por isso, não pergunto por ela. 

Moncorvo – Quem mais sofreu fomos eu e minha mulher por ficarmos privados de aceitar no 

todo o obsequioso convite de Vossa Excelência. 

Clotilde – Comendador, entre nós não há obséquios. Meus senhores, reitero o que disse há 

pouco, não os prendo e vou dar-lhes o exemplo. Sr. Morato, dê o braço à minha amiga. Sr. 

Doutor, vou livrá-lo de ser outra vez infiel à sua dama. 

Eduardo – Sim? E como? 

Clotilde – Há pouco, sendo o senhor meu cavaleiro, abandonou-me indefesa ao inimigo e para 

que lhe não [fl.41v.] aconteça o mesmo outra vez e se desacredite, quero livrá-lo do perigo. Sr. 

Moncorvo, faz-me favor de seu braço? 

Moncorvo – É grande honra para mim... 

Eduardo – E para mim castigo de uma culpa, que não tive. 
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Clotilde – Agora, senhores, o caminho é limpo e as vontades são livres. Já tomou café, 

comendador? 

Moncorvo – Tomarei segunda vez. 

Clotilde – Vou mandar servi-lo. (saem) 

Carlos – É esta uma daquelas felicidades, que raras vezes acontecem... (saem) 

Henrique – (olhando para Moncorvo e Clotilde, que saem rindo) Ah! ah! ah! 

Eduardo – De que ris? 

Henrique – Como não hei de rir, vendo a delicade- [fl.42] za, com que uma amiga rouba o 

marido da outra. 

Eduardo – Sempre te conheci com essa maldita língua afiada para ferir o gênero humano. 

Henrique – Admiro ainda mais a candura, que ostentas, do que a ingenuidade e cegueira de 

minha irmã. 

Eduardo – De maneira que discordar de ti, não assentir a uma invenção da tua cabeça, é ostentar 

candura?  

Henrique – Já vejo que estás em maré de otimismo. Mudemos de conversa. Foste à regata? 

Eduardo – Fui. 

Henrique – É sociedade definitivamente organizada? 

Eduardo – Creio que não. É talvez um ensaio. (entra Clotilde pelo braço de Moncorvo 

conversando) 

 

[fl.42v.] 

 

Cena 5ª 

Os mesmos, Moncorvo e Clotilde 

 

Henrique – Apostaste? 

Eduardo – Apostei 50 réis por um maldito escaler tripulado por amadores chamado – Ligeireza 

–, que perdeu. (continuam a conversar)   

Clotilde – O calor tem sido abrasador e até aqui a viração faz moverem-se as folhas das árvores. 

Moncorvo – Que há de comum entre o que lhe digo e o calor? 

Clotilde – Que ambos escaldam. 

Henrique – Repara naquilo e dize ainda que sou m[á] língua. 

Moncorvo – (entrando com ela no caramanchão) Confesso francamente que não posso entrar 

com a senhora.  
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[fl.43] Clotilde – É demasiada modéstia sua, comendador.  

Moncorvo – Algum mal-intencionado poderia pensar que tens ciúmes. 

Henrique – (com um movimento de impaciência) Parecem que andam todos aportados a... 

(continua em voz baixa) 

Clotilde – Sentemo-nos. O céu é azul, a brisa sussurra brandamente, a folhagem nos rodeia e o 

crepúsculo vem subindo; em suma, o local e a hora prestam-se ao madrigal e à bucólica. 

Continue no que dizia. 

Moncorvo – Há ocasiões, em que, ouvindo-a, não sei o que mais me inflama, se a cólera, se o 

amor. 

Clotilde – Olhe que se passa a fazer alguma cena de Otelo, cai no ridículo. 

Henrique – Vamos-nos que aquilo causa-me nojo. [fl.43v.] (Eduardo ri e saem ambos) 

Clotilde – Se Elvira o escutasse!  

Moncorvo – Peço-lhe um obséquio: nunca me fale em minha mulher. 

Clotilde – Vejam como são as coisas! E eu me persuadia de que, falando-lhe nela, dava-lhe 

prazer. (entra um criado, trazendo duas salvas – em uma a xícara de café, na outra fogo e 

charutos) Ponha tudo sobre a mesa. (sai o criado. Ela escolhe um charuto e o dá a Moncorvo, 

que o acende) Ei-lo aí em meio da tríada sublime – café, charuto e mulher, conforme ouvi há 

dias, a um elegante.    

Moncorvo – Infelizmente a parte mais importante da tríada redu-la de um paraíso, que pudera 

ser, a um verdadeiro inferno de vivos. 

[fl.44] Clotilde – O senhor descamba no romantismo: felizmente o momento é propício. A 

mulher, que sou eu, inflama-lhe o peito; o café toca-lhe a imaginação; o charuto perfuma-lhe 

os lábios. Comendador, faça-me um soneto.     

Moncorvo – Clotilde, quando cedo aos impulsos de meu coração; quando calco aos pés todas 

as considerações, que devo à sociedade e a mim mesmo e exponho-lhe quanto sinto, não hei de 

encontrar em seus lábios uma frase, que não seja para ferir-me? (entram Carlos e Elvira e 

conservam-se passeando um pouco afastados da boca da cena) 

Clotilde – Olhe que o seu café esfria. 

 

Cena 6ª 

Os mesmos, Carlos e Elvira 

 

[fl.44v.] Moncorvo – Mulher sem alma e sem coração, que é que pode comovê-la? 

Clotilde – As lágrimas. 



241 
 

 

Elvira – Rogo-lhe que não me fale mais a semelhante respeito. 

Carlos – E como poderei obedecer-lhe? Como esconder-lhe o que, há tanto tempo, faz o 

tormento de minha vida? 

Moncorvo – Juro-lhe que hei de conseguir. (Clotilde ri) Não ria.   

Carlos – Para que renovar juras e protestos, quando tantas vezes o tenho feito? Cheguei à triste 

convicção de que nada é capaz de excitar-lhe um sorriso para mim.  

Elvira – E sou a culpada? Quando o senhor pela primeira vez falou-me em seu amor não lhe fiz 

ver que uma infidelidade minha e sua a meu [fl.45] marido seria uma traição infame de parte 

do amigo, um crime atroz de parte da esposa? Deixei-lhe porventura entrever uma esperança?  

Moncorvo – E que me importa?.. Eu estava cego. Clotilde; passei-lhe por perto, não a vi, fui 

buscar a indiferença de uma mulher, que me não ama, que nunca amei, que nunca poderei amar. 

Elvira – Procure esquecer essa paixão, a que não devo, nem posso corresponder. Se na realidade 

a sente, será isso um pequeno sacrifício a altos deveres, se é um desejo de nova conquista, a 

repulsa, que sofre, será apenas uma ligeira contrariedade. 

Carlos – Faltam-me palavras para descrever-lhe a força de meu amor; se a senhora bem o 

compreendesse, decerto que me não repeliria tão duramente. [fl.45v.] (Clotilde, rindo, sopra as 

brasas e as acha apagadas. Carlos quer beijar a mão de Elvira, que a princípio opõe alguma 

resistência, mas afinal cede. Carlos conserva entre as suas a mão de Elvira, que esta quer 

retirar) Quê! Tudo me há de negar, até o mais insignificante dos favores? 

Moncorvo – (vendo Clotilde fazer um movimento para sair) Espere. 

Clotilde – Vou mandar vir fogo para acender o seu charuto, que o senhor nos eflúvios da poesia 

deixou apagar. (vai sair do caramanchão e ao chegar à porta vê Carlos, que pela segunda vez 

leva aos lábios a mão de Elvira. Ela exclama de si para si:) Oh! Oh! Aquela virtude ensaia-se 

bem para bater as asas[,] rouba os amantes das amigas! Ajustaremos contas. (finge não reparar 

nos dois e atravessa [fl.46], correndo, a cena) 

Elvira – Sr. Morato, repare que Clotilde passa-se. 

Moncorvo – (seguindo-a com os olhos e tomando o café) Vai, demônio, que ainda que eu gaste 

metade de minha fortuna, hás de ser minha.   

Elvira – Entremos para casa.  

Moncorvo – (ouvindo rumor, chega à porta do caramanchão) Oh! andam por aqui? 

Carlos – Sim; acabamos de percorrer este grande e belo jardim. E tu que fazes? 

Moncorvo – Tomava café e conversava com a dona da casa, que saiu não sei a quê. 
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Cena 7ª 

Os mesmos e Henrique 

 

Henrique – Carlos, falta-nos um parceiro para o voltarete e venho buscar-te. 

[fl.46v.] Carlos – Dispensa-me, porque nem só não o jogo, bem como ainda, e é a principal 

razão, tenho tua irmã pelo meu braço e prefiro conversar com ela a jogar contigo. 

Henrique – Não contesto, porque o certo é que vais comigo e também em interesse de Elvira 

não deves recusar, porque é impossível que já não esteja horrivelmente maçada. (entra um 

criado e traz fogo a Moncorvo, que acende o charuto. Vai-se o criado) 

Carlos – Não duvido, mas como sou muito egoísta consulto mais ao que me interessa. Todavia, 

sujeito-me ao que decidir a senhora. 

Elvira – Declino da honra, que me querem dar. Vejam outrem que decida. 

 

[fl.47]  

 

Cena 8ª 

Os mesmos, Clotilde e Eduardo 

 

Clotilde – (que entra conversando alegremente com Eduardo e ouviu as últimas palavras) Serei 

eu então quem decida. De que se trata? 

Moncorvo – Trata-se de saber se esta importantíssima personagem deve ir jogar voltarete ou 

ficar passeando. 

Clotilde – Quando as mulheres tomarem o lugar, que de direito lhes compete na direção dos 

negócios do país, o que não está muito distante... 

Carlos – Mas de que Deus nos há de livrar, seja dito sem ofensa das senhoras... 

Clotilde – O seu voto não há de certamente ser pedido para esta questão. Mas voltando ao que 

dizia... Quando as mulheres legislarem, hei de fazer inserir no código criminal grandes penas 

pa- [fl.47v.] ra os jogadores, porque o jogo é o único rival contra o qual não tem poder a mulher! 

É necessário confessá-lo para vergonha dos homens. E como sou a árbitra da questão pendente, 

dispenso ou, antes, privo o Sr. Morato da nossa companhia. A sua indecisão por si só basta para 

demonstrar a todas as vistas que eu e Elvira pesamos menos em seu pensamento do que uma 

partida de écarté. 

Carlos – Oh! Excelentíssima, essa injustiça... 
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Clotilde – (a Carlos) Está proibido de se defender. (a Henrique) Sr. Sepúlveda, faça-me o favor 

de levar o seu amigo. 

Henrique – Com muito prazer. (toma Carlos pelo braço e saem ambos rindo) 

Clotilde – Doutor, tenha a bondade de dar o braço à minha amiga. Quero mostrar-lhes o meu 

vi- [fl.48] veiro de pássaros. Sr. Moncorvo, ainda o não dispensei de ser meu cavaleiro.  

Moncorvo – Honra que aprecio devidamente. 

Clotilde – Permitam-me que lhes mostre o caminho. (vai seguindo com Moncorvo) 

Eduardo – (demorando um pouco Elvira) Elvira, pelo amor, que já me teve outrora; pelas 

recordações, que ele lhe há de despertar; por quanto lhe pode ser caro neste mundo, peço-lhe 

que fuja desta mulher! (Elvira abaixa a cabeça e segue com ele por onde sumiu-se Clotilde)   

 

Cai o pano. 

 

[fl.48v.] 

 

Ato 4º 

(cinco meses depois) 

 

A mesma vista do segundo ato. Luzes. São duas horas da noite. 

 

Cena 1ª 

(Elvira sentada em uma cadeira de braços tem na mão um pequeno espelho, em que se mira; 

Joana endireita-lhe os cabelos com um pente) 

 

Elvira – Avia-te, Joana; lembra-te de que são duas horas da noite e o baile vai a acabar se não 

a principias. 

Joana – Mas, por isso, a senhora não deve aparecer menos bonita. 

Elvira – Não entendes destas coisas. Depois de certa ho- [fl.49] ra, um pequeno desalinho tem 

sua graça e quem sabe o que é ser elegante não [supõe] que durante toda noite uma senhora de 

gosto esteja, como uma boneca: seria dar indício de que contradançou, como se estivera no 

colégio, fazendo passos e mesuras; que valsou como Braz-mimoso, ou que se não moveu de 

um lugar; o que tudo quer dizer que ninguém olhou para ela, nem lhe deu atenção. 

Joana – E eu pensava que sempre se devia andar muito direita e sem desarranjar o vestido. 
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Elvira – Não sabes nada que vai pelo mundo e demais acaba-se de dançar a sexta quadrilha, 

segue-se uma schottisch e não quero perder o meu par, que é excelente. 

Joana – Aqui temos outra! Também me parecia que uma moça nunca dizia que desejava dançar 

com al- [fl.49v.] gum homem. 

Elvira – Ora, Joana, então as moças não têm os mesmos sentimentos que os homens? 

Joana – Mas eu me lembro de ouvir, quando era menina, a senhora velha dizer o contrário. 

Elvira – Por que me falas em minha mãe nestas ocasiões? Quando me recordo dela, de seus 

conselhos, de suas lições, vêm-me as lágrimas aos olhos, comparando minha vida de então com 

a de hoje. (limpa os olhos)   

Joana – Está bom, não chore; se eu soubesse, não dizia nada. Deixe acabar de endireitar os 

cabelos (pequena pausa) 

Elvira – Quando fores para dentro, vai ver se o chocolate está pronto a ir para a sala, assim que 

acabar a schottisch. 

Joana – Sim, senhora.  

 

[fl.50]  

 

Cena 2ª 

As mesmas e Clotilde 

 

Clotilde – Como vieste ocultar-te aqui? Deixas a festa sem a sua rainha? 

Elvira – A rainha veio endireitar o cabelo, que se desarranjou na última valsa. Dá cá o pente, 

Joana, e vê o que te disse. (continua a alisar o cabelo, enquanto sai Joana) 

Joana – Sim, senhora. (sai) 

Clotilde – (que se sentara em uma cadeira de balanço) Então?.. 

Elvira – (largando o pente e o espelho sobre a secretária e levantando-se) Deu-me este bilhete. 

Já o li creio que mais de dez vezes em menos de uma hora. 

Clotilde – Com efeito! Não tens perdido tempo! 

Elvira – Se ele escreve tão bem!.. É um belo moço, [fl.50v.] não achas? Elegante, delicado... 

Não sei como conhecendo-o, há tanto tempo, só agora noto certas qualidades, que tem. 

Clotilde – A razão é simples. Sem que o percebêssemos, tem-se operado em ti uma verdadeira 

metamorfose e, por isso, tu o vês hoje com olhos diferentes. Ocorre ainda que entre nós as 

mulheres dá-se frequentemente o fenômeno de ser o que amamos num dia o que mais 

aborrecíamos no antecedente. 
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Elvira – E valsa perfeitamente. Não sei se é amor próprio meu, porém parece-me que quando 

valsamos, todos olhavam para nós. 

Clotilde – (ironicamente sem que ela o perceba) Assim era. Eu só ouvia falar em ti e nele. 

Elvira – A que respeito? 

Clotilde – (com intenção) A respeito da valsa. Mas, em [fl.51] em suma, que diz o bilhete? 

Elvira – (passando-o) Lê. (Clotilde principia a ler e ela apoiando-se no braço da cadeira vai 

seguindo a leitura com os olhos. De quando em quando sorri, como que satisfeita do que lê, ou 

faz alguma observação) Vês?.. Isto é contigo... Acho uma graça, quando ele me chama 

(imitando-o) – Meu anjo!.. Escreve muito bem! 

Clotilde – (depois de ler) E que pretendes fazer? 

Elvira – Tenho medo. 

Clotilde – Medo? (ri-se) Pode gabar-te de ser a única exceção à regra. Mulher com medo em 

negócios amorosos?.. (ri-se outra vez) Se treme é com receio de não encontrar quem espera; se 

empalidece é de comoção: a mulher só tem medo nas circunstâncias ordinárias da vida. 

Elvira – Mas apesar do que dizes, concordarás que certos [fl.51v.] passos não se dão pela 

primeira vez a sangue frio. Não sei o que faça. Que dizes? 

Clotilde – Eu? Coisa nenhuma. Em amores nem se dão, nem se tomam conselhos. O que sei é 

que [se] ele não te ama, ao menos finge-o perfeitamente, e não vejo razão para lhe retribuíres 

com tanto rigor. 

Elvira – Acho certo chiste em seres tu a sua advogada quando não há muito tempo que o odiavas 

de morte, conquanto depois, (malignamente) segundo dizem as más línguas... 

Clotilde – (rindo) És uma antiquária e sempre andas a descobrir fósseis. Parece-me que houve 

tempo em que o aborreci e que depois, segundo a boa língua das minhas amigas, deu-se alguma 

coisa, que já não sei o que foi... Há que séculos se passou isso e eu tenho tão pouca memória!.. 

Demais [fl.52] se tal aconteceu é para veres que não erro no que penso acerca da constância das 

mulheres em seus gostos e ideias, sendo tu, não te ofendas, uma prova viva. 

Elvira – Eu?.. 

Clotilde – Tu, sim. Lembras-te das lições de moral, que há um ano ou dois, me pregavas? Que 

te dizia eu então? 

Elvira – Cala-te; cala-te; não me recordes esses tempos porque a sua recordação é para mim um 

remorso. Então eu me envergonhava de ter amado um homem, que não era o que foi ao depois 

meu marido; entretanto que hoje... Mas como se operou essa transição em minha vida? Eu 

mesma o ignoro; deixei-me fascinar, deixei-me arrastar, levada talvez de um exagerado 
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despeito. Conheço, calculo de antemão o que [fl.52v.] me espera, mas não tenho forças para 

recuar. 

Clotilde – Ora deixa-te de histórias, e voltemos ao que dizíamos. 

Elvira – (suspirando) Tens razão; desviemos os olhos, já que não é possível esquecer. Que te 

parece que faça? 

Clotilde – Estás a martelar-me a cabeça! No teu caso sei o que faria, mas nada aconselho. Faze 

o que quiseres. 

Elvira – Pois bem, farei o que me ditar a ocas[ião]. (ouve-se dentro tocar a schottisch) É a 

schottisch? Não danças? 

Clotilde – Não: além de não ter par, estou muito cansada. 

Elvira – Então espera-me um pouco que já volto. (sai correndo) 

Clotilde – (levantando-se e seguindo-a com os olhos) [fl.53] Finalmente minha branca pomba 

de [ilegível] (mostrando o bilhete, que lhe dera Elvira) tenho-te em meu poder! Pensavas que 

com teus olhos lânguidos, com teu sorriso melancólico e os conselhos, que em menina 

recebeste, impunemente podias, roubar-me o homem, que me pertencia? (rindo-se) É célebre 

como o marido e a mulher se combinavam em ter cada um a sua conta a ajustar comigo! (guarda 

a carta ao seio) 

Moncorvo – (dentro) Deixem acabar a dança. 

Clotilde – Ei-lo aí: ele mesmo vem ao encontro. (pega no espelho e pente e principia a 

endireitar os cabelos, fingindo não perceber a entrada de Moncorvo) 

 

Cena 3ª 

Clotilde e Moncorvo 

 

[fl.53v.] Moncorvo – Ilustríssima, folgo de encontrá-la. 

Clotilde – (voltando distraidamente a cabeça e continuando a pentear-se) Ah! estava aí? 

Moncorvo – Más! Tanta calma é presságio de temporal. (acendendo um charuto, senta-se 

comodamente junto a ela, conversa e fuma) 

Clotilde – Não, senhor, não há motivos e nem eu tenho direito a levantá-lo. 

Moncorvo – Aí principia ele a desabar. Permita Deus que seja trovoada seca. 

Clotilde – Seca ou molhada é o que pouco lhe importa, porque se assim não fora, outro seria 

seu procedimento. 

Moncorvo – Clotilde, não te convencerás de que ciúmes são o que há de mais estúpido no 

mundo? 
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Clotilde – Decerto para quem tem o coração embotado como [o] senhor, e faz do amor de uma 

mulher a distração de suas horas vagas. 

[fl.54] Moncorvo – Repetes essa história tantas vezes que já a sei de cor. 

Clotilde – (largando o pente e o espelho e afastando-se de Moncorvo) Faz favor de me não 

perfumar com a fumaça de seu charuto? 

Moncorvo – Já me vou embora; porém, antes de me ir, por que é tanto espalhafato? 

Clotilde – Por nada. Acha que se tem portado muito bem durante toda noite? 

Moncorvo – E que tenho feito de mau? 

Clotilde – Nada. Pensa naturalmente que ninguém notou o escândalo, que deu com a tal Sr.ª 

Viscondessa? Uma mulher velha e feia!.. 

Moncorvo – Sim? Reparou? É pena que não reparasse também nos requebros de certa pessoa, 

que nós conhecemos, com certo cavaleiro, que também conhecemos. 

[fl.54v.] Clotilde – Isso é mentira.  

Moncorvo – A senhora está primando em delicadeza. 

Clotilde – (sentando-se com mau modo) E demais será melhor que o senhor olhe para quem lhe 

interessa de mais perto. 

Moncorvo – Clotilde, falemos muito seriamente. Seja qual for o meu procedimento, ele não a 

autoriza a exprimir-se, como sempre o faz, acerca de minha mulher. Elvira é uma moça cheia 

de virtudes e não há nada, que se lhe possa lançar em cima. 

Clotilde – Oh! decerto; e quem é que se atreve a falar de sua virtuosa esposa? 

Moncorvo – Não sei de que a acusa para ser uma [serra?] viva contra ela. 

Clotilde – E quem a acusa? Unicamente não acho muito agradável que o senhor esteja sempre 

a ati- [fl.55] rar-me à face o procedimento elevado de sua digna esposa, quando... 

Moncorvo – (enraivecido) Quando o quê? 

Clotilde – (que tem mudado de tom e passa entre o sério e o irônico) Quando muita gente diz 

o contrário. 

Moncorvo – É uma infâmia de quem diz. 

Clotilde – (levanta-se) Pode ser; mas há pessoas, que asseguram a existência de certas amáveis 

cartinhas... 

Moncorvo – (levantando-se impetuosamente) Dá-me essas cartas, Clotilde; dá-me essas cartas, 

ou tu és uma caluniadora vil! 
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Clotilde – Aqui está a amostra (atira a carta, que lhe dera Elvira, acima da secretária; 

Moncorvo lança-se a ela. Elvira [sic.]131 contempla-o, sorrindo) 

Moncorvo – A letra de Carlos! (amarrota a carta [fl.55v.] e atira-se sobre uma cadeira, 

apertando a cabeça nas mãos) 

Clotilde – Então que diz? 

Moncorvo – Aquele homem! Aquela mulher! E eu cego que tanto confiava em ambos! E eu 

que conheço tão de perto a sociedade, persuadir-me de que um homem deixaria de requestar 

uma mulher por ela ser esposa de seu amigo. Louco! Louco! Mil vezes louco! 

Clotilde – Queres agora deixar-te abater, Luiz? 

Moncorvo – Que homem! Que mulher! 

Clotilde – Meu amigo, que hás de fazer? Arrependo-me de haver-te entregado essa maldita 

carta... 

Moncorvo – (levantando-se com ímpeto) Cala-te, demônio. Com astúcia infernal introdu- 

[fl.56] ziste-te em minha casa, donde todos os motivos deviam de afastar-te e aí te conservaste 

até lançares-me ao rosto a desonra e a vergonha. O que sinto é que sejas um ente débil e frágil 

que não hei de quebrar entre minhas mãos. Quiseste vingar-te da preferência, que sobre ti dei a 

ela, tua digna êmula. Mas o insensato fui eu em confiar-me de uma mulher, em chamar a um 

homem meu amigo. 

Clotilde – (olhando-o com desprezo) O senhor é um covarde, insulta uma mulher, que não pode 

esbofeteá-lo. 

Moncorvo – Suas palavras não me ofendem. Entretanto agradeço-lhe a revelação e saberei 

aproveitar-me dela (sai)  

Clotilde – (só – vendo-o sair) Vai, meu amante. Quando me ultrajaste, apresentando a bom 

mercado a minha reputação nos comentários [fl.56v.] das conversações, não te lembraste de 

que chegaria a hora da vingança. Ei-la que soa. Aí ta entrego maculada e infame a virtuosa 

donzela, que me preferiste. O autor da obra foi um teu amigo. Sinto requintar-se o prazer em 

repetir comigo mesma estas palavras – foi um teu amigo! Aí ta entrego, a minha boa discípula, 

que principiou, enganando a própria mestra: está perfeita. Adeus. Vou descansar porque o 

descanso é devido a quem tanto tem trabalhado. (sai. Aparece uma criada à direita A e vendo 

Clotilde sair para e depois acena para dentro.)  

 

 

                                                           
131 No manuscrito, lê-se “Elvira”, mas, pelo contexto, sabemos tratar-se de Clotilde. 
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Cena 4ª 

Carlos e uma criada 

 

Carlos – Então a senhora ainda não se recolheu? 

[fl.57] Criada – Ainda não. O senhor esconda-se naquele quarto. (apontando para a porta da 

direita B) Aí decerto ninguém entrará. 

Carlos – E esse quarto tem alguma saída? 

Criada – Tem uma janela que dá para o jardim. 

Carlos – (apontando para a porta do fundo) Cerre aquela porta. (a criada obedece) Bem. Tome 

esta pequena lembrança e se de mais precisar, peça-me. (abre a carteira e dá algumas cédulas) 

Criada – Obrigada. Eu espero que, se houver alguma coisa, o senhor não me comprometerá. 

Carlos – Não; fique descansada. Ainda há muitos convidados? 

Criada – Não, senhor. 

Carlos – Pode-se ir embora (sai a criada) Finalmente!.. Não foi sem luta e ainda assim quem 

sabe o que acontecerá! Havia de ser engraça- [fl.57v.] do se o meu amigo Moncorvo entrasse 

agora. Que diabo lhe diria eu que vim cá buscar? Quando eu for velho e já nada quiser do 

mundo, ou, para melhor, quando o mundo já nada quiser de mim, hei de escrever dois tratados, 

que se hão de intitular, um – Fisiologia da boa sociedade – e o outro – Arte de mentir. Muita 

gente de alto coturno há de mirar-se neles, como num espelho. Quanta anedota galante 

referirei!.. (passeia, refletindo) Mas se Elvira, surpreendida por minha presença, ainda que 

involuntariamente lançar um grito?.. Qual! Mulher nunca é surpreendida pelo homem, a quem 

ama. (ri-se) E esta realmente acreditará que a amo? Parece-me que vem alguém...  Homem não 

é, porque ou- [fl.58] ço o rugido das saias. Metamo-nos na toca. (entra no quarto) 

 

Cena 5ª 

Elvira só 

 

Elvira – Não o vi mais: é que se retirou e foi assim talvez melhor. (senta-se meditativa junto à 

secretária) Meu Deus! Que é isto que se passa em mim?.. Tudo tenho esquecido em meio da 

loucura, que se assenhoreou de mim e me arrebata. Meu pai, meu marido, a memória de minha 

mãe tudo desapareceu a meus olhos deslumbrados não sei por que infernal clarão. 

(insensivelmente vai tirando os enfeites) Que deverei fazer? Se o encontrasse ainda... mas não 

é possível: todos já se retiraram e só restam os jogadores. (dá um pequeno grito, ouvindo a voz 

de Carlos) Ah!.. 
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[fl.58v.] 

 

Cena 6ª 

Elvira e Carlos 

 

Carlos – (que sem ser sentido se tem aproximado até encostar-se à cadeira de Elvira e ouvir as 

últimas palavras desta) E mais alguém. 

Elvira – (levantando-se e falando-lhe de mãos post[as]) Vá-se embora, vá-se embora, Sr. 

Morato. Meu Deus! Meu marido pode vir de um momento para outro. 

Carlos – (vai dar volta às chaves das portas do fundo direita A) Não há perigo de sermos 

surpreendidos; enquanto baterem, tenho tempo de lançar-me pela janela daquele quarto ao 

jardim. 

Elvira – Como é que acha-se aqui? Eu não o autorizei... 

Carlos – Elvira, perdoa-me, perdoa ao homem, que [fl.59] te ama com frenesi, com delírio... 

Elvira – (caindo em uma cadeira e tapando os olhos com as mãos) Carlos! Carlos! Tu me 

perdes! 

Carlos – Perder-te! Eu perder-te, quando dera de bom grado a vida para poupar-te um gemido! 

Que podes recear? 

Elvira – E a minha consciência? Como poderei levantar os olhos para o homem, que confiou 

sua honra à minha fidelidade? Como poderei encarar meu velho pai, como poderei, como 

poderei entrar em uma igreja sem recear que o povo se levante e me apedreje? 

Carlos – A tua imaginação exaltada faz-te sonhar perigos, que não existem. Elvira, considera 

por um momento as coisas como são, e verás que no lugar das nuvens borrascosas, que se 

levantam [fl.59v.] em teu espírito, existe o íris rodeado de suas purpurinas e cerúleas cores. De 

um lado tens as recordações aflitivas de tua vida de senhora, contrastando fortemente com as 

tuas antigas ilusões de donzela, e do outro a esperança fagueira de um futuro risonho engastada 

nos mais ternos sentimentos da alma; de um lado as feições carregadas e o gesto frio de quem 

nunca te amou, e do outro o sorriso meigo de quem sempre te há de amar; de um lado tens um 

homem, que se diz teu marido, desprezando tuas graças e encanto pelos beijos vendidos nos 

prostíbulos, e do outro tens a mim, inebriando-me em tuas palavras, desejando alentar-me com 

o ar, que respiras, pedindo-te, como um bem supremo, que me lances um olhar, que me dediques 

um suspiro, se não de amor, ao menos de comiseração [fl.60] e condolência. 
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Elvira – (levantando-se e indo a tapar-lhe quase a boca) Cala-te, cala-te, que me fazes mal. 

Quando te ouço falar, sinto um torvelinho em minhas ideias, fico de tal modo fora de mim, que 

perco quase a consciência de que existo. Não deveras ouvir de meus lábios esta confissão, mas 

quero com ela provar-te a confiança, que em ti deposito e, desse modo, conseguir que te retires 

e me salves dos perigos, que me cercam, enquanto estiveres neste lugar. 

Carlos – Para que desperdiçarmos em vãos temores o precioso tempo, que aproveitávamos, 

falando tão somente de nós e de nosso amor? 

Elvira – Tem compaixão de mim. Que mais se pode exigir de uma mulher? Deixa-me ao menos 

acostumar-me à ideia de que amo um ho- [fl.60v.] mem, que não é meu marido! (rumor de 

passos dentro) Meu Deus! Foge, foge! 

Carlos – Ao menos dá-me uma prova de teu amor. 

Elvira – Carlos, pelo amor de Deus, vai-te. 

Carlos – (beijando-a na testa apesar desta) Adeus. 

Elvira – Ele se compadeça de mim! (Carlos entra no quarto, ela limpa os olhos e procura 

mostrar-se tranquila) 

Moncorvo – (dentro, batendo na porta) Abra. (Elvira ainda comovida vai abrir. Moncorvo 

entra e fecha a porta sobre si) 

 

Cena 7ª 

Elvira e Moncorvo 

 

Moncorvo – Que fazia a senhora com as portas fechadas e quando em minha casa ainda há 

pessoas, a quem deve obsequiar? 

[fl.61] Elvira – (cobrando sangue frio) Que diz, Moncorvo? Não posso compreender nem a 

maneira áspera, por que me fala, nem o motivo, que tem para isso. 

Moncorvo – Não compreende? Deveras? Se fosse alguma infidelidade ao homem, que lhe deu 

o seu nome e a sua fortuna, haveria de compreender; não é assim? 

Elvira – Meu Deus! 

Moncorvo – Responda. Eis aí as lágrimas, que despontam, lágrimas mentirosas e infames!.. 

Quando fui buscá-la à casa de seu pai para dar-lhe uma posição, que não tinha; para cobri-la de 

joias que não possuía; para apresentá-la em uma sociedade, que não frequentava, que foi que 

me jurou a senhora aos pés do altar? Juraria porventura calcar aos pés e rebolcar na lama a 

honra do [fl.61v.] homem, que lhe dava a mão de esposo? Juraria cuspir em cima dos laços 

mais sagrados, que existem? Juraria desprezar todas as considerações e ser a amante de um dos 
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amigos... (rindo amarga e sarcasticamente) de um dos amigos de seu marido? Responda, 

senhora; ou ainda me não compreende? 

Elvira – Não, eu não o compreendo. 

Moncorvo – Ainda não?.. (agarra-a pelo braço, leva-a junto a uma vela e apresenta-lhe a 

carta) Leia. Conhece aquele nome? Conhece esta letra? 

Elvira – (ocultando o rosto nas mãos) Eu não sou culpada. 

Moncorvo – (forçando-a) Mostre essas faces prostituídas, a ver se ainda são suscetíveis de 

corar. (enquanto Moncorvo fala abre-se repentina- [fl.62] mente a porta do fundo, e aparece o 

brigadeiro, que avança para a cena e separa os dois. A porta fecha-se) 

Elvira – (caindo quase sem sentidos sobre uma cadeira) Ah! 

 

Cena 8ª 

Os mesmos e o brigadeiro 

 

Brigadeiro – Todo homem que toca com a ponta dos dedos em uma mulher é um homem 

infame! 

Moncorvo – (que recuara diante do brigadeiro) Esta mulher desonrou-me! 

Brigadeiro – Esta mulher é minha filha!  

 

Cai o pano. 

 

[fl.62v.] 

 

Ato 5º 

(ano de 1850) 

 

Pequena sala, em casa da baronesa de São João, decentemente ornada, mas sem luxo. Ao fundo 

um sofá baixo com almofadas e à esquerda uma porta, dando para fora do apartamento de 

Elvira; à direita outra, comunicando para um quarto. Deste mesmo lado uma pequena mesa. 

Janelas ao fundo. 

São 7 horas da noite. 

 

Cena 1ª 

Elvira – só  
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(sentada junto à mesa, lê a bíblia, à luz de uma vela. Tem o rosto opilado e as faces coradas, 

o [fl.63] corpo alquebrado; em suma, apresenta sintomas externos da hipertrofia de coração) 

 

Elvira – (lendo) “E lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. 

E Moisés na lei mandou-nos apedrejar a estas tais. Que dizes tu logo? Diziam, pois, isto aos 

judeus, tentando-o para o poderem acusar. Porém Jesus, abaixando-se pôs-se a escrever com o 

dedo na terra. E como eles perseveravam em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: 

o que de vós outros está sem pecado, seja o primeiro que a apedreje...” (parando a leitura) É 

porque Jesus entendia que só pode condenar-se a outrem quem vive extreme de culpas; é porque 

em sua divina bondade tinha sempre um olhar de com- [fl.63v.] paixão para a humanidade 

pecadora. Porém eles me condenaram; essa sociedade, tão cheia de podridão, lançou-me o 

estigma de sua reprovação! (fecha a Bíblia) E ninguém sabe, ninguém avalia as longas agonias, 

que foram os precursores da profunda desgraça, em que vivo abismada! (dão 7 horas) Sete 

horas e ainda Joana não voltou! (vai à porta da direita e olha para dentro por um instante) 

Pobre inocente! Dormes tranquilamente sem ao menos suspeitares do que se passa em redor de 

ti! Deus te faça mais feliz do que tua mãe! (entra Joana) 

 

Cena 2ª 

Elvira e Joana 

 

[fl.64] Elvira – Eis-te finalmente de volta, Joana! Trazes-me alguma notícia boa? (Joana 

permanece calada) Não quis receber-te?.. Expeliu-te talvez...  

Joana – Não, senhora, não estava em casa. 

Elvira – Não te acredito; tua amizade por mim é que te inspira essas desculpas para eu me não 

afligir. 

Joana – Não, senhora, estou certa de que havia saído porque, não querendo fiar-me no que me 

diziam, entrei e fui ao gabinete: não estava. Esperei muito tempo e vendo que não chegava, 

vim-me embora. 

Elvira – Fizeste bem: voltará daqui a dias e tornarás a trazer-me a mesma resposta. 

Joana – Tinha uma boa notícia para dar à senhora; porém tenho medo que se assuste e lhe faça 

mal. 

[fl.64v.] Elvira – Podes dar; se as más notícias não me fazem mal, como hão de fazer as boas? 

Joana – Em caminho para casa encontrei com quem menos esperava. 

Elvira – (um pouco comovida) Com quem? Com ele? 
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Joana – Não, senhora, com o Sr. Eduardo. 

Elvira – Eduardo!.. Tu viste Eduardo? Estás certa? 

Joana – Sim, senhora, porque falei com ele! Indagou muito sobre a senhora; como estava, onde 

vivia e disse-me que havia de cá vir hoje mesmo. 

Elvira – Deus o traga. Eduardo! Eduardo no Rio de Janeiro! 

 

Cena 3ª 

As mesmas e a baronesa 

 

Baronesa – Então, minha filha, que resposta trouxe [fl.65] Joana? 

Elvira – A mesma de sempre. 

Baronesa – Não quer vir? 

Joana – Não, senhora, tinha saído. 

Baronesa – Tem certeza? 

Joana – Sim, senhora. 

Baronesa – Ultimamente não se pode dizer que seja propósito em de cá não vir. É um acaso de 

sempre mandarmos em má ocasião. 

Elvira – Não lhe parece muito acaso, madrinha? 

Baronesa – Sempre tiveste um gênio apreensivo e o médico tem-te dito muitas vezes ser essa a 

sua maior moléstia. 

Elvira – Avalio as coisas, conforme são. Obrigada, Joana, vai descansar. (Joana sai. Elvira 

senta-se chorando) Por que me não mata Deus? 

Baronesa – Minha filha, tem paciência. Deus não permite que se penetrem suas vistas: a ele, 

que nos [fl.65v.] criou, cabe o chamar-nos a si, quando lhe apraz. Todos nós neste mundo, a 

exemplo do Redentor, havemos de carregar a nossa cruz. 

Elvira – Porque eu já não posso; minhas forças estão esgotadas, tenho sofrido em demasia! 

Baronesa – Tens ainda uma larga vida diante de ti... 

Elvira – Para ainda mais largamente sofrer. 

Baronesa – Não; para que Deus se compadeça de ti e te perdoe; para que vivas, se não feliz, ao 

menos livre de grandes dores. 

Elvira – Não me embalo nessa esperança. Existe comigo, há muito, e me acompanha uma 

amiga, que breve me livrará de meus sofrimentos. 

Baronesa – É necessário mais resignação, Elvira. És [fl.66] infeliz, não o nego; foste ferida no 

que tem de mais santo e nobre uma mulher – foste ferida em teu amor e em tua honra; 
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arrancaram-te a alma aos pedaços é uma verdade; mas porque os outros concorreram todos para 

infelicitarem-te, segue-se que devas também entrar nessa cabala com a tua cota-parte? 

Elvira – Madrinha, é um crime contra a majestade divina, mas confesso-lhe que, a não ser minha 

filha, há muito que me teria deixado morrer. 

Baronesa – Parece que tresvarias. O que acabas de dizer é mais do que uma loucura, é uma 

vergonha. O suicídio é sempre um crime e tanto mais repugnante quanto menos justificados são 

os motivos, se é que há motivos que justifiquem tal atentado. 

[fl.66v.] Joana – (entrando) Está aí uma pessoa, que deseja falar à Sr.ª Baronesa. 

Baronesa – Mande entrar para a sala. (sai Joana) Vou ver quem me procura. Espero que a 

reflexão banirá de teu espírito as loucas ideias que, há pouco, expendeste. 

Elvira – Já lhe disse, madrinha, que minha filha defendia-me de mim mesma. 

Baronesa – Mas é necessário que saibas que a ideia fixa mata da mesma forma que o veneno. 

(sai) 

Elvira – (só) Pobre velha! Por que não segui sempre teus conselhos?.. Eduardo!.. Eduardo!.. 

Vou tornar a vê-lo! Quando o conheci, há dez anos, tinha eu então dezesseis, era uma moça, 

cheia de vida; amei-o e fui amada, sonhei com o futuro, como se sonha com flores e alegrias e 

de tudo isso, de tantas ilusões, [fl.67] de tanto amor que resta hoje? Um coração mirrado pelo 

sofrimento, um corpo já cadáver, galvanizado talvez pela própria dor, e uma inocente, minha 

pobre filhinha!.. renegada por seu pai! Oh! meu Deus! por que tão severa punição?.. (entra no 

quarto limpando os olhos) 

 

Cena 4ª 

A baronesa e Eduardo 

 

Baronesa – (continuando a conversa já encetada) Assim, vai arrastando uma dolorida 

existência. 

Eduardo – Felizmente encontrou ela uma segunda mãe, que a acolhesse, a amasse, que em suma 

perfeitamente substituísse aquela, que lhe deu o ser e que tão cedo a desamparou sobre a terra.  

[fl.67v.] Baronesa – Vi-a nascer, quase que a criei, fui amiga de sua mãe, como, pois, não 

acolhê-la, quando os próprios, que foram seus carrascos, lhe voltavam as costas? 

Eduardo – (tristemente) Que outros poderiam ser os destinos dessa mísera moça? 

Baronesa – Há seis anos, eu previa o que se passa; há seis anos profetizei a esse pai severo e 

obstinado a desgraça, que acabrunha a pobre Elvira; e creia-me, doutor, que presentemente me 
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arrependo de tê-la com meus conselhos talvez afastado da resolução, em que estava, de recusar 

o – sim –, quando o sacerdote a interrogasse.  

Eduardo – Oh! Sr.ª Baronesa, que recordações dolorosas me desperta a senhora! Dessa recusa 

pendeu também meu destino. Seguro pela promessa feita, debalde esperei [fl.68] a notícia do 

rompimento do contrato, até que afinal soube que Elvira já não podia ser minha. Como eu 

amaldiçoei-a! Por muito tempo evitei encontrá-la, mas um acaso colocou-a diante de meus 

olhos, coberta de sedas, resplandecente de brilhantes. Fixei-a atentamente, procurei descobrir 

em suas pálidas faces o segredo da morbidez que se lhe desenhava no semblante e errei. Atribuí 

à fadiga das funções o que era consequência de uma dor; julguei sua vida atual um insulto 

cuspido sobre o passado. Médico, não soube reconhecer um padecimento da alma; homem, 

irroguei uma injúria a quem não a merecia. 

Baronesa – É um perdão, que tem de lhe pedir. 

Eduardo – Sim, senhora, é um perdão, que tenho de lhe pedir; porque eu devia de saber que 

muitas vezes os lábios sorriem, quando as lágrimas estão [fl.68v.] quase borbulhando nos olhos; 

eu devia de saber; eu, homem de sociedade, eu, médico, que estudei fisiologia, que a vida da 

mulher não pode ser estudada nos salões dos bailes, mas, sim, no recolhimento do lar doméstico. 

Mas diga-me, Sr.ª Baronesa, Vossa Excelência que a ama, como sua mãe, que um dia me julgou 

digno de ser também seu filho, diga-me o que há de verdadeiro nas acusações, que lhe fazem. 

Tire-me desta dúvida, contra a qual se levantam minhas recordações de outrora, mas a que se 

não pode esquivar o meu espírito. Reconheço a inconveniência da pergunta, reconheço que não 

a posso dirigir, porque nenhum direito me assiste, porque nenhuma pretensão me é possível 

conservar; mas quero convencer-me de que nunca foi poluída [fl.69] a imagem, que sempre 

adorei. A sua voz será sagrada para mim e embora apareçam depois as mais evidentes provas 

recusarei dar-lhes crédito. 

Baronesa – Doutor, há circunstâncias, na vida de uma mulher, que nem ela mesma as sabe 

explicar. Elvira cometeu porventura alguma falta, não um crime, e essa falta ela a tem expiado 

bem duramente. O que lhe assevero é que se a julgasse culpada e indigna de perdão, acolhê-la-

ia, como um ente desgraçado, mas não a apertaria a meu seio, não a chamaria minha filha. 

Eduardo – (tomando-lhe a mão com efusão) Como lhe fico agradecido! É um peso imenso de 

que me alivia. 

Baronesa – Vou preveni-la de sua chegada. Até [fl.69v.] depois, doutor. (ele cumprimenta-a e 

ela sai) 
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Eduardo – (só) Eis as consequências funestas dos casamentos de dinheiro! Calcam-se as 

considerações, desprezam-se os sentimentos e num século de luzes todas as cabeças curvam-se 

ao ouro! Verdugos de meu amor[,] por que não posso quebrar-vos entre as mãos[?] 

 

Cena 5ª 

Eduardo e Elvira  

 

Elvira – (para por um instante à porta e depois corre a lançar-se-lhe nos braços) Eduardo! 

Eduardo – Elvira? 

Elvira – Bendito seja Deus, Eduardo, que te restitui a mim! (leva as mãos ao seio e fala quase 

sufocada) Senta-me, senta-me. (ele senta-a um pouco desfalecida) 

[fl.70] Eduardo – Que é o que sentes? 

Elvira – Nada; já passou. Em que estado mau encontra-me! Reconhecer-me-ias se em outro 

lugar me visses? 

Eduardo – Por que não? Estás um pouco alquebrada, porque andas adoentada, segundo disse-

me a baronesa. 

Elvira – (sorrindo tristemente) Adoentada? És médico e conheces os sintomas das moléstias. 

Olha para minhas faces opiladas e coradas; vê este pulso como que vibrando debaixo de teus 

dedos, escuta estas palpitações (pondo a mão dele sobre o coração) e repete que estou 

adoentada. Mas dize-me, que é feito de ti? Por onde tens andado? 

Eduardo – Viajei. Tendo de partir, procurei-te para despedir-me em casa de teu pai: disseram-

me que já não estavas e não me deram mais [fl.70v.] notícias tuas. Há dois anos, que estou 

ausente do Rio de Janeiro. 

Elvira – Viajaste muito? Onde estiveste? Foste à Itália; a essa poética Itália, sobre a qual tanto 

conversávamos nos nossos belos dias? (limpando os olhos) Que viste por lá? É com efeito a 

terra que pintam os poetas, de céu límpido e claro e águas azuladas e plácidas? É ainda a terra, 

que viu Eleonora e Laura, Petrarca e Dante? Fala-me da Itália. Lembras-te dos planos de viagem 

a ela, que fazíamos? 

Eduardo – A Itália é ainda a terra das maravilhas do passado, que brevemente serão as ruínas 

do presente. Corri a Itália, a Inglaterra, a França e a Alemanha e tudo minuciosamente te 

descreverei ao depois. Cheguei, há poucos dias, e indagava notícias tuas, quan- [fl.71] do hoje 

casualmente encontrei Joana. [Não] pude sofrer a impaciência de ver-te e vim imediatamente. 

Como te achas aqui? A baronesa contou-me por alto o que se passou naquela noite fatal e que 

vendo-te desamparada acolhera-te à sua casa. 
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Elvira – É uma longa e dolorosa história, mas que te referirei em poucas palavras. Já sabes da 

cena terrível do baile, em que fui salva pela presença de meu pai. 

Eduardo – Sei. 

Elvira – Levou-me para sua casa, donde saiu imediatamente. Dois dias depois escreveu-me 

dizendo (como que pesando as palavras) que ambos não podíamos habitar debaixo do mesmo 

teto. 

Eduardo – Oh! 

[fl.71v.] Elvira – (em lágrimas) Meu pai repudia-me, Eduardo!... Só no mundo, sem abrigo, 

nem arrimo, com uma inocente nos braços, a quem seu pai também repudia, procurei a Sr.ª 

Baronesa de São João, minha madrinha de batismo, expus-lhe quanto se havia passado, sem 

omitir uma palavra patenteei-lhe as culpas que eram minhas e alheias e ela acolheu as duas 

enjeitadas. 

Eduardo – E nunca tentaste reconciliar-te com teu pai? 

Elvira – Tenho feito quanto é humanamente possível, mas ele tem-se conservado surdo às 

minhas súplicas. 

 

Cena 6ª 

Os mesmos e Joana 

 

[fl.72] Joana – Acabaram de trazer esta carta para a senhora. 

Elvira – Uma carta para mim? De quem? 

Joana – O portador não disse de quem era. 

Elvira – Dá-me: responderei depois. (Joana entrega-lhe a carta e sai. Elvira conserva-a em sua 

mão, continuando a conversa com Eduardo) Compreendes a posição desesperada, em que 

estou. Sinto a morte aproximar-se... 

Eduardo – Elvira!.. 

Elvira – Meu amigo, não nos iludamos. Conheces o que é a hipertrofia do coração, e também 

eu. Em outros tempos e por mera distração de horas vagas li alguma coisa a respeito: não posso, 

portanto, ser iludida. De um momento para outro expirarei em uma sufocação e fica minha filha 

[fl.72v.] órfã, tendo por único amparo quem tampouco pode viver. Deus compadeceu-se de 

mim, enviando-te. 

Eduardo – Elvira, assevero-te que quando a desgraça cair sobre a cabeça de tua filha, ela há de 

encontrar-me a seu lado para ampará-la. Mas isso ainda está longe. 
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Elvira – O céu te abençoe, Eduardo, porque fará uma obra meritória, acolhendo a filha de uma 

mulher, que nunca foi maculada. Minha cabeça desvairou-se, é verdade, mas juro-te que esse 

desvario não chegou até a desonra. O mundo e a sociedade cobrem-me de calúnias e injúrias; 

crê, porém que sou mártir e não ré confessa e condenada. 

Eduardo – Nunca te supus tal e escusado era esse pro- [fl.73] testo. Para o que se tem passado 

já nada podemos; tratemos, portanto, do presente e do futuro. [Cumpre?] curar teu pai. Causa 

primária de quanto tem padecido, a ele cumpre dar o remédio. Por ora estás bem em casa da 

baronesa, mas é necessário que te reabilites para com a sociedade e o único meio, que vejo, é a 

reconciliação com teu pai. Homem de princípios muito rígidos, estendendo-te a mão é porque 

estás justificada. Falarei também a Henrique. 

Elvira – Henrique há muito que está no sul e se ele cá estivesse, meu amigo, como sempre foi, 

talvez que outra fosse a minha sorte. Procura meu pai, fala-lhe, não por mim, mas por aquela 

criança, que não pode, que não deve de ser responsável pelas faltas, que porventura cometi. 

Eduardo – Estou persuadido de que teu pai me atenderá; [fl.73v.] quando, porém, seja surdo à 

compaixão e se não deixe mover por minhas palavras, então Elvira, encontrarás em mim o 

homem, que nasceu para ti e de quem o destino separou-te. (levanta-se para sair) 

Elvira – (levanta-se também) E como te poderei retribuir? 

Eduardo – Considerando-me teu irmão e aceitando de mim o que de Henrique aceitarias. Adeus, 

dentro em breve aqui estarei a dar-te parte de minha comissão. (aperta-lhe a mão sorrindo e 

sai) 

Elvira – (tendo-o levado à porta) Vai, meu bom Eduardo, e sê mais feliz do que eu tenho sido. 

De quem será esta carta? (chega-se à vela e lê a assinatura) Clotilde!.. É impossível: eu li sua 

[ilegível] (torna a ler) Clotilde!.. Que me quer esta mulher? (lê) “Elvira. Permite-me que ainda 

[fl.74] te atue, como no tempo, em que tanta amizade me dedicavas. É uma mulher que, nos 

[paroxismos] da morte, pede-te perdão neste mundo, esperando que Deus também lho 

concederá no outro. Em meu procedimento para contigo o mau sentimento da vingança foi que 

me guiou. Não compreendes a razão: vou dizê-la. Teu marido repudiou minha mão: para vingar-

me, procurei perverter-te a alma. Carlos era meu amante, abandonou-me por tua causa: 

denunciei-te. Sou, pois, a origem de todas as tuas infelicidades. Perdoa-me. Há vinte e quatro 

horas que me revolvo em ânsias, sem poder exalar o último suspiro; é o teu perdão, que me 

falta. Lembra-te de que Jesus Cristo perdoou a seus inimigos. Adeus – nunca mais nos veremos. 

Clotilde.” (fica como que extática, contemplando a carta por alguns [fl.74v.] segundos) Deus 

te perdoe, como eu te perdoo. (senta-se meditativa e levanta-se logo depois) Como o peito me 

anseia. (vai encostar-se no sofá) Falta-me o ar! Vou abrir esta janela. (quer levantar-se e não 
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pode) Que fraqueza! Não posso levantar-me! Ai! Parece-me que morro. E minha filha!.. E 

Eduardo que não voltará tão cedo!.. Joana! (continua sempre ansiando como que faltando-lhe 

a respiração) Joana! 

 

Cena 7ª 

Elvira, Joana e depois a baronesa e uma menina de cinco para seis anos 

 

Joana – (correndo para ela) Que tem, senhora? 

Elvira – Não sei. Vai chamar minha madrinha e traze-me Elvira. (sai Joana) Meu Deus! Será a 

morte, que chega?.. Que aflição! Oh! [fl.75] como livrar-me deste tormento! 

Baronesa – (entrando apressada) Mandaste me chamar, Elvira? (Joana atravessa a cena e entra 

no quarto, donde sai com uma menina de 5 para 6 anos. Entrega-a a Elvira, que a conserva 

sempre junto a si e a beija de quando em quando) 

Elvira – Sim, madrinha. Creio que estou a expirar e quero pedir-lhe que continue a estender 

sobre a órfã a proteção, com que amparou a mãe. 

Baronesa – Minha filha! 

Elvira – Não me queixo, madrinha. A vida era para mim um peso e vou ser aliviada. 

 

Cena 8ª 

Os mesmos, Eduardo e depois o brigadeiro 

 

[fl.75v.] Eduardo – Trago-te boas novas, Elvira. 

Elvira – És tu, meu amigo? Estava sofregamente esperando-te para recomendar-te minha filha. 

Eduardo – Que dizes? 

Elvira – A verdade. Recebi uma carta de Clotilde, que em seu leito de morte pede-me que lhe 

perdoe. Essa carta, a comoção, que senti ao lê-la, talvez as recordações que veio despertar-me, 

prostraram-me, acabaram de apagar a luz, que já crepitava próxima a extinguir-se. (estende-lhe 

o braço) Vê como o pulso vai reagindo. Aí fica minha filha: tu olharás para ela, não é assim? 

Talvez que meu pai não a repila, como me tem repelido. 

Eduardo – Elvira, minha amiga, não te deixes abater: o que sentes é uma crise passageira pro- 

[fl.76] veniente das agitações, por que hoje tens passado. Teu pai não te repele, ao contrário. 

Saindo daqui encontrei-o em caminho: vinha para abraçar-te e levar-te consigo. 

Elvira – (por um esforço supremo levanta-se, mas cai imediatamente desfalecida nos braços de 

Eduardo, que a deita no sofá) Meu pai! Meu pai! 
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Brigadeiro – (entrando) Elvira, minha filha! Eis aqui teu pai, que vem pedir-te perdão, porque 

ele é o principal, senão único culpado. 

Elvira – Meu pai, vem finalmente o senhor ver sua filha! Morro assim mais satisfeita. 

Brigadeiro – Viverás, viverás para esquecer o passado, para ser feliz, porque já não existe. 

Elvira – (fitando os olhos em seu pai) Morreu!.. Ele também?.. Vão reunir-se os cúmplices 

[fl.76v.] para darem contas a Deus. A hora se aproxima: eu morro. (apresentando-lhe a menina) 

Meu pai, quero apresentar-lhe sua neta. Aqui a tem: eduque-a, mas peço-lhe pela memória de 

minha mãe que a não obrigue a casar contra vontade. Eduardo, tu lhe servirás também de pai. 

Eduardo – Elvira, eu jamais hei de esquecer de que ela é tua filha. 

Elvira – Obrigada, meu amigo. Madrinha, eu relatarei no céu à minha mãe quanto lhe devo. 

Adeus, Joana; fica Elvira para cuidares dela; adeus, Eduardo; meu pai abençoe-me. Agora tu, 

meu anjinho. Deixa-me beijar-te ainda uma vez. Quando fores moça, pede que te contem a 

história de tua mãe e sirva-te ela de exemplo, [fl.77] quando souberes rezar, reza por mim, que 

vou pedir a Deus que não pagues as minhas culpas. (fazendo ainda um esforço para beijar a 

filha, expira) 

Brigadeiro – Deus te abençoe, minha filha. (Eduardo e Joana estão de joelhos; a menina 

debruçada sobre o corpo de sua mãe; a baronesa, sentada ao lado do sofá, chora; o brigadeiro 

de pé tem as mãos estendidas sobre a cabeça de sua filha) 

 

Cai o pano. 

 

Fim 

 

[nota do censor: Visto pela censura. 

Rio, 13 de abril de 1862 

F. J. Bethencourt da Silva. 

Secretário] 
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