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Resumo: 

 

SANTOS, Rafael Mariano dos. Dom Quixote e Quincas Borba: um diálogo possível. 

2020. 159f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Esta dissertação de mestrado tem por objetivo realizar uma leitura comparada entre o 

romance Quincas Borba, de Machado de Assis e o episódio dos Duques, localizado entre 

os capítulos XXX e LVII, da segunda parte do Quixote. A partir da constatação de 

similaridades existentes em relação à construção do enredo de Dom Quixote e a 

elaboração do romance Quincas Borba, tornou-se evidente a relevância da obra de 

Cervantes para Machado de Assis. Não se pode afirmar que Machado de Assis tenha se 

inspirado única e exclusivamente em Miguel de Cervantes e sua obra máxima, mas à luz 

de algumas técnicas verificáveis nas duas obras, procuraremos demonstrar que, a partir 

de uma leitura atenta do Quixote, o escritor brasileiro pode ter se dado conta dos 

procedimentos de composição adotados por Cervantes e tê-los assimilado, adaptando-os 

aos seus propósitos. No primeiro capítulo, discutimos as aproximações existentes na 

construção do enredo das obras e realizamos um mapeamento dos críticos que de alguma 

maneira se referiram à presença do Quixote nos escritos de Machado de Assis. A partir 

de uma breve análise dos contextos em que as obras foram concebidas, o segundo capítulo 

versa sobre a persistência de hábitos e pensamentos advindos de sociedades marcadas 

pela influência da Corte. O terceiro capítulo estuda a utilização da sátira menipeia e o 

último capítulo discorre sobre a questão da reescritura. Com o propósito de encontrar 

indícios para sustentar tal problematização, recorremos aos textos de Close (1998, 2006), 

Vieira (2012), García López (2015), dentre outros, que se detiveram no estudo do Quixote 

e das poéticas que orientaram a sua escrita e aos trabalhos de Caldwell (1970), Miguel 

Pereira (1970), Hansen (2005), Guimarães (2012), Chauvin (2013), dentre outros, que 

analisaram, sob diferentes perspectivas, o romance Quincas Borba. 

 

 

Palavras-chave: Cervantes; Dom Quixote; Machado de Assis; Quincas Borba; diálogo 

textual. 

 
 



 

Abstract: 

 

SANTOS, Rafael Mariano dos. Dom Quixote and Quincas Borba: a possible dialogue. 

2020. 159f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

In this dissertation, we essay to compare Machado de Assis’ novel Quincas Borba (1891) 

and the duke’s episode, located between chapters XXX and LVII in the second part of 

Don Quixote (1615). Despite some resemblances concerning in the construction of the 

plot of Quincas Borba, and the relevance of Cervantes’ work to Brazilian writer, is not 

possible to assert that Machado de Assis was exclusively inspired by Miguel de Cervantes 

and his masterpiece. However, through some verifiable procedures in both works – the 

parody of social context and the literary register and the re-writing –, we except to 

demonstrate that Brazilian writer might have noticed that some Cervantes’ creative 

processes, assimilating and adapting them to his purposes. In the first chapter, we intend 

to discuss the proximity existent in the construction in both plots; we also indicate most 

critics that, somehow, have referred to the Cervantes’ and his woks presence in Machado 

de Assis’ novel. Proceded by a brief analysis of the different contexts in which these 

works were conceived, the second chapter discuss the habits and thoughts originated in 

societies marked by the influence of the Court. The third chapter analyses the use of the 

Menippean satire, and the last one will examine the rewriting issue in Cervantes and 

Machado de Assis. In a way to pointing indications with regard to this research, we refer 

texts of important critical, like Close (1998, 2006), Vieira (2012), García López (2015), 

amongst others which have contemplated Quixote’s studies and the poetics, concerning 

Machado de Assis’ work, by example: Caldwell (1970), Miguel Pereira (1970), Hansen 

(2005), Guimarães (2012), Chauvin (2013). They analysed Quincas Borba novel under 

different and productive perspectives. 

 

Keywords: Cervantes; Dom Quixote; Machado de Assis; Quincas Borba; dialogue. 

 

 

 



 

Resumen: 

 

SANTOS, Rafael Mariano dos. Don Quijote y Quincas Borba: un posible diálogo. 2020. 

159f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

Esa disertación de maestría tiene el objetivo realizar una lectura comparada entre la 

novela Quincas Borba, de Machado de Assis y el episodio de los duques, ubicado entre 

los capítulos XXX y LVII de la segunda parte del Quijote. A partir de algunos puntos de 

contacto existentes con relación a la elaboración de la trama de Quincas Borba, se puede 

constatar la relevancia de la obra de Cervantes para Machado de Assis. No es posible 

afirmar que Machado de Assis se haya inspirado única y exclusivamente en Miguel de 

Cervantes y en su obra maxima, pero a la luz de algunas técnicas utilizadas de manera 

similar, procuraremos demostrar la posibilidad de que, a partir de una lectura atenta del 

Quijote, el escritor brasileño se haya dado cuenta de los procedimientos de composición 

utilizados por Cervantes y los haya asimilado y adaptado a sus propósitos. En el primer 

capítulo, discutimos las aproximaciones existentes en la construcción de los enredos de 

las obras y realizamos un mapeamento de los críticos que de alguna manera se referieron 

a la presencia del Quijote en los escritos de Machado de Assis. A partir de un breve 

análisis de los contextos en que se concebieron las obras, el segundo capítulo aborda la 

persistencia de hábitos y pensamientos que surgen en sociedades marcadas por la 

influencia de la Corte. El tercero capítulo estudia la utilización de la sátira menipea y en 

el último capítulo discurrimos acerca de la questión de la reescritura. Con el propósito de 

establecer este posible diálogo, nos basamos en los textos de Close (1998, 2006), Vieira 

(2012), García López (2015), entre otros, que han estudiado el Quijote y las poéticas que 

orientan su escritura y en los trabajos de Caldwell (1970), Miguel Pereira (1970), Hansen 

(2005), Guimarães (2012) y Chauvin (2013), entre otros, que han analisado, bajo 

diferentes perspectivas, la novela Quincas Borba. 

 
 
 
Palabras clave: Cervantes; Don Quijote; Machado de Assis; Quincas Borba; diálogo 

textual. 
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INTRODUÇÃO 
 

Analisar um romance é, sem dúvida, um enorme desafio para qualquer 

pesquisador, principalmente, quando se trata de textos como os de Machado de Assis, que 

não se limitam, nem podem ser enquadrados em qualquer tipo de interpretação unívoca. 

O que nos propomos a fazer é uma leitura possível do romance Quincas Borba, a partir 

de alguns temas e procedimentos narrativos presentes no Quixote, de Cervantes. Como 

sabemos, a literatura comparada, em termos gerais e amplos, se detém na comparação 

entre obras e autores de países e momentos históricos distintos, com o objetivo de tentar 

compreender alguns dos motivos que fizeram com que determinadas narrativas, 

consagradas pelo tempo, se sobressaíssem e exercessem algum tipo de influência sobre 

outras. Sabemos que Machado de Assis dialoga, em suas obras, com diversos outros 

escritores e textos considerados clássicos, mas cremos que a obra máxima de Miguel de 

Cervantes, Dom Quixote, foi um dos principais referenciais de Machado de Assis ao 

escrever Quincas Borba.  

No primeiro capítulo, lembramos as menções de Machado de Assis a Cervantes e 

à sua obra, além das afinidades na construção dos enredos. Esses foram os indícios que 

nos levaram a pensar nas demais aproximações. Propomos, neste capítulo, o que 

chamamos de “estado da questão”, onde consideramos as leituras de dois escritores que 

se referiram às aproximações existentes entre os dois escritores. O primeiro a que nos 

referimos é Carlos Fuentes e seu ensaio fundamental – Machado de La Mancha. Em 

seguida, discutimos algumas das proposições de Ivan Junqueira a respeito das relações 

entre as obras dos dois escritores. Por último, abordamos as principais contribuições 

acadêmicas a respeito do assunto.  

A nossa hipótese é a de que Machado de Assis se apropriou de alguns dos 

principais procedimentos de escrita utilizados por Cervantes. Segundo o cervantista 

britânico Anthony Close, o escritor espanhol, ainda que involuntariamente, parodiou 

“registros y contextos literários” (CLOSE, 1998, p.73). Por esse motivo, propomos, no 

segundo capítulo, um breve e panorâmico estudo dos contextos sociais abordados nas 

duas obras. No caso de Cervantes, temos uma autêntica sociedade de Corte e, no caso de 

Machado de Assis, uma incipiente sociedade capitalista, que guardava resquícios de 

comportamento tipicamente aristocráticos. 
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No terceiro capítulo, estudamos a presença da sátira menipeia em Dom Quixote 

em Quincas Borba. Com base no trabalho de Sá Rego (1989), analisamos as cinco 

principais cacacterísticas da sátira menipeia, mas nos detivemos, principalmente, na 

questão da paródia de registros literários por ser essa a forma escolhida por Cervantes e 

Machado de Assis para estruturar as narrativas aqui aproximadas. 

O quarto capítulo aborda a utilização da técnica da reescritura pelos dois autores. 

De certa forma, tanto Cervantes, quanto Machado de Assis, aprofundaram as suas 

narrativas e aprimoraram as suas técnicas a partir da reescritura de temas e de situações 

narrativas existentes em textos por eles escritos, anteriores aos que estudamos. 

Ao final, incluímos dois anexos: o primeiro, é um quadro onde listamos as obras 

de Machado de Assis em que o escritor cita, explicitamente, Cervantes e/ou Dom Quixote 

ou alude à figura do autor espanhol e/ou do seu personagem. O quadro está incompleto 

porque lemos somente os romances e contos publicados em livros por Machado de Assis; 

faltou ler os contos publicados em jornais, além dos poemas, crônicas, teatro e 

correspondências. Tivemos acesso às citações de Cervantes e Dom Quixote feitas por 

Machado de Assis em seus poemas por meio do artigo da professora Maria da Piedade 

Moreira de Sá, publicado em 2007, mencionado no primeiro capítulo e em seus textos em 

prosa através de uma ferramenta existente no sítio da Casa Rui Barbosa, chamada 

machadodeassis.net.  

O segundo anexo é a transcrição de Machado de La Mancha, o ensaio de Carlos 

Fuentes, fundamental em nossa pesquisa. Por conter ideias fundamentais a respeito da 

relação entre Cervantes e Machado de Assis, resolvemos anexá-lo ao nosso texto, devido 

à dificuldade em encontrá-lo, seja em livrarias ou na internet; supondo que, futuramente, 

possamos continuar a pesquisar sobre o tema e/ou que outros possam se interessar pelo 

mesmo, optamos por facilitar a sua leitura, incluindo-o como anexo à presente 

dissertação. Os números em negrito que aparecem ao longo do texto correspondem ao 

número da página da edição de 2001 a que tivemos acesso. 
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CAPÍTULO 1 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 

Com Machado de Assis, entramos no regime das reticências e dos 

recalcamentos. Nada é simples nele, e não há nada, no melhor da sua 

obra, que se entregue de braços abertos à primeira leitura1 (Augusto 

Meyer) 

  

                Neste capítulo apresentamos as observações que impulsionaram esta pesquisa, 

a saber: os pontos de contato existentes entre o enredo do romance Quincas Borba, de 

Machado de Assis e o Quixote, em especial o episódio dos duques, que se encontra entre 

os capítulos XXX e LVII da segunda parte da obra. Tendo em conta a possibilidade de se 

estabelecer algumas dessas afinidades, faremos um resumo dos estudos que de alguma 

maneira se debruçaram sobre as relações existentes entre as obras de Cervantes e de 

Machado de Assis, tanto por meio de escritos de natureza ensaística, quanto de estudos 

de caráter acadêmico. 

 

1.1 Afinidades: 

 

              A complexidade da obra de Machado de Assis – seja da perspectiva temática, 

estilística ou em relação aos gêneros narrativos por ele utilizados – é um dos pontos em 

que seus críticos parecem concordar. Em mais de um século de leituras e releituras, a 

impressão que a obra de um dos maiores escritores brasileiros continua deixando naqueles 

que se lançam ao seu exame é a de que sempre fica algo a ser dito. Para Augusto Meyer, 

retomando a epígrafe acima, não é possível depreender os possíveis significados da obra 

machadiana de maneira imediata, já na primeira leitura. Aliás, o narrador de Esaú e Jacó 

alerta quanto ao fato de que o leitor ideal é aquele que possui, pelo menos, quatro 

estômagos no cérebro2 e que é capaz de ruminar o conteúdo do que lê. 

            Uma das exigências para que se consiga “ruminar” ou perceber os variados 

sentidos da obra de Machado de Assis é a necessidade de repertório cultural por parte 

daqueles que a leem. O escritor carioca dialogou com diversos autores, o que possibilitou 

a escrita de textos, os quais, pela interlocução constante com os clássicos, nos incitam a 

                                                           
1 MEYER, Augusto. Machado de Assis (1935-1958) – Ensaios. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008, p.107. 
2 ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. In: Obra Completa, vol.I, capítulo LV, p.1119. 
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conhecer as grandes obras produzidas pela humanidade – condição, aliás, importante para 

apreendermos os possíveis significados de seus enunciados. Com vistas ao 

aprimoramento de sua escrita, Machado de Assis voltou-se para os clássicos. Ciente da 

impossibilidade de produzir textos que se destacassem do que se vinha publicando sem 

um olhar mais atento à tradição e receoso quanto aos ditames realistas, impostos, 

sobretudo, pelos modelos franceses, nunca aceitou passivamente as prescrições das 

chamadas “escolas literárias”, limitando-se a reproduzir o que já vinha sendo feito. No 

final de seu famoso artigo “Notícia da atual literatura brasileira – instinto de 

nacionalidade”, publicado na revista O Novo Mundo, em Nova Iorque, em 24 de março 

de 1873, o escritor assim se expressou quanto à necessidade de atentar para os clássicos 

do passado: 

 

Feitas as exceções devidas não se leem muito os clássicos no Brasil. Entre as 

exceções poderia eu citar até alguns escritores cuja opinião é diversa da minha 

neste ponto, mas que sabem perfeitamente os clássicos. Em geral, porém, não se 

leem, o que é um mal. Escrever como Azurara ou Fernão Mendes seria hoje um 

anacronismo insuportável. Cada tempo tem o seu estilo. Mas estudar-lhes as 

formas mais apuradas da linguagem, desentranhar deles mil riquezas, que, à 

força de velhas se fazem novas – não me parece que se deva desprezar. Nem 

tudo tinham os antigos, nem tudo têm os modernos; com os haveres de uns e 

outros é que se enriquece o pecúlio comum3 

              

                Como se nota, Machado de Assis estava atento, seja ao estilo ou à forma 

utilizada pelos grandes escritores e sabia que deles poderia “desentranhar mil riquezas”. 

Um dos termos que aqui empregaremos para falar da aproximação entre Machado de 

Assis e Cervantes é “afinidade”, extraído do ontológico artigo de Antonio Cândido, 

“Dialética da Malandragem”. Em seu estudo, o crítico, que se deteve no exame do 

romance Memórias de um Sargento de Milícias, afirmou que não se pode comprovar a 

influência direta da picaresca espanhola sobre a obra de Manuel Antonio de Almeida, 

mas afirma que talvez existam algumas “afinidades” entre Leonardo Filho e os pícaros4, 

personagens que se caracterizam por pertencerem às camadas pobres da sociedade 

espanhola dos séculos XVI e XVII. Seria possível dizer algo parecido sobre a relação 

entre Dom Quixote e Quincas Borba.  

                                                           
3 In: ASSIS, Machado de. Obra Completa. São Paulo: Ed. Nova Aguilar, volume 3, p.1184. 
4 CANDIDO, Antonio. “Dialética da Malandragem”. In: O discurso e a cidade. Rio de Janeiro: Ouro sobre 
Azul, 2010. 
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               Trataremos, a seguir, de algumas dessas afinidades a fim de verificar em que 

medida elas podem contribuir para a leitura do romance machadiano. As aproximações 

entre o romance Quincas Borba, de Machado de Assis e Dom Quixote, mais 

especificamente em relação ao episódio dos duques, não se dão somente no plano do 

enunciado5, ou seja, em relação às combinações existentes nos enredos das duas obras, 

mas, também, no da enunciação, já que Machado de Assis lança mão de temáticas e de 

procedimentos narrativos semelhantes aos que foram utilizados por Cervantes. 

             É inquestionável a admiração do fundador da Academia Brasileira de Letras por 

Miguel de Cervantes. Além das referências explícitas ao autor espanhol e à sua obra, 

constantes nos textos de Machado de Assis, os pesquisadores Jean-Michel Massa6 (na 

década de 1960) e Glória Vianna7 (década de 1990) relatam em artigos publicados na 

coletânea A Biblioteca de Machado de Assis que, ao catalogarem o acervo pessoal do 

escritor brasileiro, encontraram uma edição de Dom Quixote, anotada por Don Eugenio 

de Ochoa e uma das Novelas Exemplares, de 1883.  

      Se considerarmos o conjunto de textos que compõem o que se convencionou 

chamar de “a fase madura” ou “a segunda fase” de Machado de Assis, o romance Quincas 

Borba é o que parece contar com um número inferior – para não dizer inexistente – de 

estudos críticos comparados em relação às pesquisas realizadas sobre a presença de 

autores estrangeiros, sobretudo em Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro.  

1.2 Referências Explícitas no Enunciado: 

Uma das peculiaridades da prosa de Machado de Assis é a menção explícita a 

diversos autores, de tempos e culturas também distintas. É possível constatar em Quincas 

Borba menções a Cervantes e à sua obra. No capítulo VI do romance, quando Quincas 

Borba tenta explicar a Rubião o funcionamento e a aplicação de seu disparatado sistema 

filosófico, menciona Dom Quixote: 

                                                           
5Ainda que não seja este um trabalho de Linguística, vale lembrar a abordagem científica de Ferdinand de 
Saussurre, em seu Curso de Linguística Geral, ao organizar as nossas ideias. O mestre genebrino nos 
ilumina quanto ao fato de que é o olhar do observador (crítico) diante de uma situação que determina a 
constituição do objeto de análise (SAUSSURRE, 2016, p.39). Como sabemos, com base nas ideias de 
Saussurre, Émile Benveniste desenvolveu os conceitos de enunciado e enunciação. In: BENVENISTE, 
Émile. “O aparelho formal da enunciação”. Problemas de Linguística Geral II. Campinas: Pontes Editorial, 
2006. 
6 MASSA, Jean-Michel. “A Biblioteca de Machado de Assis”. In: JOBIM, Jose Luís (org). A Biblioteca de 
Machado de Assis. Rio de Janeiro: Topbooks Editora, 2001, p.21-90.  
7 VIANNA, Glória. “Revendo a Biblioteca de Machado de Assis”. In: JOBIM, José Luís (org). A Biblioteca 
de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001, p.99-274. 
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Vês este livro? É Dom Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a 

obra, que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. 

Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino (ASSIS, 

2008, p.56). 

             A referência a Dom Quixote, nesse momento do romance, não nos parece algo 

despretensioso. Se tivermos em conta o motivo pelo qual o cavaleiro enlouquece – pelo 

excesso de leituras de livros de cavalaria – e o modo pelo qual Quincas Borba constrói o 

seu sistema filosófico – decorrente da leitura ou interpretação equivocada de inúmeros 

sistemas filosóficos e da mistura de tais concepções – veremos que as duas obras chamam 

a nossa atenção, não somente para as leituras e para a veiculação das ideias em seus 

respectivos tempos, mas também para o modo de apreensão desses textos. Referimo-nos, 

com isso, não somente à compreensão de tais textos pelo público leitor, mas à leitura feita 

por Cervantes e Machado dos textos que circularam em suas respectivas épocas. Além 

dessa menção, no capítulo CXII, o narrador diz: 

Aqui é que eu quisera ter dado a este livro o método de tantos outros – velhos 

todos –, em que a matéria do capítulo era posta no sumário: “De como aconteceu 

isto assim, e mais assim”. Aí está Bernardim Ribeiro; aí estão outros livros 

gloriosos. Das línguas estranhas, sem querer subir a Cervantes e a Rabelais, 

bastavam-me Fielding e Smollet, muitos capítulos dos quais só pelo sumário 

estão lidos (Idem, p.209) 

            O fato de citar o escritor espanhol e o seu personagem, no entanto, não seria um 

motivo suficientemente forte para nos convencer a respeito das ligações entre as duas 

obras, já que Machado nos remete a vários escritores ao longo do romance. Para tanto, 

bastaria lembrarmos, além dos autores citados pelo narrador no excerto acima, de uma 

das cenas iniciais, descrita no capítulo III do romance, onde, segundo o narrador, 

encontramos os bustos de Fausto e de Mefistófeles, personagens da tragédia de Goethe, 

na sala da mansão de Rubião. Na mesma cena, vemos Rubião sendo servido por um 

cozinheiro francês e por um criado espanhol, cujos nomes não são citados. É simbólico o 

fato de que um francês e um espanhol residam com Rubião. Para Piñero Valverde “os 

criados de Rubião parecem representar somente a tradição ‘civilizada’, fazendo 

contraponto ao ‘provincianismo’ de Rubião” (PIÑERO VALVERDE, 2000, p.20). 

            Como seu protagonista, o narrador machadiano se serve, de alguma forma, de 

temas e técnicas narrativas de um francês (Rabelais) e de um espanhol (Cervantes) ao 

escrever o romance. Ao contrário do que é enunciado, o objetivo do narrador de Quincas 
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Borba parece ser o de querer se aproximar, de alguma maneira, de Cervantes e de 

Rabelais8, inspirando-se neles. As relações entre a prosa de Machado de Assis e a de 

Rabelais fogem ao nosso tema, mas as obras de Cervantes e Rabelais têm em comum o 

fato de serem, por vezes, consideradas como protótipos do que se convencionou chamar 

de romance moderno. É possível pensar que Machado de Assis tenha percebido as 

diferenças existentes entre a prosa narrativa praticada antes do advento romance e o 

romance moderno, propriamente, já que nesse trecho ele parece fazer algum tipo de 

distinção entre as obras de Cervantes e de Rabelais das que Smollet e Fielding 

compuseram. Além das referências explícitas – as citações, no caso – existem várias 

referências implícitas que reforçam a hipótese de um diálogo mais consistente com a obra 

de Cervantes nesse romance.  

1.3 Afinidades na construção do enredo: 

 Perscrutando de maneira mais detalhada as possíveis simetrias entre as tramas, 

podemos afirmar que em ambas temos histórias de loucos. Em relação a dom Quixote, é 

possível observar que suas ações se alternam entre disparatadas e nobres e que consegue 

convencer a um de seus conterrâneos – Sancho Pança – sobre a possibilidade de 

restauração da cavalaria andante, o que sabemos se tratar de uma aspiração, além de 

ultrapassada, impossível. O interessante é que ainda que se dê conta da loucura de seu 

amo, Sancho não o abandona e continua alimentando a ilusão de receber o governo da 

ínsula em recompensa por seus serviços como escudeiro, conforme prometido por dom 

Quixote. 

            O romance de Machado de Assis, antes de se deter nas desventuras e na ruína 

financeira de Rubião no Rio de Janeiro, revela o motivo que o fez herdeiro, não somente 

da fortuna, mas da loucura de Quincas Borba, personagem recuperada das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, publicado dez anos antes. Como ficamos sabendo, Rubião, que 

era professor, dirigia uma escola para garotos. Ao saber da loucura do amigo – que, 

tempos antes, havia flertado com sua irmã – Rubião deixa todas as suas atividades para 

                                                           
8 Em A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, Bakhtin 
chama a atenção para o fato de que tanto Rabelais quanto Cervantes romperam com o que prescreviam os 
cânones; nesse sentido, para o teórico russo, Rabelais foi mais incisivo – “Rabelais recuou esses moldes 
muito mais categoricamente do que Shakespeare ou Cervantes, os quais se limitaram a evitar os cânones 
clássicos mais ou menos estreitos de sua época” (BAKHTIN, 2013, p.2). Como veremos, a hipótese de 
Bakhtin não se confirma em relação a Cervantes. O autor espanhol não evitou os cânones de sua época; ele 
os parodiou (acerca disso, nos deteremos com mais profundidade no terceiro capítulo) e emitiu a sua opinião 
acerca dos livros de maior circulação em sua época. Cremos que a aproximação a que o narrador talvez 
esteja aludindo se dê no sentido de as três obras possuírem uma vertente satírica.  
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dedicar-se ao cuidado de Quincas Borba. Ao longo desse período, Rubião não diz 

abertamente a ninguém quais seriam as suas intenções, mas em seu interior alimentava a 

expectativa de tornar-se herdeiro do filósofo.  

            Ainda no início do Quincas Borba, nos deparamos com uma afinidade 

interessante entre o mesmo e o Quixote, que é a comunicação, através de uma carta, após 

a separação entre os personagens. Na segunda parte do Quixote, quando Sancho se afasta 

de seu amo e assume o governo da falsa ínsula, dom Quixote lhe envia uma carta, 

aconselhando-o quanto aos deveres de equidade, pertinentes ao cargo, e que se mantivesse 

humilde e receptivo, que o cargo não lhe subisse à cabeça. Quando Quincas Borba vai ao 

Rio de Janeiro, a pretexto de tratar de negócios, ele envia a Rubião uma carta, onde afirma 

ser Santo Agostinho. Nesse momento, o desígnio de Rubião é revelado, pois, astutamente, 

o ex- professor esconde a carta recebida, não permitindo que o médico de Quincas Borba 

tomasse conhecimento da mesma, pois, nesse caso, o seu plano estaria comprometido, já 

que o médico poderia atestar o desvario do filósofo, aniquilando as suas expectativas 

quanto à herança. A essa altura, mesmo sabendo da loucura do amigo, Rubião torna-se 

seu discípulo, sem entender claramente no que consistia o Humanitismo. Assim como 

dom Quixote consegue convencer Sancho da possibilidade de restauração do ofício da 

cavalaria andante, sem que Sancho entendesse claramente os princípios da mesma, 

Quincas Borba consegue a aderência de Rubião ao seu sistema filosófico insano.  

 Entre a aspiração de dom Quixote – a restauração da cavalaria –, o sistema 

filosófico de Quincas Borba e a fantasia adúltera de Rubião há em comum o fato de serem 

todas fomentadas através de leituras, ou melhor, de interpretações equivocadas. O excesso 

de leituras fez com que o cavaleiro manchego e Quincas Borba lidassem com a realidade 

a partir de suas próprias convicções; com Rubião, ocorre o contrário – um pequeno 

bilhete, escrito por Palha, mas (astutamente) assinado por Sofia, faz com que a sua visão 

a respeito da situação se distorça, crendo, em princípio, na possibilidade de uma aventura 

amorosa com a esposa do amigo. Mais à frente é que Rubião começa a cultivar hábitos 

de leitura com o objetivo de se integrar ao seu novo meio; sua leitura, no entanto, é 

superficial. Em suma, a leitura, nessas obras, é o que, inicialmente, impulsiona e 

movimenta as personagens. 

1.3.1 A loucura: 
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Talvez o tema que mais aproxime Dom Quixote e Quincas Borba seja o da 

demência. É preciso, no entanto, destacarmos que a mesma se manifesta de forma distinta 

em dom Quixote, Quincas Borba e Rubião. Para Valverde, entre os processos de loucura 

descritos por Cervantes e Machado há em comum “a perda da distinção entre os fatos 

escritos e os fatos vividos” (PIÑERO VALVERDE, 2000, p.35). As consequências 

acarretadas pela loucura atuante nas referidas personagens, no entanto, variam, fazendo-

os tomar caminhos distintos. 

A loucura quixotesca, como assinala Maria Augusta Vieira9, é a do tipo descrito 

por Erasmo, cuja principal característica é, justamente, uma espécie de alternância entre 

o equilíbrio e a insanidade. Desde que não fosse perigoso10, o louco era deixado livre pela 

sociedade, desfrutando até de certo prestígio por sua capacidade de divertir aos que 

estavam à sua volta. Na época de Cervantes não havia a concepção de loucura como 

doença; os loucos não eram imediatamente isolados ou afastados do convívio social como 

se convencionou fazer depois. 

O principal traço distintivo na obra de Cervantes – e cremos que talvez esse seja 

o ponto observado por Machado de Assis – é a alternância entre a loucura e a sanidade 

em Dom Quixote. A loucura do protagonista cervantino – muito mais acentuada na 

primeira parte da obra – o leva a interpretar as inúmeras situações que se desenvolvem 

em seu caminho de modo equivocado, a partir de uma visão de mundo influenciada pelos 

romances de cavalaria – como, por exemplo, quando ele enxerga gigantes ao invés de 

moinhos, ou um exército em lugar de carneiros. Em outras palavras: o que move dom 

Quixote – principalmente na primeira parte – é a interpretação equivocada que ele faz das 

situações a partir de princípios (ideais da cavalaria) que àquela época já não eram 

observados. Ao mencionar a resposta de dom Quixote ao seu escudeiro, quando este o 

adverte para que tenha cautela em relação aos moinhos, Jean Canavaggio observa: 

A resposta não deixa de ter sua graça, mas nosso fidalgo, ao qualificar seus 

adversários, obedece a uma única lógica, a do desvario. Sua loucura não é uma 

demência, mas a monomania de um espírito muito sutil, um “engenhoso”, vítima 

de uma imaginação desenfreada, um obstinado que não aceita outro código para 

                                                           
9 VIEIRA, Maria Augusta da Costa. “Apresentação de Dom Quixote”. In: CERVANTES, Miguel de. O 
Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Trad. Sérgio Molina. São Paulo: Ed. 34, 2007, p.21. 
10 Idem. 
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decifrar o mundo além do que encontrou em suas novelas (CANAVAGGIO, 

2005, p.233) 

Há que notar outro detalhe importante: a mudança que se dá com dom Quixote na 

segunda parte da obra. A personagem é a mesma, mas, de acordo com Montero Reguera, 

a tendência do cavaleiro em produzir as reiteradas más-interpretações da realidade 

diminui11, evidenciando maior equilíbrio, conduzindo-o, aos poucos, à completa 

desilusão. Mais à frente, o crítico diz que os erros de interpretação na segunda parte são 

reproduzidos pelos leitores a partir da leitura da primeira parte12, com o objetivo de se 

divertir com o cavaleiro. Em La Rara Invención, o crítico britânico Edward C. Riley vai 

adiante, afirmando que o cavaleiro já não se encontrava mais tão louco na segunda parte 

como se encontrava na primeira. Para Riley: 

Si bien no existen serias discrepancias entre su reputación literaria y su identidad 

específica de la segunda parte, hay una diferencia que afecta bastante a Don 

Quijote. Ya no está loco y, por tanto, ya no es el mismo hombre que fue en la 

primera parte, pero es tratado como si lo fuese, lo que, irónicamente, contribuye 

a su desilusión. La identidad de su personaje ha permanecido constante mientras 

que su personalidad ha sufrido modificaciones (RILEY, 2001, p.47,48) 

 De acordo com Riley, na segunda parte, dom Quixote é submetido às farsas de 

Sansão Carrasco, de Sancho, dos duques, dentre outros, o que, de certa forma, fez com 

que o cavaleiro recorresse menos à imaginação, afastando-o lentamente de sua memória 

livresca que era, por assim dizer, o motor a partir do qual ele engendrava as aventuras nas 

quais se embrenhava. Ao ter a sua capacidade imaginativa neutralizada, o cavaleiro se 

desilude, recuperando o que se considerava o padrão de normalidade. Ao contrário do 

protagonista de Cervantes, Rubião, quando chega à Corte, ainda não está louco, apesar de 

o narrador insinuar, desde o início do romance, a inclinação do protagonista para o 

desequilíbrio mental; as fantasias criadas por Palha e Sofia é que o levaram ao desvario. 

No que diz respeito às consequências da loucura, o movimento nas duas obras é inverso: 

ao minar as fantasias de dom Quixote, por meio da farsa que criaram, os duques 

contribuíram para a desilusão do cavaleiro, ao passo que, em Quincas Borba, ao 

instigarem as fantasias de Rubião, por meio de uma falsa corte, Palha e Sofia aceleraram 

as alucinações da personagem.   

                                                           
11 MONTERO REGUERA, José. “Miguel de Cervantes e o Quixote: de como surge o romance”. In: 
VIEIRA, Maria Augusta (org). Dom Quixote: a letra e os caminhos. São Paulo: Edusp, 2006, p.33. 
12 Idem. 
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Na segunda parte do Quixote também é possível observar uma adesão maior de 

Sancho ao projeto quixotesco. Como dissemos, ele continua acreditando na possibilidade 

do governo da “ínsula” – o que ocorre, embora de maneira farsesca, durante a estadia no 

palácio dos duques. Além da anuência de Sancho em relação às loucuras de seu amo, há 

também a mudança de postura do escudeiro, que, na segunda parte da obra, chega a 

discursar, sendo, em alguns momentos, elogiado pelo amo. Não é possível afirmar que 

Sancho tivesse enlouquecido, pois, o seu senso de realidade sempre foi bastante aguçado, 

principalmente na primeira parte da obra, embora ele ceda, aos poucos, às ideias do amo. 

No romance Quincas Borba, são dois os personagens loucos: Quincas Borba, 

parceiro de Brás, que desde as Memórias Póstumas de Brás Cubas é-nos apresentado 

dessa maneira e seu pupilo, Rubião, que enlouquece ao longo da narrativa. Desde garoto, 

Quincas Borba era inclinado à megalomania, segundo o relato do amigo. Nas brincadeiras 

de criança entre Brás e Quincas, era o filósofo maluco quem ficava sempre com os papéis 

de destaque13. Anos depois, quando Brás volta a se encontrar com o amigo, já louco e 

mendigo14, este lhe furta o relógio. Ao final das Memórias é que ficamos sabendo que o 

amigo de Brás Cubas, após receber uma herança, retorna ao convívio social. A loucura 

de Quincas Borba aproxima-se, de certa forma, da de dom Quixote, se considerarmos as 

inúmeras leituras do filósofo, que o levam a misturar e distorcer as várias correntes 

filosóficas de seu tempo e em seu desejo de entrar para a história: dom Quixote, 

tencionava com a restauração da cavalaria andante e Quincas Borba, ao considerar a 

instauração de uma religião, que, segundo ele, teria a resposta para todos os anseios 

humanos. 

Após a morte de Brás Cubas, possivelmente, aproxima-se de Quincas Borba um 

modesto professor de Barbacena, Rubião, cuja irmã, Maria Benedita, havia sido cortejada 

pelo filósofo. Percebendo o estado de saúde do filósofo, Rubião se dispõe a cuidar do 

filósofo, com o objetivo de se tornar, possivelmente, o herdeiro do amigo. Quincas Borba 

faz de Rubião seu discípulo e único herdeiro. Relacionando Rubião a dom Quixote, no 

entanto, veremos que ainda que haja alguns paralelos nas atitudes dos protagonistas, a 

loucura do ex-professor é oposta à do cavaleiro, considerando-se o fato de que Rubião 

perde completamente o equilíbrio. Movido pela lascívia, o herdeiro de Quincas Borba 

pensa ser o amante de Sofia. Ele sente ciúmes de Carlos Maria e a presença deste o 

                                                           
13 ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Ed. Globo, 2008, cap. XIII, p. 71. 
14 Idem, capítulo LIX, p.145 
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incomoda, mas não queria que Palha soubesse. O processo de loucura de Rubião se 

intensifica após a leitura do bilhete escrito por Palha e assinado por Sofia (cap. XXXII); 

a inclinação do ex-professor à loucura, no entanto, é anunciada ainda no início do 

romance pelo narrador – “Que abismo há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-

professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma 

canoa que ia passando...” (ASSIS, 2008, p.47).  

Ainda que houvesse uma espécie de relação de discipulado entre Quincas Borba 

e Rubião, os efeitos neste e no primeiro são diferentes, também. O filósofo, apesar dos 

disparates, conseguiu manter equilíbrio suficiente para administrar os bens que recebera 

de seu tio. Rubião, ao contrário, fica completamente cego em sua paixão que, como 

sabemos, jamais seria correspondida. De acordo com o narrador, a porta do coração de 

Sofia “estava trancada e retrancada” (Idem, p.91). 

1.3.2 Sede de Nomeada: 

Decorrente da loucura, outro tema em comum às duas obras é o desejo de glória e 

exaltação pública. A expressão “sede de nomeada”, aqui utilizada, encontra-se no capítulo 

II das Memórias Póstumas, onde Brás Cubas expõe ao leitor o seu intento ao imaginar a 

criação do emplasto que levaria o seu nome, projeto esse que nunca tivera efeito – “De 

um lado, filantropia e lucro; de outro lado, sede de nomeada. Digamos: - amor da glória” 

(ASSIS, 2008, p.44). No ensaio “Raymundo Faoro, leitor de Machado de Assis”, o crítico 

Alfredo Bosi chama a atenção para essa sede de glória. Para Bosi, tal aspiração, que é o 

núcleo do comportamento patriarcal, faz parte da compleição de vários outros 

personagens do escritor – “Um exemplo entre tantos: o que é a sede de nomeada, objeto 

dos cuidados de Brás Cubas e de Rubião? Um nome novo da glória, esta também vã, 

exacerbação risível da vaidade das vaidades de que fala o Eclesiastes” (BOSI, 2004, 

p.368,369).    

Tal como Brás Cubas e Rubião, dom Quixote e Sancho Pança aspiravam, de 

maneiras distintas, o reconhecimento por seus feitos. Como mencionamos, o cavaleiro 

aspirava ter a sua história registrada por terceiros e reconhecida pela posteridade, a ponto 

de um dia seus feitos serem narrados sob a forma de livro. Ao sair pela terceira vez de 

sua aldeia, em um lugar de La Mancha, ele toma ciência de que o seu intento havia se 

cumprido. As suas histórias foram lidas por muitos – inclusive por seus anfitriões, os 

duques. Segundo o narrador cervantino, dom Quixote, desde o início, ao se imaginar em 
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busca de aventuras dignas de fama, imaginava obter “eterno nombre y fama” 

(CERVANTES, 2004, p.31). Seu desejo era o de ter seu nome lembrado, como o 

personagem Amadis, que para ele era real. Algo parecido – mas em menor medida – se 

deu com Sancho na ínsula Baratária; apesar de recusar o designativo prestigioso “don”, 

Sancho faz questão de destacar, nas cartas enviadas à sua mulher, Teresa, que havia 

conseguido o posto de governador e que havia nascido para tal posição – situação, com a 

qual, antes de se unir a seu amo, jamais sonhara.  

            No caso de Quincas Borba, é nítida a sua intenção exibicionista. Na carta 

endereçada a Rubião, durante sua viagem ao Rio de Janeiro (viagem na qual ele morre), 

dentre outros disparates ditos pelo filósofo, chama a atenção o fato de ele ter se 

equiparado a um dos principais teólogos medievais e um dos pais da Igreja – Santo 

Agostinho – algo parecido com o que fizera Brás Cubas, comparando-se a Moisés. Aliás, 

ele diz ser o próprio Santo Agostinho15. Ainda que tivesse compreendido bem o que lera 

no bilhete enviado por Quincas Borba do Rio de Janeiro e se apropriado da escrita do 

filósofo com o objetivo de redefinir a sua vida, Rubião patrocinava jornais que jamais 

lera; pretendia ser reconhecido como uma espécie de patrono das letras, não por suas 

leituras ou por alguma contribuição intelectual, mas por financiar projetos dos quais não 

possuía a menor noção.  

 Além dos pontos de contato existentes em relação ao episódio dos duques, é 

possível pensar que Machado de Assis tenha se apropriado de algumas situações 

narrativas da primeira parte do Quixote. Ao buscarem o reconhecimento, no entanto, nem 

sempre nossos personagens se saíram bem. E a esse respeito, tanto dom Quixote, quanto 

Rubião, passam por situações análogas, que sugerem, também, a relevância da obra de 

Cervantes para Machado de Assis. No caso do cavaleiro, temos, ainda no início da 

primeira parte da obra, mais especificamente no capítulo IV. Logo após ser alçado à 

condição de cavaleiro, na estalagem, dom Quixote, almejando desfazer agravos, se depara 

com o jovem Andrés, sendo açoitado por seu amo, um rico lavrador que, segundo o 

                                                           
15 A coincidência das datas não é critério suficiente para pensarmos que Machado de Assis tivesse tido a 
intenção de satirizar todos os “ismos” da segunda metade do século XIX e nem é a proposta dessa pesquisa, 
mas é possível pensar, também, a partir da afirmação de Quincas Borba de que ele era o próprio Santo 
Agostinho, numa sátira ao espiritismo, em cuja doutrina há uma junção de crenças religiosas (como a da 
reencarnação) e intenções supostamente científicas. O que é o espiritismo, de Alan Kardec foi publicado 
na França em 1859, no mesmo ano em que Darwin publicou A origem das espécies. Um pouco antes, entre 
1851 e 1854, Comte publicou o Sistema de política positiva e em 1864, Marx publicou O Capital – ou seja, 
todos em um período aproximado. 
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garoto, não queria lhe pagar o salário. O cavaleiro obriga o lavrador a parar com os açoites 

e a se comprometer com o pagamento do que ele devia ao rapaz. Tão logo o cavaleiro se 

afasta, o lavrador volta a açoitar o rapaz, com mais intensidade, a ponto de deixá-lo como 

morto, segundo o texto. Mais à frente, no capítulo XXXI, já na estalagem de Juan 

Palomeque, o jovem Andrés encontra dom Quixote, já em companhia de Cardênio, dentre 

outros e diz ao cavaleiro que, em vez do salário, o que ele recebeu foram mais açoites. O 

jovem, então, narra a dom Quixote e aos demais tudo o que sucedeu após a intervenção 

do cavaleiro e pede que nunca mais o cavaleiro tente ajudá-lo, caso o encontre, o que faz 

com que todos ao redor se contenham para não rir. Após ter dito isso, Andrés pede 

dinheiro ou comida para que pudesse prosseguir em seu caminho. Sancho o ajuda com 

comida e o jovem sai em direção ao seu destino. 

 Algo parecido se dá com Rubião. No capítulo LX, o ex-professor salva o garoto 

Deolindo de um atropelamento. Ainda empossado de sua fortuna, ele conta o incidente 

que se dera na rua da Ajuda ao jornalista e advogado Camacho, um dos parasitos que 

tentavam se apoderar de seu dinheiro. Camacho, hábil com as palavras, o convence a 

complementar o capital para a publicação de seu jornal Atalaia, e, no capítulo LXVII, 

Camacho resolve publicar o salvamento de Deolindo. No início, Rubião se aborrece, mas 

depois, se orgulha de ter o seu nome impresso e recebe os cumprimentos; segundo o 

narrador “Cada gloriazinha oculta picava o ovo, e punha a cabeça de fora, olho aberto, 

sem penas, em volta da glória máxima de Rubião” (ASSIS, 2008, p.143). Ao final do 

romance, entre os capítulos CLXXXII e CLXXXIII, já em meio aos seus delírios 

imperiais, passando novamente pela rua da Ajuda16, Rubião torna-se alvo de zombaria 

por parte das pessoas que por lá se encontravam, fosse nas lojas ou pela rua. E, justamente, 

o garoto Deolindo, o que o ex-professor salvara, tenta se desvencilhar da mãe para ver 

Rubião de perto. Já dentro de casa, o garoto repete o que os transeuntes diziam ao ex-

professor: Ó gira! A mãe do garoto e a sua vizinha riram e não levaram aquilo em conta, 

até que o pai do garoto disse tratar-se de Rubião, o homem que salvara o garoto. Ciente 

da, a mulher pede à vizinha que não conte ao marido sobre as risadas e se arrepende das 

chacotas. Como dom Quixote, Rubião termina sendo motivo de piada para aquele que 

ajudara antes.    

                                                           
16 Bem sugestivo e irônico é o nome do logradouro. Rubião salva Deolindo na rua da Ajuda e é nessa mesma 
rua que se dá um dos momentos mais difíceis pelos quais passa o personagem. 
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Além desse incidente, outro fato que liga dom Quixote e Rubião é o da busca por 

uma insígnia ou adereço prestigioso. No capítulo XXI da primeira parte do Quixote, o 

cavaleiro, ao avistar um barbeiro trazendo uma bacia, afirma a Sancho que eles estavam 

diante do elmo de Mambrino. Sancho insiste em dizer que se tratava de uma simples 

bacia, ao que Dom Quixote respondeu – “...verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar del 

tiempo, concluyo esta aventura y queda por mio el yelmo que tanto he deseado” 

(CERVANTES, 2004, p.188). Rubião, um pouco antes de morrer, também consegue a 

sua condecoração imaginária – “Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa 

na cabeça – uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia, onde os 

espectadores palpassem a ilusão” (ASSIS, 2008, p.325).          

1.3.3 Motivações dos personagens: 

As motivações de Sancho Pança e de Rubião ao aderirem às sandices de seus amos 

são bem parecidas, apesar da enorme diferença de caráter entre as personagens. Dom 

Quixote promete a Sancho o governo de uma ínsula ainda no início de suas aventuras, na 

primeira parte. Os duques, leitores da primeira parte de Dom Quixote, cientes do desejo 

de Sancho e apoiados pela cumplicidade de seus servos, forjam uma falsa ínsula dentro 

do episódio17 com o propósito de continuarem a se divertir com a ingenuidade de Sancho.  

            Os duques, como sabemos, haviam lido a primeira parte da obra e resolveram se 

divertir com o cavaleiro e seu escudeiro, hospedando-os e criando uma série de peripécias, 

por meio das quais detiveram a dupla por uns quantos dias; a intenção era a de pôr à prova 

os ideais do cavaleiro. O casal Palha, com o objetivo de usurpar a herança do ex-professor, 

vale-se da ingenuidade de Rubião, mantendo-o completamente seduzido. É possível dizer 

que o romance de Machado e o episódio dos duques conformam-se numa espécie de 

triângulo onde os protagonistas são ludibriados por um casal. A diferença é que enquanto 

o interesse de dom Quixote em relação à duquesa é apenas o de servi-la como retribuição 

por sua hospedagem e generosidade, já que os seus pensamentos estavam completamente 

devotados à Dulcineia, mesmo após o choque ocorrido durante o encontro com a rústica 

lavradora (DQ II, IX), Rubião, por sua vez, sente-se atraído fisicamente por Sofia, 

cogitando, ao longo de todo o romance, a hipótese de uma possível relação com a mulher 

de seu recente amigo.   

                                                           
17 Entre os capítulos XLIII e LIII da segunda parte de Dom Quixote. 
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            Durante a sua estadia no palácio, o cavaleiro evidencia algumas veleidades em 

relação aos galanteios de Altisidora, mas se mantém fiel à sua amada. Rubião, por sua 

vez, apaixona-se pela mulher do novo amigo. O ex-professor sente por Sofia uma atração 

irresistível, que não consegue esconder, a ponto de, no decorrer da festa oferecida pelo 

casal Palha, Rubião ter assediado Sofia, apertando-lhe os braços. O narrador registra os 

pensamentos que passavam pela mente de Rubião momentos antes – “Meus Deus! Como 

é bonita! Sinto-me capaz de fazer um escândalo!” (ASSIS, 2008, p.91).  

1.3.4 Demais perfis de personagens: 

Além da loucura que acomete dom Quixote e Rubião, há que notar a existência de 

várias assimetrias ou diferenças entre os duques de Dom Quixote e o casal Palha. Os 

duques hospedam “generosamente” cavaleiro e escudeiro em seu palácio com o intuito 

de rir de suas sandices. Palha e Sofia, no início, recebem o ex-professor muito bem na 

capital do país, mas, ao contrário dos duques são eles que “divertem” Rubião, distraindo-

o através da representação de uma vida supostamente requintada – já que não possuíam 

muita coisa, além de uma casa no bairro de Santa Tereza, considerado de classe média 

para a época.  

Com o objetivo de obter-lhe a confiança e se apossar de seus bens, Cristiano e 

Sofia forjam, até mesmo, uma espécie de séquito – lembremo-nos, por exemplo, de 

personagens como o major Siqueira e sua filha, dona Tonica, que à época da chegada de 

Rubião na Corte, frequentavam a casa de Palha e Sofia. Algo análogo ao que se dera no 

palácio dos duques, que contaram com a cumplicidade de seus criados na trama das farsas 

engendradas para enganar dom Quixote e Sancho. De acordo com Vieira “desde o início 

do episódio os Duques não se sustentam por si próprios: levam consigo um séquito de 

atores que atuam no espetáculo” (VIEIRA, 1998, p.118). 

            No que diz respeito às características de Sofia e da duquesa, é também possível 

detectar alguns paralelos. Ambas são descritas como extremamente belas e são elas as 

responsáveis pela permanência dos protagonistas em ambientes um tanto hostis e 

diferentes dos de costume. A duquesa, que já havia lido a primeira parte da história de 

dom Quixote, é quem insiste para que cavaleiro e escudeiro se hospedem em sua casa e, 

em conluio com seu marido, forja as falsas aventuras pelas quais passam os seus 

hóspedes, contando também com a conivência de seus criados. Em Quincas Borba é Sofia 

que mantém Rubião próximo de si e do marido, seduzindo-o. 
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            Outra diferença importante entre os personagens de Cervantes e de Machado de 

Assis é que os duques, em Dom Quixote, ao que tudo indica, advinham de uma linhagem 

aristocrática. O casal Palha não possuía linhagem e, no seu início, nem recursos. Enquanto 

os duques eram autênticos nobres, embora em decadência financeira, Cristiano Palha e 

sua esposa o eram somente na imaginação de Rubião. No capítulo CLIII, Rubião fica a 

sós com a mulher de seu ex-sócio numa carruagem. Em meio aos seus delírios 

napoleônicos, ele diz a Sofia – “...Far-te-ei duquesa. Ouviste? O título é dado a ele, mas 

tu é que és a causa. Duque... Duque de quê? Vou ver um título bonito...” (ASSIS, 2008, 

p.269). Também não parece gratuita a escolha desse título nobiliárquico, dentre tantos 

outros que à época, poderiam ser adquiridos, como de barão, por exemplo. Tal escolha 

pode estar, embora remotamente, relacionada ao episódio dos duques, se pensarmos na 

maneira como as narrativas se organizam. 

            Mesmo ostentando riquezas e luxo, os duques do Quixote estavam endividados. 

Quando dona Rodríguez pede a dom Quixote que intervenha na situação que se dera entre 

sua filha e o filho de um lavrador rico, ficamos sabendo que ela já havia pedido auxílio 

aos duques, mas que eles se negaram a ajudá-la por dever ao tal lavrador. Situações como 

essa eram comuns a grande parte dos nobres daquela época18. De acordo com Maria 

Augusta Vieira “os grandes senhores não hesitam em contrair dívidas para manter um 

determinado padrão, de forma que, desvinculada da realidade, a Espanha de 1600 prefere 

sonhar” (VIEIRA, 1998, p.112).  

            Cristiano e Sofia, ao contrário dos duques, não estavam endividados quando 

conheceram Rubião, mas não possuíam nada além de uma simples casa no modesto bairro 

de Santa Tereza, conforme mencionado. Mesmo não dispondo de criados, o casal Palha 

se vale de suas primeiras amizades para compor um falso ambiente, onde, supostamente, 

Rubião era benquisto. O maior atributo de Cristiano Palha, nas palavras do narrador, era 

o “faro dos negócios e das situações” (ASSIS, 2008, p.90); já Sofia, possuía uma beleza 

que “primava entre todas” (idem). Tais características foram fundamentais para que o 

casal obtivesse êxito, conseguindo assim, a tão almejada ascensão social. Distraíram 

Rubião com facilidade, já que na mente do ex-professor, antes mesmo de chegar à capital 

                                                           
18 Ver a esse respeito o item 2.2 do segundo capítulo, onde, amparados pelo estudo de Norbert Elias sobre 
as sociedades de Corte, discorremos sobre a manutenção do status, o que na mentalidade cortesã, era mais 
importante que o dinheiro, propriamente. 
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“vinha a imagem do Rio de Janeiro, que ele conhecia, com seus feitiços, movimento, 

teatros em toda a parte, moças bonitas...” (ASSIS, 2008, p.90). 

1.3.5 A origem dos protagonistas: 

Outra conexão existente entre os protagonistas de Cervantes e de Machado é a sua 

origem provinciana. É provável que Cervantes tenha se inspirado, ao criar dom Quixote, 

em Bartolo, personagem do Entremés de los Romances, um lavrador que também 

enlouquece devido às constantes leituras de romances19. Consciente, talvez, da 

impossibilidade de se livrar de sua condição por viver numa época em que a sociedade 

era bastante estratificada, dom Quixote, nas palavras de Vieira, que sempre luta “para ser 

aquilo que gostaria de ser”, acaba substituindo sua luta por “um desejo persuasivo de 

parecer aquilo que não é” (VIEIRA, 1998, p.105). Para conseguir parecer aquilo que não 

é, Alonso Quijano, primeiramente, cria dom Quixote, seu personagem, baseando-se no 

que lia em seus romances de cavalaria. 

 Além disso, como nos é dito desde o início, Alonso Quijano, ou dom Quixote, 

vivia em um pequeno povoado de uma região da Espanha, La Mancha, do qual o narrador 

diz não querer se lembrar. O protagonista de Machado, como ficamos sabendo, era 

também de origem humilde. Natural de Barbacena, no interior da Província de Minas 

Gerais, Rubião não conseguiu se adequar à vida na Corte justamente por sua conduta 

desajustada. Apesar de professor, era medíocre e não muito afeito à leitura; talvez, por 

esse motivo, é que não tenha conseguido criar, como Alonso Quijano, uma personagem, 

por meio da qual conseguisse ter a ilusão de ser o que não era de fato.  

            Ao contrário do cavaleiro, que nos momentos em que a sua loucura não se 

manifestava era capaz de pensamentos abstratos e lógicos, como quando discorre sobre 

literatura com o padre, no final da primeira parte, Rubião é descrito como um homem 

cujos pensamentos não vão além do senso comum. Na cena em que se prepara para 

assediar Sofia, o narrador diz – “...Não parou ali; falou ainda muito, mas não deixou o 

mesmo círculo de ideias. Tinha poucas; e a situação, apesar da repentina mudança do 

homem, tendia antes a cerceá-las, que a inspirar-lhe novas” (ASSIS, 2008, p.95). Quando 

                                                           
19 MONTERO REGUERA, José. “Miguel de Cervantes e o Quixote: de como surge o romance”. In: 
VIEIRA, Maria Augusta da Costa (org). Dom Quixote: a letra e os caminhos. São Paulo: Edusp, 2006. Ver 
também de Antonio Pérez Lasheras, “El entremés de los romances y los romances del entremés”. In: La 
recepción del texto literário. Coloquio, abril 1986. Jaca, Casa de Velásquez e Universidad de Zaragoza, pp 
61-75. 
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o casal Palha discute sobre o assédio sofrido por Sofia, Cristiano minimiza a situação, 

dizendo que Rubião era simplesmente um matuto.  

            Diferentemente de dom Quixote, que ensina ao seu escudeiro boas maneiras e 

chega a adverti-lo sobre o cuidado com o que diria à mesa dos duques, Rubião não estava 

preparado para desfrutar do luxo ao qual passara a ter acesso por causa da herança. De 

acordo com Gilberto Pinheiro Passos, para “a nova situação de Rubião, concorrem certos 

elementos indicativos, que são, conforme se sabe, estrangeiros: o criado é espanhol, as 

chinelas, tunisianas, o cozinheiro, francês, as gravuras, inglesas, criando o amálgama 

ostentatório, preso a um refinamento de empréstimo” (PASSOS, 2000, p.37).  

            O refinamento de empréstimo, ao qual Passos se refere, pode ser percebido 

também com relação à suposta candidatura que Camacho oferece a Rubião. Na verdade, 

Rubião nada entendia de política; ele se deixa levar pela eloquência do aspirante a 

político, que o enreda, convencendo-o a patrocinar o seu jornal. Dom Quixote, por sua 

vez, possuía suas convicções, sendo capaz de discursar com elegância; basta lembrarmos 

o discurso das armas e das letras, proferido ainda na primeira parte. Para Maria Augusta 

Vieira, “O Dom Quixote da segunda parte, mais do que o da primeira, dialoga, disserta e 

principalmente dá conselhos, ou seja, sua vida se traduz mais em palavras que em obras” 

(VIEIRA, 1998, p.78). 

            Com relação ao protagonista de Quincas Borba, o crítico John Gledson se refere 

a ele como “um personagem diferente, talvez não menos egoísta, mas bem menos talhado 

para o papel de explorador do que Brás – Rubião” (GLEDSON, 2003, p.82). Rubião, 

como sabemos, é um ex-professor, vindo do interior de Minas, que havia tentado 

enriquecer diversas vezes, mas que não obtivera sucesso. De acordo com Enylton de Sá 

Rego: 

“...Rubião, o personagem central do romance, pertence à categoria do ‘bom 

provinciano’ recém-chegado ao grande centro urbano, onde sua ingenuidade e 

ignorância são exploradas por personagens mais mundanos e ambiciosos. Trata-

se assim de um dos personagens típicos da comédia, já identificado desde 

Aristóteles sob o nome de agroikos, isto é, rústico, roceiro ou matuto” (REGO, 

1989, p.179). 

1.4 O Estado da questão: 
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             As comparações entre as obras de Machado de Assis e a de Miguel de Cervantes 

vem sendo feitas, tanto de uma forma mais geral, ligando-os por meio de pontos de 

contato nos enredos e por citações explícitas, assim como por intermédio de soluções 

narrativas mais específicas, relacionando-os, não apenas em relação ao tratamento de 

determinados temas, mas, também, por meio da elaboração e uso de técnicas narrativas 

similares. Além disso, as abordagens diferem: existem as abordagens de caráter 

ensaístico, que tendem a uma maior generalidade, pautando-se por um olhar mais 

impressionista e há as análises mais acuradas, em geral, de cunho acadêmico, onde se 

procura observar a maneira pela qual Machado de Assis pode ter se apropriado de 

dispositivos e procedimentos análogos aos que Cervantes utilizou. 

            Em “Esquema de Machado de Assis”, escrito em 196820, Antonio Candido 

sintetizou as principais características da prosa de Machado de Assis. Para o crítico, “a 

despreocupação com as modas dominantes e o aparente arcaísmo da técnica”21 são os 

traços marcantes da ficção machadiana. No que se refere à despreocupação com as modas 

dominantes, é possível verificar que Machado de Assis não somente procurou se afastar 

do realismo e do naturalismo, mas chegou a combatê-los. Em “Literatura realista”22, 

artigo escrito em 1878, para o jornal O Cruzeiro, o escritor brasileiro critica o romance O 

primo Basílio e seu autor, Eça de Queirós, dizendo ser este um “fiel e aspérrimo discípulo 

do realismo propagado pelo autor do Assommoir”23 e constata, já àquela altura, a 

insuficiência do realismo em esgotar “todos os aspectos da realidade”24.  

                Ainda que Antonio Candido não descarte uma possível denúncia social, a 

expressão “aparente arcaísmo da técnica”, anotada pelo crítico, ajuda a pensar que, talvez, 

o escritor brasileiro não estivesse interessado somente em fazer algum tipo de crítica, 

expor a realidade ou, até mesmo, comprovar uma tese, como a grande maioria dos 

escritores que desejavam imprimir em seus leitores uma provável convicção de realidade, 

mas em deslindar técnicas de escrita há muito esquecidas, como as utilizadas por 

Cervantes, que, de maneira paradoxal, conseguiu, a partir da junção entre a loucura de 

seu protagonista e a representação da realidade histórica e geográfica de seu tempo, um 

efeito antirrealista, resvalando no fantástico, em alguns momentos. Portanto, é possível 

                                                           
20 As informações sobre as ocasiões em que cada um dos textos foi escrito e o ano de publicação dos 
mesmos constam na Nota Prévia de Vários Escritos, na edição de 2011, pela Editora Ouro sobre Azul. 
21 CANDIDO, Antonio. “Esquema de Machado de Assis”. In: Vários Escritos. Rio de Janeiro: Ouro obre 
Azul, 2011, p.22. 
22 In: ASSIS, Machado de. Obra Completa. São Paulo: Nova Aguilar, volume IV, 2015, p.1206. 
23 Idem. 
24 Idem, p.1214. 
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afirmar que Machado de Assis se volta para Miguel de Cervantes e sua obra máxima– 

Dom Quixote – como uma possível referência de composição literária, capaz de o 

distanciar dos retratos sociais e do cientificismo impostos pelos intelectuais do período. 

              Mesmo não aproximando Machado de Assis de Cervantes, em relação à 

despreocupação com as modas e ao aparente arcaísmo, diretamente, as características 

apontadas por Antonio Candido em relação ao texto machadiano encontram-se, de certa 

forma, no Quixote. Não podemos afirmar que Cervantes estivesse alheio ao 

reconhecimento por parte dos leitores, já que em seus primeiros escritos (sobretudo as 

peças de teatro e poesias)25 ele buscou se aproximar do que estava em voga no momento; 

no entanto, sua obra se destaca, justamente, pelo resgate de um modelo literário já não 

muito apreciado e por conta de seu personagem tresloucado, protagonista de uma obra 

que, talvez, seja a que mais se distanciou de tudo o que se escrevia à época. Com relação 

à escrita, como veremos no terceiro capítulo, há no Quixote inúmeras aproximações em 

relação aos já conhecidos romances de cavalaria, além de ligações com a picaresca, dentre 

muitos outros gêneros e diversas formas de discurso, àquela altura, já explorados. 

               No artigo “Escritura cervantina e mito quixotesco no romance brasileiro”, 

publicado em A Narrativa Engenhosa de Miguel de Cervantes, a professora Maria 

Augusta Vieira é quem lança os princípios que nortearão as comparações entre os dois 

escritores estudados. Para Vieira, o aproveitamento que Machado de Assis faz da obra 

cervantina “se volta particularmente para questões relacionadas com a poética, num 

sentido amplo” (VIEIRA, 2012, p.77) e é por esse viés que pretendemos encaminhar a 

presente investigação. 

 

1.4.1 Perspectivas Ensaísticas: 

A percepção das relações entre Cervantes e Machado de Assis não se restringe à 

Academia; por isso, apresentaremos nesse tópico as impressões de três escritores acerca 

desse vínculo – Carlos Fuentes, Juan Goytisolo e Ivan Junqueira. Ainda que não haja, nos 

escritores mencionados, a preocupação com o rigor acadêmico, a percepção que eles 

oferecem por meio de suas leituras também nos ajudarão em nossa análise acerca das 

relações entre Cervantes e Machado de Assis, afinal, são olhares de pessoas que também 

                                                           
25 O pesquisador francês Jean Canavaggio afirma que ainda que Cervantes tivesse visto o seu primeiro 
poema encomendado apreciado por um público pequeno, ele aspirava a um êxito mais duradouro. 
CANAVAGGIO, Jean. Cervantes. São Paulo: Ed 34, 2005, p.50. 
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trabalham com a palavra escrita, seja através da ficção, da poesia, ou qualquer outro 

gênero.  

            Em seu ensaio Machado de La Mancha, publicado pela primeira vez em 1987, 

Carlos Fuentes afirma que, diferentemente dos demais escritores ibero-americanos, 

Machado foi o único que se filiou ao que ele denominou como “tradição de La Mancha”, 

o que faz com que o escritor mexicano classifique Machado de Assis como “el milagro 

brasileño”. Para Fuentes, 

“El milagro se sostiene sobre una paradoja: Machado asume, en Brasil, la lección 

de Cervantes, la tradición de La Mancha que olvidaron, por más homenajes que 

cívica y escolarmente se rindiesen al Quijote, los novelistas hispanoamericanos, 

de México a Argentina” (FUENTES, 2001, p.9,10) 

             Para o escritor mexicano, a tradição de La Mancha é aquela que privilegia a 

criatividade, a ironia e o humor, não se importando em esbarrar nos limites da realidade, 

chegando a ultrapassar, por vezes, a sua fronteira. Segundo Fuentes, tais escritores não 

possuem nenhum preconceito ou constrangimento em “se assumir como ficção”; e não 

somente o fazem, mas refletem sobre a arte narrativa. Posicionando-o ao lado de 

escritores como Sterne, Diderot, dentre outros, Fuentes define a tradição de La Mancha 

da seguinte forma: 

Historicamente, la tradición de La Mancha la inaugura Cervantes como un 

contratiempo a la modernidad triunfadora, una novela excéntrica de la España 

contrarreformista, obligada a fundar otra realidad mediante la imaginación y el 

lenguaje, la burla y la mezcla de géneros. La continúan Sterne con el Tristam 

Shandy, donde el acento es puesto sobre el juego temporal y la poética de la 

digresión, y por Jacques el fatalista de Diderot, donde la aventura lúdica y 

poética consiste en ofrecer, casi en cada línea, un repertorio de posibilidades, un 

menú de alternativas para la narración (idem, p.12) 

Do outro lado estariam os escritores pertencentes ao que o romancista mexicano 

denominou como “tradição Waterloo”, ligando-os aos retratos fiéis da realidade 

circundante, como Sthendal, Balzac e Dostoiévski. Nas palavras de Fuentes: 

La tradición de Waterloo se afirma como realidad. La tradición de La Mancha 

se sabe ficción y, aún más, se celebra como ficción. Waterloo ofrece rebanadas 

de vida. La Mancha no tiene más vida que la de su texto, haciéndose en la medida 

en que es escrito y es leído. Waterloo surge del contexto social. La Macha 

desciende de otros libros. Waterloo lee al mundo. La Mancha es leída por el 
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mundo. Waterloo es serio. La Mancha es ridícula. Waterloo se basa en la 

experiencia: nos dice lo que sabemos. La Mancha se basa en la inexperiencia: 

nos dice lo que ignoramos. Los actores de Waterloo son personajes reales. Los 

de La Macha, son lectores ideales. Y si la historia de Waterloo es activa, la de 

La Mancha es reflexiva (idem, p.13)     

            Para Fuentes, os movimentos de independência na América Hispânica geraram 

forte rejeição a qualquer coisa ligada à Espanha, o que fez com que os principais 

representantes da literatura hispano-americana fossem buscar inspiração nos modelos 

franceses. Machado de Assis, ao contrário, parecia estar aberto ao influxo da cultura 

ibérica e, em especial, à obra de Cervantes. Para tanto, Machado absorve o que considera 

melhor dos grandes escritores e não se prende a questões de menor importância.   

            A partir da leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Fuentes detecta em 

Machado de Assis a habilidade particular capaz de aliar o humor à melancolia (habilidade 

bastante visível na ficção de Cervantes), mas não explica em detalhes “os princípios que 

organizam essa possível convicção” (VIEIRA, 2012, p.117). De acordo com Maria 

Augusta Vieira, no entanto, não é possível considerar a hispanofobia e, por consequência, 

sua filiação aos modelos franceses, apontadas por Fuentes, como causas únicas do 

distanciamento dos escritores do século XIX em relação à tradição cervantina. Há que 

considerar o fato de que os princípios poéticos vigentes à época de Cervantes eram 

distintos daqueles que regiam a escrita ficcional no século XIX. De acordo com Vieira: 

Seria insuficiente e talvez pouco convincente explicar a ausência de traços 

cervantinos no contexto do século XIX latino-americano a partir de uma rebeldia 

independentista crônica, sem levar em conta que a tradição ibérica ao longo do 

século XVI começava a distinguir diferenças entre o que seria o discurso 

histórico e o que seria o discurso ficcional, e, paralelamente a isso, começa a 

vigiar e a tentar controlar o fluxo de imaginação. Como se sabe, a ficção nessa 

época era considerada como sinônimo de fictício (VIEIRA, 2012, p.117) 

Em 2005, o poeta e ensaísta Ivan Junqueira, publica, por ocasião do 4º centenário 

do Quixote (primeira parte), um ensaio intitulado “Cervantes e a literatura brasileira”. 

Nesse ensaio, Junqueira percebe a presença de Cervantes e de seu personagem em 

diversos textos de nossa literatura. Para o ensaísta: 

A influência de Cervantes retorna à literatura brasileira com o advento do 

Realismo e do Naturalismo. Assíduo e atento leitor do Dom Quixote foi 

Machado de Assis, o maior dentre os nossos escritores e patrono da Academia 
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de Letras de que sou o atual presidente. Machado lia-o com frequência numa 

edição anotada por Dom Eugenio de Ochoa, publicada em Paris pela Livraria 

Garnier. E mesmo antes da consolidação da estética realista, mais exatamente 

durante o período de produção da terceira e última geração romântica, era visível 

o interesse do escritor pela obra-prima cervantina... (JUNQUEIRA, 2005, 

p.52,53)26 

 Na sequência, Junqueira cita o poema Cognac, de 1856, onde Machado de Assis 

cita Dom Quixote. Um pouco mais à frente, no mesmo ensaio, diz o poeta: 

Machado de Assis alude a Cervantes e ao Dom Quixote inúmeras vezes em sua 

obra ficcional, particularmente no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

de 1881, nos contos “Teoria do Medalhão”, incluído em Papéis Avulsos, de 

1882, e “Elogio da Vaidade”, pertencente ao volume Páginas Recolhidas, de 

1889, e em diversas crônicas de jornal publicadas na segunda metade do século 

XIX (Idem, p.53)27 

 No mencionado artigo, Junqueira examina a recepção da obra cervantina na 

literatura brasileira, visitando diversos autores, desde os poetas árcades até os 

contemporâneos, passando também pela crítica literária, no entanto, em relação à obra de 

Machado de Assis, por não se pretender exaustivo, não destaca a presença do Quixote no 

romance Quincas Borba e, tampouco em inúmeros contos, onde a alusão se faz, seja 

implícita ou explicitamente.28 

 Em um ensaio chamado “Los Cervantes de Americo Castro”, publicado em 2007, 

onde reflete acerca da contribuição do crítico para a interpretação do Quixote, o escritor 

espanhol Juan Goytisolo também se refere à relação entre Cervantes e Machado de Assis. 

Goytisolo, considera a obra de Machado de Assis uma ramificação da invenção 

romanesca de Cervantes: 

Como los escritores de un mundo literario sin fronteras nacionales que más 

aprecio, cervanteo a sabiendas o sin saberlo. Parafraseando a Carlos Fuentes, 

asumo con honra mi verdadera nacionalidad: la cervantina. El linaje literario del 

Quijote compone un diagrama arbóreo de ramificación infinita. La lista de los 

“contaminados” por su invención novelesca abarca no sólo el espacio europeo 

sino también la del Nuevo Mundo: Fielding, Steme, Defoe, Diderot, Flaubert, 

                                                           
26 JUNQUEIRA, Ivan. “Cervantes e a literatura brasileira”. In: MONTE, Sílvia (org). Dom Quixote: 400 
anos de paixão. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2005, p.47-60.  
27 Idem. 
28 A esse respeito, ver, no final, um quadro, onde é possível verificar a presença de Cervantes e de seu 
principal personagem em outros textos de Machado de Assis. 
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Machado de Asís, Joyce y, en las pasadas décadas, Borges, Gombrowictz, 

Fuentes, Kundera, Femando del Paso, Cabrera Infante, Julián Ríos... La novela 

moderna no existiría sin el Quijote o sería enteramente distinta de la que 

conocemos. Sus ramificaciones trazan una extraordinaria cartografía que, a 

través de mares, continentes y océanos, revela los frutos de su poder genérico. 

El árbol genealógico que parte de Cervantes es el de la evolución del arte 

novelesco independientemente de todo contexto nacional29 

1.4.2 Perspectivas Acadêmicas: 

 Apresentaremos, a seguir, em ordem cronológica e de maneira resumida, alguns 

dos trabalhos acadêmicos que se detiveram de alguma forma a respeito da relação entre 

Cervantes e Machado de Assis, de maneira ampla, e não somente entre o episódio dos 

duques – na segunda parte do Quixote – e o romance Quincas Borba. Devido à 

necessidade de recorte, atitude necessária a todo trabalho acadêmico, é possível que 

pesquisas importantes e que estejam relacionadas ao tema não sejam aqui mencionadas. 

Optamos por apresentar as análises que mais contribuíram para o presente trabalho e que 

voltarão a ser mencionadas nos capítulos subsequentes.  

A primeira pesquisadora a se dar conta da influência de Cervantes e de sua obra 

sobre Machado de Assis foi a estadunidense Helen Caldwell. Em Machado de Assis – 

The Brazilian Master and his novels, publicado em 1970, a pesquisadora afirma que o 

épico de Brás Cubas é um épico cômico com raízes em Cervantes (CALDWELL, 1970, 

p.105). Ela menciona a discussão que houve entre o cônego e Dom Quixote – no caminho 

para Toledo – acerca da arte narrativa. Nesse episódio, retoma a defesa que o cavaleiro 

fez das novelas de cavalaria, mencionando que a épica tanto poderia ser escrita em prosa 

como em verso, além do fato de o autor poder combinar em seu herói as virtudes e os 

                                                           
29 GOYTISOLO, Juan. “Los Cervantes de Americo Castro”. In: Verba Hispanica: anuario del 
Departamento de la Lengua y Literaturas Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Ljubijana, n° 15, 2007, p.83-88. Optamos por destacar um excerto de um texto escrito e preparado para 
uma mesa-redonda organizada pelo Instituto Cervantes, mas o escritor espanhol refere-se, também, à 
relação entre Cervantes e Machado de Assis outros momentos de sua carreira, como na entrevista n°11, de 
4 de outubro de 1998, publicada em http://www.ucm.es/info/numero11/jgoytiso.html (“Cervantes fecundó 
la totalidad de la novela europea – la novela inglesa, francesa, en Rusia la influencia és clarísima, hasta en 
Portugal, pasando por Sterne, tenemos a Machado de Asís, que hizo una novela absolutamente moderna en 
el siglo XIX”). Até o momento da conclusão desta pesquisa não tivemos acesso ao texto integral, mas 
alguns críticos se referem a essas menções de Goytisolo em seu ensaio “Problemas de la novela”. Em uma 
entrevista concedida a Miguel Riera, em 5 de junho de 2017, Goytisolo afirmou que o subtítulo de seu 
último romance – El exiliado de aquí y allá – La vida póstuma del Monstruo del Sentier – é uma homenagem 
a Machado de Assis, cujo romance, o escritor espanhol classifica como um dos maiores que se escreveram 
(a entrevista completa encontra-se em: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/parodia-de-los-ruidos-
del-tiempo-charlando-con-juan-goytisolo). 
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vícios dos heróis épicos e incluir características de outros gêneros narrativos; tamanha 

liberdade só era possível nesse tipo de narrativa. Em seguida, Caldwell diz “These 

Cervantic ideas were also accepted by Machado de Assis” (idem, p.106).  

 Ela também crê que, apesar de Brás Cubas ter dito que sua melancolia era 

inspirada em Shakespeare, ela se parecia mais com a de dom Quixote, ligando o emplasto 

de Brás Cubas ao bálsamo de Fierabrás, que, segundo o cavaleiro tinha o poder de curar 

qualquer tipo de ferimento: “There is something in all this so redolent of Assis’s 

congenital exuberance in the matter of word play that one is tempetd to suspect that what 

seem to be Cervantic echoes in the name of Braz’s invention are not acidental” (idem, 

p.107,108).  

Mas há, ainda nesse capítulo sobre as Memórias Póstumas, dois trechos que muito 

nos instigam. O primeiro refere-se à afirmação de Caldwell de que o filósofo de 

Barbacena pode ser considerado um dom Quixote à brasileira – “It was on Braz´s old 

schoolmate Quincas Borba that Assis bestowed Quixote´s madness: Borba was in fact a 

kind of Brazilian Quixote with a wildly Cervantic nag – his philosophy, Humanitism” 

(idem, p.108). Ela também destaca que no romance que leva o nome do filósofo, o 

fermento de Cervantes continua presente e com a mesma força – “In short, the great 

Spanish ferment that worked in Le Sage, Sterne, Fielding, and Dickens pervades this 

book, and was to continue with equal force in Assis’s sixth novel, Quincas Borba” (idem, 

p.109). 

O capítulo 13 do livro de Caldwell é dedicado à análise de Quincas Borba. Para a 

pesquisadora, havia dois traços em comum a Rubião e ao cavaleiro: a grandeza de alma 

e a indiferença para com a realidade – “Both in his madness and without it he displayed 

a certain magnanimity, a Quixotic greatness of soul and, like Cervantes’s hero, an 

Olympian indifference to the small impedimenta of reality” (idem, p.136). Ela também 

afirma que antes de Quincas Borba morrer, Rubião faz o papel de Sancho, absorvendo a 

sua filosofia. Apesar de suas características se aproximarem mais das de Sancho, Rubião, 

vestindo-se de uma fina armadura de ilusão autoconfiante, continua a tradição quixotesca 

– “For all his Panza-like traits, Borba’s heir carried on the Quixotic tradition. Clothed in 

thin armor of self-confident illusion, he issued forth from Barbacena to do deeds of 

knight-errantry – perhaps more by Sancho’s definition than by Don Quixote’s” (idem, 

p.138). Mais à frente, Helen Caldwell faz uma constatação de extrema importância para 

a nossa pesquisa: mesmo reconhecendo as enormes e evidentes diferenças entre as obras, 
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a crítica nota que o Rio de Janeiro da época possuía muitas características em comum à 

Espanha da época de Cervantes – “And his Rio de Janeiro had elements of Quixote’s 

Spain, thought it was not so cruel” (idem, p.138). No próximo capítulo veremos algumas 

dessas características, não somente quanto ao contexto, mas em relação ao 

comportamento das pessoas em sociedade. 

Em um artigo intitulado “Razão contra Sandice”, publicado em 1974 na coletânea 

de estudos Metáfora: o espelho de Machado de Assis30, a professora Dirce Cortes Riedel 

afirmou que “Rubião parodia Quincas Borba, que parodia Santo Agostinho, a quem elege 

como sua metáfora. Sofia parodia Rubião no seu devaneio. E ambos, num jogo de 

espelhos, são paródias indiretas de Dom Quixote e Sancho Pança” (RIEDEL, 2008, p.19). 

 Para a estudiosa, a relação entre Rubião e Sofia é comparável à que existe entre 

dom Quixote e Sancho Pança, no sentido de que assim como Sancho incorpora o devaneio 

de seu amo, Sofia mergulhava nos devaneios de Rubião31. Mais à frente, Riedel diz “Dom 

Quixote é o texto que Machado, através de Quincas Borba, aponta como exemplo da 

perenidade da obra de arte” (RIEDEL, 2008, p.20). 

Em outro texto, na mesma coletânea – “Estrelada, Ezequiel e também Sofia” – 

Riedel diz: 

A grande paródia que inconscientemente Rubião executa, nas aventuras do seu 

desvario, é a de Dom Quixote, o herói que seu mestre apresenta como o modelo 

eterno. Mas, quando temporariamente seu apaixonado volta à razão, Sofia 

parodia o seu devaneio... (RIEDEL, 2008, p.128,129) 

Após afirmar de maneira categórica que Rubião parodiava dom Quixote, a 

pesquisadora volta a relacionar Sofia a Sancho Pança, dizendo tratar-se de uma inversão 

carnavalesca (idem, p.129) onde, assim como Sancho aderiu aos devaneios do cavaleiro, 

Sofia, apesar do receio de ser descoberta, sentia-se galanteada diante das investidas de 

Rubião – o que a leva à conclusão de que, de certa forma, a esposa de Palha aderiu às 

loucuras do herdeiro de Quincas Borba. É preciso que se reconheça as contribuições de 

Riedel, mas seu trabalho se limita à questão da dupla personalidade dos personagens e, 

                                                           
30A edição utilizada em nossa pesquisa é a de 2008, feita pela editora da UERJ, onde os 2 principais 
trabalhos de Dirce Cortes Riedel sobre Machado de Assis são publicados sob o título Tempo e Metáfora 
em Machado de Assis. A informação sobre o ano de publicação se encontra na Nota Prévia do Editor. 
31Quincas Borba, cap. CLIV. 
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como veremos, as relações entre as obras aqui aproximadas são mais amplas, 

transcendendo esse ítem. 

Em 1976, Teresa de Jesus Pires Vara, em seu A mascarada sublime: estudo de 

Quincas Borba, parece insinuar a existência de algo em comum às duas narrativas aqui 

aproximadas. Para a pesquisadora, a narrativa de Quincas Borba “se dobra sobre si como 

forma de falar de si mesma” e, mais à frente, afirma que tal movimento havia sido 

inaugurado por Cervantes – “...o movimento iniciado por Cervantes e reiterado de modo 

inverso em Proust, Kafka e Joyce, encontra em Machado a expressão mais viva do século 

XIX...” (VARA, 1976, p.18). Ainda que forneça uma importante pista sobre a relação 

entre Cervantes e Machado de Assis – o uso da metalinguagem – Teresa Pires Vara não 

se detém especificamente em tal relação. 

Em 1997, a professora Eunice Piazza Gai, da Universidade de Santa Cruz do Sul, 

publica Sob o signo da incerteza: o ceticismo em Montaigne, Cervantes e Machado de 

Assis. Nesse livro, fruto de sua tese de doutoramento, a professora aproxima um filósofo 

de escritores de ficção – como Cervantes e de Machado de Assis – por meio do ceticismo, 

às vezes, latente, às vezes, explícito, em suas obras. Além de propor a releitura das obras 

de Cervantes e de Machado de Assis à luz dos princípios céticos, a pesquisadora chama 

a atenção, ainda na introdução de sua obra, para o aspecto algo arcaizante contido em 

Dom Quixote e nos textos de Machado de Assis. De acordo com a autora: 

 

Podemos constatar que Montaigne, Cervantes e Machado de Assis apresentam 

uma inelutável tendência para o arcaico, rechaçando o que surgia em suas 

épocas. Montaigne se volta para os autores antigos e diz preferi-los aos 

modernos; Cervantes toma o motivo da cavalaria andante, já completamente 

desgastado no tempo em que escreveu o Quixote, e faz dele o centro de sua 

narrativa; Machado de Assis não aceita os valores filosóficos, científicos e 

literários de seu tempo, preferindo volta-se para a Antiguidade e para o 

Renascimento, através de Montaigne (GAI, 1997, p.21) 

 

              A pesquisadora aproxima, pelo viés do ceticismo e do arcaísmo, Dom Quixote 

de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó e mais alguns contos de Machado de 

Assis. Ainda que a nossa pesquisa se concentre na relação entre o Quixote e Quincas 

Borba, alguns dos temas abordados por Eunice Piazza Gai encontram-se também 

presentes neste romance. 
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              Em 1998, o crítico britânico Edward C. Riley, em sua Conferência intitulada “La 

singularidad de la fama de Don Quijote”, realizada na Universidade de São Paulo, se 

refere à presença cervantina na obra de Machado de Assis, mas não chega a se aprofundar 

no tema. Riley lista proeminentes autores da literatura ocidental que introduziram em seus 

romances elementos quixotescos, em especial na caracterização de seus personagens: 

 

...La obra cervantina se ha perpetuado no sólo en ediciones reimpresas y 

traducciones, sino también bajo una multitud de formas diferentes. No me refiero 

a novelas en cuyos personajes se perciben claros elementos quijotescos, como 

por ejemplo en obras de Fielding, Sterne, Scott, Balzac, Stendhal, Flaubert, 

Dostoiévski, Galdós, Melville, Alas, Proust, Machado de Assis, Lima Barreto y 

otros novelistas brasileños... (RILEY, 1998, p.15) 

 

             No ano 2000, o professor Massaud Moisés, da Universidade de São Paulo, 

publica um artigo no Jornal da Tarde, onde compara Simão Bacamarte e Crispim Soares, 

na cena do conto O Alienista a dom Quixote e Sancho. Mesmo não sendo este conto o 

objeto de nossa pesquisa, é importante lembrar a publicação desse artigo, um dos 

primeiros a aproximar, de alguma maneira, os dois escritores aqui estudados, de alguma 

forma. Para Massaud Moisés: 

 

Seria despropositado divisar nesta passagem o sinal mais eloquente de que “O 

Alienista” pode ser considerado uma paródia do Dom Quixote? Não parece que 

vemos o cavaleiro da Mancha e o seu fiel escudeiro, um visionário, o outro, 

realista, aquele, voltado para o futuro, este, para o presente? Nem falta ao 

boticário o senso comum característico de Sancho Pança... (MOISÉS, 2001, 

131)32. 

 

             Como aponta Massaud Moisés, é inquetionável a alusão a dom Quixote e a 

Sancho Pança nesta cena do conto. No entanto, é preciso notar que no artigo, o autor 

aproxima os dois protagonistas – dom Quixote e Simão Bacamarte – a partir de um 

suposto idealismo, o que não parece estar de acordo com o que Cervantes tinha em mente 

ao criar o seu personagem. Mais à frente, faz outra observação um tanto insólita, ao 

relacionar a Ciência de Bacamarte à Dulcineia: 

                                                           
32 Utilizamos aqui a coletânea Machado de Assis: Ficção e Utopia, publicada pela Ed. Cultrix, em 2001, 
onde o artigo foi recolhido para publicação. A informação acerca da data consta ao final do livro, na Nota 
Bibliográfica. 
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Não curara os seus doentes, é certo, mas descobrira em si as faculdades que o 

haviam impelido para a realização do seu destino. Se o autoconhecimento é o 

maior e o melhor dos bens, ele finalmente o conquistara. A Ciência havia sido, 

com efeito, a sua Dulcineia: por ela, perdeu o juízo, mas perdeu-a ao curar-se, 

numa ambiguidade paradoxal que jamais se resolve, assim como não se sabe 

onde termina a saúde mental e começa a loucura, e vice-versa. Assim é o “O 

Alienista”, assim é o Dom Quixote (MOISÉS, 2001, p.140). 

 

               Além de a ligação entre a Ciência e Dulcineia não ser a mais adequada, há que 

notar que a causa do enlouquecimento do cavaleiro não foi a sua dama, mas as suas 

leituras, o que é exposto pelo narrador cervantino, ainda no início da obra. Dulcineia 

poderia ser considerada, também, como fruto da loucura livresca de dom Quixote. A 

professora Maria Augusta Vieira, refletindo a respeito desse mesmo artigo, menciona em 

uma nota de rodapé de seu artigo “Notas sobre marcas quixotescas em ‘O Alienista’”, 

onde diz: 

 

O trabalho destaca a correspondência entre Bacamarte e Dom Quixote, e também 

encontra na imagem referida, isto é, a do médico montado no cavalo ao lado de 

seu acompanhante, uma analogia com o cavaleiro e o escudeiro. Mais adiante 

considera, sem maiores detalhes, que a ciência, para Simão Bacamarte, era, na 

realidade, sua Dulcineia. Ao que parece, a ciência corresponde ao que a cavalaria 

andante representava para Dom Quixote, isto é, a razão de sua existência, e não 

exatamente a sua dama (VIEIRA, 2012, p.109) 

 

Ainda em 2000, a professora Maria de la Concepción Piñero Valverde, também 

da Universidade de São Paulo, em um artigo intitulado “A loucura quixotesca em Quincas 

Borba” aproxima o romance Quincas Borba e a obra máxima de Cervantes – Dom 

Quixote. Para Valverde, a presença cervantina se faz mais evidente justamente no 

romance em questão:  

...E se a crítica reconhece, de maneira geral, a presença cervantina na obra de 

Machado de Assis, é em Quincas Borba que se poderão achar as marcas mais 

evidentes de uma presença quixotesca. Não há que procurar, porém, no Quixote 

de Machado de Assis o personagem de contornos nítidos, familiar ao 

especialista, ao cervantista. Seu Quixote é o do leitor fiel, que conserva na 

memória os traços fundamentais de um mito (PIÑERO VALVERDE, 2000, 

p.31) 
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 Dentre as abordagens acadêmicas a que estamos nos referindo, a de Valverde 

parece ser a que mais se aproxima do que propomos neste trabalho. Mais à frente, em seu 

artigo, a pesquisadora chama a atenção para a aproximação entre Quincas Borba e dom 

Quixote pelo viés da leitura, além de relacionar, de maneira específica, o romance de 

Machado de Assis ao episódio dos duques.  

A professora Maria Augusta Vieira, da Universidade de São Paulo, publicou em 

2012 uma coletânea de estudos sobre a obra de Miguel de Cervantes intitulado A 

Narrativa Engenhosa de Miguel de Cervantes. Dentre esses estudos, há um capítulo 

intitulado “Escritura cervantina e mito quixotesco no romance brasileiro”, publicado 

primeiramente em 200233, onde a pesquisadora aborda a presença do Quixote em diversas 

obras da literatura brasileira. Como não poderia deixar de ser, a estudiosa trata das 

intersecções existentes entre as duas obras aqui aproximadas e defende que as relações 

entre as obras de Cervantes e a de Machado de Assis não se limitam ao enredo ou à figura 

ensandecida do cavaleiro. De acordo com Vieira: 

No caso do Brasil, Machado de Assis parece ter sido aquele que deixou de 

privilegiar aspectos temáticos relacionados com o cavaleiro, impregnados de 

sonhos e melancolias, e concentrou o olhar na complexidade discursiva da obra 

de Cervantes. Não é necessário percorrer toda a obra de Machado de Assis para 

constatar, por exemplo, a presença do humor e da ironia, de personagens vítimas 

de uma ideia fixa e a recorrência ao tema da loucura imbricada na razão – 

questões que se encontram no núcleo da própria identidade de dom Quixote... 

(VIEIRA, 2012, p.77) 

As questões relacionadas à escrita dos autores aqui estudados serão abordadas a 

partir do terceiro capítulo. No final do capítulo a que nos referimos, Maria Augusta Vieira 

nos lembra da cena final de Quincas Borba, onde o protagonista de Machado de Assis, 

momentos antes de morrer, consegue a tão desejada recompensa – uma coroa imaginária. 

Sobre essa cena, Vieira diz: 

...a ‘bacia’ somente pode se referir a uma bacia precisa, visto que se trata de um 

objeto tão inesperado e semanticamente deslocado do contexto que integra a 

explicação dada pelo narrador. Ao que tudo indica, trata-se de uma alusão 

figurada a Dom Quixote – provavelmente a única personagem da literatura 

ocidental, também louca, que correu o mundo levando sobre a cabeça uma bacia 

                                                           
33 As informações sobre as datas de publicação dos artigos se encontram na seção Notícia sobre as 
publicações, no final do livro. 
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de barbeiro – o que faz resvalar a imagem delirante de Rubião pela figuração do 

cavaleiro (Idem, p.82) 

              Em 2003, o professor Ivo Barbieri, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), publica uma coletânea de artigos intitulada Ler e Reescrever Quincas Borba, 

fruto dos trabalhos de conclusão de um curso de pós-graduação ministrado no segundo 

semestre do ano 2000 a respeito do romance. No ensaio de abertura “Um romance de 

muitas leituras”, Barbieri diz: 

A cena final do romance, quando Rubião, imitando Napoleão, “pôs a coroa na 

cabeça – uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia”, 

alude inequivocamente ao Quixote, referência a ser perseguida como uma 

sombra colada aos passos do protagonista de Quincas Borba (BARBIERI, 2003, 

p.10) 

 Ainda que Barbieri identifique a intertextualidade cervantina somente na cena 

final do romance, ele aponta para uma linha de investigação importante ao dizer que a 

referência ao Quixote deveria ser perseguida em relação aos passos de Rubião, ou seja, à 

sua conduta ou comportamento. Como vimos, o comportamento de dom Quixote e 

Rubião, apesar de distintos, se ligam em determinados momentos, como em relação ao 

desejo de reconhecimento públicos, por exemplo, além do fato de serem as personagens 

a permanecer sob engano por mais tempo. 

 Em “Rubião: um excêntrico entre a província e a Corte”, Isabel Virgínia de 

Alencar Pires, retomando a tese de Luiz Costa Lima34, relaciona o romance de Machado 

de Assis à obra de Cervantes ao destacar o fato de que: 

Além de não dominar o código da “sociabilidade cortesã”, Rubião não domina 

o código da palavra escrita. Enquanto a loucura de Dom Quixote seria causada, 

presumivelmente, pela intensa leitura dos livros de cavalaria, que o fazia passar 

as “noites em claro e os dias de escuro em escuro”, Rubião, ao contrário, assina 

jornais e revistas que sequer lê (PIRES, 2003, p.125) 

 A pesquisadora chama a atenção para a importância do domínio dos códigos de 

conduta dentro da sociedade de corte, destacando que a causa da ruína de Rubião seria 

justamente a inaptidão em apreender tais códigos. Nesse caso, Rubião opõe-se a dom 

                                                           
34 No item “Rubião, herdeiro e louco”, do artigo “Sob a face de um bruxo”, publicado em Dispersa 
Demanda, Costa Lima defende que Palha e Sofia se aproveitaram do fato de Rubião não dominar o código 
de representação social. No segundo capítulo, no item 2.3, nos aprofundaremos na ideia do crítico, ao 
analisar o decoro social no comportamento dos personagens.  
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Quixote, que, embora louco, devido à sua discrição, mostrava-se bastante hábil em 

relação a tais códigos. 

 No último artigo do livro organizado por Ivo Barbieri, intitulado “A singularidade 

de Dona Fernanda”, Teodoro Koracakis também relaciona as duas obras, destacando o 

pragmatismo do escudeiro de dom Quixote. Koracakis aproxima Sancho Pança a dona 

Fernanda que: 

...associa casamento a negócio, o que revela uma prática social da época que ao 

mesmo tempo intui, incorpora e revela. Sua constatação “sem poesia” de que 

“um marido, ainda sendo mau, sempre é melhor que o melhor dos sonhos” ilustra 

esse seu realismo pragmático e a aproxima de outro personagem da literatura 

ocidental, o Sancho Pança, de Dom Quixote, de Cervantes (KORACAKIS, 2003, 

p.144) 

Em 2007, a professora Maria da Piedade Moreira de Sá publicou um artigo 

intitulado “Machado de Assis e Cervantes: tradição e criação”, onde estuda, de maneira 

abrangente a presença de Cervantes e de seu protagonista na obra de Machado de Assis. 

Ela aponta inúmera menções a Cervantes e a dom Quixote, não somente em textos em 

prosa, mas, também, em textos poéticos e crônicas, mas ressalta que a presença quixotesca 

é mais nítida em Quincas Borba. Para a autora: 

...é em Quincas Borba, personagem que figura nos romances Memórias 

Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, que verdadeiramente a presença do 

herói cervantino se torna mais evidente, presença também claramente 

perceptível em Rubião, do Quincas Borba, e talvez de forma mais velada em 

Simão Bacamarte, de “O Alienista”... (DIAS, 2007, p.49)35 

Em 2008, o psiquiatra Ruy Perini publica Não há remédio certo: Loucura e paixão 

na obra de Machado de Assis, resultado de sua dissertação de mestrado, defendida em 

2005, na Universidade Federal do Espírito Santo. Em seu estudo acerca das manifestações 

da loucura em algumas das principais personagens de Machado de Assis, o psiquiatra 

chama a atenção para a marca quixotesca em Rubião na última cena do livro: 

Há um quê de Dom Quixote em Rubião. Há heroísmo, amor cortês e disfarçadas 

justas, tudo ridículo e pintado com as tintas da ironia e do anacronismo. No 

último delírio, há uma clara alusão ao herói cervantino, quando o narrador refere-

                                                           
35 SÁ, Piedade de. “Machado de Assis e Cervantes: tradição e criação”. In: DIAS, Esman. Simetria e 
Convívio: Coletânea de Textos. Recife: Ed. UFPE, 2007, p.47-57. Consegui esse texto na internet. 
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se à bacia do barbeiro, que D. Quixote confunde com um elmo de ouro (PERINI, 

2008, p.75) 

 Mais à frente, o psiquiatra analisa a loucura em Dom Quixote, ainda que não 

relacione diretamente as duas obras aqui comparadas. Perini, no entanto, distingui, de 

maneira resumida a loucura em dom Quixote e em Rubião, demonstrando que neste não 

significa estupidez, já que o herói cervantino não se deixa levar pela tentativa de engano 

perpetrada pelo padre e pelo barbeiro, quando estes tentam levá-lo de volta ao povoado 

sob pretexto de uma nova missão; no caso de Rubião, ao contrário, a loucura evolui para 

a completa demência.  

 Em 2010, a professora Ascensión Rivas Hernández, da Universidade de 

Salamanca, organizou uma seleção de artigos sobre a obra de Machado de Assis intitulada 

Un Clásico Fuera de Casa. Dentre esses artigos, mencionamos o de Pedro Javier Pardo 

García, que estuda a tradição metaficcional nos romances do século XIX, à qual o escritor 

brasileiro se filiou, como vimos no ensaio de Carlos Fuentes. Pardo García lembra que o 

romance metaficcional “surge en efecto con el Quijote de Cercantes” (PARDO GARCÍA, 

2010, p.41), aproximando Cervantes e Machado de Assis pela utilização de recursos tais 

como o do paradoxo ficcional (texto que se assume ficção), a discursividade (referências 

ao próprio discurso), a narrativização (discussão da forma de narrar no texto) e a 

antirrealismo (atitude contrária a da grande maioria dos romancistas do século XIX).  

 O crítico espanhol analisa, nesse artigo, a metaficcção nas Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, mas, como veremos no terceiro capítulo, tal artifício é recorrente na 

composição de Quincas Borba. Destacamos um excerto em que Pardo García relaciona a 

obra de Machado de Assis a de Cervantes: 

La novela tiene así el raro honor de ser el primer texto auto-consciente que sitúa 

una epifanía metaficcional en su arranque mismo, pues es en la nota al lector de 

Cubas donde nos enteramos de que sus memorias no son póstumas porque se 

hayan publicado después de su muerte, sino porque las ha escrito en el outro 

mundo, una original variante de la escritura imposible que vimos en Cervantes 

y que equivale a declarar abiertamente que se trata de un texto ficticio (PARDO 

GARCÍA, 2010, p.46) 

 Em 2011, Gustavo Bernardo, em seu livro O Problema do Realismo de Machado 

de Assis menciona a relação entre Cervantes e Machado de Assis, referindo-se ao ensaio 

de Carlos Fuentes, Machado de La Mancha, já mencionado aqui. No trecho em que 
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Gustavo Bernardo aproxima os dois escritores, afirma que Machado de Assis se vale da 

metaficção, tal como o escritor espanhol. De acordo com Bernardo: 

Uma das características técnicas mais fortes da literatura de Machado de Assis 

se encontra no recurso intensivo e extensivo da metaficção. De diferentes modos 

e por diferentes vozes, o escritor explicita sua teoria na própria literatura que faz, 

muitas vezes conversando claramente com o leitor ou com a “querida leitora”. 

Esta é uma das razões por que o escritor mexicano Carlos Fuentes considera o 

brasileiro um legítimo herdeiro de Miguel de Cervantes – na verdade, o único 

herdeiro do autor de Dom Quixote em toda a América Latina (BERNARDO, 

2008, p.75) 

Em “A loucura como estrutura narrativa: de Miguel de Cervantes a Machado de 

Assis”36, publicado em 2013, nas Atas do VII Congresso Brasileiro de Hispanistas, Jean 

Pierre Chauvin, aproxima os dois autores a partir do tema da loucura. Para o crítico: 

O tema da loucura foi acentuadamente valorizado durante o Humanismo 

europeu. Isso comprovaria tanto o universo de leituras do próprio Machado 

(Luciano de Samósata, Rotterdam, Rabelais e Cervantes), quanto revelaria a sua 

intenção de resgatar um assunto considerado modelar, “clássico”. Além disso, 

possibilitou-lhe questionar a divisão do mundo, em que ele mesmo vivia, entre 

pragmático e desemparelhados37 

     Após afirmar a existência de relações entre Cervantes e Machado de Assis, 

Chauvin, baseando-se na loucura dos protagonistas – dom Quixote e Rubião – detecta 

outras semelhanças, como, por exemplo, a importância da leitura nas obras e a alternância 

entre estilos narrativos. 

     Em 2016, em sua apresentação ao romance Quincas Borba, intitulado “Quincas 

Borba ou a primazia do senso comum”, publicado pela Ateliê Editorial, Jean Pierre 

Chauvin desenvolve algumas das ideias já presentes no artigo de 2013. O crítico 

menciona a presença de Dom Quixote no romance de Machado de Assis ainda no início 

de seu texto, mas não se detém especificamente nessa relação, já que seu objetivo é o de 

apresentar, de maneira abreviada, as possíveis linhas de interpretação do romance – “Em 

meio ao diálogo ameno das personagens, volta e meia o narrador alude a obras que se 

                                                           
36 CHAUVIN, Jean Pierre. “A loucura como estrutura narrativa: de Miguel de Cervantes a Machado de 
Assis”. In: Atas do VII Congresso Brasileiro de Hispanistas. São Paulo: ABH, 2013, p.494-499. 
37 Idem, p.497. 
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podem ler como intertextos de Quincas Borba, a exemplo de Dom Quixote, de Miguel de 

Cervantes Saavedra...” (CHAUVIN, 2016, p.10). 

Em 2014, o pesquisador Paulo Roberto de Souza Dutra publica, na revista 

Contexto38, um artigo intitulado “Quincas Borba, Humanitas e a loucura de Dom 

Quixote”, onde estuda a loucura de Quincas Borba e a de Rubião, comparando-os a dom 

Quixote. A partir das reflexões de Piñero Valverde, aqui já citada, o pesquisador nota que 

Quincas Borba e Rubião possuem características que fazem lembrar o cavaleiro da Triste 

Figura, tanto na primeira parte, quanto na segunda parte da obra. Para Dutra: 

E igualmente é um fato que Borba e Rubião sejam vistos como um retrato de 

Dom Quixote e Sancho Pança como ela [PIÑERO VALVERDE] ainda aponta, 

porém pode ser também o caso que eles sejam, juntos, desdobramentos das fases 

pelas quais Dom Quixote passa nas duas partes do livro que narra suas aventuras. 

Em outras palavras, Borba e Rubião poderiam ser somente Dom Quixote, em 

vez de Dom Quixote e Sancho, especialmente porque na obra de Machado lançar 

mão de uma representação explícita da dupla de La Mancha como tal é artifício 

raras vezes efetuado (DUTRA, 2014, p.211,212) 

Em 2015, Vítor Vogas e Wilberth Salgueiro publicam, na revista Contexto, já 

citada, “O antirrealismo cervantino em Machado de Assis”. Nesse artigo, os autores 

partem do questionamento ao costumeiro rótulo de realista imposto a Machado de Assis, 

tendo como base as aproximações feitas pelo escritor mexicano Carlos Fuentes em seu 

ensaio, também já mencionado Machado de La Mancha, para afirmar exatamente o 

contrário do que se tem dito, ou seja: não é possível afirmar que Machado de Assis seja 

um escritor realista e que, simplesmente, tenha reproduzido em seus textos aspectos de 

sua realidade da forma que se deram. 

 Para os autores, seria precipitado afirmar que Machado de Assis tenha sido um 

escritor realista, tendo como base, simplesmente, o momento histórico no qual o escritor 

se encontrava. Além disso, eles apontam que, como Cervantes, Machado de Assis era 

antidogmático, suscitando em seus leitores mais dúvidas do que certezas, ou seja, o 

contrário daquilo que seria a proposta um escritor realista. De acordo com os autores: 

...forçoso é reconhecer que a peremptória classificação de Machado de Assis 

como representante do Realismo literário no Brasil – ou, conforme alguns 

                                                           
38 A revista Contexto é uma publicação do Programa de Pós-Graduação em Letras, com área de 
concentração em Estudos Literários, da Universidade Federal do Espírito Santo. 
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insistem, como o ‘fundador’ ou até mesmo como o ‘máximo expoente’ dessa 

corrente no país – é, para dizer o mínimo, precipitada. Trata-se de uma 

classificação que não encontra amparo nos fatos e nos próprios escritos 

machadianos, caindo por terra ao se chocar com a literatura que o autor escreveu 

e, ainda, com o que escreveu sobre a literatura. A análise mais detida da obra 

machadiana conduz a indícios muito claros de que o Bruxo do Cosme Velho – 

sem exclusão, naturalmente, de outras vivíveis influências – bebeu, sim, e sem 

parcimônia, da fonte cervantina, inspiradora de escritores como ele, alinhados à 

tradição de La Mancha... (VOGAS, 2015, p.486).   

 Cremos que, a partir da apresentação das nossas hipóteses iniciais e da exposição 

das ideias dos autores citados até aqui, possamos seguir com a presente pesquisa, expondo 

e discutindo algumas das técnicas de escrita utilizadas por Machado de Assis, 

comparando-as com as que Cervantes utilizou, ora por aproximação, ora por oposição, já 

que, como bem lembraram Vogas e Salgueiro, Machado de Assis “...colhe a lição 

plantada pelo mestre Cervantes em seu Don Quijote: apropria-se – ao seu próprio estilo, 

é claro – dos recursos narrativos que Cervantes lançou...” (idem, p.488). 
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CAPÍTULO 2 

CERVANTES, MACHADO DE ASSIS E AS SOCIEDADES DE CORTE 

Cada século trazia a sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, 

de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas 

ilusões; em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera, e 

amareleciam depois, para remoçar mais tarde (Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, VIII, O Delírio) 

 Com base nos trabalhos de Schwarcz (1999), Piñero Valverde (2000), Elias 

(2001), Close (1998, 2006), dentre outros, pretendemos demonstrar que, apesar da 

distância temporal e das diferenças evidentes em relação à organização política e social 

do meio em que foram inseridas, as duas obras aqui aproximadas têm em comum o fato 

de retratarem a resistência de tradições forjadas em um tipo de organização social 

singular: a sociedade de Corte. Discutiremos, de maneira abreviada, a relevância do 

contexto histórico na análise das obras; a seguir, o conceito de sociedade de Corte e como 

esse tipo de sociedade surgiu na Espanha e no Brasil, bem como suas diferenças; por fim, 

veremos algumas das marcas desse tipo de organização social no comportamento das 

personagens de Cervantes e de Machado de Assis.  

2.1 Os contextos e a sua relevância: 

Brás Cubas, talvez o personagem mais denso de Machado de Assis, em meio ao 

seu suposto delírio do “além-túmulo”, remete-nos à constatação de que por mais que o 

tempo avance, o ser humano, ansiando por encontrar respostas definitivas às suas 

indagações, continua crendo na possibilidade de explicações simples e lógicas para os 

achaques de sua natureza. Mudanças nos sistemas de governo, teorias sociais e avanço da 

ciência e da tecnologia, por exemplo, são vistos pelo defunto-autor – e pelo seu autor 

empírico, provavelmente – como ilusões, transparecendo a sua desconfiança em relação 

ao homem e ao chamado “progresso”. No que diz respeito ao caráter, não há como falar 

em progresso; as mesmas aspirações, ambições e impulsos que moviam as pessoas no 

passado, ainda nos movem. Passados mais de cento e trinta anos da publicação das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, é possível perceber que determinadas nuanças da 

personalidade humana, ridicularizadas em alguns momentos da obra de Cervantes e em 

praticamente todas as obras do escritor carioca, continuam a integrar a nossa compleição.  

            Tais traços de caráter ou modos de ser e de pensar foram os alvos constantes de 

Cervantes e de Machado de Assis. É preciso que lembremos, no entanto, do fato de que 
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tais caracteres, por vezes, são formados ou se desenvolvem em ambientes bastante 

específicos. Ainda que complementar ao nosso estudo, a análise do contexto histórico nos 

ajudará a compreender os motivos que engendraram os comportamentos retratados por 

Cervantes e Machado de Assis. Apesar de ser um elemento externo ao texto, por assim 

dizer, ele nos fornece pistas para compreender as atitudes das personagens e revela uma 

preocupação comum aos dois autores – o aspecto ou a dimensão humana. Antonio 

Candido explica que estudar o contexto histórico de uma obra é válido quando auxilia o 

intérprete na compreensão da mesma e quando não se atribui a ele a finalidade última do 

texto39. 

 Além disso, o estudo do contexto social é relevante por possibilitar que se 

entreveja, tanto no episódio dos duques, quanto em Quincas Borba, como os autores 

parodiaram o ambiente em que viveram. Enquanto Cervantes, com os duques aragoneses, 

parodiou a corte de Filipe II e Machado de Assis, possivelmente, o fez em relação ao 

movimento de ascensão da burguesia à corte brasileira e ao isolamento do imperador D. 

Pedro II, através da figura de Rubião. Neste capítulo e nos próximos, veremos, mais 

detidamente, que Machado de Assis se apropria, a seu modo, de procedimentos criativos 

utilizados por Cervantes que, de acordo com Anthony Close, consistem em parodiar 

registros e contextos literários: 

Aquí, en el momento de fingir el descubrimiento del manuscrito de Cide Hamete 

Benengeli, Cervantes nos hace patícipes de su intimidad y aclara el porqué del 

rasgo principal de su “ingenioso” Hidalgo, cuya ingeniosidad se manifiesta 

precisamente en su prodigiosa capacidad para articular, entretejer y, de modo 

involuntario parodiar registros y contextos literarios (CLOSE, 1998, p.73) 

A respeito da paródia a registros literários, nos deteremos no próximo capítulo, no 

item 3.3. Neste, trataremos da maneira como Cervantes e Machado de Assis parodiaram 

o contexto em que viveram, articulando-os e inserindo-os às narrativas. Apesar das duas 

obras aqui aproximadas estarem inseridas em conjunturas históricas distintas, em comum 

há o fato de que a monarquia, em seus diferentes matizes, era a forma de organização 

                                                           
39 “Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que 
só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto 
o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que 
a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo 
interpretativo. Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como 
significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, 
portanto, interno” (CANDIDO, 2010, p. 13,14) 
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política vigente. Nesse tipo de sistema de governo, ainda que o rei detivesse a autoridade 

e a decisão final, ele não governava sozinho, de maneira totalmente independente. 

Durante boa parte do período medieval, os reis saíam para as guerras e lutavam com seus 

exércitos pela conquista de territórios e pela consolidação de seus respectivos domínios. 

Para auxiliá-los, reuniam em torno de si um grupo de cavaleiros, todos estes oriundos, em 

geral, das camadas nobres de seus respectivos povoados. Por estarem próximos dos reis, 

esses cavaleiros deram origem às camadas nobres que passaram a compor os séquitos dos 

monarcas, recebendo certa medida de poder, outorgado, obviamente, pelo próprio 

governante. 

 No caso de Dom Quixote, o período retratado é o do ápice do absolutismo na 

Espanha, mas também do início da sua derrocada. Como sabemos, com a Revolução 

Francesa, de 1789, o modelo absolutista de estado perdeu espaço na maior parte da 

Europa, mas alguns costumes e rituais típicos desse período sobreviveram, de alguma 

forma. No caso de Quincas Borba, tínhamos à época, uma monarquia constitucional. Na 

década de 1860, já sob D. Pedro II, o Brasil experimenta um rápido progresso e a 

popularidade do imperador se solidifica. Após a participação brasileira na Guerra do 

Paraguai, a imagem do governo começa a se desgastar e o regime monárquico perde o 

prestígio adquirido, entrando em decadência. Em ambas as narrativas, os contextos 

indicam momentos de transição. 

2.2 Sociedades de Corte 

O ambiente de Corte é um dos pontos de contato entre as obras de Cervantes e 

Machado de Assis, apesar das especificidades históricas de cada uma delas. Em Dom 

Quixote, vinte e sete capítulos da segunda parte da obra se passam no palácio ducal, em 

um ambiente rural, que trata de reconstruir a vida cortesã quando os nobres senhores se 

encontram em sua casa de campo; em Quincas Borba, temos a Corte carioca da segunda 

década do século XIX, composta por uma burguesia ascendente que busca incorporar as 

tradições aristocráticas, inspiradas em Paris, centro irradiador de cultura da época. A 

narrativa machadiana, no entanto, é construída de maneira a nos levar a imaginar uma 

sociedade cujos valores parecem se aproximar aos da Corte, mas, que na base, são os de 

um sistema capitalista em formação. A palavra Corte aparece em vários momentos, como 

veremos, e o comportamento era regido por um código de conduta com várias 

características típicas desse estamento social. Os protagonistas das obras aqui 
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aproximadas – dom Quixote e Rubião – são recebidos, aparentemente, como celebridades 

nos locais em que se passam as histórias. De acordo com Piñero Valverde: 

A casa da família Palha, que Rubião passa a frequentar, evoca ao leitor de 

Cervantes o palácio dos duques, que hospedam Dom Quixote. No palácio, Dom 

Quixote parece tratado com a consideração devida a um cavaleiro, como, na casa 

de Cristiano e Sofia, Rubião parece tratado como figura ilustre. Em ambos os 

casos, porém, a acolhida honrosa esconde segundas intenções: a burla (no caso 

dos duques) ou a ambição (no caso de Cristiano e Sofia) (PIÑERO VALVERDE, 

2000, p.38,39) 

Antes de nos determos nas especificidades das Cortes que se formaram na 

Espanha absolutista e no Brasil imperial, faz-se necessário definir o significado da palavra 

Corte para que tenhamos uma ideia mais precisa do fenômeno. De modo geral, o termo 

refere-se ao grupo de pessoas pertencentes à nobreza e que se encontrava próximo dos 

reis; no início, o vocábulo designava, de maneira mais restrita, aqueles que haviam se 

destacado em algum serviço prestado à nação e que, portanto, passavam a estar próximos 

dos monarcas; com o passar do tempo, passou a nomear, também, todo um estamento. De 

acordo com o dicionário da Real Academia Española (RAE), há 9 acepções diferentes 

para a palavra e, como veremos, no caso espanhol, o significado é mais amplo do que em 

relação ao caso brasileiro. Transcrevemos, a seguir, as três acepções que nos interessam 

na ordem em que aparecem na página da RAE: 

3. Entorno de personas que rodean a alguien famoso o importante.                                                              

9.  En España, aquella o aquellas cámaras que, en representación del pueblo, 

ejercen el poder legislativo y controlan la acción del Gobierno. 10. En los 

antiguos reinos españoles, asamblea representativa convocada por el rey para 

intervenir en los asuntos graves de Estado y que, junto a su derecho de elevar 

peticiones al monarca, tenía atribuciones de carácter fiscal40 

Como vimos, a Corte, além de ser o entorno de pessoas próximas ao rei, foi 

também, no caso da Espanha, um órgão do poder monárquico com funções bastante 

específicas. Por conta dos trabalhos que passaram a desempenhar, as Cortes se 

institucionalizaram, vindo a conformar-se em um estamento social, passando a influenciar 

não somente os reis, mas toda a sociedade. As obras que são objeto de nosso estudo estão 

ambientadas em sociedades bastante díspares, separadas no tempo por aproximadamente 

trezentos anos, onde esse pequeno grupo sobrevivente (e privilegiado), no entorno da 

                                                           
40 Diccionario de la lengua española. Sítio da Real Academia Española, edición del tricentenario, 2014. 
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realeza, ditou costumes e tradições, conduzindo de forma peculiar as relações entre os 

indivíduos.  

Nas sociedades marcadas pela presença desse tipo de configuração social, a 

estabilidade das classes era maior e a hierarquização era bastante rígida, manifestando-se 

por meio da adoção de códigos de conduta próprios. A Corte, por meio de sua estima a 

cerimônias e rituais, foi um solo fértil para o cultivo de etiquetas e comportamentos 

singulares, cujo objetivo era o de marcar a distância entre os diferentes estamentos que 

compunham as sociedades. Apesar do intervalo temporal, é possível perceber a presença 

de estruturas de pensamento e de comportamentos típicos, ainda arraigados às pessoas 

nos tempos de Machado de Assis. 

 Antes de prosseguirmos em nossa comparação, além do sentido dado ao termo, 

precisamos descrever a Corte enquanto estamento. Detendo-se no estudo desse tipo de 

configuração social e de suas principais características, a partir do modelo francês – mais 

especificamente em relação à corte de Luís XIV – o sociólogo Norbert Elias definiu a 

sociedade de corte nos seguintes termos: 

Trata-se de uma sociedade na qual a posse de um título de nobreza é mais valiosa, 

para quem cresce ali, do que a posse de uma riqueza acumulada; na qual 

pertencer à corte do rei ou mesmo ter o privilégio de comparecer à presença do 

rei – de acordo com as estruturas de poder existentes – é algo 

extraordinariamente importante na escala dos valores sociais (ELIAS, 2001, 

p.94) 

 Para que entendamos esse tipo de organização social é preciso que deixemos 

qualquer tipo de juízo de valor atual. Norbert Elias explica que não é possível 

entendermos tais sociedades e a particularidade de seus comportamentos se tivermos em 

mente os ideais de igualdade ou de liberdade, defendidos pelos revolucionários franceses, 

por exemplo. É preciso transportar-se, por assim dizer, ao pensamento daquela época e 

entender a racionalidade da nobreza para que consigamos compreender a importância do 

valor atribuído à aparência e à etiqueta e que a cosmovisão no Antigo Regime é 

completamente diferente da que possuímos atualmente. O sentido da vida nas sociedades 

de corte era definido, não tanto pelas posses, mas pelo destaque que os nobres conseguiam 

obter: 

Na sociedade de corte, o sentido da vida para um duque estava no fato de ser um 

duque, para um conde, no fato de ser um conde, para cada privilegiado, no fato 
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de ser um privilegiado. Qualquer ameaça à posição privilegiada de uma 

determinada casa, assim como ao sistema hierarquizado de privilégios como um 

todo, significava uma ameaça àquilo que dava valor, importância e sentido aos 

indivíduos dessa sociedade, a seus próprios olhos e aos olhos das pessoas com 

quem conviviam e que tinham uma opinião sobre eles. Qualquer perda de 

privilégio significava um esvaziamento de sentido de suas existências. Em 

função disso, cada um deles tinha de cumprir, também, com os seus deveres de 

representação que estavam ligados às suas posições e aos seus privilégios 

(ELIAS, 2001, p.95) 

Nas sociedades de corte, a preocupação com a etiqueta não era algo desmedido ou 

sem importância. Saber se portar e entender os gestos e os movimentos do corpo era 

decisivo para o reconhecimento e para a manutenção do status. Observar e lidar com as 

pessoas era uma habilidade respeitada e o controle das emoções conferia maior dignidade 

àqueles que o tivessem. Norbert Elias afirma que “a etiqueta tinha uma função simbólica 

de grande importância na estrutura dessa sociedade e dessa forma de governo” (ELIAS, 

2001, p. 102). Lilia Schwarcz lembra-nos o fato de que: 

É apenas na monarquia que a etiqueta alcança tal importância que a realidade e 

representação confundem-se em um jogo intrincado. Nesse sistema em que o 

ritual não está só nos costumes mas consta das próprias leis, e em que a etiqueta 

não é secundária, porém parte fundamental do sistema, o que importa é ver o que 

o monarca vê (SCHWARCZ, 1999, p.27)   

Por valorizarem sobremaneira as formalidades, os protocolos e outros rituais, não 

é de se espantar que investissem muito em arquitetura, roupas, adornos e outros tipos de 

aparatos, considerados, atualmente, como coisas secundárias e supérfluas. Na 

racionalidade da corte, o dinheiro não era considerado um fim em si, mas um meio 

importante para a estabilidade da posição e para a manutenção dos privilégios. Os nobres 

gastavam para continuarem a ser e parecer nobres. Essa era a situação dos duques, 

personagens de Dom Quixote – deviam a um rico lavrador, o que os impossibilitava de 

intervir na causa da filha de dona Rodriguez, conforme mencionamos no primeiro 

capítulo. No romance de Machado de Assis se dá o inverso: tendo em conta os 

protagonistas – Rubião e o casal Palha – é possível percebermos a relevância que o 

dinheiro adquiriu a partir da ascensão burguesa. Nesse sentido, podemos afirmar que a 

corte brasileira era uma versão paródica das cortes europeias, em cuja base, encontrava-
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se o dinheiro, que permite a Rubião simular a classe e a nobreza que ele não possuía41. 

Voltando a pensar no comportamento dos duques, personagens de Cervantes, destacamos 

um excerto de Norbert Elias, onde o sociólogo afirma que: 

...o modo essencial de marcar uma posição social é documentá-la por meio de 

um estilo de vida apropriado, segundo os parâmetros desse nível. A coerção de 

representar o nível social é inexorável. Se falta o dinheiro necessário para isso, 

o nível social passa a ter uma realidade muito restrita, o mesmo ocorrendo com 

a existência de seu ocupante na sociedade. Um duque que não mora como um 

duque deve morar, e que portanto também não pode mais cumprir as obrigações 

sociais que seu título supõe, praticamente deixa de ser um duque (ELIAS, 2001, 

p.83).  

No caso dos monarcas absolutistas, a preocupação com a aparência ia além. Em 

geral, a suntuosidade e o fausto possuíam até mesmo uma função política por incutirem 

no imaginário popular uma espécie de aura sagrada, aumentando o respeito e marcando 

maior distância entre o rei e seus súditos. Tomando também como referência a corte de 

Luís XIV, o historiador Peter Burke explica: 

Era também lugar-comum no século XVII a constatação de que a magnificência 

tinha uma função política. Dava éclat ao rei. Éclat era outra palavra-chave da 

época, com significados que iam desde “lampejo” de luz ao “estrondo” de um 

trovão, mas referia-se sempre a algo inesperado ou impressionante. A 

magnificência era considerada impressionante, no sentido literal de deixar nos 

espectadores uma “impressão”, como um sinete num pedaço de cera (BURKE, 

2018, p.17) 

 O fato de que os reis quisessem impressionar os seus súditos, no entanto, não deve 

nos levar a pensar que, naquela época, as pessoas ignorassem que as cerimônias eram 

parte dos mecanismos de persuasão utilizados, conforme afirma Burke. Ao contrário, 

aqueles que conheciam e dominavam tais meios, em geral, se destacavam e angariavam 

ainda mais prestígio. Ainda que a corte espanhola do século XVII e a brasileira não 

possuísssem o mesmo fulgor que a francesa, tais valores e modos de pensar as relações 

se davam de maneira bastante parecida. Essa maneira de enxergar as relações levou ao 

acirramento das disputas entre os nobres pelo favor e pela deferência da realeza. O 

apaziguamento dos embates nas cortes absolutistas, mediados pelos reis, conferia maior 

                                                           
41 Observação feita pelo Prof. Dr. Jean Pierre Chauvin, na Defesa da Dissertação. 
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força ao poder monárquico. No caso brasileiro, a elite burguesa, por meio de seus 

recursos, também buscou o seu espaço, tentando atrair para si atenção do Imperador.  

 Cientes das demandas de um estamento que, por meio da aproximação do rei, 

visava à manutenção de seu prestígio, os cortesãos, em geral, aperfeiçoaram um tipo de 

comportamento em que conjugavam, à sua ambição, elevada dose de perspicácia. 

Podemos identificar essas habilidades presentes no caráter de inúmeras personagens de 

Cervantes e de Machado de Assis, mas selecionamos quatro, cujo comportamento 

analisaremos neste capítulo: os duques, do Quixote e o casal Palha, do Quincas Borba. 

De acordo com Maria Cecília Toledo: 

A necessidade de alcançar e/ou manter o prestígio social desenvolveu no 

cortesão, e em todos que participavam dessa sociedade, habilidades específicas, 

tais como a arte de observar os outros e a si mesmo, a moderação e o controle 

das emoções. (...) As condutas necessárias para o convívio em sociedade 

moldaram o caráter do indivíduo, dando origem a um sujeito social de formação 

moral peculiar: o discreto, o qual se caracterizou por uma gramática própria, 

objetivando a honra pessoal e/ou o poder político (TOLEDO, 2018, p.31). 

2.2.1 A Corte espanhola no século XVII: 

O processo de formação da Espanha como estado nacional é longo. Estudar 

detidamente todas as suas etapas demandaria longo trabalho e fugiria de nosso objetivo, 

mas é possível analisar, de maneira abreviada, o período no qual viveu Cervantes e 

observar o quanto o estudo daquele contexto social contribui para que entendamos os 

traços de caráter e comportamentos que aparecem em sua narrativa. O processo de 

formação da corte na Espanha, como não poderia deixar de ser, está intrinsecamente 

ligado à consolidação da própria monarquia. 

Miguel de Cervantes viveu boa parte de sua vida sob o governo de Felipe II, que 

esteve à frente da monarquia espanhola entre os anos de 1556 e 1598. Carlos V, pai de 

Filipe II, considerado como o primeiro rei absolutista da Espanha, ao assumir o poder em 

1519, se deparou com uma situação política complexa: as casas reais de Castela e Aragão 

encontravam-se organizadas e estabelecidas na Corte. Apesar da união política advinda 

do casamento de Fernando e Isabel, não é possível falar em fusão entre as casas reais; 

havia cooperação, mas durante algum tempo as ligas dos nobres – as banderías – tentaram 

resistir à sobreposição da nobreza de Castela; a situação, no entanto, foi contornada pelos 

reis católicos. Ao torna-se imperador, Carlos V trouxe a sua própria comitiva, composta 
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por diversos outros membros, até mesmo alguns de outras nacionalidades, integrando a 

todos em atividades na Corte. Filipe II prossegue com o modelo herdado, reunindo, de 

maneira coesa, todas as casas reais ao seu redor; tal estratégia foi fundamental para a 

manutenção de seu vasto império. 

Além da estratégia política, Filipe II valeu-se da religião como forma de unificar 

o seu vasto império, impondo o catolicismo romano a todos os seus súditos. Apesar do 

epíteto de rei prudente, Filipe II não incentivou a participação da Espanha no comércio e 

na indústria manufatureira, ao contrário de países como Inglaterra e França. Com sua 

política centralizadora, cuja base econômica era a exploração, sobretudo a da América, 

Filipe II integrou as diversas casas reais próximas a ele, mantendo-as com os recursos 

advindos das colônias. Dentre todas as casas reais que o cercavam, Filipe II privilegia a 

de Castela, o que, segundo Canavaggio, “confirma a vocação dominante de Castela, 

estabelecendo, sem cerimônia, a sede da Corte em Madri” (CANAVAGGIO, 2005, p.42).  

A integração promovida por Filipe II desencadeou o processo de 

institucionalização das Cortes na Espanha, que se organizaram de maneira a assegurar 

cargos e privilégios, criando etiquetas e cerimônias próprias. A manutenção de todas essas 

estruturas geraria várias outras despesas, todas elas a serem pagas pelo erário real. Foi 

também durante o reinado de Filipe II que se começou a regular a expedição dos títulos 

de nobreza. De acordo com Lilia Schwarcz “É nesse mesmo caminho, o qual visa 

assegurar o controle da nobreza por parte da Coroa, que Filipe I (Filipe II da Espanha) 

expede o alvará de 1597, obrigando os fidalgos a documentar as suas titulações mediante 

a apresentação de árvores genealógicas, previamente aprovadas pelo rei de armas...” 

(SCHWARCZ, 1999, p.165). 

A corte de Filipe era composta, como a maioria das cortes europeias, de nobres de 

nascimento, o que significa que os títulos que ostentavam eram, em geral, recebidos como 

herança e, na maioria dos casos, devido a algum feito militar42 de seus antepassados, 

provavelmente ligados a alguma das ordens militares criadas ainda na época das 

Cruzadas. Regida por uma série de códigos de conduta específicos, como vimos na 

definição de Elias, na corte espanhola o espaço e a atenção do rei eram bastante 

                                                           
42 Em relação à origem da nobreza, a corte francesa era uma exceção. De acordo com Lilia Schwarcz, na 
França, os títulos estavam ligados à posse da terra, seguindo o modelo feudal. In: SCHWARCZ, Lilia 
Moritz. As barbas do Imperador – D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999, p. 163. 
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disputados e quem não conseguisse a graça ou a mercê de algum nobre, dificilmente 

conseguiria ascender socialmente. Como as demais, também, valorizava as etiquetas e os 

comportamentos considerados adequados. De acordo com Anthony Close: 

Hacia el final de su reinado, em 1548, Carlos V introdujo en la corte española el 

ceremonial borgoñés, y su elaborado ritual fue adoptado por sus sucesores. (...) 

Todo estaba prescrito y regulado, desde las formas de saludo en las audiencias 

reales, hasta los platos servidos en las ocasiones solemnes, o la hora en que la 

reina se retiraba a descansar: a las diez en verano, a las nueve en invierno. El 

derecho de precedência lo era todo, y las disputas en torno a él eran una fuente 

constante de acalorados enfrentamentos. Distintos tipos de llaves doradas, que 

se llevaban en el cinturón, señalaban los distintos grados y privilegios de los 

caballeros con derecho a acceso a la alcoba del rey (CLOSE, 2007, p.267)   

Como se vê, era quase impossível ascender à corte espanhola. Dentre as cortes 

europeias, a da Espanha era uma das mais rígidas. Por mais que tivesse se esforçado, 

Cervantes não conseguiu o destaque necessário para obter a tão sonhada pensão por meio 

da qual pudesse sobreviver com maior conforto em seus últimos dias. Além do 

reconhecimento, Cervantes buscou, ao longo de sua vida, meios de subsistência, fosse 

servindo como soldado na Santa Liga, fosse trabalhando na burocracia. Não é possível 

afirmar que Cervantes tivesse vivido na miséria, mas, além da dura realidade familiar, ele 

precisou lidar com constantes e sucessivos fracassos em suas tentativas de se estabelecer 

economicamente, passando por graves apuros financeiros, sendo levado, inclusive, à 

prisão43. Em suas primeiras tentativas de aproximação junto à Corte, Cervantes chegou a 

dedicar alguns de seus versos à nobreza, o que na época era uma prática comum, mas nem 

assim obteve os favores que buscava. No entanto, é provável que essa relativa convivência 

de Cervantes em meio à nobreza tenha possibilitado a ele um conhecimento mais 

específico a respeito da vida e da mentalidade da Corte.  

Ao contrário de alguns escritores que obtiveram popularidade e um bom trânsito 

em meio à Corte, como o próprio Machado de Assis, que frequentava o palácio imperial, 

Cervantes conseguiu, no máximo, aquilo que Dominique Maingueneau definiu como 

sendo uma posição paradoxal, onde oscilava entre “o lugar e o não-lugar” 

(MAINGUENEAU, 2001, p.58), sem condições de se estabelecer definitivamente. Mais 

                                                           
43 “Confessadamente sem recursos, Cervantes se viu condenado à promiscuidade dos dormitórios comuns 
e ao magro rancho de quem não tinha com o que melhorar a comida da prisão. Encerrado atrás das grades 
pela graça de um juiz iníquo, deve ter revivido, ao menos de início, a amargura que sentiu nas masmorras 
de Hassan Paxá” (CANAVAGGIO, 2005, p.195) 
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à frente, ainda falando da situação do escritor em meio à Corte – e, nesse caso, referindo-

se, especificamente à Baudeleire – o linguista francês diz algo que podemos aplicar a 

Cervantes e ao modo como descreveu parte da corte, por meio dos duques que se divertem 

com dom Quixote – “Para escrever um livro assim, para descrever os comportamentos 

cruéis e irrisórios das pessoas da alta sociedade, é preciso ser e não ser desse mundo. Ser 

dele para conhecê-lo, não ser dele para descrevê-lo” (idem). Cervantes, portanto, esteve 

nesse mundo – a Corte – e, mesmo não pertencendo a ele conseguiu conhecê-lo, transitar 

por ele de maneira indefinida e manter distância suficiente para que pudesse descrever 

suas idiossincrasias de forma verossímil.  

Há que se notar um detalhe muito importante e que distingue a corte de Filipe II 

das demais em sua época. Segundo Anthony Close, a corte de Filipe II era mais 

cerimoniosa que as demais cortes da época “manifiesta en la preferencia de Filipe II por 

vestir de negro, en su aversión por el bullicio de la vida cortesana y en el simbolismo 

solemne y pétreo de su palacio en El Escorial, completado em 1584” (CLOSE, 2007, 

p.268). O crítico britânico segue dizendo que esse viés protocolar foi mantido pelos 

sucessores do rei prudente, mas já não era observado de maneira tão rigorosa – “Esta aura 

no fue abandonada después de la muerte de Filipe II, a pesar de que sus sucesores 

mantuvieron un compromiso más activo con la festividad cortesana” (idem). Nisso, Filipe 

II se aproxima bastante de Dom Pedro II, segundo retratam a maioria dos biógrafos. Em 

seu artigo “Cervantes: Pensamiento, personalidad, cultura”, Anthony Close afirmou que, 

com o Quixote, Cervantes conseguiu, de maneira brilhante “entretejer y, de modo 

involuntario, parodiar registros y contextos literarios” (CLOSE, 1998, p.73). Cremos que 

assim como Cervantes, Machado de Assis parodiou, não somente formas discursivas, 

como veremos no próximo capítulo, mas o seu contexto. A alusão e as citações a 

Cervantes e ao seu personagem nos levam a pensar que Machado de Assis possa ter se 

inpirado no processo criativo de Cervantes – ou, pelo menos, seguindo a sua própria 

intuição, ter trilhado percursos similares – e não apenas o seu personagem, apesar de 

haver pontos de contato que os liguem, como vimos na afirmação de Helen Caldwell, no 

primeiro capítulo. 

2.2.2 A corte brasileira: 

 Também no Brasil, no século XIX, contamos com uma sociedade de corte ao 

estilo brasileiro. Em vários momentos de Quincas Borba, o narrador refere-se, por 

antonomásia, ao Rio de Janeiro, utilizando a palavra Corte – “No começo da semana 



 60

seguinte, recebendo os jornais da Corte...” (cap, XI, 2008, p. 63), “- Vai ficar na Corte ou 

volta para Barbacena? (...)” (cap. XXI, p. 73), “Chegados à estação da Corte...” (cap. 

XXII, p. 76). Como se vê, o termo, no Brasil, se expande, vindo a designar a capital do 

Império. De acordo com Lilia Schwarcz: 

Na prática, porém, a palavra era mais elástica. A corte podia representar o grupo 

de pessoas mais chegadas ao rei, e também os titulados. Por outro lado, era, 

ainda, a “corte do Rio de Janeiro”, tendo como referência o Paço de São 

Cristóvão. É essa mesma “corte” que até os anos 80 funcionará como uma 

espécie de centro propulsor: a moda, as gírias, a política, a cultura partiam de lá 

(SCHWARCZ, 1999, p. 161) 

Mas como se formou a corte brasileira? E como teria ela assimilado tão bem e tão 

rapidamente os hábitos – e até mesmo os vícios – das cortes europeias? Para tentarmos 

responder a tal pergunta, é preciso voltarmos um pouco à história. Fugindo das tropas 

napoleônicas, a família real portuguesa desembarca no Brasil em 1808, trazendo consigo 

a sua corte. Até aquele momento, os nativos da colônia nunca haviam tido contato direto 

com a realeza; aliás, até aquele momento, nenhum monarca europeu havia estado em 

alguma de suas possessões. Despreparados, obviamente, para tamanha recepção, muitos 

dos habitantes do Rio de Janeiro viram-se obrigados, por meio de um decreto, a deixar as 

suas casas para que se pudesse abrigar a todos os membros da comitiva de D. João VI. 

Os primeiros anos de D. João VI e sua corte em território americano foram tempos 

de transformação e adaptação. Apesar de toda a modernização que a presença da Corte 

proporcionou, a mentalidade, não apenas dos colonos, mas dos portugueses e até a do 

príncipe regente continuava dividida. Com o objetivo de conquistar a confiança da elite 

local, D. João promove mudanças políticas e econômicas que só fizeram aprofundar as 

diferenças sociais. Para Suely Robles Reis de Queiroz: 

É um período de intensa atividade material e de realizações econômicas que 

certamente influiriam no âmbito das relações sociais, na mentalidade e na 

atuação das elites políticas, pois as mudanças aprofundaram os antagonismos 

sociais e as contradições de interesse. É que, apesar das medidas liberalizantes, 

D. João manteve ou concedeu privilégios que lembravam o mercantilismo até ali 

vigente (QUEIROZ, 2011, p.19,20) 

Esse traço algo paradoxal marcaria não apenas a administração joanina, mas todos 

os governos do período monárquico. Suely Robles de Queiroz, no mesmo livro, chama a 

atenção para o fato de que D. Pedro I, por exemplo, apesar da empatia em relação às ideias 
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liberais, agia de maneira autoritária. As contradições entre pensamento e ação 

(QUEIROZ, 2011, p.32) marcariam, portanto, não apenas D. João VI, mas, também, os 

seus sucessores. Os imperadores Pedro I e Pedro II não hesitavam em se utilizar de uma 

das atribuições conferida pelo Poder Moderador – a da dissolução do parlamento – 

quando eram contrariados. Segundo a historiadora, a resistência às mudanças foi um dos 

vários motivos da queda do regime monárquico no Brasil.  

Assim que aportou, a Corte portuguesa começou a exercer forte influência na vida 

e nos hábitos dos colonos. Ao mesmo tempo, esta se aclimatou, atualizando os seus 

costumes e mesclando-os aos da aristocracia colonial e as celebrações típicas dos 

europeus ganharam um colorido especial. Além da fusão cultural, a presença do rei e de 

seu séquito contribuíram para mudanças na situação política da Colônia. De acordo com 

Lilia Schwarcz: 

Transformado já em Reino Unido em 1815, o Brasil distanciava-se aos poucos 

de seu antigo estatuto colonial, ganhando uma autonomia relativa, jamais 

conhecida naquele contexto. O Estado português, humilhado, perseguido e 

transplantado, reproduziu no Brasil o seu aparelho administrativo, e do Rio de 

Janeiro o regente, denominado também “rei do Brasil”, administrava todo o seu 

império (SCHWARCZ, 1999, p.36)  

Outro passo importante no sentido de angariar a lealdade das camadas favorecidas, 

consolidar o seu poder e, ainda, obter investimentos para os seus projetos, foi o uso D. 

João VI se vale de uma prerrogativa bastante conhecida e comum aos monarcas 

absolutistas – a da concessão de títulos nobiliárquicos. Para a historiadora Lilia Schwarcz 

“Realizando uma verdadeira cruzada de nobilitação, d. João pagaria pelos favores com 

títulos e honras, enquanto a elite dirigente carioca se esforçou para ganhar a proximidade 

do rei” (SCHWARCZ, 1999, p.159,160). O imperador D. Pedro II, no entanto, superaria 

o avô no quesito nobilitação. Em seus quarenta e oito anos à frente do governo, ele 

concedeu algo em torno de mil títulos44. 

Por meio da concessão de títulos, imiscuiu-se à Corte que viera da Europa com D. 

João VI, a elite burguesa que aqui residia, cujos valores divergiam em relação aos da 

aristocracia recém-chegada. A combinação de ideias, pensamentos e costumes, prática 

                                                           
44 Além da quantidade grande de nobres, Lilia Schwarcz diz que “foi d. Pedro II que criou a “hegemonia 
do baronato sem grandeza”: título mais baixo da hierarquia, distribuído com generosidade aos barões 
cariocas do café. Em seus últimos anos de reinado – de 1878 a 1889 – ele teria feito 370 barões sem 
grandeza, 155 só entre os anos de 1888 e 1889” (SCHWARCZ, 1999, p.175). 
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relativamente comum nas camadas baixas ou de base da população brasileira, adentrou à 

Corte, por meio da união entre as famílias de nobres e burgueses, expediente comum na 

época, que garantia a perpetuação de bens e privilégios adquiridos. Com a implantação 

do regime imperial após a Independência, em 1822, a nobreza é instituída oficialmente: 

A nobreza oficializava-se, assim, no Brasil, por meio das mãos de um monarca 

polêmico e em tempos de contestável legitimidade. Afastada dos privilégios da 

ordem estamental, a nobreza sobrevivia na Europa quase por costume. Com isso, 

no Brasil, ganha maior originalidade: a decadência do modelo na Europa não 

impedia a força da cópia. É assim que, no país recém-independente, a monarquia 

reinventava uma nobreza com base no transplante de suas formas, que seriam 

preenchidas, porém, com novos conteúdos, símbolos e coloridos (SCHWARCZ, 

1999, P. 170).   

 Durante o reinado de D. Pedro II, a Corte se afastaria ainda mais do modelo 

europeu, alterando valores e adotando símbolos exóticos e próprios daqui. Baseando-se 

nesse distanciamento do padrão, Lilia Schwarcz chega a afirmar que “É por isso que se 

pode dizer que no Brasil não existiu uma nobreza no seu sentido mais tradicional” 

(SCHWARCZ, 1999, p.192). Para a historiadora, a concessão de títulos a ricos 

fazendeiros e proprietários de terras e de escravos como pagamento simbólico, talvez, 

seja um dos principais motivos da alteração do sentido original de nobreza. Um pouco 

mais à frente, a historiadora diz “Sem nenhum privilégio, enquanto na Europa vemos o 

aburguesamento da nobreza, no Brasil ocorre o oposto: é a burguesia que se enobrece” 

(Idem).  

 Some-se a isso o fato de que devido à sua origem singular, a Corte que aqui se 

formou não conseguiu absorver de todo os códigos de representação das cortes europeias, 

cujas tradições datavam de muito tempo. A nossa nobreza incipiente não conhecia 

claramente as normas de etiqueta que regiam os salões reais do século XVII e nem sempre 

a elite brasileira conseguia conter os seus impulsos e sentimentos em situações na quais 

o autocontrole era requerido. A assimilação de tais prescrições foi lenta; tratando das 

dificuldades que a nobreza brasileira tinha em se apropriar das mesmas e compreender o 

seu sentido, Lilia Schwarcz afirma: “Já longe das sociedades estamentais, a saída é, 

portanto, jogar as diferenças sociais para o plano da natureza e do costume” 

(SCHWARCZ, 1999, p. 199).  
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Os costumes rudes dos ricos fazendeiros e proprietários de terras foram se 

refinando, mas continuavam distantes do almejado. Como lembra a historiadora, tais 

regras não surgiram na França absolutista, mas foi nela que ganharam destaque 

(SCHWARCZ, 1999, p.195). A maioria dos novos nobres brasileiros não as conheciam; 

naquela época, os manuais de bons costumes tornaram-se populares, ensinando-os a se 

portar de maneira civilizada, reforçando a ideia da necessidade de representação. Todas 

as áreas da vida eram abordadas nesses manuais – a maneira de portar-se à mesa, a 

higiene, os cumprimentos, a forma de falar – e quem obtivesse o domínio de tais normas, 

destacava-se, obviamente.   

A temática da sociedade de Corte, com seus protocolos e comportamentos, 

aparece, em alguma medida, não somente nos romances, mas em quase todos os contos 

de Machado de Assis. No caso de Quincas Borba, no entanto, ela se destaca por 

evidenciar a incongruência de tais princípios em meio à uma sociedade supostamente 

pautada pelos parâmetros que passaram a vigorar a partir da sobreposição do pensamento 

esclarecido. Os valores que norteavam a nobreza europeia, tais como a linhagem 

aristocrática e a posse de determinados espaços já estavam ultrapassados; das Cortes, 

restaram apenas a mentalidade e o comportamento forjado. Com a ascensão do capital, o 

dinheiro passou a ser o critério para determinar se alguém pertenceria ou não a uma dada 

classe social. 

2.2.3 Semelhanças e Diferenças entre as Cortes na Espanha e no Brasil: 

 Como temos visto, a Corte brasileira, em sua configuração, manteve algumas 

semelhanças em relação às cortes europeias. Um dos traços em comum é o da luta pela 

manutenção dos privilégios. Com o advento da Revolução Francesa, as leis que regiam 

as cerimônias – e os consequentes gastos com as mesmas – foram extinguidas, mas as 

distinções de classes continuaram a existir por meio de convenções não escritas. Dentre 

tais convenções, destacaremos a importância dada à permanência do decoro, no sentido 

de adequação e apreensão dos códigos sociais de representação. No entanto, as diferenças 

são maiores, pois, os momentos históricos aqui comparados, além de distantes, são 

marcados por valores e cosmovisões bastante diferentes.  

Enquanto nas cortes europeias prevaleciam os direitos adquiridos pela 

hereditariedade, pelos feitos militares ou pela posse de determinados territórios, no Brasil, 

os títulos eram adquiridos, como vimos, principalmente, como recompensa por 
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contribuições financeiras. Segundo Lilia Schwarcz “No Brasil, perdeu-se a representação 

mística e em seu lugar surgia e evocação direta das conquistas materiais” (SCHWARCZ, 

1999, p. 191). Além disso, os títulos restringiam-se aos seus proprietários, não podendo 

os seus herdeiros reivindicar nenhum tipo de privilégio, pelo menos na teoria. Os nobres 

brasileiros também não possuíam benefícios ou recompensas financeiras – ao contrário, 

pagavam caro para a obtenção das chamadas cartas de mercês.  

Em relação aos nomes impostos aos nobres, a corte brasileira também se 

diferenciou bastante. Na Europa, os nomes estavam ligados aos sobrenomes e aos lugares 

aos quais os nobres pertenciam; no Brasil, os nomes ligavam-se, em sua maioria, à fauna 

e/ou à flora brasileira. Influenciados pelo movimento romântico, a ideia era a de ostentar 

junto aos títulos medievais, nomes indígenas, em sua maioria – “Portanto, para construir 

um Império na América, o rei seguia as regras primeiras da nobreza europeia – guardava 

a hierarquia dos títulos e suas instituições –, mas inovava nos nomes. Nesse terreno 

éramos mais do que nunca uma corte tropical” (SCHWARCZ, 1999, p.179). 

Outra diferença importante se dava no sentido de influência política. Se no caso 

das cortes europeias, como mencionamos, sua presença era importante na consolidação e 

no aumento do poder do rei, no caso da corte brasileira, a situação era outra. O desejo das 

elites que aqui residiam era o de simplesmente manter o próprio status, sendo elas 

indiferentes em relação ao regime de governo adotado ou à questão da emancipação. 

Segundo Lilia Schwarcz “se é inegável a importância da corte para tornar mais viável a 

solução monárquica, sua presença não a garantia. A emancipação viria com ou sem a 

monarquia, sendo essa uma opção política” (SCHWARCZ, 1999, p.37).  

2.3 Persistência da mentalidade de corte: o decoro 

 Como vimos, a nobreza aristocrática da época de Cervantes criou uma 

mentalidade e uma série de condutas que prevaleceram e, de certa forma se impuseram 

por muito tempo, a ponto de influenciar o comportamento da burguesia que ascendia no 

tempo de Machado de Assis. Devido à forte influência de alguns dos protocolos cortesãos, 

o comportamento das personagens de Cervantes e de Machado e dos narradores – e até 

mesmo dos autores em relação à sua narrativa – parece fortemente marcado pelo decoro. 

Entendido aqui como adequação – social ou literária –, tal conceito parece estar 

entranhado, de certa forma, nas narrativas estudadas. O conceito de decoro é amplo e 
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comporta mais do que uma acepção. Segundo o Diccionario de la Lengua Española, pode 

referir-se à: 

 honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o 

dignidad; circunspección, gravedad; pureza, honestidad, recato; honra, 

pundonor, estimación; nivel mínimo de calidad de vida para que la dignidad 

de alguien no sufra menoscabo; adecuación del lenguaje de una obra literaria 

a su género, a su tema y a la condición de sus personajes; conformidad del 

comportamiento de los personajes de una obra y sus respectivas 

condiciones45. 

 Além das acepções acima citadas, no capítulo XLIV da segunda parte do Quixote, 

por exemplo, ao descrever a cena em que o cavaleiro recusa a oferta da duquesa que 

colocara as criadas à sua disposição, o narrador utiliza explicitamente a palavra decoro – 

“...tanto se temía de encontrar ocasiones que le moviesen o forzasen a perder el honesto 

decoro que a su señora Dulcinea guardaba...” (CERVANTES, 2004, p.881). Nesse trecho, 

o termo decoro está ligado ao verbo guardar, formando uma locução, cujo sentido é o de 

“corresponder con actos o palabras a su estimación o a su merecimiento”46. Como é 

possível notar, a ideia de adequação é nuclear em todas as aplicações do termo. 

É possível perceber a preocupação com o decoro tanto no comportamento dos 

duques que hospedam dom Quixote e Sancho quanto no do casal Palha ao recepcionar 

Rubião em sua chegada ao Rio de Janeiro, após ser declarado único herdeiro de Quincas 

Borba. Como Cervantes, no Quixote de 1615, Machado de Assis parece não se preocupar 

tanto com a movimentação das personagens ao longo do texto, mas com as relações entre 

as mesmas e seu meio, com suas motivações e com aquilo que são capazes de fazer para 

chegarem onde desejam ou, simplesmente, para a manutenção das aparências. É por meio 

do decoro que as personagens escondem, inicialmente, suas verdadeiras intenções. De 

acordo com Maria Augusta Vieira, podemos perceber na segunda parte do Quixote a 

mudança feita por Cervantes no percurso de sua narrativa ao optar por uma “perspectiva 

vertical, que aprofunda as relações entre personagem e ação” (VIEIRA, 1998, p.80).  

Por meio do aprofundamento na análise das relações entre personagens e ação 

referidos por Maria Augusta Vieira, Cervantes e Machado deslindam nuances de 

caracteres típicos das classes existentes em períodos em que pequenos grupos 

                                                           
45 Diccionario de la lengua española. Sítio de la Real Academia Española, edición del tricentenario, 2014. 
46 Idem. 
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privilegiados regiam a vida social. O que salta aos olhos é a despreocupação de tais grupos 

com os valores tidos como morais, atualmente; nas duas narrativas aproximadas, a 

preocupação com o parecer ser é muito maior do que com o ser, de fato. Pela forma como 

Cervantes e Machado de Assis escvreveram, é possível supor que eles não tinham em 

mente o objetivo de denunciar ou corrigir algum desarranjo no tempo em que viveram; 

ao compor suas obras, ambos sabiam da fragilidade do caráter humano e a impressão que 

se tem é a de que ao destacar os vícios de determinados grupos, eles relativizavam valores 

e comportamentos, delegando aos leitores as conclusões e os juízos. Nesse sentido, não 

podemos dizer que se trate de obras realistas47, simplesmente, mas é impossível ignorar 

o retrato agudo que Cervantes e Machado fazem do meio em que viveram. Talvez, por 

isso, é que Machado de Assis, tenha escrito que o meio social funcionava como tela de 

fundo ou base48, onde ele e, também, Cervantes, pintaram livremente, renovando o modo 

de fazer a arte por meio de sua criatividade. 

 Com o objetivo de preservar a posição – no caso dos duques – ou, ascender 

socialmente num meio onde a origem, apesar de ser bastante importante, já não era a 

única maneira de obter algum destaque – no caso de Cristiano Palha e Sofia –, a 

manutenção das aparências fazia-se imprescindível. Como arguto leitor, é possível pensar 

que Machado de Assis tivesse se dado conta desse aspecto tão importante na estrutura da 

obra de Cervantes, o que nos leva a imaginar que, ainda que de maneira inconsciente, a 

sua leitura de Dom Quixote seja uma das mais precisas e atentas no que diz respeito à 

observação quanto ao que ditavam preceptivas que nortearam Cervantes ao escrever o 

Quixote – seja em relação ao estilo, linguagem ou atuação das personagens. 

No primeiro capítulo, mencionamos o fato de que a narrativa de Quincas Borba 

encontra-se organizada de forma semelhante a do episódio dos duques, no Quixote II, mas 

é preciso destacar uma diferença fundamental entre os protagonistas no que diz respeito 

ao domínio dos códigos de representação social e, consequentemente, à observação ou 

                                                           
47 Referimo-nos, aqui, à concepção do realismo como retrato dos eventos sociais, algo a que Machado de 
Assis se opunha, como veremos no próximo capítulo. A utilização do termo realista, nesse momento da 
discussão, possui um valor mais adjetivo. Ao explicar a teoria dos gêneros, Anatol Rosenfeld afirma que é 
possível que um texto que se enquadre no gênero épico, por exemplo, tenha um valor adjetivo lírico, 
dramático, dentre outros. Ver: ROSENFELD, Anatol. “A Teoria dos Gêneros”. In: O Teatro Épico. São 
Paulo: Ed. Perspectiva, 2010. 
48 Machado usa essa metáfora na “Advertência” ao romance A mão e a luva. Rio de Janeiro: Ed. Nova 
Aguilar, Obra Completa, volume I, p.310. 



 67

não do decoro. Dom Quixote, por causa de suas leituras, dominava tais códigos; já o ex-

professor não. Segundo Luiz Costa Lima: 

Mas a diferença que de fato os separa concerne ao código de comunicação da 

sociedade. Rubião lhe é absolutamente alheio; Palha e Sofia já o dominam e 

põem para funcionar ali mesmo, perante e às expensas do mestre-escola, Sofia, 

afrouxando “a rédea aos olhos”, Palha, contabilizando as informações sobre a 

riqueza do caipira. Ao chegarem à estação, são amigos. Rubião encontrara os 

seus iniciadores. Eles o ajudarão na escolha da casa, dos móveis, dos criados; o 

iniciarão na sociedade dos jantares e na boa companhia. Para Rubião, seria como 

o convívio dos deuses, muito embora saiba o leitor que a situação financeira de 

Palha não lhe permitisse travar senão com os anjos de baixo (LIMA, 1981, p.78)  

Como sabemos, por meio de suas leituras de livros de cavalaria, dom Quixote se 

familiarizou, por assim dizer, com os códigos de conduta cortesãos; no caso de Sancho, 

ainda que não tivesse lido nenhum dos referidos livros, ele aprendeu, de certa forma, 

através da convivência com seu amo. Não era esse o caso do ex-professor: o fracasso de 

Rubião deve-se, justamente, ao seu desconhecimento de tais prescrições e, ao contrário 

de Sancho, que aprendeu por meio da convivência, Rubião não conseguiu se apropriar 

das normas, nem lidar com a nova situação. 

Anthony Close (2006) foi quem detectou a aplicação do conceito de decoro na 

engenhosidade narrativa de Cervantes, adequando as recomendações das preceptivas à 

jocosidade em seu texto. Para o crítico, o decoro é “el timón de la teoria y la práctica de 

la ficción cómica de Cervantes” (CLOSE, 2006, p. 149). Ao narrar os incidentes ocorridos 

nos aposentos do cavaleiro durante sua estadia no palácio ducal, no capítulo XLVIII da 

segunda parte do Quixote, Close observa a distância do duque em relação às burlas 

urdidas para Dom Quixote pela duquesa e suas criadas. Para Close: 

Ambos aspectos del decoro, el social y el literario, operan plenamente en la 

ficción cervantina. El primero, entendido como lo que uno se debe a sí mismo y 

a los demás, explica por qué el duque permanece apartado de la farsa que tiene 

lugar en el dormitorio en Don Quijote II, 48... mientras que su mujer toma parte 

en ella. Ciertamente, la participación de la duquesa es impropia de su estatus, 

pero responde a clichés sobre la vanidad y la impulsividad de la mujer a los que 

Cervantes alude de forma explícita. Así, si bien la duquesa infringe el decoro 

social, Cervantes no infringe el literario al retratar su comportamiento (CLOSE, 

2006, p.151) 
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 Os duques, como algumas das outras personagens da segunda parte do Quixote, 

leram a primeira parte da obra e ficavam imaginando as loucuras de que o cavaleiro seria 

capaz. Para que pudessem se divertir, os duques, em conluio, hospedam dom Quixote e 

Sancho e, contando com a colaboração de seus criados, forjam inúmeras situações em que 

a loucura de seu hóspede se sobressai cada vez mais. Havia, no entanto, como dito 

anteriormente, uma preocupação muito grande com o parecer ser; por isso, os duques 

recebem o cavaleiro e seu escudeiro com todas as distinções possíveis a autênticos 

cavaleiros, apesar do ofício já não mais existir. Como em uma representação teatral – e, 

de acordo com José Montero Reguera49, conforme citamos, Cervantes se inspirara, 

possivelmente, em um personagem de entremez50 ao criar dom Quixote – os anfitriões, 

respaldados por seus fâmulos, são os que tomam a iniciativa de criar um ambiente onde 

os pressupostos da cavalaria fossem, pelo menos na aparência, levados em conta.  

Há que notar, como disse Close, que ainda que demonstrasse interesse nas 

possibilidades de entretenimento oferecidas por seus hóspedes, o duque se mantém 

distante da execução das farsas. Cioso de sua posição social, o duque não se envolve 

pessoalmente na burla impingida a dom Quixote, apesar de consentir na participação da 

duquesa. Além da infração ao decoro social cometida pela duquesa, como lembra Close, 

a discrepância entre a posição social da mesma e seu envolvimento direto na farsa 

permitem entrever a elevada dose de ironia com a qual Cervantes retrata a situação. Ainda 

que saibamos das intenções dos duques em relação aos seus hóspedes desde o início do 

episódio, as aparências são mantidas, sustentadas pelas cerimônias iniciais em honra ao 

cavaleiro e ao escudeiro. As descrições iniciais do palácio, dos criados e da recepção não 

nos permitem ter uma noção mais clara das tramas pelas quais os hóspedes passariam. 

Somos levados, inicialmente a entender determinadas situações de uma maneira e, mais 

adiante, é que nos damos conta de que não era bem aquilo que pensávamos. 

Como exemplo da desconformidade entre a posição social e as atitudes da 

duquesa, podemos citar o momento em que dona Rodríguez revela o motivo das antipatias 

da mesma. No início do episódio dos duques (capítulo XXX), lemos que, ao encontrar os 

mesmos, dom Quixote viu a duquesa e percebeu se tratar de “...una gallarda señora sobre 

un palafrén o hacanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de 

                                                           
49 “Miguel de Cervantes e o Quixote: de como surge o romance”. In: VIEIRA, Maria Augusta da Costa 
(Org). Dom Quixote: A Letra e os Caminhos. São Paulo: Edusp, 2006. 
50 Cumpre relembrar que na época de Cervantes, a imitação, com vistas à emulação, ou seja, superação de 
um modelo, era uma virtude – o contrário do que ocorreria no período romântico. 
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prata (...) En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a don Quijote ser 

aquélla alguna gran señora” (DQ II, p.779). No capítulo XLVIII, ao se aproximar de dom 

Quixote e pedir que ele faça justiça à sua filha, dona Rodríguez revela que o verdadeiro 

motivo da palidez da duquesa advinha de uma ferida (úlcera) em sua perna – “Pues sepa 

vuestra merced que lo puede agradecer primero a Dios y luego, a dos fuentes que tiene en 

las dos piernas...” (DQ II, p.916). Dom Quixote se mostra bastante impressionado com 

tal revelação, momentos antes de a duquesa invadir o quarto em que o cavaleiro estava 

hospedado, acompanhada por outra criada e enforcar e espancar doña Rodríguez. De 

acordo com Maria Augusta Vieira, a duquesa “que se mostra tão bela e galharda na vida 

pública” (VIEIRA, 2012, p.229), “é um poço de mau humor, que precisa dispor de duas 

‘“fuentes”’ escondidas debaixo de muitas saias, por onde deságua tudo o que ela não 

deseja revelar na vida da corte” (idem)51. 

Além do engano em relação à aparência da duquesa, essa cena deixa clara a sua 

falta de decoro; devido à sua posição, a duquesa não poderia ter se envolvido fisicamente 

no embate entre as criadas; além disso, é possível imaginar que a nobre estivesse 

escutando a conversa entre dona Rodríguez e dom Quixote próximo à porta do aposento. 

Esses detalhes sublinham o descompasso entre a posição da duquesa e a inadequação de 

seu comportamento, além de acentuar a risibilidade da situação narrada. É interessante 

notar que, mesmo diante de situações cômicas, Cervantes equilibra a forma e o conteúdo 

por meio do estilo elevado do narrador que continua indicando o contexto social dentro 

da obra. A ironia do narrador cervantino também sobressai quando descreve algumas das 

situações mais constrangedoras pelas quais passa dom Quixote por meio de linguagem 

em estilo alto e adequado às personagens que, por seus feitos, fossem consideradas nobres 

e elevadas. Em meio a toda essa confusão, como lembra Close, o duque se mantém 

afastado, manipulando a tudo e a todos, inclusive à sua esposa. A constatação do crítico, 

portanto, parece bastante acertada. 

No romance Quincas Borba, a aproximação entre o casal Palha e Rubião se dá de 

maneira diferente da aproximação entre dom Quixote e os duques, pois, antes de 

anfitriões, os duques eram leitores da primeira parte da obra e tinham noção da loucura 

de seu hóspede, o que não acontece na obra de Machado de Assis. Rubião e o casal Palha 

                                                           
51 Maria Augusta Vieira esclarece, em nota de rodapé, baseada no Dicionário Tesoro de la Lengua 
Castellana o Española, de Covarrubias, que as “fuentes” são feridas pelo corpo (no caso da duquesa, nas 
pernas) pelas quais se emana líquidos e odores com aroma desagradável. 
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se conhecem durante a viagem de Barbacena ao Rio de Janeiro. Durante a conversa no 

trem, Rubião revela ser o herdeiro universal da grande fortuna do amigo Quincas Borba, 

ao que Palha lhe responde: “Agradeço-lhe a confiança que lhe mereci, mas não se 

exponha ao primeiro encontro. Discrição e caras serviçais nem sempre andam juntas” 

(ASSIS, 2008, p.75). A primeira impressão que temos, por meio da fala de Cristiano, é a 

de que, tal como dom Quixote, ele pretende “guardar o decoro”, no sentido de honrar a 

confiança merecida. Ao longo da narrativa nos damos conta de que não é isso o que 

acontece.  

Cristiano Palha, percebendo a ingenuidade de Rubião, saberá explorar o dito 

amigo sem causar alaridos, nem deixar a impressão de que o manipulava, guardando o 

decoro devido à sua posição – de jovem capitalista, cujo objetivo era o de enriquecer a 

todo custo – envolvendo-se de forma direta, porém, discreta com Rubião. A preocupação 

com o decoro por parte das personagens de Machado de Assis foi observada por Lúcia 

Miguel Pereira. Em História da Literatura Brasileira – Prosa de Ficção, a historiadora 

da literatura se refere às personagens de Machado nos seguintes termos: 

Nas suas matronas e damas elegantes, nos seus homens ambiciosos, libertinos 

de corpo ou de espírito, nos seus agregados e parasitas de casas ricas, há um traço 

comum: a preocupação do decoro, da respeitabilidade, que foi de fato uma das 

características imprimidas à nossa gente pelo reinado de D. Pedro II. Na 

organização e no modo de viver das famílias sente-se a influência da escravidão, 

permitindo lazeres e requintes, facilitando a formação de castas, e por outro lado 

corrompendo, associando a ideia de trabalho à de servidão, aguçando instintos 

sádicos (PEREIRA, 1988, p. 75,76) 

 Inicialmente, o relacionamento de Cristiano Palha e Rubião parece bastante 

caloroso. Recém chegado à capital e inexperiente, Rubião se deixa levar pelo “egoísmo 

da sociedade que, para manter os seus estatutos, não hesita em acorrentar as criaturas a 

situações desgraçadas” (PEREIRA, 1988, p.77). A frequência de Rubião à casa dos 

amigos recentes, para utilizar uma expressão do narrador, aumenta a cada dia e ele 

começa a alimentar uma forte atração pela esposa do amigo. No capítulo XXVI podemos 

observar que a intimidade entre Rubião e seus amigos crescera tanto que são eles que 

escolhem os móveis que Rubião adquire para a sua nova casa em Botafogo. De acordo 

com o texto “Rubião aceitava agradecido, e demorava o mais que podia as compras 

consultando sem propósito, inventando necessidades, tudo para ter mais tempo a moça ao 

pé de si” (ASSIS, 2008, p. 77,78). A amizade, para Cristiano e para Rubião, era apenas 
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um pretexto: este podia estar próximo de Sofia; aquele manteria o ex-professor próximo 

de si a fim de se apoderar dos seus bens. 

 Ainda durante os primeiros capítulos, Cristiano nota o interesse do ex-professor 

por sua esposa e muda de estratégia, valendo-se dessa atração para manter Rubião como 

que hipnotizado. No capítulo XXXII, Rubião recebe uma cesta de morangos e um bilhete 

assinado por Sofia, onde havia um convite insistente para que o mesmo fosse jantar com 

o casal; mais à frente, ficamos sabendo que Palha escrevera o bilhete, assinando como se 

Sofia houvesse escrito. Apesar de se mostrar consternado com a reação de Rubião durante 

a festa que ele e a esposa haviam organizado, onde o amigo se declara à Sofia, apertando-

lhe os braços – e quebrando o decoro – concluímos daí que Palha não somente tinha 

consciência do fascínio que sua esposa exercia sobre amigo, mas, que, desde o envio do 

bilhete, talvez, o seu propósito era o de deixar o amigo ainda mais encantado e, 

consequentemente, vulnerável em meio à farsa.  

 No trecho acima mencionado (cap. L), onde lemos a conversa que se dá entre 

Cristiano e Sofia logo após a investida de Rubião, temos o que poderíamos chamar de 

“acordo de espoliação”, firmado de maneira tácita, por meio dos silêncios e das frases 

inacabadas entre o casal. Como vimos, a contenção dos impulsos era necessária em 

determinadas situações. De acordo com Luiz Costa Lima “O domínio que o casal tem dos 

códigos da representação faz com que desempenhem seus papéis sem a necessidade de 

esclarecimentos mútuos constantes. Ambos se julgam honestos e, dentro desta crença, 

nada impede que Palha use a mulher como meio para sua ambição” (LIMA, 1981, p.78).  

A partir desse incidente, temos a impressão de que Cristiano se distancia da cena, 

como o duque, que se mantém afastado da execução das burlas, e a presença de Sofia e 

Rubião aumenta de maneira considerável, como a da duquesa e a de Sancho. De acordo 

com o narrador, Cristiano já possuía o hábito de decotar a mulher “sempre que podia, e 

até onde não podia, para mostrar aos outros as suas venturas particulares” (ASSIS, 2008, 

p. 91). Acerca da adequação que se esperava em relação ao comportamento, Lilia 

Schwarcz lembra que “Boa parte dos códigos destacam ainda peculiaridades no 

comportamento de cada sexo. Aos homens polidez e urbanidade e às mulheres um falar 

suave e um ar reservado. O homem se distingue por sua fala inteligente e correta; a 

mulher, por sua atitude modesta e silenciosa” (SCHWARCZ, 1999, p.201). 
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Palha nutria expectativas de que o que amigo sentia por sua mulher não fosse algo 

mais sério, pois, se Rubião tivesse sido mais explícito, ele teria que tomar algum tipo de 

providência, o que poderia comprometer os seus negócios, àquela altura, realizados 

graças aos empréstimos contraídos de Rubião. Palha já devia a Rubião e o narrador, 

maliciosamente, registra a reação de Palha da seguinte forma – “Mordendo o beiço 

inferior, Palha ficou a olhar para ela a modo de estúpido. Sentou-se no canapé calado. 

Considerava o negócio” (ASSIS, 2008, p.114). O ciúme de Palha parece aplacado, já que 

vislumbrava no ocorrido uma oportunidade para continuar as suas negociações; Palha 

estava disposto a permitir que Rubião continuasse a admirar Sofia, desde que o tivesse 

próximo de si – “Mas, enfim, contanto que lhe ficassem os olhos, podiam ir alguns raios 

deles” (idem, p.150). Após confessar que devia muito dinheiro a Rubião, Palha é 

aconselhado pela mulher a não mudar de comportamento com o ex-professor, a quem ela 

considerava um simples “matuto”.  

Além do já referido domínio dos códigos de conduta e da observância do decoro, 

a utilização das prendas femininas de Sofia só se faz possível pelo fato de que o seu 

coração encontrava-se inacessível a qualquer investida do ex-professor, apesar de revelar 

certa fraqueza ao acalentar a ideia de alguma possível relação com Carlos Maria, o que 

também não acontece. É interessante a comparação que o narrador faz entre os olhos de 

Sofia e a lanterna de uma hospedaria em que não houvesse mais acomodações – “A 

lanterna fazia parar toda a gente, tal era a lindeza da cor, e a originalidade dos emblemas; 

parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as, finalmente; mas 

a porta, se assim podemos chamar ao coração, essa estava trancada e retrancada” (idem, 

p.91). 

 O distanciamento de Cristiano da cena narrativa, no entanto, é aparente, pois, 

enquanto Sofia distraia o ex-professor com seus encantos femininos, o marido se 

apropriava de maneira indireta da fortuna de Rubião, por meio de empréstimos e 

sociedades financeiras, das quais, muitas vezes, o ex-professor nem chegava a se dar 

conta. Enquanto Cristiano manipulava a tudo e a todos, Sofia, como a duquesa, se 

envolvia de maneira direta, mantendo Rubião ocupado por meio de seu magnetismo; a 

diferença entre as duas, porém, é que ao contrário da duquesa, Sofia não desrespeitava o 

decoro. A esposa de Palha, que não repelia o ex-professor, nem esboçava a intenção de 

consumar algo, mantinha-se sempre elegante e polida em seus modos, escondendo a 
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repulsa e o desprezo pelo amigo recente; as suas falsas insinuações conturbavam Rubião 

cada vez mais, o que o deixava cada vez mais confuso.  

Como o narrador de Cervantes, o enunciador machadiano obedece às prescrições 

quanto à adequação ao retratar o desrespeito de Rubião ao decoro social, ao flertar com a 

mulher de Palha em um meio onde o adultério era algo comum. A relação entre Rubião e 

Sofia, tal como a suposta relação entre dom Quixote e Dulcineia ocorre somente na 

imaginação dos protagonistas, com diferentes configurações, pois, como se viu, enquanto 

dom Quixote guardava o decoro, procurando conter os seus instintos, Rubião não 

conseguia esconder os seus desejos. Rubião, aliás, começa a suspeitar de uma possível 

relação entre Sofia e Carlos Maria por causa das atenções dispensadas por ela ao seu rival 

imaginário. O ex-professor sentia-se incomodado com a relação entre Sofia e Carlos 

Maria, mas não sentia ciúmes em relação a Cristiano; é como se ele fosse uma espécie de 

amante oficializado, se isso existisse, e a paixão adúltera por ele alimentada fosse algo 

tolerável; já um quarto indivíduo em meio a essa relação, no entanto, seria inaceitável. 

Entender a inserção de uma obra no contexto em que foi escrita não é tarefa 

simples, mas é fundamental para que a compreendamos em sua totalidade. Não podemos 

isolar texto e contexto, nem valorizar um em detrimento do outro, mas articulá-los, de 

maneira que tenhamos a visão completa da narrativa. Ter em conta o comportamento dos 

personagens, a importância dos códigos de representação e a sua assimilação (ou não) nos 

ajudará a compreender a utilização de soluções narrativas utilizadas por Cervantes 

presentes na obra de Machado de Assis. A possível opção, como veremos, também é 

plausível se pensarmos que os textos se aproximam de um tipo de escrita como a de 

Luciano de Samósata, que resgatou a sátira, cujo alvo era justamente o comportamento 

das pessoas delineado em seus contextos específicos. 
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CAPÍTULO 3 

SÁTIRA MENIPEIA EM CERVANTES E EM MACHADO DE ASSIS 

El genio de Machado se basa, exactamente, en lo contrario: 

su obra está permeada de una convicción: no hay creación sin 

tradición que la nutra, como no habrá tradición sin creación 

que la renueve (Carlos Fuentes, Machado de La Mancha, 

2001, p.10) 

Neste capítulo procuraremos demonstrar a existência de afinidades quanto às 

técnicas de escrita adotadas, ou seja, no que diz respeito aos processos de enunciação nas 

obras de Cervantes e Machado de Assis. Os dois autores estruturaram suas obras por meio 

da aplicação de procedimentos narrativos similares àqueles utilizados por Luciano de 

Samósata, escritor sírio do segundo século, que resgatou a sátira menipeia. Quanto à 

organização das narrativas, ambos parodiam formas discursivas conhecidas em suas 

épocas. A ideia é discutir, de maneira abreviada, conceitos importantes que serão 

manipulados em nossa argumentação e verificar a existência e a utilização de tais 

artifícios na composição do episódio dos duques, do Quixote de 1615, e do romance 

Quincas Borba. 

3.1 Sobre a Noção de Sátira: 

Como é sabido pela maior parte daqueles que se debruçam sobre a obra do escritor 

brasileiro, ele era um grande leitor dos clássicos. Dos grandes textos, ele aproveitava não 

somente temas, mas técnicas; atentando para a constituição de tais textos, ele os adaptava 

segundo os seus propósitos. É possível perceber atitude semelhante da parte de Cervantes 

em relação aos livros que circulavam em sua época. Ambos escritores tinham a 

consciência, segundo Carlos Fuentes, de que não era possível criar sem um olhar mais 

atento à tradição. Veremos que ao compor o Quincas Borba, Machado de Assis se nutre 

de técnicas de escrita já presentes no Quixote, renovando o que o escritor mexicano 

chamou de tradição de La Mancha. 

No caso das duas obras em questão, Quincas Borba e Dom Quixote, a nosso ver, 

além dos temas recorrentes, é possível pensar que Machado de Assis tenha percebido a 

maneira como Cervantes estruturou a sua obra máxima, ou seja, a partir da paródia de 

uma determinada forma discursiva – no caso, os livros de cavalaria, mas não somente – 

e da introdução da sátira aos valores preconizados por determinados estamentos sociais 
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de sua época, apropriando-se de algumas das técnicas do gênero satírico – espécie 

menipeia.  

 Apesar de serem, por vezes, confundidas, existem diferenças entre a sátira e a 

paródia. Há que se notar a existência de uma relação de coexistência e interdependência 

entre elas, tendo na ironia um traço comum; no entanto, enquanto a paródia, de maneira 

bem-humorada se estabelece a partir do diálogo em relação a um texto específico, a que 

chamaremos de texto-base52, cujo alvo são os procedimentos artísticos e estéticos, 

sobretudo, a sátira vincula-se ao momento presente, com o objetivo de expor e 

ridicularizar os vícios, os pensamentos e as motivações das personagens que miram. Na 

paródia, nem sempre se deseja a burla e a depreciação; recorre-se a ela, por vezes, com a 

intenção de reverenciar e enaltecer qualidades do texto-base e de se apropriar de suas 

formas discursivas. 

 Ao longo de nossa discussão, abordaremos definições importantes como a de 

sátira e, especificamente, na sátira chamada de menipeia; estudaremos as características 

da sátira menipeia verificáveis nos textos aqui comparados, mas dispensaremos maior 

atenção à segunda característica – a da utilização sistemática da paródia – por ser essa a 

forma discursiva adotada por Cervantes e Machado de Assis para a organização de seus 

textos. Além disso, a paródia, em ambos os textos, se manifesta em níveis distintos, o que 

nos obriga a examinar a sua presença com mais cautela, de maneira mais detida, atentando 

para detalhes importantes e imprescindíveis para as leituras mais prováveis dos textos. 

Definir a sátira enquanto gênero narrativo não é algo simples, ainda mais se 

levarmos em conta o fato de que existem várias espécies ou subtipos; estudiosos de 

diversas áreas das ciências humanas têm se debruçado sobre o tema. Mencionamos, há 

pouco, a proximidade entre a paródia e a sátira e, para entendermos a origem da sátira, 

faz-se necessário compreender a etimologia do termo e suas primeiras aplicações; para 

tanto, recorremos a um artigo de João Adolfo Hansen, intitulado “Anatomia da Sátira”. 

De acordo com Hansen, enquanto gênero narrativo, a ideia central da sátira sempre foi a 

de misturar, combinando estilos e temas: 

satura é a forma feminina do adjetivo satur, ligado ao advébio satis, cujo radical 

sat- significa “muito”, “bastante” e, por extensão, “misturado”, como até hoje se 

observa em Português na família de “saciar”, “satisfazer”, “saturar”. Assim, 

                                                           
52 A expressão “texto-base” é retirada de Intertextualidade e Conto Maravilhoso, de Norma Discini. 
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Lívio teria empregado o termo satura significando o gênero, já fixado no 

momento em que escrevia o seu texto, e também significando a característica 

nuclear dele, a mistura... (HANSEN, 2011, p.149)  

Hansen prossegue explicando que, inicialmente, a sátira ligava-se ao gênero 

dramático, sendo, posteriormente, assimilada pelo narrativo: 

O importante a assinalar é o sentido geral de “mistura” em todas as etimologias 

e, ainda, a existência de dois gêneros de saturae: um, dramático, muito antigo, 

atribuído a Lívio Andronico e a Ênio, do qual só se tem notícia; outro, 

propriamente poético ou literário, a que Quintiliano se refere na expressão satura 

quidemtota mostra est, atribuído a Lucílio, que teria sido seu inventor ou 

sistematizador, e retomado por Horácio, Pérsio, Juvenal e outros. Tendo havido 

tal precedência da sátira dramática em relação à sátira poética, a segunda teria 

feito empréstimos da primeira: a sátira – como nós a conhecemos – é também 

um gênero de características dramáticas. Além de representar diálogos, 

apresenta-se como mistura estilística em que a maledicência e a obscenidade da 

representação caricatural fantástica de tipos deformados e viciosos dialogam 

com a seriedade e a gravidade da representação moral icástica da persona satírica 

virtuosa, segundo o princípio latino do ridentem dicere uerum, inúmeras vezes 

reciclado e prescrito até o século XVIII neoclássico (Idem, p.149,150). 

A ideia de fusão ou de mescla, portanto, é inerente ao gênero. A sátira também se 

inclina à representação, o que é possível detectar tanto no episódio dos duques, do 

Quixote, quanto em Quincas Borba. Por meio dela, o que se pretendia, num primeiro 

momento, era a exposição dos vícios e deformidades de caráter; a ideia de corrigir os 

erros surgiu posteriormente, com os romanos. Hansen explica, também, que apesar da 

origem e da aplicação latinas do termo, é preciso que se leve em conta, no estudo da sátira, 

o pensamento de Aristóteles, já que em sua preceptiva, o filósofo grego estabeleceu os 

princípios que organizariam os gêneros narrativos.Além da ideia de mistura, outra noção 

importante e próxima ao conceito de sátira, conforme mencionamos, é a de ironia. Em 

Anatomia da Crítica, Northop Frye afirma que “a sátira é uma ironia militante” (FRYE, 

2014, p.369). A utilização da ironia tinha como objetivo propor mudanças ou reforma 

sociais, levando aqueles que a ouvissem ou a lessem a enxergar a situação em questão de 

forma contrária ao que ela enuncia. 

3.2 A sátira menipeia em Cervantes e em Machado de Assis: 

A sátira menipeia – a que subjaz aos textos de Cervantes e de Machado de Assis 

e que é a que nos interessa – distinguia-se da que era praticada pelos romanos por não ter 
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em vista o objetivo de qualquer tipo de correção; ela simplesmente expunha, deixando a 

tarefa do julgamento a cargo do leitor. Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Mikhail 

Bakhtin explica que o romance europeu “se assenta em três raízes básicas: a épica, a 

retórica e a carnavalesca” (BAKHTIN, 2013, p.124) e classifica a sátira menipeia, ao 

lado do diálogo socrático, como um dos gêneros do que ele denominou como sendo o 

campo sério-cômico53, que deu origem à literatura carnavalesca, tão presente na obra de 

Dostoiévski. 

O fulcro do romance moderno é homem inserido em sua realidade física, social e 

moral, a partir da ascensão da burguesia no século XVIII. Segundo Ian Watt, o romance 

moderno se distinguiria dos demais gêneros narrativos “pelo grau de atenção que dispensa 

à individualização das personagens e à detalhada apresentação de seu ambiente” (WATT, 

2010, p.18). Como veremos, o foco de Cervantes não recai sobre a extremada 

individualização de sua personagem, assim como ele não se prende às amarras da 

verossimilhança, fato que discutiremos mais à frente. Maria Augusta Vieira explica que, 

ao escrever a sua obra máxima, Cervantes não tinha em mente questões como a da 

individualização ou a subjetividade de suas personagens: 

É importante ter em conta que nos tempos de Cervantes os textos não eram 

criados a partir de critérios baseados na subjetividade ou na espontaneidade do 

autor. Ao contrário, a escrita era algo regrado que se originava de convenções 

presentes em tratados de poética e de retórica e também em textos que 

circulavam, cada vez mais, graças às facilidades criadas por meio da impressão 

de livros. A partir dessas convenções, o autor deveria ajustar a sua capacidade 

inventiva. No caso específico da descrição da pessoa, havia um repertório de 

atributos que deveriam ser respeitados, fossem eles destinados ao elogio ou à 

vituperação (VIEIRA, 2018, p.14)54 

Feitas as devidas considerações, podemos prosseguir com a definição da sátira 

menipeia, que se encontra bastante próxima daquilo a que o gênero se propunha, 

inicialmente. Muitos críticos têm ressaltado o distanciamento da menipeia em relação ao 

que determinavam as poéticas que circulavam na época. O pensamento de Aristóteles 

                                                           
53Nos basearemos no estudo de Sá Rego para analisar as características da sátira menipeia, mas Bakhtin 
chama a atenção para 3 peculiaridades do campo sério-cômico, verificáveis nos autores que estudamos: a 
primeira seria a atualidade, no sentido de que “o objeto da representação séria (e simultaneamente cômica) 
é dado sem qualquer distância épica ou trágica”; a segunda, a experiência e a fantasia livre e a terceira, a 
pluralidade de estilos (BAKHTIN, 2013, p.123). 
54 VIEIRA, Maria Augusta da Costa. “Cervantes: Dom Quixote e Sancho Pança – fragmentos de uma 
aprendizagem deleitosa”. In: Revista Literatura e Sociedade, nº 28, jul/dez 2018, p.10-26. 
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predominava e, para o filósofo, os meios deveriam se adequar à matéria narrada, ou seja, 

se as ações fossem nobres, o gênero deveria ser elevado e se as atitudes fossem ignóbeis, 

o gênero adequado seria o baixo. Contrariando a preceptiva aristotélica, a novidade que 

a menipeia trazia era a fusão de assuntos e gêneros, tratando de temas sérios com a 

irreverência do riso e vice-versa. A definição mais clara e abrangente de sátira menipeia 

foi, a nosso ver, a de Ivan Teixeira, em O Altar e o Trono – Dinâmica do Poder em O 

Alienista. Para o crítico: 

Como se sabe, a expressão sátira menipeia indica simultaneamente um gênero e 

uma espécie literária: o primeiro termo comporta a ideia de riso, de crítica e 

deboche; o segundo implica a noção de paródia, de absurdo e imaginação. Como 

se sabe, a sátira menipeia ou tradição luciânica abandona o equilíbrio previsto 

pelos gêneros puros da tradição clássica e coloca a fantasia a serviço da criação 

de situações extravagantes, a partir das quais se instaura, em termos bizarros, a 

fusão de elementos pertencentes a gêneros distintos da história literária, em que 

o sério se mistura com o cômico, o elevado com o baixo, o regular com o 

irregular, o novo com o velho e assim por diante. A menipeia promove 

frequentes exageros e contínuas caricaturas, que resultam no humor irreverente, 

cujo dispositivo técnico mais importante será a paródia ou a imitação burlesca 

de estruturas consagradas pela cultura. Incorpora a fantasmagoria, o diálogo, o 

apólogo, a fábula e outras formas mágicas de produção textual, em que símbolos 

e alegorias instituem um simulacro engenhoso que não se patenteia como 

representação do real, mas como distorção de verdades estabelecidas. O 

principal traço da menipeia talvez consista em que ela imita discursos e declara 

que o faz; prefere refletir sobre a cultura, e não sobre a natureza. Parece descrer 

das essências, entendendo-as como noções construídas (TEIXEIRA, 2010, 

p.143) 

A sátira menipeia deve seu nome a Menipo de Gadara, que viveu entre os anos 

300 a 260 a.C. e que, de acordo com Enylton de Sá Rego55só entrou para a história graças 

ao trabalho de Diógenes Laércio, no século III da nossa era, escritor da Antiguidade em 

cuja obra narra biografias de homens considerados ilustres. De acordo com Sá Rego “... 

Menipo teria desenvolvido um tipo de sátira que desrespeitaria as tradições literárias 

vigentes na época” (REGO, 1989, p.31). E é justamente a desconsideração para com a 

imposição de regras e a irreverência no tratamento de assuntos sérios que caracterizam os 

textos aqui aproximados. O crítico canadense Northop Frye chama a atenção para uma 

                                                           
55 REGO, Enylton de Sá. O Calundu e a Panaceia: Machado de Assis e a tradição luciânica. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1989, p.31.  
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peculiaridade da sátira menipeia: o fato de ela dirigir-se, sobretudo, ao pensamento ou à 

disposição interna dos indivíduos: 

A sátira menipeia lida menos com pessoas enquanto tais do que com atitudes 

mentais. Pedantes, fanáticos, excêntricos, parvenus, virtuosos, entusiastas, 

ambiciosos e profissionais incompetentes de todos os tipos são manuseados a 

partir de sua abordagem ocupacional à vida como distinta de seu comportamento 

social. A sátira menipeia, portanto, assemelha-se à confissão em sua habilidade 

de lidar com ideias abstratas e teorias e difere do romance moderno em sua 

caracterização, que é estilizada em vez de naturalista, e apresenta as pessoas 

como porta-vozes das ideias que representam (FRYE, 2014, p.473).  

 E o que Cervantes e Machado de Assis estariam querendo satirizar? Por uma 

questão de proximidade em relação ao contexto, comecemos pelo caso do escritor 

brasileiro. No caso de Machado de Assis, é consenso entre os seus intérpretes que há em 

Quincas Borba o objetivo de ironizar e satirizar as correntes de pensamento do final do 

século XIX que afirmavam ter respostas cabais para as dúvidas e anseios da humanidade. 

Mas é possível pensar em outros sistemas que também quisessem impor as suas 

aspirações totalizantes, como o catolicismo e o espiritismo.  

A tese do filósofo de Barbacena se compõe de um amálgama burlesco das ideias 

progressistas do positivismo de Comte (e sua aspiração religiosa), do evolucionismo de 

Darwin, do determinismo de Spencer, do racismo de Curvier, dentre outros, mas, há 

também um viés satírico em relação ao catolicismo, como dissemos, se lembrarmos que 

Quincas Borba se denominou Santo Agostinho, o grande sistematizador das doutrinas 

católicas, em carta endereçada a Rubião (cap. X) e ao espiritismo de Kardec, se 

relacionarmos a teoria da metempsicose e o receio de Rubião em relação ao cão Quincas 

Borba (cap.XLIX). 

A impressão que a narrativa de Quincas Borba transmite é a de que tudo “se forma 

e transforma no incessante movimento de criação e nadificação. No drama cosmo-

antropogônico do humanitismo, nada se perde, porque o aniquilamento de um ser propicia 

o surgimento de um outro. O lucro e o prejuízo são relativos” (SOUZA, 2006, p.125). 

Antonio Candido percebeu e sintetizou bem a sátira proposta por Machado de Assis 

quando afirmou que o sistema borbiano “vê o homem como um ser devorador em cuja 

dinâmica a sobrevivência do mais forte é um episódio e um caso particular. Essa 
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devoração geral e surda tende a transformar o homem em instrumento do homem” 

(CANDIDO, 2011, p.29).  

Mas, no caso de Cervantes, qual seria o alvo de sua crítica? Em Cervantes: la 

figura en el tapiz, o crítico Jorge García Lopez afirma que o escritor espanhol observava 

com desconfiança o que ele chamou de humanismo quinhentista, que preconizava um 

“saber humanista mecánico y de aluvión” (GARCÍA LOPEZ, 2015, p.171) e que, no 

prólogo do Quixote, Cervantes estaria atacando “determinados comportamientos 

culturales propios del humanismo escolar de finales de siglo” (idem). Lopez segue 

explicando que os humanistas pensavam ter encontrado as chaves para os enigmas 

humanos. De acordo com García Lopez: 

La sátira contra el humanismo que informa el Quijote de pies a cabeza no es una 

burla abstracta, genérica y “esperable” – es la calidad de la obra y la maestría de 

Cervantes las que convierten en paradigma la contingencia histórica –, sino que 

puede documentarse en unos años muy precisos de la historia cultural del 

Renacimiento y tiene un significado inequívoco. No es burla facilona de la 

erudición inútil y no es tampoco la burla universal o atemporal del erudito 

despistado o del saber libresco y acartonado. Se trata de una crítica a una cultura 

escolar que tiene por base los principales paradigmas literarios del Quattrocento 

y que está encantada con sus dogmas, que repite y hace repertir en forma 

memorística. Es la crítica de un humanismo que piensa que en sus verdades 

definitivas reside la única garantía del futuro; esa actitude que vemos en 

Cervantes es bastante general en la época (GARCÍA LOPEZ, 2015, p.171, 172). 

 Não há, em nenhum dos textos de Machado de Assis, alguma informação direta 

que comprove que ele tenha se dado conta da postura crítica de Cervantes por meio da 

leitura do Quixote; mas, como temos tentado demonstrar, ele era um leitor atento e, tanto 

o ambiente no qual a sua obra se insere – uma sociedade capitalista, com resquícios de 

comportamentos originários das sociedades de Corte – quanto a sua escrita, apontam 

nessa direção. A maneira como organizou o romance que estudamos, os temas e o alvo 

de sua sátira são dados importantes nesse sentido, o que fortalece e intensifica as nossas 

hipóteses. Cervantes satirizava o humanismo e Machado de Assis os vários “ismos” do 

final do século XIX, ou seja, ambos implodiam, em seus textos, os sistemas de verdades 

absolutas. 

3.3 Aspectos da sátira menipeia em Dom Quixote e em Quincas Borba: 
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Dentre os estudiosos da obra de Cervantes parece haver um consenso quanto ao 

fato de que ele teve contato com as obras do escritor sírio. Em “Luciano, precursor de 

Cervantes”, Steven Hutchinson afirma “Sin embargo, me parece que entre todos los 

autores de la Antiguedad, el que más resuena con la obra cervantina es Luciano, un 

escritor lúdicamente irrespetuoso con sus propios antecesores literarios” 

(HUTCHINSON, 2005, p.241). Em “Luciano, Cervantes e Machado: Antigos e 

Modernos”, Maria Augusta Vieira diz que “Não se pode comprovar se Cervantes 

conheceu a obra de Luciano, mas de qualquer forma há marcas bastante significativas de 

uma coincidência na imaginativa e nos recursos poéticos adotados” (VIEIRA, 2012, 

p.124). 

 Em relação a Machado de Assis, vários críticos afirmam de maneira contundente 

o fato de que ele leu a obra de Luciano. Em A Biblioteca de Machado de Assis, por 

exemplo, consta, no já mencionado catálogo elaborado por Glória Vianna, uma tradução 

dos textos do escritor sírio em francês, bastante manuseada, publicada em 187456. Um 

dos primeiros a destacar essa relação foi José Guilherme Merquior, em um breve artigo 

intitulado “Gênero e estilo das Memórias Póstumas de Brás Cubas”, publicado em 1972. 

A partir do trabalho de Merquior, vieram outros, confirmando tal impressão, chamando a 

atenção para a presença dos vários traços da menipeia, como os de Dirce Cortes Riedel57, 

Valentim Facioli58, Sérgio Paulo Rouanet59, dentre outros. 

                                                           
56 VIANNA, Glória. “Revendo a Biblioteca de Machado de Assis”. In: JOBIM, José Luís. A Biblioteca de 
Machado de Assis. Rio de Janeiro, Topbooks, 2001, p.153. 
57Dirce Cortes Riedel chama a atenção, por exemplo, para o efêmero em Quincas Borba e na menipeia 
“Como na menipeia, o discurso de Quincas Borba está engajado no dia-a-dia, é uma espécie de enciclopédia 
às avessas do seu tempo, em que o humor abre dúbia polêmica com as tendências da filosofia, da religião, 
da ciência contemporâneas” (RIEDEL, 2008, p.18). 
58 Valentim Facioli destaca o hibridismo na composição da obra – “As Memórias Póstumas se constituem 
como uma narrativa híbrida, de realismo orgânico e alegoria não-orgânica, deixando no leitor uma 
impressão absolutamente estranha de obra com um pé em cada linhagem, com tons e efeitos de realismo 
do século XIX e herança satírica menipeia, inclusive com estranha aparência sugestiva de vanguarda 
artística do século XX” (FACIOLI, 2008, p.131). 
59Em seu estudo, Sérgio Paulo Rouanet analisa a obra de Machado de Assis, aproximando-a da obra de 
Sterne e referindo-se às técnicas utilizadas pelo escritor carioca como forma shandiana. Para Rouanet, as 
técnicas shandianas já se encontravam no Quixote, conforme a nota nº 5, referente ao último capítulo de 
seu livro – “Muitas das características da forma shandiana estão em d. Quixote (a hipertrofia da 
subjetividade do herói, que se crê o mais famoso dos cavaleiros andantes); a subjetivação do tempo (d. 
Quixote vive a hora passada na gruta de Montesinos como se fossem três dias); o retardamento da ação 
através de inúmeras narrativas paralelas); a mistura de riso (os disparates de Sancho) e melancolia (morte 
do herói) etc. Há belos exemplos do que chamei “efeito Bela Adormecida”. No final do capítulo XIII da 
segunda parte, o narrador deixa Sancho e outro escudeiro adormecidos (“donde los dejaremos por ahora”) 
e só os desperta no meio do capítulo seguinte, quando os amos precisam deles (“y los hallaron roncando y 
en la misma forma que estaban cuando les salteó el sueño”). (ROUANET, 2006, p.246).  
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 A associação específica entre as obras dos três escritores aqui aproximados – 

Luciano de Samósata, Miguel de Cervantes e Machado de Assis – é apontada por 

Jacyntho Lins Brandão e por Maria Augusta Vieira. Brandão destaca a aproximação de 

Machado de Assis e de Cervantes com a tradição luciânica, mas não esclarece em que 

consistem tais vinculações. Em A invenção do romance, ele escreve: 

Penso ainda na dívida difusa de um extenso conjunto de obras para com a 

tradição luciânica (Rabelais, Voltaire, Goethe, Machado de Assis), em que se 

destaca, de novo, o próprio Cervantes, como se constata em passagens do 

Quixote, em O colóquio dos cães e em O licenciado Vidriera (BRANDÃO, 

2005, p. 65). 

Maria Augusta Vieira, além de detectar a aproximação existente entre os três 

escritores, explica em que sentido tal aproximação se dá. Para a pesquisadora: 

É muito provável que Cervantes tenha tido contato com a obra de Luciano, o que 

se evidencia em vários momentos de sua obra, em particular no Quixote, em 

“Licenciado Vidriera” e sobretudo em “Colóquio de los Perros”. De qualquer 

forma, além da utilização de técnicas muito similares, constata-se uma liberdade 

de composição presente em sua obra similar à poética lucianesca. Liberdade que, 

por sua vez, também se encontra na obra de Machado de Assis (VIEIRA, 2012, 

p. 125,126). 

 A liberdade de composição a qual Maria Augusta Vieira se refere se dá no sentido 

de que Machado de Assis e Cervantes sabiam que uma escrita homogênea, engessada por 

padrões prescritivos, não daria conta de todos os paradoxos existentes no tecido social 

que os cercava e que era o alvo de suas sátiras. Em seu estudo sobre a presença da sátira 

menipeia nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, Enylton de Sá Rego, depois de expor 

a sua origem, é quem melhor sintetiza os principais atributos do gênero. A nossa análise 

seguirá o esquema proposto pelo autor em relação aos textos aqui comparados. De acordo 

com Sá Rego, as marcas típicas da sátira menipeia são: 

a) A mistura de gêneros e a dificuldade de classificação genérica; 

b) A utilização sistemática da paródia e as citações truncadas; 

c) A liberdade de imaginação; 

d) O caráter ambíguo e não-moralizante; 

e) O ponto de vista distanciado do Katascopos; 
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Antes de nos determos em verificar a presença e a aplicação de tais traços nas 

obras de Cervantes e Machado de Assis, gostaríamos de esclarecer a nossa opção 

metodológica pela caracterização feita por Sá Rego. Antes do estudo de Sá Rego, há a 

tese de Mikhail Bakhtin, que não pode ser desconsiderada; no entanto, não nos baseamos 

nas formulações do crítico russo pelo fato de que ele não considera, no caso do Quixote, 

algumas especificidades do contexto de Cervantes, tais como as poéticas e as retóricas 

que circulavam na Espanha entre os séculos XVI e XVII e as ideias relacionadas à 

observação do decoro e o efeito de comicidade. Nesse sentido, sua abordagem 

carnavalesca a respeito do personagem não parece ser a mais adequada60. Dom Quixote 

é um personagem de características mais próximas do que se entende como tragicômico, 

e não carnavalesco61, propriamente. Além disso, no item 1.3.5, vimos que a origem de 

dom Quixote remete, provavelmente, a um personagem de entremés, gênero narrativo 

tipicamente espanhol, e não, propriamente, ao folclore, como afirma Bakhtin. As ideias 

do teórico russo não se coadunam com as dos críticos que se especializaram na obra de 

Cervantes. Anthony Close, por exemplo, no já mencionado Cervantes y la mentalidad 

cómica de su tiempo, afirma: 

Así, si parte de la teoria de Bajtín invita al descubrimiento de algúntipo de 

significación anti-autoritariaen Don Quijote, expresada a través de lassituaciones 

arquetípicas del jolgorio de mundo al revés, la otra parte, la dialógica, nos invita 

a tomarlo como una representación irónica y no comprometida de los discursos 

de su época, en una discordante polifonía de interferencias mutuas sin el control 

de la batuta de un director (CLOSE, 2007, p.25)  

                                                           
60 Para Close, muitos críticos se valem de maneira equivocada do pensamento de Bakhtin, ao não 
considerarem o fato de que na época de Cervantes a escrita era normatizada através das ideias propugnadas 
pelas preceptivas da época. Segundo o crítico britânico “...para entender plenamente a Cervantes, 
necesitamos situarlo en esa encrucijada, y comprender su contexto histórico, del que él y sus 
contemporáneos eran profundamente conscientes. Para todos aquellos involucrados, la relación de lo 
cómico con el decoro, en un sentido u otro de este último término, era uno de los principales objetos de 
discusión. La voz de Cervantes es sólo una en un amplio coro, distintiva e imperante, sin duda, pero no 
única” (CLOSE, 2007, p.25) 
61 O fato de Cervantes ter mencionado o Carnaval não é prova suficiente para se considerar dom Quixote 
um personagem carnavalesco – Para Close “Por ejemplo, sostenido este tipo de acercamiento crítico por el 
tópico que defiende a priori el estatus de arquetipo del carnaval bajtiniano, raramente afronta el problema 
de que Cervantes apenas menciona la palabra “carnaval” o sus sinónimos y nunca describe especificamente 
las celebraciones de esa época del año. Bajtín há servido, ciertamente, como excusa para interpretar a 
Cervantes en nuestros términos antes que en los suyos” (idem). Além disso, vimos no primeiro capítulo, no 
tópico 1.3.5, em que tratamos da origem de dom Quixote, que Cervantes não cria seu protagonista a partir 
de um personagem de folclore, como afirma Bakhtin, mas, provavelmente, se inspira em um personagem 
de entremés, gênero específico da Espanha. 
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É interessante observar que Steven Hutchinson destaca os mesmos traços da sátira 

menipeia, relacionando-os e identificando-os nos textos de Cervantes. A diferença entre 

o texto de Sá Rego e o de Hutchinson é que neste, tais atributos não aparecem de forma 

esquemática e direta, mas diluídos em meio aos argumentos apresentados pelo crítico 

sendo que, nem sempre, ele os explica detidamente; ainda sim, é possível abstrair de seu 

texto a referência a tais marcas. Traremos as menções de Hutchinson para que fique claro 

que não aplicamos, de maneira simplista, um esquema elaborado por um crítico em sua 

análise da obra de um autor a outro autor, mas que estamos tratando das características 

mais amplas e gerais da sátira menipeia – o que, para o nosso estudo, não deixa de ser 

uma feliz coincidência. 

3.3.1 A mistura de gêneros e a dificuldade de classificação genérica: 

Em “A teoria dos gêneros”, Anatol Rosenfeld, após apontar que a teoria dos 

gêneros ou arquiformas literárias foi combatida, mas que se manteve, em essência, 

afirmou que “...não existe pureza de gêneros em sentido absoluto” (ROSENFELD, 2010, 

p. 16). Não é difícil perceber esse fato em relação à obra de Luciano; é difícil tentar 

classificá-la sob um rótulo apenas, ou afirmar que ele tenha se destacado especificamente 

em algum gênero, como o épico ou o trágico. O fato é que o escritor sírio praticou vários 

gêneros, sobressaindo-se com as narrativas de ficção (chamada, por vezes, de romance 

grego antigo), em cujo espaço primava pela liberdade e pelo prazer. Luciano não escrevia 

com vistas à utilidade, mas para oferecer divertimento aos seus leitores durante as horas 

de descanso, conforme afirma em Das Narrativas Verdadeiras – algo parecido com o que 

Cervantes enuncia no Prólogo às Novelas Exemplares62. No caso de Machado de Assis, 

se tivermos em conta a noção “de um todo organizado”, conforme Silviano Santiago63, 

veremos que é difícil rotulá-lo por conceitos estanques como romântico e realista.  

É nítido o caráter heterogêneo da obra de Luciano de Samósata. De acordo com 

Sá Rego “O aspecto inovador reivindicado por Luciano resultaria, segundo ele próprio 

reconhece, do conúbio entre dois gêneros clássicos da literatura grega: o Diálogo e a 

Comédia” (REGO, 1989, p.46). Mais à frente, Rego lembra que “Luciano recusa-se a 

aceitar que a mistura de gêneros literários distintos seja vista como criação sua. Para ele, 

                                                           
62 “Sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan en los oratorios, no siempre se asiste a 
los negocios, por calificados que sean. Horas hay de recreación, donde el afligido espíritu descanse” 
(CERVANTES, 2010, p.52) 
63 Nos aprofundaremos nessa discussão no próximo capítulo. 
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esse hibridismo é uma característica intrínseca à tradição atribuída a Menipo de Gadara, 

à tradição menipeia” (idem, p.48). O objetivo de Luciano com essa combinação era o de 

desmascarar “as pretensões à seriedade filosófica do Diálogo, trazendo-o portanto ao 

nível da linguagem mais coloquial e quotidiana da Comédia” (idem, p.49). 

É possível verificar movimentos semelhantes em Cervantes. A combinação de 

gêneros nos textos do escritor espanhol é bastante patente. Identificando o hibridismo 

formal no Colóquio dos Cães, Steven Hutchinson diz que “parece haber sido la fusión 

genérica del diálogo en prosa con la sátira u otras modalidades cómicas, a menudo 

suprimiendo la función del narrador, lo cual abrió el camino a una larga serie de diálogos 

del XV al XVIII en la que se sitúa el Coloquio cervantino”. Nos deteremos sobretudo na 

ideia de fusão, aplicável ao Quixote, no próximo tópico, mas podemos afirmar que 

Cervantes funde, de forma bastante clara diálogo e comédia, além de outras formas 

discursivas em sua prosa. 

Em relação a Quincas Borba, alguns pesquisadores já têm observado a mistura 

entre o cômico e o trágico64. Sá Rego, ao identificar o topos do “riso inextinguível” no 

romance, observa a “mistura do trágico e do cômico, mistura tão típica da tradição 

luciânica” (REGO, 1989, p.102). Mais à frente, ele afirma: 

Nele, praticando uma reescritura trágica de um tema cômico, Machado repete o 

processo de hibridização genérica utilizado no romance anterior. Com efeito, seu 

novo romance nos apresenta tanto um protagonista típico quanto uma situação 

característica da comédia, numa obra que é levada a um desenlace trágico (SÁ 

REGO, 1989, p.177). 

 Sá Rego continua lembrando que no caso de Quincas Borba, Machado de Assis 

adotou a terceira pessoa por ter aproveitado o tema do bom provinciano, o que exigia uma 

melhor apresentação da realidade social e pelo fato de refletir tanto o lado trágico quanto 

o cômico de sua vida. 

3.3.2 A utilização sistemática da paródia: 

A paródia é um dos traços fundamentais da sátira menipeia e é a forma discursiva 

que estrutura e emoldura os textos que estudamos. A paródia não é um gênero artístico 

                                                           
64 Referimo-nos aqui ao trabalho de Ronaldes de Melo e Souza, que analisou o aspecto tragicômico nos 
romances de Machado de Assis. Segundo Souza “A tese da originalidade do romance machadiano se 
demonstra na elucidação hermenêutica da estrutura conjuntiva e coesa da forma dramática e da 
mundividência tragicômica” (SOUZA, 2006, p.9) 
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novo. Aristóteles já se referia à mesma em sua Poética e, desde a Antiguidade, ela tem 

sido praticada por diversos escritores65. Inicialmente, ligava-se aos gêneros considerados 

mais baixos, como a comédia. A paródia consiste, basicamente, na apropriação de formas, 

sentidos e/ou temas expressos pelos textos ditos originais ou textos-base e na inversão 

dos mesmos. Exporemos a seguir algumas definições de paródia, discutindo-as 

brevemente.  

Massaud Moisés afirma que a paródia “designa toda composição literária que 

imita, cômica ou satiricamente, o tema e/ou a forma de outra obra. O intuito é ridicularizar 

uma tendência ou estilo que, por qualquer motivo, se torna apreciado ou dominante” 

(MOISÉS, 2013, p.350). Já em Uma Teoria da Paródia, Linda Hutcheon, ao abordar a 

paródia que os escritores do século XIX faziam de poemas e novelas do chamado 

Romantismo tardio, não se atém ao aspecto crítico da paródia, destacando que a “mescla 

de elogio e censura faz de tal paródia um ato crítico de reavaliação e acomodação” 

(HUTCHEON, 1989, p.12). O humor é um dos pilares da paródia, mas, segundo 

Hutcheon, o propósito do parodista pode nem sempre ser o de depreciar o texto e/ou o 

autor do qual se aproxima, mas, por vezes, de reavaliar seus dispositivos, adaptando-os e 

acomodando-os a outros propósitos. 

É nesse sentido que retomamos a afirmação recorrente de que Dom Quixote 

parodia os livros de cavalaria e, em seguida, procuraremos demonstrar que Quincas 

Borba parodia os romances de tese. O objetivo principal da paródia é a retomada do texto-

base “na medida em que subverte o seu enunciado e desqualifica sua enunciação, 

propondo uma outra enunciação substituta, contrária, diferente” (DISCINI, 2004, p.26). 

A paródia parte de algumas semelhanças com o texto-base para construir diferenças – de 

forma, sentido e/ou tema, desprendendo-se das marcas do gênero parodiado. Para Norma 

Discini, a paródia “inverte, portanto, o texto-base, mas tem nele a sua mira enunciativa, 

o que significa que se mantém apegada a ele. São os valores do texto-base que a orientam, 

por isso ela constrói o seu discurso, para contrariar tais valores” (idem, p.39). 

 Outra observação importante que a linguista faz é a de que o texto-base “entra 

como condição de construção de sentido do discurso da variante intertextual” (idem, 

p.11). A percepção da paródia, portanto, é relativa ao leitor, ou seja, para que possa captá-

                                                           
65 Após afirmar que as imitações poderiam ser várias e de diferentes tipos, Aristóteles diz que “Hegêmon 
de Tasos, (foi) o primeiro a compor paródias” (ARISTÓTELES, 2011, p.20). 
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la e apreciá-la, é imprescindível que o mesmo possua algum conhecimento dos principais 

textos da tradição literária. Discorrendo sobre o papel do leitor ante o texto paródico, 

Affonso Romano de Sant’Anna lembra que “é preciso um repertório ou memória cultural 

e literária para decodificar os textos superpostos” (SANT’ANNA, 2006, p.26).  

 Ao analisar os textos de Luciano, Sá Rego identifica a utilização da paródia em 3 

níveis narrativos – “a) paródia aos gêneros e convenções da literatura passada e presente; 

b) paródia aos temas e ideias da literatura e da vida social contemporânea e c) paródia a 

textos definidos, através de citações literais ou quase-literais, geralmente em um contexto 

distinto daquele do qual a passagem em questão teria sido apropriada” (REGO, 1989, 

p.52). Encontramos nos textos de Cervantes e de Machado de Assis a aplicação da paródia 

nos três níveis. 

 Cervantes e Machado de Assis, antes de grandes escritores, foram ávidos leitores. 

Detentores de amplo repertório de leituras, conseguiram manter a distância certa em 

relação às ideias que circulavam em suas épocas, condição essencial para a elaboração 

das mudanças enunciativas que propunham em seus textos. Além dos autores modelares 

e já consagrados pela tradição, demonstraram atenção quanto ao que se produzia em suas 

épocas, o que fez com que conseguissem aperfeiçoar suas técnicas de escrita, observando 

os procedimentos narrativos elaborados pelos escritores que os precederam e adaptando-

os quando necessário. Alfredo Bosi faz uma afirmação sobre a arte literária de Machado 

de Assis perfeitamente aplicável a Cervantes: 

Contar coisas que acontecem aqui-e-agora e avaliá-las com predicados antigos 

ou dizê-las com imagens vivas na memória da cultura é procedimento comum 

na grande literatura. Está em Dante, em Camões, em Shakespeare, em Racine, 

em Leopardi, em Baudelaire; e certamente não seria novidade para o homem de 

letras consumado que foi Machado de Assis, tão familiar dos clássicos quanto 

dos ilustrados e românticos (BOSI, 1999, p.46,47)  

 Bosi citou quase todos aqueles nos quais Machado de Assis se inspirou ao 

construir um tipo de narrativa que se baseia na memória da cultura, ou seja, que considera 

os procedimentos adotados por outros escritores. Poderíamos dizer que faltou incluir 

Cervantes à sua lista, já que é possível verificar em Dom Quixote procedimento análogo. 

O escritor espanhol também escreveu a partir de enorme memória cultural e fina 

observação quanto às técnicas narrativas e quanto ao gosto do público. Aliás, o gosto do 

público parece ter sido fundamental, no caso de Cervantes, para que chegasse ao Quixote. 



 88

Anthony Close menciona que, inicialmente, o desejo de Cervantes era o de se enveredar 

pelo teatro e não pela prosa narrativa: 

Afortunadamente para nosotros, los autores de comedias contribuyeron a que 

Cervantes cambiara de rumbo, es decir, consiguieron que renunciara a sus 

ambiciones teatrales y se dedicara principalmente a la ficción en prosa. El género 

de ficción al que se sentía naturalmente atraído era el de las novelas de aventuras, 

de tipo romántico, como los episódios intercalados en el Quijote y el Persiles. 

Pero las circunstancias decepcionantes a las que he hecho referencia le hicieron 

suponer que todo intento en el campo novelístico resultaría vano dado que el 

público se aficionaba al mismo tipo de chabacanerías – en este caso, lalectura de 

libros de caballerías... (CLOSE, 1998, p.84) 

 É possível que Machado de Assis tenha tido impressão semelhante. Estamos no 

âmbito das conjecturas, mas, suspeitamos que a diferença entre as Memórias Póstumas 

de Brás Cubas e Quincas Borba decorra do fato de que o escritor tenha tido a sensação 

de ter encontrado uma resposta artística e original para as críticas dos leitores, habituados 

a um tipo de narrativa mais presa aos traços realistas, sem ser realista, propriamente66. E 

talvez seja, justamente, a partir de uma leitura mais atenta da obra de Dom Quixote que 

Machado de Assis tenha se dado conta de sua organização narrativa, imitando-a em 

Quincas Borba. No primeiro capítulo, mencionamos o trabalho de Dirce Cortes Riedel, 

para quem Rubião seria uma paródia de Dom Quixote; é uma hipótese interessante, mas 

a nossa proposta é a de que Machado de Assis não estaria preocupado somente em criar 

uma paródia do cavaleiro manchego.  

A ideia que defendemos é a de que Machado de Assis captou o processo criativo 

de Cervantes, ou seja, a paródia a um determinado gênero literário e, a partir de tal espaço, 

a paródia a diversos outros gêneros narrativos, incluindo a sátira a determinados tipos de 

atitudes e comportamentos. Por essa trilha é que pretendemos seguir com nossa 

argumentação. Em seu estudo sobre o narrador em Quincas Borba, Hélio Guimarães 

afirma que Machado de Assis sempre escreveu “em mais de um registro” (GUIMARÃES, 

2012, p.179). Maria Augusta Vieira, em sua análise da novela do Curioso Impertinente 

afirmou que Cervantes compôs uma narrativa que se desdobrava “em duas vias” 

                                                           
66Luiz Costa Lima define bem a posição de Machado de Assis – “Machado se deparava com duas poéticas: 
a romântica e a realista. O rumo que estabelece para si se contrapunha a ambas, porque nenhuma se ajustava 
ao tipo de reflexão que veio a desenvolver.[...] Ao descartar-se das duas poéticas vigentes no Brasil de sua 
época, Machado libertou-se de localizar sua empresa ficcional, fosse sob o ângulo do eu que se conta a si 
mesmo, fosse sob o do eu que conta seus arredores” (LIMA, 1981, p.58) 
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(VIEIRA, 2012, p.174), o que é possível aplicar ao episódio dos duques. Percebe-se, 

então, que tanto Cervantes, quanto Machado de Assis arquitetaram os seus textos, tendo 

como objetivo parodiar um ou mais gêneros narrativos. 

Não trataremos da recepção das obras aqui analisadas, mas ao publicarem, 

Cervantes e Machado de Assis enfrentaram, inclusive, críticas muito parecidas, 

provavelmente por não terem sido bem compreendidos por aqueles que os leram quando 

de suas publicações. Cervantes, por exemplo, foi criticado por Lope de Vega, para quem 

o Quixote seria um livro néscio, tolo67. No caso de Machado de Assis, a incompreensão 

foi maior em relação às Memórias Póstumas de Brás Cubas, e não em relação ao Quincas 

Borba, talvez, pelo fato de ser narrado em terceira pessoa, algo mais próximo do que se 

produzia naquele momento e da referida tonalidade mais próxima das obras que 

circulavam àquela época68. 

 Apesar da aparente atenuação no tom galhofeiro, há que destacar que Cervantes e 

Machado de Assis não abandonaram o viés crítico. A nosso ver, muitas são as correlações 

entre as obras dos dois escritores, além da organização das sequências narrativas e da 

utilização sistemática da paródia a determinados gêneros narrativos como moldura para 

os seus textos69. Um detalhe interessante, que pode ser apenas coincidência, é o fato de 

termos entre a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba um 

intervalo de exatamente dez anos (1881 e 1891, respectivamente), o mesmo que entre as 

duas partes do Quixote (1605 e 1615). 

Para além dos pontos de contato apontados no primeiro capítulo em relação à 

sequência narrativa, é possível que Machado de Assis tenha se dado conta do tipo de 

                                                           
67 “Nada comprova que Lope de Vega tenha tido acesso a esse texto (do Quixote) já em 1603, mas uma 
carta de próprio punho, datada de 4 de agosto de 1604, registra sua ira. Nela afirma seu horror à 
maledicência, “coisa para mim mais odiosa que [...] minhas comédias para Cervantes”. Cita ainda os poetas 
“por desabrochar no ano entrante” e conclui com esta farpa: “Não há nenhum tão ruim como Cervantes, 
nem tão néscio que elogie D. Quixote” (CANAVAGGIO, 2005, p.225). 
68 A lista de críticos que rechaçaram as Memórias Póstumas de Brás Cubas é grande e enumerar tais críticas 
está fora do propósito de nosso trabalho, mas poderíamos citar, a partir de textos críticos recolhidos por 
Hélio de Seixas Guimarães, o caso do jornalista Urbano Duarte, para quem a obra era “deficiente na fórma, 
porque não ha nitidez, não ha desenho, mas bosquejos, não há colorido, mas pinceladas ao acaso. 
Appelamos para juizo mais competente” (GUIMARÃES, 2012, p.320). 
69 A utilização do termo moldura para falar de uma estrutura da narrativa não possui exatamente o mesmo 
sentido que que Eric Auerbach lhe confere em A novela no início do Renascimento – Itália e França. Ele 
se refere à necessidade que as narrativas em prosa tinham de um narrador e explica que a “novela como 
narrativa com moldura veio do Oriente” (AUERBACH, 2013, p.21), foi abandonada na Idade Média, sendo 
retomada no Renascimento, com Bocaccio. Aqui, utilizamos o termo com a ideia de suporte, a partir do 
qual Cervantes e Machado de Assis escreveram. No caso de Cervantes, o suporte ou a moldura cavaleiresca 
e, no de Machado, a moldura realista ou naturalista/de tese. 
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organização textual empregada em Dom Quixote e a tenha utilizado em Quincas Borba. 

Com Rubião, Machado de Assis parodia dom Quixote e compõe a sua narrativa a partir 

do que, supostamente, observou no texto de Cervantes, que, por sua vez, escreveu uma 

obra em que retoma as características das novelas de cavalaria, subvertendo-as.  

3.3.2.1 Dom Quixote e a paródia aos livros de cavalaria: 

Surgida na Inglaterra e na França no final da Idade Média “em consequência da 

prosificação das canções de gesta” (MOISÉS, 2013, p.330), a novela de cavalaria foi um 

gênero bastante apreciado à época por narrar façanhas de nobres e valentes cavaleiros e 

suas buscas constantes por aventuras onde pudessem demonstrar o seu valor, mesclando 

o amor cortês à narrativa. As novelas de cavalaria produzidas – fossem as do ciclo bretão, 

carolíngio ou clássico – eram, em geral, variações de um mesmo esquema narrativo. 

Apesar de populares, as novelas de cavalaria eram mal vistas e perseguidas, 

principalmente em contextos como o da Espanha contrarreformista, por induzirem à 

liberdade de imaginação em oposição à censura imposta; àquela época, os autores 

necessitavam da anuência do Santo Ofício para publicar os seus textos.  

É interessante pensar que uma das obras de maior viés satírico da história literária 

– Dom Quixote – tenha recebido a aprovação da Inquisição sem nenhum tipo de 

resistência. É possível que a comicidade que perpassa a narrativa tenha despistado, por 

assim dizer, os leitores do seu viés satírico. Como mencionamos na definição de paródia, 

há 3 níveis em que ela ocorre, o que é facilmente verificável na obra de Cervantes. 

Primeiro, em Dom Quixote – e aqui, especificamente, estamos pensando no episódio dos 

duques – encontramos a paródia não somente aos livros de cavalaria, mas é possível 

pensar numa paródia em relação às preceptivas que circulavam ao evidenciar o 

comportamento dos duques. Segundo, a obra parodia a vida social, através da sátira aos 

protocolos de Corte e, por último, a paródia parte de um texto definido; apesar de dom 

Quixote se referir a vários cavaleiros, o seu modelo por excelência é o já mencionado 

Amadis de Gaula. 

Na Espanha, o gênero tornou-se popular por intermédio das duas primeiras 

novelas ali surgidas – o Libro del Caballero Zifar e a primeira versão do Amadís de 

Gaula. Em Cervantes: la figura en el tapiz, o crítico Jorge García Lopez afirma:  

Al fin y al cabo, el Quijote es una parodia burlesca del mundo caballeresco y, en 

nuestra perspectiva, el desarollo de un relato anterior que escribió como 
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narración corta, como novelita italiana de ambientación romanceril. De hecho, 

podemos pensar en el Quijote como un libro de caballerías (GARCÍA LOPEZ, 

2015, p.169) 

 As principais características dos livros de cavalaria seriam: 1) tempo e espaço 

míticos; 2) narradores distantes dos acontecimentos; 3) narrativas extensas, divididas em 

longos capítulos, introduzidas por subtítulos que sintetizavam o conteúdo a ser narrado; 

4) proeminência dos acontecimentos e não do personagem; 5) amor idealizado do 

cavaleiro por sua dama; 6) presença de temas ligados às lutas entre cristãos e muçulmanos 

durante as Cruzadas; 7) relatos fantásticos em meio às narrativas e 8) marcas de oralidade.  

 Ao longo do Quixote, Cervantes subverte tais procedimentos. Em relação ao 

tempo e ao espaço, a narrativa se passa em um ambiente bastante concreto – a Espanha 

do século XVII. O narrador de Cervantes mantém uma distância relativa do leitor, mas, 

ao contrário dos narradores dos romances de cavalaria, se intromete no texto, suscitando 

discussões, até mesmo, sobre temas ligados à arte da narrativa – o que hoje 

denominaríamos como autorreferencialidade. Além da extensão, no Quixote, as aventuras 

se multiplicam, como nas novelas de cavalaria originais. Em relação ao lugar do 

protagonista, este passa a ser, de fato, o personagem principal e não mais os 

acontecimentos. O amor idealizado, existente na relação platônica entre dom Quixote e 

Dulcineia, sofre um forte abalo a partir do capítulo X da segunda parte da obra, pois o 

cavaleiro resiste em crer na farsa de Sancho, de que aquela aldeã fosse a sua amada. O 

narrador – Cide Hamete Benengeli – se diz moro, além de haver no texto o relato de lutas 

entre cristãos e muçulmanos, como, por exemplo, no episódio do Capitão Cativo (entre 

os capítulos XXXVI e XLII da primeira parte).  

O relato fantástico ocorre e o momento alto dele no Quixote é a aventura na cova 

de Montesinos. Somos advertidos pelo narrador de que tudo se passa na mente do 

cavaleiro e, por fim, as marcas de oralidade tornam-se nítidas ao contrastarmos as falas 

de dom Quixote e Sancho. Na segunda parte da narrativa, como nota Maria Augusta 

Vieira, “O Dom Quixote da segunda parte, mais do que o da primeira, dialoga, disserta e 

principalmente dá conselhos, ou seja, sua vida se traduz mais em palavras do que em 

obras” (VIERA, 1998, p.78). Com isso, o dispositivo da ação é abalado.  

Na primeira parte do Quixote, ao incluir a histórias intercaladas, Cervantes estiliza 

outras práticas letradas também em voga e, como exemplos, gostaríamos de chamar a 

atenção para dois outros casos, além da estilização das formas discursivas dos romances 
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de cavalaria: o primeiro é o caso da estilização do gênero pastoril, com o episódio da 

pastora Marcela que, ao contrário das demais pastoras e personagens dos livros de 

pastores, não se apaixona e opta por se recusar a casar. Segundo Riley: 

Como muchas narraciones pastoriles, se centra en una cuestión de amor, que en 

este caso es: si uno es amado apasionadamente por alguien, tiene la obligación 

de corresponderle? Marcela responde a esta pregunta, en un despliegue de 

abrumadora elocuencia, con un enfático “No”. Su flerte defensa de los derechos 

inalienables de la mujer la convierte en una de las más interessantes de las 

muchas jóvenes mujeres independientes creadas por Cervantes (RILEY, 1986, 

p.101). 

 O segundo caso é o da estilização do gênero picaresco, com a linhagem de dom 

Quixote. Após narrar a Sancho, no capítulo XXI da primeira parte, o sonho que tivera, 

onde passava por uma corte, após vitórias em combates e era escolhido para desposar 

uma princesa, o cavaleiro se dá conta de um detalhe: não vinha de linhagem aristocrática. 

Àquela altura, dom Quixote encontra a resposta para o seu dilema sem maiores problemas 

– “Porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de linajes en el mundo: unos que 

traen y derivan su decendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo 

ha desecho, y acabado en punta, como pirámide puesta al revés; otros tuvieron principio 

de gente baja y van subiendo de grado en grado, hasta ser grandes señores...”. Como 

observa Maria Augusta Vieira: 

Diante da ascendência desconhecida, provavelmente carregando o peso de “la 

sangre manchada” e da transparência ao se dizer “hijo de azacán” – o que 

equivale a um aguador –, implicitamente, dom Quixote se filia a outra genealogia 

discursiva que carrega um determinado estatuto social, bem distante do universo 

dos livros de cavalaria e da casa real: a genealogia do bastardo Lazarillo de 

Tormes, o pícaro que também foi aguador na cidade de Toledo e que jamais pôde 

ostentar com certeza o nome próprio de seu pai (VIEIRA, 2012, p.162). 

Na segunda parte, a moldura dos romances de cavalaria se mantém. Os 

protagonistas saem em busca de aventuras e, dessa vez, com destino certo – queriam 

chegar a Barcelona. Em meio ao caminho, a partir do capítulo XXX, cavaleiro e escudeiro 

conhecem um casal de duques que, para espanto dos personagens, havia lido a primeira 

parte da obra, como já mencionado, e resolve hospedá-los, com o objetivo de se divertir 

com a dupla, sob o pretexto de homenagens. Ao longo de todo o episódio (capítulos XXX 

ao LVII), Cervantes estiliza as relações sociais do ambiente de Corte. Apesar de se esperar 
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de tal ambiente maior refinamento, o caráter e a conduta dos habitantes do Palácio – 

incluindo-se os duques – não era muito melhor do que, por exemplo, na estalagem de 

Juan Palomeque, na primeira parte, em que dom Quixote imaginava estar num castelo70. 

Ocorre com o episódio dos duques o que notamos em relação à narrativa: a existência de 

uma moldura e, a partir dessa estrutura, a estilização das técnicas de escrita e das relações 

sociais. 

O que entendemos por organização ou disposição textual – ou seja, sua moldura, 

permanece – como o fato de se tratar de uma narrativa de aventuras bastante extensa, a 

sua divisão em capítulos introduzidos por subtítulos explicativos, a presença de temas 

ligados ao universo da cavalaria, apesar do anacronismo, dentre outros. É possível dizer, 

então, que o resultado da apropriação que o escritor espanhol fez das formas discursivas 

presentes nos livros de cavalaria seria, por conseguinte, um livro de cavalaria às avessas, 

por se afirmar como tal no enunciado e negar tais princípios na enunciação. Cervantes 

colocou em xeque os princípios de escritura ou procedimentos artísticos sobre os quais o 

gênero estava assentado. 

3.3.2.2 Quincas Borba e a moldura paródica dos romances de tese: 

 Quando Quincas Borba foi escrito, o gênero literário em voga era o romance 

realista, em cuja narração de costumes “eram expostas as mazelas da vida pública e os 

contrastes da vida íntima” (BOSI, 2012, p.179). Para tanto, os seus autores buscavam as 

“causas naturais (raça, clima, temperamento) ou culturais (meio, educação) que lhes 

reduzem de muito a área de liberdade” (idem). Àquela altura, não estavam tão nítidas as 

diferenças entre as nomenclaturas das escolas realista e naturalista ou de tese, tanto que 

Machado de Assis critica duramente em O Crime do Padre Amaro e em O Primo Basílio, 

o que para ele se tratava de um realismo exacerbado da parte de Eça de Queirós – as 

caricaturas, a vivacidade das descrições de cenas de sensualidade, dentre outras – e que 

hoje compreendemos como sendo características específicas do romance naturalista. 

 Machado de Assis opunha-se com veemência à visão veiculada por esse tipo de 

narrativa; em sua crítica ao romance de Eça de Queirós, ele rotulava esse tipo de romance 

como simples “reprodução fotográfica e servil das coisas mínimas e ignóbeis” (ASSIS, 

2015, p.1207). Na segunda parte nota que, apesar do esforço, a escola realista “não 

                                                           
70Abordaremos de maneira mais aprofundada a questão do meio no próximo capítulo, em que trataremos 
da noção de reescritura nas obras dos dois autores.  
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esgotou todos os aspectos da realidade” (idem). Se considerarmos que desde seu primeiro 

romance Machado de Assis enfatizava a importância do esboço de caracteres, por ser esse 

o caminho que desejava percorrer em sua carreira artística, não estranharemos a sua 

repulsa por Luísa, que, para ele, não passava de um títere, sem nenhum tipo de sentimento. 

 Antes de explicarmos os motivos que nos fazem crer que o romance Quincas 

Borba retome, de maneira paródica, as estruturas enunciativas dos romances de tese, faz-

se necessário que vejamos como tais narrativas podem ser definidas e, em seguida, quais 

eram as suas principais características. Massaud Moisés explica que o romance de tese 

consistia numa: 

...narrativa que veicula uma doutrina, geralmente explícita, tomada de 

empréstimo a uma forma de conhecimento não estético, que o escritor encampa 

e luta por divulgar ou corporificar por meio de uma fabulação que lhe seja 

compatível. O romance, tornado uam espécie de laboratório, objetiva 

demonstrar, experimentar (Zola, Le roman expérimental, 1886), com o seu 

próprio aparelhamento, as teorias que as Ciências, de modo particular, 

consideram universalmente válidas. De onde a tese, nessa categoria de romance, 

emoldurar-se de um halo de objetividade e impessoalidade, não raro antagônico 

à natureza estética das situações romanescas (MOISÉS, 2013, p.417) 

 As principais características desse tipo de narrativa eram: o tratamento científico 

dado à matéria narrada, a experimentação, a verossimilhança, a minúcia descritiva, a 

linguagem direta, a utilização das metáforas biológicas e o narrador onisciente em terceira 

pessoa (FRANCHETTI, 2015, p.23). E o que Machado de Assis faz em Quincas Borba? 

Ele estiliza praticamente todas essas características. Ao longo do romance, as entradas 

enunciativas típicas dos romances de tese aparecem, mas vão sendo contestadas no 

interior da narrativa. Em Quincas Borba e a primazia do senso comum, Jean Pierre 

Chauvin, ao explicar a atuação do narrador, afirma que ele “emprega uma linguagem 

kitsch, como se estivesse a mofar do próprio estilo, numa violenta paródia da prosa bem-

comportada do tempo em que Machado viveu” (CHAUVIN, 2016, p.70). Tiago Seminatti 

também sugere uma atitude crítica da parte de Machado de Assis em relação aos romances 

que circulavam: 

No romance protagonizado por Rubião, a construção do discurso, capaz de 

fornecer um tratamento complexo aos personagens e levantar questionamentos 

acerca do que é narrado, poderia servir como constetação a ficções brasileiras 
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contemporâneas que teriam importado de modo servil sistemas de pensamento 

provenientes do ambiente europeu (SEMINATTI, 2016, p.17) 

 Em primeiro lugar, o tratamento não-científico dado à narrativa por Machado de 

Assis possibilita perceber que ele a utiliza, não para encampar uma tese, mas para 

questionar a suposta cientificidade e as certezas apregoadas pelas principais correntes de 

pensamento de seu tempo. Em relação à experimentação, apesar de poder inventar lugares 

e situações, o romancista opta por narrar situações, tais quais estas poderiam ter ocorrido 

concretamente, além de não se ater às minúcias descritivas, mas à observação do caráter 

dos seus personagens. Como exemplo, poderíamos citar a cena em que Rubião aperta os 

braços de Sofia (cap. XLI); num romance naturalista, teríamos, na sequência, o relato de 

uma cena de assédio; aqui, apesar do desejo, que controla a mente do ex-professor, o 

decoro acaba por controlar a ação. Outro princípio questionado por Machado de Assis era 

o da verossimilhança – e, para tanto, poderíamos citar, no episódio do cocheiro, localizado 

no capítulo CVI, o equívoco de Rubião e a “inverossimilhança da narrativa montada pelo 

leitor” (SERPA, 2003, p.69).  

A narrativa é ziguezagueante, o que questiona a exigência de linearidade 

pretendida pelos principais artífices do gênero. A teoria do filósofo de Barbacena é uma 

sátira às teorias biológicas de Darwin e Curvier e o narrador em terceira pessoa não é tão 

distanciado quanto pretendiam os escritores naturalistas; ao contrário, é intrometido, 

discute com seus leitores, chegando, por vezes, ao nível da ofensa, como no citado 

episódio do cocheiro – “É o que terias visto, se lesses com pausa. Sim, desgraçado, 

adverte bem que era inverossímil...” (ASSIS, 2016, p.249). 

 Quem primeiro sugeriu, de maneira muito sutil, a proximidade entre Quincas 

Borba e os romances de tese foi Helen Caldwell, em 1970, ao notar a admiração que Brás 

Cubas afirmava ter por seu companheiro de escola, Quincas Borba, exatamente por sua 

capacidade descritiva. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo CIX, o 

defunto autor diz: 

Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e empuxar de coisas 

opostas desequilibrava-me; tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba, o Lobo 

Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia, e manda-los de presente a 

Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo; admirava-lhe 

sobretudo o talento de observação com que ele descrevia a gestação e o 

crescimento do vício, das lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da 

lama (ASSIS, 2008, p.210) 
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 Em Machado de Assis – The Brazilian Master and his novels, a crítica 

estadunidense afirma: 

One aspect of his friend Quincas Borba that Braz particularly admired was “his 

talent for observation, the way he described the gestation and growth of vice with 

in his own body and soul, his inner struggles, easy capitulations, and habituation 

to wallowing in the mire”. In other words, what Braz admired was Quinca’s 

Zola-esquestyle of narration (CALDWELL, 1970, p.114). 

 Para Helen Caldwell, portanto, o estilo narrativo de Quincas Borba (personagem) 

era o naturalista, à moda de Zola. O fato de Helen Caldwell ter notado tal semelhança 

reforça a nossa hipótese de que o narrador de Quincas Borba esteja parodiando o estilo 

dos narradores dos romances de tese71. É válido lembrar que, no início do romance que 

leva o seu nome, o filósofo continua com seu estilo, expondo a Rubião, seu discípulo, a 

suposta pertinência de uma doutrina filosófica – o Humanitismo – e o faz de maneira 

bastante convincente, utilizando, como exemplo, a morte de sua avó. 

 Algum tempo depois, em A Razão Cética – Machado de Assis e as questões de 

seu tempo, Kátia Muricy chega a uma suposição parecida, destacando a impossibilidade 

do ideal totalizador de tais romances: 

Bastante crítico em relação às correntes científicas da época e, em especial à 

psiquiatria, Machado de Assis rompe com a medicalização aceita pelo 

naturalismo e pelos setores progressistas da sociedade. Seu romance constitui-se 

então como uma espécie de texto negativo, de escritura de resistência capaz de 

revelar criticamente os objetivos totalizadores da estratégia médica reguladora 

do social ou, no mínimo, a validade de suas pretensões universais (MURICY, 

1988, p.16). 

 João Adolfo Hansen também chama atenção para a postura do escritor diante das 

ideias defendidas pelas principais escolas literárias da segunda metade do século XIX – 

o romantismo e o realismo. Em seu estudo sobre o conto “O imortal”, o crítico diz que 

através de narradores “improváveis ou inconfiáveis” (HANSEN, 2005, 61), Machado de 

Assis “transformando a matéria social de seu tempo, passou a relativizar e a destruir a 

representação fundamentada no pressuposto da adequação entre os signos da linguagem, 

                                                           
71 Em “Quincas Borba e o leitor dissimulado”, Hélio Guimarães, baseando-se em Machado de Assis: Ficção 
e História, de John Gledson, afirma que em Quincas Borba, Machado de Assis inaugura “uma técnica 
narrativa que estabelece com o leitor uma comunicação em dois níveis de significado: um que se ajusta às 
convenções realistas, para uso do leitor comum, e outro que os mais sagazes são desafiados a descobrir, 
que seria o nível oculto do texto” (GUIMARÃES, 2012, p.179).  
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os conceitos da mente e as estruturas da realidade objetiva” (idem). Ao contrário do que 

pensavam a maioria dos escritores, e, antes mesmo de publicar o referido conto, o escritor 

carioca já havia se dado conta da impossibilidade de fidelidade quanto à representação da 

realidade. 

 Um pouco adiante, nesse mesmo texto, o pesquisador afirma que ao escrever “O 

imortal” – ou melhor, reescrevê-lo a partir de um conto anterior, o “Rui de Leão” – 

Machado de Assis estava muito interessado na paródia e no pastiche como gêneros 

literários (idem) e que nesse conto o escritor estilizava textos de cronistas, de jesuítas, a 

ficção indianista e histórica de José de Alencar, dentre outros, e que em todos esses casos 

“a estilização mantém as características originais do estilo romanesco da arte e da vida 

dos românticos, para subordiná-las a outro fim, transformando o sério do ideal num 

pastiche irônico” (idem, p.64). O mesmo pode ser dito em relação ao Quincas Borba e 

aos romances de tese – daí é que não podemos concordar com aqueles que tiveram a 

impressão de que houvera algum retrocesso na escrita machadiana em relação ao romance 

anterior, pelo simples fato de ser narrado em terceira pessoa. 

 O crítico Alexandre Eulálio também observou em Quincas Borba uma inclinação 

paródica em relação aos romances que circularam na época. Em “A estrutura narrativa de 

Quincas Borba”72, Eulálio destaca que com o objetivo de “... superar a simplificação 

mecanicista praticada pelos epígonos do naturalismo...”, a literatura de Machado de Assis 

“... propunha uma muito mais radical e duradoura denúncia contra imposturas e 

mistificações de tempo” (ASSIS, 2015, p.114). Mais à frente, o crítico afirma “... aqui 

aparecem sob a forma de discreta paródia de certos expedientes do romance-folhetim, 

considerado protótipo do gênero por ser a sua forma mais difundida e conter a suma das 

empolgantes convenções do mesmo” (idem, p.115).  

 A sensação que o sexto romance de Machado de Assis provocou na crítica, com 

sua postura irreverente em relação aos romances de tese, durante muitos anos, foi a de 

uma espécie de involução em relação às Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até mesmo 

Massaud Moisés parece ter se desencantado em relação ao Quincas Borba. Pelo menos, 

essa é a impressão que temos por meio da leitura de sua “Nota Preliminar” à edição do 

romance que coordenou em 1967, pela Editora Cultrix. Moisés disse: 

                                                           
72 O texto é a reprodução de uma Conferêcia proferida pelo autor em 1967 e encontra-se no primeiro volume 
da Obra Completa de Machado de Assis, publicada pela Ed. Nova Aguilar, em 2015.  
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Se, de um lado, houve evolução para melhor, no tocante a certos pormenores e 

truques narrativos, de outro, houve o rebaixamento do tom geral, o descontrole 

do domínio da história que se estava contando, o que leva o leitor mais exigente 

a uma sensação decepcionante: quando esperava ascensão, só encontra 

estacionamento, ou, mesmo, regresso em alguns pontos (MOISÉS, 1967, p.7). 

 Após confessar certa decepção com o Quincas Borba, Massaud Moisés reconhece 

a utilização de “pormenores” e “truques narrativos” já presentes no romance anterior. 

Ora, utilizando-nos de uma expressão de Alfredo Bosi, após um “salto qualitativo”73 

como o que conseguira nas Memórias Póstumas, será que Machado de Assis retrocederia 

a técnicas de escrita já superadas? Não é possível adivinharmos a intenção do autor, mas, 

a partir das pistas deixadas no texto, podemos aventar hipóteses – e é exatamente o que 

estamos sugerindo. 

 Em relação ao “rebaixamento do tom geral” mencionado pelo crítico, nos parece 

algo pensado exatamente para aproximar a enunciação daquilo que esperavam os leitores 

ávidos pelo realismo dominante. Moisés também notou, no entanto, que é possível termos 

a impressão de certo descontrole no relato, o que corrobora a hipótese de existir uma 

moldura paródica a que nos referimos e que Machado de Assis estaria questionando a 

forma dos romances de tese – já que os mesmos aspiravam ao controle absoluto da 

narrativa – a partir da forma naturalista. 

3.3.3 A liberdade de imaginação: 

Conforme mencionamos, Jacyntho Lins Brandão e Maria Augusta Vieira 

destacam em seus textos esse traço comum às obras de Luciano, Cervantes e Machado de 

Assis. Comparando a liberdade de imaginação nos textos de Machado de Assis e do 

escritor sírio, Sá Rego afirmou que “Luciano também toma grandes liberdades com a 

verossimilitude e com a veracidade histórica” (REGO, 1989, p.57). Já Hutchinson, 

mencionando a liberdade nos textos de Cervantes, não usa a expressão “liberdade de 

imaginação”, diretamente, mas alude à atitude irreverente que Luciano e Cervantes têm 

em relação à narrativa, apontando a existência de “una resonancia entre los dos escritores 

en suplanteamiento de la ficción en relación con la verdad histórica, la mentira, la 

verosimilitud, etc” (p.247). Mais à frente, Hutchinson afirma: 

                                                           
73 BOSI, Alfredo. “A obra: Continuidades e Rupturas”. In: Machado de Assis. São Paulo: Coleção Folha 
Explica, Publifolha, 2002, p.26. 
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Sería una pérdida de tiempo traer ejemplos de lo que todos sabemos: que a lo 

largo del Quijote y también enpasajes del Persiles y el Casamiento-Coloquio, 

los narradores y personajes juegan desde la ficción con los desdibujados límites 

de la verdad histórica, la invención, la verosimilitud, las verdades y mentiras de 

la ficción poética, etc. Erasmo, Moro y Rabelais se entusiasmaron con esta 

paradoja lucianesca, y no veo por qué no reconocer lo mismo en Cervantes, quien 

hizo suyo este terreno – y siempre con sonrisa, una sonrisa quase-lucianesca tal 

vez (HUTCHINSON, 2005, p.253) 

Luciano, Cervantes e Machado de Assis, ao parodiarem registros literários, como 

vimos, deram liberdade à imaginação, relatando não somente o que poderia ser, mas até 

mesmo, o impossível, desprendendo-se dos laços da verossimilhança, invertendo a ordem 

usual das sequências narrativas, permitindo que seus personagens infringissem princípios 

como o do decoro, se aproximassem do fantástico, beirassem o grotesco, dentre outras 

concessões. Sem nos estendermos demasiadamente em exemplos, citemos dois acerca da 

aproximação do fantástico.  

No caso do episódio dos duques, no Quixote, há dois momentos em que a 

liberdade de imaginação se destaca de maneira veemente: o episódio do voo sobre o 

Clavilenho (XLI) e quando o cavaleiro se imagina vítima de encantamentos ao ser atacado 

por gatos (XLVI). Em Quincas Borba, há que mencionar o momento em que Rubião 

imagina que o espírito do filósofo estivesse no cachorro (capítulo LXXIX). A respeito do 

escritor sírio, Sá Rego escreveu “para Luciano a poesia – isto é, a poiesis, a criação 

artística – é o reino da imaginação, da ficção, e que a obra de arte deve ser julgada com 

critérios outros que o da verossimilhança que regula a produção do historiador” (REGO, 

1989, p.59). 

3.3.4 O caráter ambíguo e não moralizante: 

Sobre as narrativas de Luciano, Sá Rego diz que nelas “coexistem a seriedade e a 

comicidade, sem que nenhuma destas assuma preponderância, sem que o elemento 

satírico sirva apenas como um meio para a afirmação de uma verdade moral indiscutível” 

(REGO, 1989, p.60). Mais à frente, ele afirma que “não pregar valores morais unívocos 

absolutos não significa para Luciano amoralismo” (idem, p.61), ou seja, Luciano aborda 

assuntos sérios de maneira cômica em seus textos e vice-versa, além de não se posicionar 

a favor de nenhuma corrente filosófica – aspectos bastante mencionados nos textos de 

Cervantes e de Machado de Assis. 
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E não é somente em relação ao comportamento de seus personagens que Luciano 

parece se abster de uma posição definida, mas, também, em relação ao gênero textual. 

Jacyntho Lins Brandão lembra que “a visão de Luciano não envolve nenhum juízo moral 

concernente à superioridade da verdade sobre o psêudos. Trata-se de discursos diferentes, 

mas que têm, ambos, sua finalidade própria” (BRANDÃO, 2005. p. 60). Para Luciano, 

portanto, o gênero épico ou o historiográfico não eram melhores ou mais confiáveis que 

o relato de ficção; trata-se, apenas, de registros diversos. Luciano obtinha o efeito de 

ambiguidade, portanto, não apenas pela mescla de seriedade e comicidade, mas de 

diferentes registros, como Cervantes e Machado de Assis o fizeram. 

Quando nos detivemos no estudo do uso sistemático da paródia, vimos que ao 

escrever o Quixote, o escritor espanhol incorporou ao seu texto a estruturação dos 

romances de cavalaria, adapatando-a aos seus propósitos, além de estilizar outros gêneros, 

o que nos levou à constatação de que existem diversas paródias dentro de uma moldura 

paródica principal. Ao longo da narrativa, no entanto, Cervantes foi desconstruindo os 

aparatos mais característicos do gênero. Sobre a referência paródica na narrativa 

cervantina, Maria Augusta Vieira observou que “as novelas de cavalaria estão na raiz de 

sua invenção, mas não para aproximá-las da realidade e sim para distanciá-las, 

subvertendo o gênero, de forma que a criação se imponha sobre seu modelo (VIEIRA, 

1998, p.110). Ou seja, o Quixote aparenta ser uma novela de cavalaria, sem sê-lo. 

Machado de Assis parece fazer o mesmo em Quincas Borba. Temos a impressão 

de que a obra parodia a forma discursiva dos romances de tese, subvertendo todas as suas 

características. Em vez de defender ou afirmar algo, o que o narrador faz o temo todo é 

semear dúvidas em seus leitores, aprofundando a ambiguidade da narrativa. Tratando da 

ambiguidade em Luciano, Hutchinson afirma “El caso es que Luciano, aunque no se 

identifica del todo con ninguna tendencia filosófica e incluso es capaz de meterse con los 

cínicos” (p.247). Mesmo que se refira apenas a Luciano, por tratar em seu artigo das 

relações entre os dois escritores, podemos justapor o mesmo pensamento em relação a 

Cervantes, que também não se identificava diretamente com nenhuma corrente de 

pensamento filosófico ou religioso, mesclando várias ideias, com o objetivo evitar 

julgamentos; nas palavras de Canavaggio “Demolidor sutil dos valores estabelecidos, 

Cervantes dessacraliza todos os conformismos” (CANAVAGGIO, 2005, p.18). 

Machado de Assis não era moralista, nem amoralista. Alfredo Bosi classifica o 

moralismo do escritor carioca como “motejador” (BOSI, 2006, p.23). O narrador 
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distanciado de Quincas Borba nos permite entrever as reais intenções dos personagens e 

ao final do livro, deixa o juízo de valor acerca do comportamento de Sofia para o leitor. 

Sobre o viés não-moralizante em Cervantes e em Machado de Assis, vimos, ao 

discorrermos sobre a sátira que os dois escritores tinham o objetivo de suspender, por 

meio de seus textos, qualquer tipo de pretensão a verdades absolutas e a um único modo 

de narrar. 

3.3.5 O ponto de vista distanciado do Katascopos: 

 O Katascopos ou ponto de vista distanciado refere-se ao relativo afastamento do 

narrador e/ou do autor da cena narrativa. Sá Rego explica, porém, que não foi Luciano 

quem o inventou e que tal técnica não “se limita exclusivamente à sua obra” (REGO, 

1989, p.63). A seguir, ele explica que tal separação se dá em três níveis: 

[...] no primeiro deles, vemos um narrador que, presente no texto, vê o mundo 

do alto; no segundo, um narrador que, ausente, é mero observador de suas 

personagens; e, no terceiro, temos um narrador que, embora presente no texto, 

não deixa identificar-se a sua visão de mundo (REGO, 1989, p.63,64) 

 O motivo da viagem aérea como figura desse narrador ora presente, ora distante 

do texto, que vê o mundo do alto, aparece no episódio do voo do Clavilenho, no capítulo 

XLI da segunda parte do Quixote e durante a narrativa da festa promovida pelo casal 

Palha, em Quincas Borba. É bastante clara a presença do Katascopos em Cervantes. 

Comparando o voo sobre o Clavilenho ao Icaromenipo, de Luciano, Hutchinon destaca 

“el viaje aéreo por las regiones del cielo, y la vista de la tierra desde lejos” 

(HUTCHINSON, 2005, p.254).  

Movidos por um insaciável desejo de rir, os duques engendram a aventura sobre 

o Clavilenho. Nela, dom Quixote e Sancho teriam que livrar a condessa Trifaldi, vítima 

do encantamento do mago Malambruno. O cavaleiro aceita imediatamente o desafio, 

reconhecendo nele uma oportunidade para demonstrar o seu valor; Sancho se nega, mas 

o duque intervém: se ele se recusasse, não conseguiria o tão sonhado governo da ínsula. 

Ardilosamente, o duque enreda os dois personagens em duas burlas, mantendo-os mais 

tempo em seu palácio; nesse sentido, a aventura sobre o Clavilenho é fundamental para 

compreendermos o episódio da Baratária. 

 Enquanto creem cavalgar livremente pelos ares, dom Quixote e Sancho 

permanecem imóveis, sendo soprados por foles e queimados com estopas, o que cria a 
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sensação de que estão voando. Ao longo da suposta viagem, cavaleiro e escudeiro 

conversam, descrevendo de maneira bastante verossímil as sensações provocadas pelos 

artifícios. Os duques assistem a tudo e a aventura termina quando “por la cola de 

Clavileño le pegaron fuego unas estopas, y al punto, por estar el caballo lleno de cohetes 

tronadores, voló por los aires con extraño ruido y dio con don Quijote y con Sancho Panza 

en el suelo medio chamuscados” (CERVANTES, 2004, p.861). Aqui, vemos o narrador 

ausente, como mero espectador de seus personagens. 

 Em Quincas Borba, o narrador distanciado relata, em meio à festa oferecida por 

Cristiano Palha (entre os capítulos XXXIV e XLII), o momento em que Rubião se 

aproxima da esposa do amigo, declarando o seu amor de maneira piegas, desejando subir 

à Lua com Sofia, comparando os olhos dela às estrelas. Ao ser advertido pela esposa do 

amigo quanto à possibilidade de serem vistos, Rubião volta a si, mas diz – “... só lhe pedia 

uma coisa, duas coisas: a primeira é que não esquecesse aqueles dez minutos sublimes; a 

segunda é que, todas as noites, às dez horas, fitasse o Cruzeiro, ele o fitaria também, e os 

pensamentos de ambos iriam achar-se ali juntos, íntimos, entre Deus e os homens” 

(ASSIS, 2008, p.97).  

O narrador parece sugerir o tema, de maneira bastante sarcástica, em outros 

momentos do episódio – “A lua era magnífica...” (idem, p.94) e “Em cima, as estrelas 

pareciam rir daquela situação inextricável. Vá que a lua os visse! A lua não sabe 

escarnecer...” (idem, p.96); nessa última, inclusive, o narrador, com seu riso contido, 

relativiza a situação constrangedora na qual se encontravam Rubião e Sofia, agindo como 

observador de seus personagens. No último parágrafo do romance, o tema ressurge e o 

narrador não nos deixa entrever qual seja a sua posição ou visão de mundo – “Eia!, chora 

os dous recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te! É a mesma cousa. O 

Cruzeiro, 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, 325). 

Sá Rego, no entanto, chama a atenção para a diferença entre a subida de Rubião à 

Lua e a de Menipo. Enquanto o personagem de Luciano gozava do ponto de vista 

distanciado e privilegiado e pode constatar a nulidade da condição humana, Rubião “não 

via cá embaixo mais que as felicidades perenes, chovidas sobre ele, desde o berço” (apud, 

p.182), ou seja, Rubião via somente em parte, já que, conforme citamos, a esposa do 

amigo nunca quis subir com ele à Lua. 
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A oscilação entre a aproximação e o distanciamento do narrador em relação à cena 

narrativa é provocada pelo uso do discurso indireto livre. A nomenclatura é nova; 

portanto, nem Cervantes, nem Machado de Assis o fizeram conscientes desta 

classificação, mas ambos se valeram da técnica. O discurso indireto livre é aquele em que 

podemos vislumbrar, ainda que misturados, a fala do narrador e os pensamentos dos 

personagens. É uma técnica pautada pela mistura, também. No caso de Dom Quixote, 

Edward Riley defende que as mudanças de perspectivas, como no encontro entre o 

cavaleiro e a suposta Dulcineia configuram antecipações do uso do discurso indireto livre 

nos textos de Cervantes74. Em Quincas Borba, a utilização da técnica perpassa o romance, 

com demonstra Seminatti, o que nos permite perceber os diferentes pontos de vista em 

relação ao processo de loucura e espoliação de Rubião “sem que o narrador precise adotar 

um tom de julgamento moralista” (SEMINATTI, 2016, p.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 RILEY, Edward. “Anticipaciones en el Quijote del estilo indirecto libre”. 
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CAPÍTULO 4 

REESCRITURA EM CERVANTES E EM MACHADO DE ASSIS 

 

Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas 

do mundo. É assunto gasto; e se não tens força, nem 

originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te 

cales e te retires (A Igreja do Diabo, Machado de Assis) 

No capítulo anterior, examinamos a ocorrência em Quincas Borba de 

procedimentos de escrita similares aos que Cervantes empregou em Dom Quixote, 

adaptando-o aos seus fins. Nesse capítulo, pretendemos discutir os efeitos da aplicação 

de outro método utilizado pelo autor espanhol, verificável em Machado de Assis – o da 

reescritura. Evidentemente, nem um dos dois autores o enuncia de forma clara, mas a 

partir do cotejo entre algumas das situações narrativas e de temas recorrentes em seus 

textos, é possível observar a utilização desse recurso. Ao reelaborar situações narrativas 

e aprofundar temas já esboçados e trabalhados, Cervantes e Machado de Assis 

demonstraram um agudo senso crítico acerca de seus textos.  

4.1 Hipótese de Reescritura: 

Publicado originalmente na Gazeta de Notícias, em 12 de fevereiro de 1883, e 

integrado à coletânea de contos Histórias Sem Data, de 1884, o conto “A Igreja do Diabo” 

narra a conversa entre Deus e o Diabo, quando o último, cansado de sua desorganização, 

resolve fundar uma igreja, com direito a missas, sacerdotes e todas as liturgias a que teria 

direito. Ainda no início da conversa, o Senhor repreende o Diabo após ele relativizar as 

virtudes e os pilares da fé cristã, afirmando que o que ele supostamente notava já estava 

dito e que o interessante não era aquilo que ele dizia, mas como dizia; ou, para utilizarmos 

os termos de Machado de Assis, o Diabo carecia de “força e originalidade para renovar 

assunto gasto”. Ao colocar nos lábios do Senhor (personagem do conto) tal observação, 

temos a impressão de que o autor – ou a sua persona literária – visava, de certa forma, 

chamar a atenção para o trabalho do escritor. O assunto até poderia ser o mesmo, desde 

que lhe fosse dado um tratamento diferente do usual.  
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 E foi o que Cervantes e Machado de Assis fizeram em suas obras: de forma 

criativa75, reelaboraram motivos literários e situações narrativas e modificaram as 

técnicas de escrita, de maneira a ampliar e redimensionar os assuntos e as perspectivas na 

abordagem dos mesmos. Veremos que, ao deixarem de lado as explicações para algumas 

das situações que surgem na trama ou os desfechos felizes, em que tudo se harmonizava, 

Cervantes e Machado de Assis abalaram concepções absolutas acerca da narrativa e de 

vários outros assuntos, promovendo a abertura dos sentidos que o texto poderia ter, por 

assim dizer, além de delegar ao leitor a tarefa de chegar às suas próprias conclusões. Não 

podemos afirmar, de modo enfático, que Machado de Assis tenha observado esse recurso 

direta e exclusivamente em Cervantes, mas, aproximando-os, verificamos que ambos se 

valem desse artifício (além dos outros a que já nos referimos) de maneira bastante similar, 

despertando a atenção do leitor para a construção da narrativa. 

 Apesar da semelhança em relação ao recurso da reelaboração da escrita, Cervantes 

e Machado de Assis o fizeram de maneira distinta: ambos reescreveram a partir da própria 

obra, mas, enquanto Cervantes, no caso que analisamos, o faz em relação ao próprio 

Quixote, ou seja, reinventa motivos e situações presentes na primeira parte da obra, 

publicada em 1605, Machado de Assis o faz, em Quincas Borba, a partir do romance A 

mão e a luva, publicado dezessete anos antes. Em outras palavras: enquanto Cervantes 

estrutura a segunda parte de sua obra a partir de uma ligação interna, baseando-se na 

própria obra, Machado de Assis se apoia em outro texto de sua lavra. Vejamos o que diz 

Maria Augusta Vieira acerca desse movimento na obra de Cervantes: 

Essa discórdia entre os projetos do personagem e do autor ganha nova dimensão 

quando, além do diálogo intertextual entre a obra e as novelas de cavalaria (para 

não falar dos demais gêneros literários que complementam essa relação), é 

introduzido um procedimento autodevorador, fazendo com que o texto chegue a 

parodiar-se a si próprio. Ou seja, se as novelas de cavalaria mantêm uma relação 

intertextual com a primeira parte da obra, na segunda parte se trava uma relação 

autotextual com a primeira, de forma que a primeira parte desempenha na 

                                                           
75 Optamos pelo adjetivo “criativa” ao aproximar a escrita de Cervantes e de Machado de Assis porque na 
época do autor espanhol, os autores escreviam segundo o que ditavam as poéticas e retóricas. A 
“originalidade”, por assim dizer, de um artista, era medida pela capacidade de escrever algo diferente, com 
base nos padrões estabelecidos pelas preceptivas. A concepção de originalidade, como novidade, é bem 
familiar a uma concepção romântica da arte em geral. Em sua apresentação da segunda parte de Dom 
Quixote, publicada pela Editora 34, Maria Augusta Vieira explica que “As noções atuais de originalidade 
e imitação literária não coincidem com as que imperavam nos séculos XVI e XVII, em que a imitação de 
obras de outros autores era prática corriqueira e recorrente, capaz de proporcionar diálogos implícitos e 
muitas vezes burlescos sobre as formas de composição” (VIEIRA, 2007, p. 13). 
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segunda o papel que as novelas de cavalaria assumiram no início (VIEIRA, 

1998, p. 110) 

 A nossa hipótese é a de que Cervantes reescreve as situações narrativas do 

episódio dos duques, na segunda parte, a partir de um trecho que se encontra dentro do 

próprio Quixote, que é o da última estada do cavaleiro e do escudeiro na estalagem de 

Juan Palomeque. É preciso notar, no entanto, que apesar da autotextualidade em relação 

às duas partes do Quixote, Cervantes também escreveu a partir de temas presentes em 

outros de seus trabalhos. Como exemplo, podemos citar o caso do episódio intercalado 

da pastora Marcela e de Grisóstomo, na primeira parte do Quixote, onde Cervantes 

reelabora as coordenadas do gênero pastoril, já experimentado em outro momento. Sua 

primeira obra – La Galatea – é de 1585; nela, temos a disputa dos pastores Elício e Erastro 

pelo amor da pastora Galatea. A jovem opta por sua liberdade, desdenhando e recusando 

o amor de seus pretendentes, como o fez Marcela em relação a Grisóstomo. 

 Cervantes, portanto, inverteu e parodiou o seu próprio texto, além da Diana de 

Jorge de Montemayor, obra que havia feito tanto sucesso na época, enquanto Machado 

de Assis, em Quincas Borba, aproveita motivos e situações muito parecidas com as que 

criou em A mão e a luva. Como temos dito, os motivos reaparecem: no castelo dos duques, 

o fundamento para as aventuras é a burla para com Dom Quixote e Sancho. No caso dos 

romances de Machado de Assis é a ambição desmedida e o anseio pela ascensão social 

que instiga os personagens a agirem como o fazem. O que de fato se altera, temos 

procurado demonstrar, é o modo como as situações são narradas, ou seja, os processos 

enunciativos.  

4.2 Reescritura em Cervantes: 

 Os críticos que se debruçam sobre a obra de Cervantes têm estudado e chamado a 

atenção para diversas técnicas enunciativas utilizadas pelo autor espanhol, com o fim de 

compreender o que o levou a escrever da maneira como escreveu e verificar o alcance e 

a repercussão de seus textos em outras obras, não somente nas que foram produzidas na 

Espanha, mas em outras, ao redor do globo, por onde têm chegado as aventuras do 

cavaleiro e de seu escudeiro. No último capítulo vimos, de maneira sucinta, o quanto 

Cervantes pode ter sido influenciado por Luciano de Samósata, sobretudo devido à 

liberdade com que narra e ao fato de ter se desprendido das amarras das preceptivas 
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poéticas, sobretudo a de Aristóteles, ou melhor, como se serve delas e ao mesmo tempo 

joga com elas, produzindo em seus relatos uma verossimilhança muito particular.  

 Além da paródia e da sátira menipeia, é possível observar que Cervantes se valeu 

da reescritura de situações e de temas já presentes em sua obra, tendo como objetivo o 

aprimoramento de seus próprios textos, propiciando maior coerência e coesão aos 

mesmos. Ainda que no Prólogo da segunda parte do Quixote o autor nos lembre que se 

trata do mesmo personagem e que “esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es 

cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a don 

Quijote dilatado” (CERVANTES, 2004, p.546) são muitas as diferenças entre a primeira 

e a segunda parte do Quixote. De modo geral, na primeira parte, Dom Quixote e Sancho 

“andam buscando vagas aventuras sem nenhum propósito definido” (VIEIRA, 1998, 

p.87), enquanto que na segunda parte saem “com metas estabelecidas” (idem). Além 

disso, mudam em relação ao ambiente que frequentam, deixando o “espaço aberto dos 

campos e caminhos” e dirigem-se a espaços mais internos, como “casas de pessoas com 

as quais vão se deparando, hospedagens, palácios e algo semelhante aos salões, durante a 

estada na cidade de Barcelona” (idem). Outra diferença essencial entre as duas partes é o 

fato de que na segunda não há histórias intercaladas.  

 Todas as diferenças mencionadas induzem à observação e constatação da prática 

da reescritura como método de aprimoramento da narrativa. Cervantes não muda a 

história; continua narrando as aventuras do cavaleiro e do escudeiro. A maior parte dos 

motivos narrativos da primeira parte ressurgem na segunda; o que muda é o fato de que 

as situações são reelaboradas de maneira a permitir maior abertura em relação à 

compreensão do texto e mudanças de perspectiva, sem comprometer a unidade da 

narrativa. De acordo com o crítico Jorge García López: 

Cervantes reescribe continuamente sus historias, añadiendo, quitando o 

alterando escenas, puliendo y limando; escribe relatos cortos, pero no muchos, a 

diferencia de la larga ristra de relatos propia de escritores italianos, que 

publicaban “trescientas novelas” de una sentada. Se centra tan solo en 

aproximadamente una docena, pero que reescribe continuamente. Y es que es el 

principal y más duro crítico de sí mismo: está siempre descontento. Y esto tiene 

que ver con otro rasgo de su personalidad artística: el perfeccionismo hasta la 

médula. En el arranque del primer Quijote dicta sentencia contra su Galatea; 

incluso después del éxito de 1605, muestra su desilusión por el resultado 

obtenido y escribe un segundo Quijote cambiando la estructura de la obra e 
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incluso el carácter de los personajes, nada menos. Este último rasgo revela otro 

perfil de su carácter literario: la reflexión (LÓPEZ, 2015, p.17,18).   

 Seria isso o que Cervantes estaria buscando ao reescrever situações narrativas? 

Não é possível saber, exatamente, porque boa parte das suas convicções sobre a escrita 

encontram-se em seus textos, diluídas entre as falas de seus personagens, mas é possível 

supor que ele estivesse propondo, após refletir sobre alguns dos dispositivos literários por 

ele deixados de lado, um novo estilo, menos diversificado e mais centrado na análise das 

ações e motivações de seus personagens; para Maria Augusta Vieira “É como se na 

segunda parte Cervantes tivesse adotado um novo caminho narrativo que substitui a 

perspectiva horizontal, encarregada de multiplicar as possibilidades narrativas, pela 

perspectiva vertical, que aprofunda as relações entre personagem e ação” (VIEIRA, 1998, 

p.80). Um desses dispositivos abandonados foi o da inserção das histórias intercaladas, 

citado há pouco. Sobre essa questão, faz-se necessário citar o que narrador diz no início 

do capítulo XLIV da segunda parte: 

Dicen que en el propio original de esta historia se lee que llegando Cide Hamete 

a escribir este capítulo no le tradujo su intérprete como el había escrito, que fue 

un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo por haber tomado entre manos 

una historia tan seca y tan limitada como esta de don Quijote, por parecerle que 

siempre había de hablar de él y de Sancho, sin osar extenderse a otras 

digressiones y episodios más graves y más entretenidos; y decía que el ir siempre 

atenido el entendimiento, la mano y la pluma a escribir de un solo sujeto y hablar 

por las bocas de pocas personas era un trabajo incomportable, cuyo fruto no 

redundaba en el de su autor, y que por huir de este inconveniente había usado en 

la primera parte del artificio de algunas novelas, como fueron la del Curioso 

impertinente y la del Capitán Cautivo, que están como separadas de la historia, 

puesto que las demás que allí se cuentan son casos sucedidos al mismo don 

Quijote, que no podían dejar de escribirse. También pensó, como él dice, que 

muchos, llevados de la atención que piden las hazañas de don Quijote, no la 

darían a las novelas, y pasarían por ellas o con priesa o con enfado, sin advertir 

la gala y artificio que en sí contienen, el cual se mostrara bien al descubierto, 

cuando por sí solas, sin arrimarse a las locuras de don Quijote ni a las sandeces 

de Sancho, salieron a luz. Y, así, en esta segunda parte no quiso injerir novelas 

sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los 

mismos sucesos que la verdad ofrece, y aún éstos limitadamente y con solas las 

palavras que bastan a declararlos;y pues se contiene y cierra en los estrechos 

límites de la narración, teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para 

tratar del universo todo, pide no se desprecie su trabajo, y se le den alabanzas, 
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no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir (CERVANTES, 2004, 

p.877, 878)       

Além de excluir as histórias intercaladas, Cervantes, por meio de seu narrador, 

insere uma importante reflexão acerca da construção de seu texto, afirmando que as 

histórias intercaladas poderiam distrair os seus leitores do eixo principal da narrativa – as 

aventuras do cavaleiro e do escudeiro. Apesar de afirmar considerar-se hábil para tratar 

de qualquer assunto no universo, o narrador opta por deixar de lado temas que pudessem 

comprometer, em alguma medida, a unidade do texto. Para o crítico britânico E. C. Riley, 

Cervantes deixa claro que “los episodios tienen que surgir de los sucesos de la acción 

principal, aunque también deban parecer separados de ésta y deban tener una extensión 

limitada y adecuada” (RILEY, 1981, p.197). De acordo com Antonio Rey Hayas: 

se trata de una autocensura cervantina, de una autocrítica puramente personal, 

de una decisión y un esfuerzo individuales, realizados con voluntad férrea, no ya 

en contra de las tendencias dominantes en su época, sino incluso en contra de 

sus propias inclinaciones personales, que le llevaban a «tratar del universo todo», 

como él mismo dice, y no a «escribir de un solo sujeto» (REY HAZAS, 2006, 

p.187)  

Na primeira parte, temos 6 histórias intercaladas ao total, sendo 4 episódios e 2 

novelas. Os episódios são: 1) o da pastora Marcela e Grisóstomo, 2) o de Cardênio, 

Lucinda, dom Fernando e Doroteia que se reencontram na hospedaria, 3) o do Ouvidor, 

seu irmão, dona Clara e dom Luís e 4) o de Leandra e dom Vicente de la Rosa. As novelas 

intercaladas são as do Curioso Impertinente (capítulos XXXIII ao XXXV), lida pelo 

padre e a do Capitão Cativo (capítulos XXXIX ao XLI)76. Na segunda parte há episódios 

secundários que se mantém ligados ao fio narrativo das aventuras do cavaleiro e 

escudeiro, mas acontecem em menor número. Nestes, em geral, dom Quixote e Sancho 

Pança continuam sendo protagonistas, ao contrário do que se dava na estalagem, por 

exemplo, em que algumas das histórias não possuíam, sequer, ligação com as suas 

aventuras. A diferença entre os episódios e as novelas decorre do fato de se poder ler as 

novelas de maneira independente do relato de dom Quixote e Sancho Pança. 

Cervantes manteve a base de seu texto, ou seja, as aventuras de Dom Quixote e 

Sancho, mas mudou as técnicas narrativas. Para ilustrar esta estratégia, compararemos 

procedimentos narrativos, situações e ações dos personagens dentro de espaços centrais 

                                                           
76 REY HAZAS, 2006, p.188. 
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para a obra – na primeira parte, a terceira estada na estalagem de Juan Palomeque 

(capítulos XXIX ao XLVI) e na segunda, o palácio dos duques (capítulos XXX ao LVII). 

Como veremos, esses ambientes podem ser considerados como os principais na 

construção do texto, já que é neles que as aventuras do cavaleiro e de seu escudeiro se 

estendem por mais tempo, ocupando boa parte da obra. Ambientes diametralmente 

opostos – uma simples estalagem e um palácio – são aproximados e comparados por meio 

da loucura do cavaleiro e das burlas de uma aristocracia ociosa, ansiosa por diversão. 

Em seu ensaio Machado de La Mancha, o escritor Carlos Fuentes também aponta 

para o paralelismo existente entre a estalagem e o castelo dos duques, a que temos nos 

referido, destacando o choque sofrido pelo cavaleiro ao chegar ao palácio. Para Fuentes, 

o cavaleiro precisava do ambiente rústico da estalagem, pois, ao se deparar com um 

autêntico meio aristocrático, ele já não conseguia mais ajustar os fatos à sua imaginação 

cavaleiresca: 

Y en Don Quijote, el tono de la novela cambia radicalmente cuando el 

protagonista y Sancho Panza visitan a los Duques y éstos les ofrecen, en la 

realidad, lo que don Quijote, antes, sólo poseía en la imaginación. El castillo es 

castillo, pero don Quijote necesitaba que el castillo fuese, primero, venta. 

Privado de su imaginación, se convierte realmente en Caballero de la Triste 

Figura; se encamina, fatalmente, a la muerte: “en los nidos de antaño no hay 

pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy 

agora... Alonso Quijano el Bueno (FUENTES, 2001, p.27) 

4.2.1 Da estalagem ao palácio: 

 A última estada na estalagem de Juan Palomeque ocupa longos 17 capítulos na 

primeira parte da obra; é nela que, após o banquete em que todos estavam reunidos, dom 

Quixote profere o famoso discurso das armas e das letras. Além disso, na estalagem 

acontecem os reencontros de Cardênio e Lucinda, dom Fernando e Doroteia, do Ouvidor 

e sua filha Clara e de Dom Luís. O ambiente é extremamente rudimentar – uma estalagem 

pela qual o cavaleiro e o escudeiro passaram após o enterro de Grisóstomo e para lá 

voltaram após a aventura na Serra Morena. No final do capítulo XV, dom Quixote e 

Sancho avistaram a hospedaria e se desentenderam porque enquanto para o cavaleiro se 

tratava de um castelo, o escudeiro via uma simples estalagem – “a pesar de suyo e y gusto 

de don Quijote había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino 
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castillo; y tanto duró la porfía, que tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a ella, en la cual 

Sancho entró, sin más averiguación, con toda su recua” (CERVANTES, 2004, p.137).   

 Como sabemos, demoraria mais um pouco para que Sancho Pança aderisse às 

loucuras de seu amo, entrevendo a possiblidade de ludibriá-lo. Nos primeiros capítulos, 

o escudeiro, extremamente pragmático, ainda tentava convencer o amo de seus desvarios. 

O cavaleiro, como vimos, estava convicto de que a hospedaria era, na verdade, um 

castelo; ainda estamos, nesse momento, no auge dos desatinos de dom Quixote, em que 

ele interpretava todos os acontecimentos à luz dos princípios da cavalaria andante, já 

obsoleta àquela altura. No capítulo XLVI, em companhia de Cardênio, dom Fernando, 

Doroteia, Lucinda, dentre outros, o padre e o barbeiro traçam a estratégia que traria dom 

Quixote de volta ao povoado. Disfarçando-se de fantasmas, o padre e o barbeiro amarram 

as mãos e os pés do cavaleiro, encerrando-o em uma jaula; apesar disso, o barbeiro 

pronuncia uma espécie de profecia fantasiosa, em que o cavaleiro compreende que se 

casará com Dulcineia e que conseguiria recompensar Sancho por seus serviços. Assim 

como o padre e o barbeiro contaram com a ajuda dos hóspedes de Juan Palomeque para 

engendrar o artifício que traria o cavaleiro de volta à sua vila natal, na segunda parte eles 

receberiam a ajuda de Sansão Carrasco, que derrota dom Quixote, disfarçado de Cavaleiro 

da Branca Lua. 

 A partir dessas breves considerações a respeito dos fatos ocorridos na hospedaria, 

é possível verificar a existência de outros paralelismos com o castelo. Como mencionado, 

há um momento na estalagem em que todos se reúnem ao redor de uma mesa para um 

almoço e dom Quixote profere o seu discurso das armas e das letras, como citamos há 

pouco; no castelo, ao contrário do que se dera na estalagem, durante o banquete oferecido 

pelos duques, o cavaleiro é interrompido por Sancho, que acaba falando mais do que o 

seu amo. Outro aspecto comum à estalagem e ao castelo ducal é a recorrência à 

representação dentro dos episódios. Na estalagem, a jovem Doroteia, atendendo ao pedido 

feito pelo padre e pelo barbeiro, consente em se passar pela princesa Micomicona, que 

pede a ajuda de dom Quixote para libertar o seu reino do poderio do gigante Pandafilando 

da Fosca Vista (cap.XXX), assim como a dama que servia à duquesa, Dona Rodríguez, 

pede a intervenção do cavaleiro na causa de sua filha. O motivo ou tema da galanteria 

também se repete nas duas partes da obra: na estalagem, dom Quixote resiste aos falsos 

cortejos da filha do estalajadeiro; no palácio, é Altisidora quem tenta demover o cavaleiro 

de suas boas intenções. 
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Como se vê, Cervantes reelabora motivos e situações narrativas bastante 

parecidas, sendo que na segunda parte a perspectiva muda. No palácio dos duques, não 

há mais espaço para reencontros amorosos e finais felizes, onde o narrador parece querer 

ajustar todas as situações, fazendo com que todos os pormenores das histórias intercaladas 

sejam deslindados, de maneira a justificar cada uma das atitudes das personagens. No 

caso de Cardenio, a sua suspeita em relação a uma suposta traição de Lucinda, vítima de 

um engano engendrado por dom Fernando, cioso de separar os dois amantes, se esclarece; 

a jovem Doroteia, ainda que se considerasse vassala, não via impedimento algum para o 

seu amor e sai em busca de dom Fernando, alegando que o fato de ser filha de lavradores 

não era motivo para que o jovem fugisse dela; ela havia se entregado a ele por amor e a 

sua condição não era pretexto para que ela fosse tratada daquela maneira.  

Na estalagem, como vimos, vários reencontros com finais felizes acontecem, 

providencialmente – como nos casos de Cardenio e Lucinda, dom Fernando e Doroteia, 

Capitão Cativo e Zoraida e até em relação ao Ouvidor e sua filha – e as situações são 

esclarecidas. No castelo se deu o contrário: se dom Quixote não tivesse derrotado Tosilos, 

este não teria sido obrigado a desposar a filha da dama de companhia da duquesa, que 

continuaria desonrada e na mesma situação, amargando a desonra a que o rapaz quis 

submetê-la. Como ficamos sabendo, os duques não se dispõem a ajudar, já que o rapaz 

que desonrou a moça era o filho de um rico lavrador a quem os nobres deviam dinheiro. 

Além disso, como vimos no segundo capítulo, a duquesa, apesar de bela, escondia um 

ferimento ou alguma moléstia, que, apesar de não ser grave, se exposta, poderia 

envergonhá-la.  

 É possível imaginar que Cervantes, talvez, tenha deixado inúmeras situações sem 

desfechos ao longo do episódio dos duques, justamente para nos levar a refletir de maneira 

mais detida acerca do que se passou no palácio, já que dessa maneira ele encontrou um 

meio para expor as relações sociais entre as personagens, principalmente no meio 

aristocrático, sem se comprometer diretamente. Na primeira parte, o ambiente não era 

elevado, mas as atitudes dos personagens possuíam uma tendência maior para a nobreza; 

ao contrário dos empregados dos duques, que colaboravam com as aventuras urdidas 

pelos nobres, sabendo tratar-se de farsas. Na estalagem, após os reencontros, os hóspedes 

se reúnem para ajudar o padre e o barbeiro no suposto resgate de dom Quixote. Na 

segunda parte, o ambiente é aristocrático, mas os valores das personagens não são, como 

seria de se esperar. Além disso, no castelo, o foco da narrativa recai, de fato, sobre as 
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aventuras de dom Quixote e Sancho Pança. Tanto a estalagem quanto o castelo dos duques 

têm em comum o fato de serem espaços amplos em que era possível a coexistência de um 

número maior de pessoas, até mesmo de estamentos diversos. Em “Novelas cortas y 

episodios en el Quijote de 1605: La venta y la corte en la reestruturación final del texto”, 

o crítico Antonio Rey Hazas diz que 

...lo cierto es que todos estos personajes de las distintas novelas e historias 

intercaladas, después de haber expuesto y solucionado sus problemas personales, 

a la altura ya del capítulo XLV, configuran un mosaico social que se parece, 

como una gota de agua a otra gota, a una síntesis perfecta de la sociedad 

seiscentista española, o, si se quiere, a su enseña y símbolo: la Corte. No falta 

ningún grupo social importante de la nobleza: ni Grandes de España (don 

Fernando es hijo de uno de ellos), ni caballeros o aristócratas de tipo medio 

(Cardenio, Luscinda), ni señores de lugares (don Luis), ni hidalgos, por supuesto 

(don Quijote y los Pérez de Viedma), ni siquiera una clase social asimilada por 

su riqueza, ya que no por su linaje, los labradores ricos (Dorotea). Tampoco 

faltan profesionales liberales de las armas y las letras, próximos a las clases 

privilegiadas, como el oidor, magistrado de lo civil, o el capitán, su hermano; ni 

un miembro del clero (el cura), para que, en todo caso, esté asegurada la 

presencia necesaria de tres pilares básicos de esta sociedad: la administración, el 

ejército y la iglesia. Finalmente, claro está, existen numerosos individuos de las 

distintas categorías del pueblo llano: barberos, labradores (y no sólo Sancho), 

arrieros, cuadrilleros de la Santa Hermandad, el ventero y su familia, 

Maritornes... En fin, una buena representación, sin duda, de la sociedad española 

contemporanea (REY HAZAS, 2006, p.196) 

A pesquisadora Federica Zoppi afirma que Cervantes reinterpreta “los mismos 

motivos encuadrados en dos contextos invertidos, opuestos bajo el punto de vista socio-

cultural, pero igualmente burlescos” (ZOPPI, 2016, p.3). Ao criar esses espaços em sua 

narrativa, Cervantes conseguiu um meio de fazer com que aparecessem os contrastes entre 

os personagens, destacando, principalmente, as vicissitudes da aristocracia de sua época, 

de forma divertida. De acordo com Zoppi “La impresión final al leer estos capítulos en 

correlación es precisamente que la ambientación noble y refinada no implica ninguna 

superioridad moral por parte de los duques, autores de burlas aún más crueles que las 

venteriles” (idem, p.3,4).   

 Além disso, segundo Rey Hazas, a estalagem de Juan Palomeque funcionou como 

uma espécie de Corte. No segundo capítulo do presente trabalho nos detivemos em alguns 

aspectos do termo ao designar um tipo de estamento social muito presente à época de 
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Cervantes. Em seu estudo, o crítico espanhol retoma o termo “Corte” com um sentido 

diverso: o de tribunal de justiça, uma instância de julgamento. Após o episódio dos 

galeotes, dom Quixote precisou se refugiar em um lugar onde pudesse continuar com suas 

aventuras sem ter que prestar contas imediatas ao poder judiciário, com o qual não 

concordava, já que interpretava os fatos segundo a sua concepção de justiça, baseada nos 

ideais da cavalaria. Para Rey Hazas 

... Cervantes, de manera verosímil, pero a su estilo, esto es, mostrando “con 

propiedad un desatino”, va construyendo, poco a poco, el espacio-marco capaz 

de dar cauce a todas las novelas y episodios; un espacio dual, en el que la sierra, 

amparo de jueces y justicia, permite la libertad, al mismo tiempo que la venta 

funciona como una suerte de minicorte, como un centro de reunión verosímil 

para personajes de las más elevadas clases sociales, capaz que evitar así las 

limitaciones sociales que la narración había tenido en sus capítulos anteriores, 

donde el novelista podía mostrar sus ideas sin cortapisas, con plena libertad. La 

inverosimilitud literaria le impedía llevar a don Quijote a la verdadera corte 

madrileña —estamos en 1588— de Felipe II. Por eso el novelista construye 

ahora, poco a poco, un espacio donde el caballero pueda mostrar sin limitaciones, 

en libertad, todas sus capacidades inmensas: tal es el marco que da entrada a las 

novelas y episodios. Con todo es una corte libre para el amor y otras acciones, a 

diferencia de la corte real, en contraposición directa con ella (REY HAZAS, 

2006, p.194). 

 Desde a decepção sofrida durante o falso encontro com Dulcineia, forjado por 

Sancho Pança no capítulo X da segunda parte, o cavaleiro já não mais conseguia ajustar, 

com a mesma rapidez, os fatos vividos ao que lera em seus livros de cavalaria, o que, de 

certa forma, o inibiu e o cerceou daí para a frente. Obviamente, ele continuou à frente das 

aventuras, mas não com o mesmo ímpeto com que o víamos na primeira parte.  

Em seu artigo “Relectura festiva de dos episodios del Quijote: don Quijote 

colgado de la ventana (I, 43-44) y Sancho colgado de la encina (II, 34)”, a pesquisadora 

Federica Zoppi, já citada, faz uma aproximação interessante entre os dois protagonistas 

da obra cervantina. Ela compara, especificamente, dois momentos em que, em meio às 

burlas pelas quais passaram cavaleiro e escudeiro, eles ficaram pendurados, em uma 

situação vergonhosa. Na primeira parte, no capítulo XLIII, a filha do estalajadeiro e 

Maritornes, percebendo que dom Quixote suspirava por sua amada e que ele não 

abandonaria o seu posto, resolvem armar uma burla para o cavaleiro. A filha do 

estalajadeiro pede para contemplar a mão do cavaleiro, ao que ele responde que a sua mão 
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pertencia a Dulcineia, mas que ele permitiria que a dama visse a sua mão, alcunhada por 

ele de carrasco dos malfeitores. Nesse momento, Maritornes amarra a mão do cavaleiro 

em uma corda, presa, anteriormente, à porta do quarto em que as duas moças se 

encontravam; nisso, as duas saem e deixam o cavaleiro nessa posição durante toda a noite. 

Perto do amanhecer, aproximam-se de Rocinante alguns cavalos e, ao querer se aproximar 

dos mesmos, o cavalo se mexe e dom Quixote grita de dor, atribuindo tudo aquilo à ação 

de encantadores. Logo, o estalajadeiro vem em socorro do cavaleiro.  

 Na segunda parte, mais precisamente no capítulo XXXIV, é a vez de Sancho ficar 

pendurado em um galho, após uma das burlas engendradas pelos duques. Logo após o 

banquete, os duques resolvem levar o cavaleiro e o escudeiro para uma caçada, diversão 

típica da aristocracia da época. Intencionalmente, os duques escolhem uma trilha por onde 

costumavam passar alguns javalis. Os duques e o cavaleiro se posicionam, à espera das 

feras e Sancho permanece a certa distância. De repente, surge um javali enorme, acossado 

por cães e o escudeiro se desespera e corre em direção a um carvalho. Ao tentar escalar o 

tronco da árvore, Sancho se desequilibra, mas não cai devido ao fato de suas roupas terem 

se enganchado nos galhos do carvalho. Após o javali ir embora, dom Quixote o resgata, 

tirando-o da árvore. 

 Tanto a partir da maneira como estrutura e organiza os episódios, quanto a partir 

da criação de situações diferentes, Cervantes reescreve as aventuras do cavaleiro e do 

escudeiro, invertendo situações, parodiando contextos, além de outros textos e seu próprio 

texto. Para Maria Augusta Vieira, no Quixote, a paródia, além de subverter discursos 

“...no plano da enunciação, incide sobre as práticas de representação, deslocando 

categorias e caracterizando personagens a partir da inversão dos próprios códigos” 

(VIEIRA, 2012, p.227). Além disso, na segunda parte do Quixote, o tratamento dado aos 

acontecimentos muda, com a suspensão dos desfechos felizes e dos esclarecimentos para 

as ambiguidades existentes em determinadas circunstâncias.   

4.3 Reescritura em Machado de Assis: 

 Em relação à obra de Cervantes, a comparação que propomos foi intratextual, ou 

seja, aproximamos dois momentos distintos do Quixote e vimos algumas diferenças de 

perspectiva a partir de situações narrativas parecidas. No caso de Machado de Assis, a 

comparação é intertextual, mas se dá a partir de duas obras distintas do autor, separadas 

por um intervalo de dezessete anos – A mão e a luva (1874) e Quincas Borba (1891). À 
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luz da hipótese formulada por Helen Caldwell, na década de 1960 e retomada pelo crítico 

Silviano Santiago, acerca da prática da reescritura por Machado de Assis, pretendemos 

demonstrar que entre essas obras ocorre um movimento análogo ao que Caldwell e 

Santiago observaram na comparação entre os romances Ressurreição (1872) e Dom 

Casmurro (1899), ou seja: Machado de Assis, em Quincas Borba, aprofundou temas e 

situações bastante parecidas às de A mão e a luva, o que demonstra o quanto a reescritura 

era prática constante entre seus textos, evidenciando também, a sua capacidade de 

autocrítica. 

 Quase todos os críticos que analisaram a obra de Machado de Assis se detiveram 

no estudo dos romances de sua fase posterior, inaugurada com a publicação das Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, em 1881. A estadunidense Helen Caldwell, com seu O Otelo 

de Machado de Assis (1960) mudou o foco dos estudos sobre Machado, ao entender a 

obra e abordá-la como um sistema, demonstrando que os grandes motivos aparecem desde 

os primeiros textos; o que ocorre nos textos da chamada maturidade, segundo a hipótese 

de Helen Caldwell, é um aprofundamento no tratamento artístico dado a esses temas. No 

prefácio de seu livro, a autora explica a mudança em relação à análise do texto 

machadiano: 

Uma vez que o conjunto da obra de Machado de Assis apresenta a emergência 

de um intelecto estável e consistente, com ideias e formas que aparecem, 

reaparecem e se desenvolvem, mergulhei em suas obras para elucidar um único 

romance (CALDWELL, 2008, p.13) 

 A hipótese aventada por Helen Caldwell é a de que Machado de Assis reelabora 

temas e situações narrativas, aprofundando não somente a análise de seus personagens, 

mas as técnicas e algumas das combinações já utilizadas. O resultado de tal prática é a 

obtenção de uma ironia refinada, mordaz e sutil. Leitora atenta, Helen Caldwell não 

inventa ou cria tal conceito, mas se apoia nos paratextos presentes em Ressurreição. Na 

advertência ao seu primeiro romance, Machado de Assis resume, de forma bastante 

precisa, o esboço de seu projeto literário: 

Não quis fazer romance de costumes; tentei o esboço de uma situação e o 

contraste de dois caracteres; com esses simples elementos busquei o interesse do 

livro. A crítica decidirá se a obra corresponde ao intuito, e sobretudo se o 

operário tem jeito para ela (ASSIS, 2015, p.233) 
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            Como afirma Machado de Assis, o mote de sua ficção não era realidade por si 

mesma e a sua representação fidedigna, mas o embate entre dois caracteres. Com isso, ele 

coloca as ações em segundo plano, relegando à realidade circundante uma posição 

auxiliar – importante, mas não principal. Apesar do aspecto realista ser um traço bastante 

expressivo em seus textos, é preciso que se leve em conta, na análise, não somente aquilo 

que nos parece ser o mais importante ou nos agrada, mas o texto em sua totalidade. Helen 

Caldwell se detém na aproximação entre os romances Ressurreição e Dom Casmurro e 

apresenta uma série de argumentos que reforçam a sua hipótese de que em Dom Casmurro 

encontramos o tema do ciúme e da dúvida que corroem levados às últimas consequências, 

já esboçados, anteriormente, em Ressurreição. Silviano Santiago afirma em seu artigo, 

Retóricada Verossimilhança: 

Já é tempo de se começar a compreender a obra de Machado de Assis como um 

todo coerentemente organizado, percebendo que, à medida que seus textos se 

sucedem cronologicamente, certas estruturas primárias e primeiras se 

desarticulam e se rearticulam sob a forma de estruturas diferentes, mais 

complexas e sofisticadas (SANTIAGO, 2012, p.65) 

 Talvez seja precipitado afirmar, como Silviano Santigo, a existência de uma 

organização no conjunto da obra, mas é possível detectar coerência. Se a partir das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas há um salto qualitativo, como afirmou Alfredo Bosi 

(BOSI, 2006, p.9), é preciso que tenhamos em conta a que se refere tal salto e, como 

cremos, com essa expressão, o crítico não se refere à uma proposição de mudanças no 

projeto romanesco de Machado de Assis, mas à elaboração das tramas, às técnicas e à 

criatividade no aproveitamento dos temas pelos quais o escritor carioca tinha apreço. Na 

advertência77 de 1874 ao romance A mão e a luva, Machado de Assis volta a explicitar o 

fato de que a sua preocupação maior era com os conflitos advindos do choque entre dois 

ou mais caracteres – e esse foi o motor de suas narrativas. 

A leitura conjunta dos romances A mão e a luva e Quincas Borba, sob o viés da 

reescritura, permite atestar o quanto tal hipótese se confirma em momentos distintos do 

conjunto da obra de Machado de Assis. Como veremos, há vários pontos de aproximação 

entre os dois romances – e há, evidentemente, inúmeras diferenças, das quais também 

tentaremos tratar. Em linhas gerais, temos em comum aos dois romances o tema da 

                                                           
77 “...Convém dizer que o desenho de tais caracteres, - o de Guiomar, sobretudo, - foi o meu objeto principal, 
se não exclusivo, servindo-me a ação apenas de tela em que lancei os contornos dos perfis” (ASSIS, 
Machado de. A mão e a luva. Rio de Janeiro, Garnier, 2005, p.18) 
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ambição e de suas consequências. Em ambos, a possibilidade de acesso a uma herança 

movimenta as ações.  Por meio do cálculo frio e com seus propósitos bem definidos, as 

protagonistas – Guiomar e Sofia – dissimulam e lutam pela tão desejada ascensão social. 

Além disso, temos o casamento baseado no mútuo interesse (das protagonistas e seus 

pares) e a existência de personagens desenganados em relação ao amor das heroínas. 

4.3.1 Sobre os enredos: 

 Como escreveu Alfredo Bosi, “relembrar o enredo é sempre um bom começo”78. 

O romance A mão e a luva narra a história de Guiomar, moça de origem humilde, mas 

determinada a ascender socialmente. Após a morte de sua mãe, Guiomar fica sob os 

cuidados de sua madrinha, a baronesa, que a envia a um internato, onde ela estava sendo 

preparada para o ofício de professora. Com a morte da filha da baronesa, a jovem 

Henriqueta, Guiomar torna-se o alvo de toda a afeição de sua madrinha e, de acordo com 

o narrador, os sentimentos maternais da baronesa são correspondidos pela jovem. Ao 

longo do romance, três jovens procuram atrair o amor de Guiomar – os colegas de 

faculdade Estevão e Luís Alves e Jorge, sobrinho da baronesa, vindo Luís Alves a 

conquistá-lo.  

 Como de costume, o ambiente escolhido para a trama é o urbano, mais 

especificamente, a capital do país, onde coabitam o luxo da corte e os aspectos mais 

rudimentares da sociedade brasileira, como a presença da escravidão e dos costumes 

patriarcais. A conjunção de traços tão díspares chamou a atenção de Roberto Schwarz, 

servindo como tema para a sua investigação em Ao vencedor as batatas. Em “As ideias 

fora de lugar”, o crítico defende que as concepções trazidas pelo liberalismo econômico 

estavam “fora de centro, em relação ao seu uso europeu” (SCHWARZ, 2012, p.30). Para 

o crítico, a aclimatação de tais princípios à realidade brasileira não foi capaz de equiparar 

a nossa literatura à europeia, pois a sociedade brasileira oitocentista era regida pelo 

favoritismo. O que Machado de Assis conseguiu, inicialmente, foi um romance 

(referindo-se ao que estamos estudando) que mais se assemelha a um “passatempo ligeiro 

e indulgente – da indulgência que têm consigo mesmo as boas famílias” (idem, p.95). Tal 

constatação poderia se adequar perfeitamente às obras de vários outros romances e 

escritores do período, a respeito dos quais não nos aprofundaremos por fugir aos nossos 

                                                           
78 BOSI, Alfredo. “Brás Cubas em três versões”. In: Brás Cubas em Três Versões: estudos machadianos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 8. 
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objetivos, mas veremos que não chega a ser bem esse o caso do romance que estamos 

analisando. 

 A sagacidade e o cálculo de Guiomar são sublinhados desde o início do romance. 

Ainda que inserida dentre as heroínas românticas de Machado, Guiomar possui 

características que desde cedo a distinguem em relação ao que se espera das personagens 

femininas para a época, o que faz com que vejamos nela uma espécie de embrião de Sofia, 

para usar o termo de Machado (ASSIS, 2005, p.40). Com enorme habilidade, Guiomar se 

adapta à vida que “o destino” lhe reservara, em casa da baronesa, revelando destreza para 

a dissimulação – “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” 

(idem, p.50). Além disso, a jovem possuía a habilidade para equilibrar os sentimentos e 

razão em sua compleição – ao ser surpreendida pela confissão de Jorge, e apesar de 

detestá-lo, Guiomar foi forte o suficiente para não lhe responder grosseiramente e enxotá-

lo, o que, de acordo com o narrador “...revelará ao leitor em que proporção estavam 

combinados o sentimento e a razão, as tendências da alma e os cálculos da vida” (idem, 

p.76). 

 O comportamento de Guiomar não nos permite classificá-la simplesmente como 

romântica – logo, apesar das características mais gerais da obra, podemos relativizar o 

adjetivo romântico, por vezes, imposto à obra em questão. Dentre todos os personagens, 

Estevão parece ser o mais tipicamente romântico. No final do romance, o jovem resolve 

ainda assistir de longe o casamento de Luís Alves e Guiomar e, por estar próximo ao mar, 

pensa em se atirar, como numa espécie de vingança79, mas a “frouxidão do ânimo negou-

lhe essa última ambição” (ASSIS, 2005, p.130). Ao mesmo tempo em que a obra é 

inserida no romantismo, pela maioria das histórias literárias, por possuir alguns desses 

traços, ela desarticula as formas consagradas do movimento – como no caso de Guiomar 

– desconstruindo os seus principais artifícios. O enredo do romance é romântico, o que é 

uma das possibilidades do movimento, mas se considerarmos o aparente “final feliz”, 

vemos que não é o amor, mas a ambição e o interesse comum que prevalecem; em outras 

palavras, a mão e a luva se ajustam perfeitamente.  

Ao contrário das dúvidas e do relativismo dominantes nos romances da fase 

madura, nesse romance ainda é possível perceber o esforço de Machado de Assis em 

                                                           
79 O suicídio, como sabemos, é um tema bastante explorado pelo romantismo. 
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aplainar a narrativa, por assim dizer, justificando o comportamento de seus personagens 

(como vimos em Cervantes) de modo a passarem despercebidas as suas dissimulações – 

“Guiomar, em meio das seduções da vida, que tantas eram para ela e de todo lhe levavam 

os olhos, não perdera o sentimento religioso, nem esquecera o que lhe havia ensinado a 

fé ingênua e pura de sua mãe” (ASSIS, 2005, p.117). Tal preocupação, como sabemos, é 

deixada de lado por Machado em seus textos posteriores, onde ele delega ao leitor a tarefa 

de formular suas próprias concepções quanto ao comportamento de suas personagens.  

Em Ao vencedor as batatas, Roberto Schwarz, por meio de sua lente sociológica, 

defende que a obra literária ecoa o processo sócio-histórico, mas aponta, também, para o 

movimento de reescritura – “O “ósculo de duas ambições” é precursor do casamento 

enquanto Cia. Ltda. de malfeitores, ilustrado pelo casal Palha no Quincas Borba” 

(SCHWARCZ, 2012, p.114,115). Como embasamento para a sua análise, o crítico 

argumenta que nos primeiros romances de Machado de Assis é possível entrever as 

características que seriam aperfeiçoadas nas obras da maturidade. Para o crítico “A mão 

e a luva elabora-lhe [a Machado] alguns elementos e beneficia deles, subordinados, 

porém, à inconsequência rigorosa da literatura leve” (idem, p.101). 

Apesar de já termos nos referido ao enredo de Quincas Borba, retomaremos 

alguns dos pontos de contato importantes em relação ao romance A mão e a luva. Como 

sabemos, a história narrada é a de Pedro Rubião de Alvarenga – ou, simplesmente, Rubião 

– que, graças à herança deixada por seu amigo, o filósofo louco que dá nome ao romance, 

deixa a sua vida pacata de ex-professor para desfrutar do luxo e dos prazeres oferecidos 

na Corte. Em sua primeira viagem ao Rio de Janeiro, Rubião conhece o casal Palha, na 

estação de Vassouras, do qual se aproximará, sendo por eles enganado. Rubião não se dá 

conta dos reais interesses do casal em relação a ele. Afirmam-lhe amizade, mas, o casal 

se distancia dele, ao longo do romance, na medida em que conseguem usurpar os seus 

bens. 

 O esquema narrativo é bastante parecido, pensando em A mão e a luva. Os temas 

da ambição e do desejo de ascensão social são os motes dos dois romances. Há três 

personagens principais conduzindo o enredo: Rubião e o casal ardiloso – Cristiano e 

Sofia. Sobre a vida de Rubião antes da herança, pouco é dito; em relação às suas tentativas 

de ascensão, o narrador diz que - “Antes de professor, metera ombros a algumas empresas, 

que foram a pique” (ASSIS, 2008, p.50). Após afirmar que tudo o que Rubião havia 

tentado não dera certo, o narrador se expressa da seguinte maneira – “Durou o cargo de 
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enfermeiro mais de cinco meses, perto de seis” (idem). Nesse sentido, é possível pensar 

em alguma correlação entre Rubião e Estevão, se considerarmos que ainda que tivesse 

terminado o curso de Direito, o rapaz não conseguiu alavancar na carreira. Além disso, o 

desprezo que sofrem também os aproxima.  

Estevão não enlouquece como Rubião, mas também se apaixona perdidamente. 

No caso de Rubião, a loucura o impede de perceber a espoliação de que é vítima. Outra 

diferença é que enquanto Guiomar já deixara bem claro a Estevão que não o queria, Sofia 

mantinha o ex-professor iludido e distraído, enquanto Cristiano administrava os bens do 

amigo. No segundo capítulo, por exemplo, o narrador aponta para a existência de um 

“abismo entre o coração e o espírito” do ex-professor, que se aprofunda com a sedução 

de Sofia que, ao contrário, sabia manter “a porta do coração trancada e retrancada” (idem, 

p.91), para usar as palavras do texto.  

Cristiano Palha descobre o interesse do amigo por sua mulher e se aproveita da 

situação para continuar usurpando os seus bens. Após uma festa ocorrida na casa de 

Cristiano e Sofia, o casal discute, no capítulo L, acerca dos excessos de Rubião em relação 

à Sofia. Repleta de revelações – já que Palha menciona dever muito a Rubião naquele 

momento – mas, também, de lacunas, a conversa trata do comportamento do ex-professor; 

Sofia, mensurando as consequências de uma atitude mais ríspida da parte de seu marido, 

opta por relevar o incidente e continua dissimulando alguma simpatia em relação a 

Rubião. Com isso, Sofia e o marido firmam, de maneira tácita, uma espécie de acordo 

para a espoliação.  

Ao longo do romance é possível perceber o casal cada vez menos juntos. Palha se 

ocupa da administração de seus negócios e das relações que poderiam alçá-lo à condição 

desejada enquanto Sofia seduzia o simplório ex-professor e, ao mesmo tempo, repelia-o 

sem nunca lhe dizer nada, confundindo-o cada vez mais. É interessante notar que as 

lacunas comunicativas entre as personagens acabam por refletir-se na composição do 

texto. Como observa Hélio Guimarães “a precariedade da comunicação do texto, 

encenada de modo histriônico e espetaculoso em Brás Cubas, manifesta-se em Quincas 

Borba...” (GUIMARÃES, 2012, p.187). O romance termina com a ascensão do casal 

Palha, cujo crescimento parece confirmar, ironicamente, a teoria do filósofo de 

Barbacena. No início das relações com o herdeiro de Quincas Borba, o casal Palha morava 

numa casa modesta no bairro de Santa Tereza; conforme as investidas de Cristiano 

prosperam, ele se muda para o Flamengo e, ao final, graças ao seu “faro para os negócios”, 
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o casal encontrava-se num palacete em Botafogo, em meio à alta sociedade fluminense. 

Rubião, por sua vez, falido, volta a Barbacena e morre, poucos dias depois, ao lado de 

Quincas Borba, o cachorro.  

4.3.2 Reescritura de temas e de situações narrativas: 

 Como dissemos no início, a ideia que pretendemos defender é a de que o romance 

Quincas Borba é o resultado da reescritura de temas e situações encontradas, sobretudo, 

em A mão e a luva, romance considerado pela maioria dos críticos como pertencente à 

primeira fase artística de Machado de Assis. Antes de nos determos em nossa hipótese 

central, fazem-se necessárias algumas considerações em relação à reiterada divisão da 

obra do escritor – não em escolas, mas em momentos distintos, fato que parece ter sido 

aceito pelo próprio Machado de Assis. Na Advertência de 1907 ao romance A mão e a 

luva, Machado fala em “diferenças de composição e de maneira do autor” e termina o 

parágrafo dizendo “se este não lhe daria agora (passados trinta e tantos anos) a mesma 

feição, é certo que lha deu outrora, e, ao cabo, tudo pode servir a definir a mesma pessoa” 

(ASSIS, 2015, p.310).  

Em Realidade e Ilusão em Machado de Assis, José Aderaldo Castello, apesar de 

aderir à divisão tradicional feita pela crítica da obra machadiana em duas fases ou 

maneiras distintas80, questiona a metodologia dos críticos ao rotular tais momentos. De 

acordo com o crítico: 

E podemos admitir, coerentemente, a divisão da carreira literária do escritor em 

duas fases, notadamente se destacarmos o romancista. Foi o que ele mesmo 

reconheceu, dando razão a José Veríssimo, quando este crítico ressaltou 

Memórias Póstumas de Brás Cubas como marco da passagem de experiências 

iniciais para a maturidade. O que achamos discutível é a classificação 

correspondente em fase romântica e fase realista (CASTELLO, 2008, p.20,21) 

Castello critica o modo pelo qual a divisão da obra de Machado de Assis é feita, 

demonstrando em seu texto que só é possível obter uma compreensão mais profunda dos 

textos do escritor a partir de uma visão do conjunto da obra. A busca do crítico se coaduna 

                                                           
80 Como menciona José Aderaldo Castello, em uma carta de 15 de dezembro de 1898, endereçada ao amigo 
e crítico literário José Veríssimo, Machado de Assis, feliz com a acolhida que tivera a reedição de Iaiá 
Garcia, também se refere a uma possível divisão de sua obra em maneiras distintas – “...O que você chama 
a minha segunda maneira naturalmente me é mais aceita e cabal que a anterior, mas é doce achar quem se 
lembre desta, quem a penetre e desculpe, e até chegue a catar nela algumas raízes dos meus arbustos de 
hoje”. In: ASSIS, Machado de. Obra Completa, vol.3, p.1332. 
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à de Caldwell e Santiago, citados no início do trabalho. Para Castello, não se trata de fases 

orientadas pelo pensamento de diferentes movimentos, mas de amadurecimento do 

artista, o que ocorreu devido ao fato de ter permanecido fiel ao seu projeto romanesco, 

por assim dizer, e à sua coerência na reelaboração dos temas e dos esquemas narrativos. 

Com base no que Machado de Assis afirmou na Advertência de 1874 ao romance81, é 

possível pensarmos de maneira mais radical, considerando ser inadequado referir-se à 

uma suposta divisão da obra de Machado de Assis, seja em escolas distintas ou fases, já 

que o próprio escritor parece admitir a continuidade de ser projeto romanesco.  

Outro fator importante e digno de nota é que o romance Quincas Borba passou 

por um autêntico e literal processo de reescritura, empreendido por Machado de Assis, na 

preparação para a publicação do romance no suporte de livro. Em Machado de Assis: 

Ficção e História John Gledson diz que 

...Os críticos deveriam reconhecer com maior frequência que Quincas Borba é 

uma importante ruptura na ficção de Machado. Sem dúvida, era (como 

mostrarei) uma continuação de obras anteriores, mas era também novo, 

ousado – e difícil. Por muita sorte, o processo de experimentação, por tentativa 

e erro, que resultou na obra-prima final, em certa medida está disponível para 

nós (...) Há diferenças muito consideráveis entre essa versão e o romance 

definitivo (...) Quincas Borba sofreu, durante sua composição, um ajuste radical, 

com o abandono de alguns objetivos iniciais e a adoção de outros (GLEDSON, 

2003, p.84 – grifo meu). 

 Para o crítico inglês, o romance Quincas Borba é uma continuação de obras 

anteriores – o que confere força à nossa hipótese de parentesco entre este e A mão e a 

luva. Mais à frente, o crítico inglês afirma que o romance passou por alguns ajustes, não 

somente no enunciado, mas, também na enunciação. Uma das mudanças mencionadas 

por Gledson no plano da enunciação diz respeito à mudança de atitude de Machado para 

com os seus leitores, induzindo-os a alguns equívocos, como, por exemplo, em relação 

ao bilhete que Rubião recebe – escrito por Cristiano, mas assinado por Sofia – ou quando 

nos faz acreditar, juntamente com Rubião, na veracidade do caso extraconjugal entre 

Sofia e Carlos Maria. As mudanças realizadas por Machado de Assis, segundo Gledson, 

apontam tanto para o amadurecimento estético quanto para a intenção de crítica à 

sociedade, subjacente ao romance; ao recompor as características de Rubião, por 

                                                           
81 Ver a nota nº 2. 
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exemplo, Machado quis que ele refletisse “...os conflitos os quais estava aturdida a 

sociedade brasileira, mesmo em níveis dos quais essa sociedade não poderia ter inteira 

consciência” (GLEDSON, 2003, p.96). 

 No que diz respeito à enunciação, além de induzir os seus leitores a cometer 

equívocos interpretativos, Machado de Assis muda em relação ao tipo de discurso que 

adota e quanto ao narrador que cria. O romance A mão e a luva é construído por meio da 

alternância entre o discurso direto e o indireto e o narrador está mais próximo do que se 

convencionou chamar de narrador observador. O narrador desse romance, de acordo com 

Hélio Guimarães “não se coloca mais em constante oposição ao seu interlocutor, mas 

passa a narrativa buscando a sua cumplicidade e tentando entabular acordos” 

(GUIMARÃES, 2012, p.127), além de parecer “perscrutar seu interlocutor em busca de 

afinidades” (idem, p.128). E como o narrador consegue esse efeito? Mais à frente, o 

crítico destaca que, além da verossimilhança do relato, o narrador dialoga com o leitor 

em um tom mais ameno, atribuindo-lhe qualidades, de maneira a “imprimir naturalidade 

tanto aos fatos narrados quanto às interpretações desses fatos, com as quais o leitor 

empírico é induzido a concordar justamente porque ele é arguto, perspicaz e de boa 

vontade” (idem, p.129). 

 Em Quincas Borba, apesar da evidente diferença em relação à narrativa do 

defunto autor, “a aspereza do narrador é apenas mais sutil, insidiosa e metódica que a de 

Brás Cubas” (GUIMARÃES, 2012, p.179). O romance é construído por meio do chamado 

discurso indireto livre, pois esse, segundo Tiago Seminatti seria o melhor meio de “captar 

a crise psíquica de Rubião a partir das impressões de outros personagens” (SEMINATTI, 

2016, p. 111). Por meio desse recurso, os acontecimentos são narrados ao mesmo tempo 

que se pode saber o que pensam as personagens, já que os fatos e os pensamentos 

aparecem agregados ao discurso do narrador. Consequentemente, temos um narrador 

onisciente bastante intruso, que “ao mesmo tempo em que profere elogios, sistemática e 

insidiosamente semeia dúvidas sobre tudo o que afirma” (GUIMARÃES, 2012, p. 180). 

O narrador nos leva a enxergar as situações a partir de diversas perspectivas, mas “não 

privilegia o ponto de vista de nenhum personagem em detrimento dos outros” 

(SEMINATTI, 2016, p.111). É preciso que o leitor não se engane e permaneça atento, 

pois, como destaca Hélio Guimarães, nesse romance, a comunicação com o leitor pode 

ser mais complexa, já que se estabelece em “dois níveis de significados: um que se ajusta 
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às convenções realistas, para uso do leitor comum, e outro que os mais sagazes são 

desafiados a descobrir, que seria o nível oculto do texto” (GUIMARÃES, 2012, p.180). 

 Apesar da mudança em relação aos procedimentos mencionados, é possível 

afirmar que os gérmens de Quincas Borba encontram-se presentes em A mão e a luva. O 

primeiro tema comum aos dois romances, como dissemos anteriormente, é a ambição, 

proveniente da possibilidade de acesso a uma herança, cuja função é como a de uma mola 

propulsora, responsável pelas ações e pelos cálculos das personagens. Ao reconhecer a 

reelaboração no conjunto da obra de Machado de Assis, José Aderaldo Castello se 

aproxima da hipótese que defendemos, mas não destaca a principal relação entre os 

romances, que é, justamente, a da ambição das personagens. Para o crítico “é ativa e 

positiva, calculada e fria, a linha que exprime o comportamento de Palha e Sofia, os quais 

se fundem como “a mão e a luva” – mas com objetivos inversos aos do romance assim 

designado – para o triunfo de suas ambições devoradoras” (CASTELLO, 2008, 

p.137,138).  

Dada a ironia com a qual os narradores dos romances da segunda fase descrevem 

as motivações e o caráter das personagens, tais sentimentos parecem mais nítidos em 

perfis como os de Palha e Sofia do que em Guiomar e Luís Alves. Em O Éthos dos 

romances de Machado de Assis, Dilson Ferreira da Cruz, em sua leitura amparada pela 

Semiótica, afirma exatamente o que defendemos, ou seja, a ambição como fator principal. 

Para o crítico: 

Cristiano e Sofia ajustam-se como a mão à luva, da mesma forma que Guiomar 

e Luís Alves; a relação que os cônjuges mantêm entre si em cada caso é marcada 

pelo interesse, assemelhando-se a uma relação comercial. Se a imagem que o 

leitor tem do segundo casal é melhor que a do primeiro, isso se deve menos a 

uma diferença de caracteres e mais à posição adotada pelo narrador em cada 

caso. O relacionamento de Guiomar e Luís Alves era narrado sem ironia, 

portanto, sem oposição entre enunciação e enunciado; Guiomar e Luís Alves 

eram sancionados positivamente enquanto o casal Palha, não (CRUZ, 2009, 

p.133) 

Dílson Ferreira da Cruz também aponta que a ambição é o principal tema em 

comum aos dois romances e que o que os diferencia é a enunciação. Voltamos assim a 

John Gledson, quando constatou que Quincas Borba seria uma espécie de continuação de 

obras anteriores, conforme citado. Como dissemos anteriormente, a diferença na 
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enunciação parece apontar, não somente para o amadurecimento do escritor, mas o 

momento histórico de cada romance.  

O narrador de A mão e a luva não menciona o período, mas temos a impressão de 

que a trama se passa nos anos iniciais da década de 1860, época mais estável, em que 

pessoas como Guiomar e Luís Alves eram quase uma exceção em meio à alta sociedade 

fluminense, aparentemente cercada e inatingível. No caso de Quincas Borba, o intervalo 

em que se desenvolve a trama é enunciado – entre os anos de 1867 e 1871 – período de 

instabilidade e desgaste para o governo, que se encontrava às voltas com a Guerra do 

Paraguai. Após enriquecer substancialmente com o cultivo do café, o governo gasta com 

a guerra e, nas palavras de Gledson, deixa-se “esbulhar por capitalistas cujos verdadeiros 

interesses estão no exterior” (GLEDSON, 2003, p.88).  

Outro ponto de aproximação entre os romances é o perfil de Guiomar e de Sofia. 

Ambas conseguem o controle das situações à sua volta – mantendo-se frias diante das 

lisonjas daqueles que flertam com elas, refletindo acerca de seus objetivos. Apesar de 

amarem, o amor que as toma não é exaltado, mas calculado. Antes de amarem a qualquer 

outra pessoa, Guiomar e Sofia amavam-se a si mesmas. Quando Mrs. Oswald sonda 

Guiomar acerca de seus sentimentos, esta diz estar namorada de si mesma (ASSIS, 2005, 

p.55); Sofia, de acordo com o narrador, também “comprazia-se na contemplação de si 

mesma, das suas ricas formas, dos braços nus de cima a baixo, dos próprios olhos 

contempladores” (ASSIS, 2008, p.212). Guiomar foi suficientemente fria para não repelir 

Jorge, pois “refletia também na posição especial que tinha naquela casa o sobrinho da 

baronesa” (ASSIS, 2005, p.76) e sabia que algum gesto abrupto de sua parte poderia ferir 

o coração de sua madrinha e colocar a certeza da herança em risco. O narrador, no entanto, 

faz questão de frisar a veracidade e a pureza dos sentimentos de Guiomar. Sofia também 

soube controlar-se diante das investidas amorosas de Rubião, distraindo-o e auxiliando o 

marido, enquanto Palha se ocupava da administração dos bens do ex-professor. No caso 

de Sofia não há, da parte do narrador, nenhuma tentativa de explicação por seu 

comportamento. 

Em relação ao esquema narrativo, no caso de A mão e a luva, temos Guiomar 

sendo cortejada por três rapazes. O primeiro, Estevão, era excessivamente romântico e 

tolo; em nenhum momento, Guiomar aparenta nutrir algum tipo de simpatia pelo jovem. 

Desde o início do romance, a moça parece deixar claro o fato de não gostar dele. O 

segundo, Jorge, sobrinho da baronesa, não possuía ambições na vida, vivendo da herança 
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de seus pais. Luís Alves, o terceiro, era bacharel em direito e, apesar de não ser 

explicitada, passa a impressão de ser advindo da classe burguesa82, ter crescido com o seu 

trabalho como advogado, além de ter conseguido uma candidatura para uma vaga na 

Câmara dos deputados e ser eleito. Fiel ao seu projeto romanesco, Machado de Assis 

esboça, de maneira sucinta, o contraste entre os caracteres de Estevão e Luís Alves, 

colegas de faculdade, no início do romance:  

O chá subiu daí a pouco. Estevão, a muito rogo do hóspede, bebeu dous goles; 

acendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luís 

Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o primeiro e estirou-se no 

segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico 

das chinelas, com aquela placidez de um homem a quem não se gorou nenhum 

namoro (ASSIS, 2005, p.20) 

É interessante observar as diferenças entre os jovens colegas para que consigamos 

entrever os motivos que levariam Guiomar a escolher o terceiro pretendente, o ambicioso 

Luís Alves, não por sua origem, mas por suas habilidades políticas e pela possibilidade 

que teria de ascensão ao seu lado – e aqui, vale lembrar a existência de um paralelo entre 

Guiomar e Virgília, personagem das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Podemos 

comparar a “fria eleição do espírito” de Guiomar à escolha de Virgília, que opta pelo 

casamento com Lobo Neves, cujas aspirações políticas poderiam trazer a ela alguma 

notabilidade, em detrimento de Brás Cubas83. Além do patrimônio, Guiomar almejava o 

lustre, a ostentação; não queria ser rica em segredo. 

  Em Quincas Borba, Sofia já nos é apresentada casada com Cristiano, mas é 

assediada por Rubião e se sente atraída por Carlos Maria. Rubião é tolo, não exatamente 

como Estevão, mas é possível dizer que ambos devaneiam. Desde o início, Guiomar 

repele Estevão, pois sabia que além de não pertencer a nenhuma família conhecida, o 

jovem não possuía a determinação necessária para a ascensão. Sofia engana a Rubião, 

atraindo-o, mas não cede a nenhum dos impulsos do ex-professor, descartando-o no final 

do romance. Carlos Maria é elegante, mas como Jorge, não era ambicioso e a “possível” 

união com ele não traria nenhum prestígio a Sofia; Carlos Maria conforma-se a um 

                                                           
82 No final do capítulo II de A mão e a luva, o narrador diz que após a morte de sua mãe, Luís Alves havia 
se mudado para uma casa no final da Praia de Botafogo, vizinha ao palacete da baronesa – e de Guiomar, 
portanto. 
83 Virgília, na verdade, não renuncia a nenhum de seus objetivos: nem do reconhecimento advindo da 
posição política de Lobo Neves, nem de seu amor por Brás Cubas, vivendo com este uma intensa relação 
extraconjugal. 
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casamento com a prima de Sofia, Maria Benedita, mantendo-se com a herança da jovem 

– o que se assemelhava ao propósito de Jorge, que era a soma entre a herança de seus pais 

e a de sua tia. Cristiano, o marido de Sofia, era o único, dentre os três, com uma 

personalidade mais próxima à de Sofia; apto para o cálculo, não se dava a demonstrações 

sentimentais, priorizando os seus objetivos – o enriquecimento e a ascensão social. 

 Como vimos, Machado de Assis não chega a inverter situações, como Cervantes, 

mas reescreve situações narrativas, a partir de outras, já existentes em suas obras, optando 

pela alteração em relação aos meios de escrita adotados, como a mudança em relação ao 

tipo de narrador e a suspensão do desenlace em suas tramas. Cervantes, além de reelaborar 

temas já abordados em outros momentos de sua obra e também procedimentos presentes 

em outras obras da literatura espanhola, altera as técnicas utilizadas, invertendo situações. 

Em comum a Machado de Assis, o autor espanhol opta por um final aberto, de maneira a 

propiciar diferentes leituras do episódio em questão – o dos duques, na segunda parte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como em todo trabalho acadêmico, chega o momento em que precisamos 

estabelecer um limite, por mais que tenhamos a sensação de que falta muito a ser 

pesquisado. Considerando que nenhum texto se constrói de maneira isolada, mas é o 

resultado da leitura de inúmeros outros, formulamos a hipótese apresentada no primeiro 

capítulo da dissertação de um possível diálogo entre Quincas Borba e Dom Quixote, 

sustentada por meio de vários indícios. Para essa reflexão nos apoiamos, em especial, em 

dois importantes ensaios e em vários estudos críticos. Constatamos que, apesar de a 

maioria dos textos a que nos referimos mencionarem a proximidade entre a prosa de 

Machado de Assis e a de Cervantes, eles não se detiveram em explicar de que maneira se 

dava tal relação. 

 Assim sendo, após leituras e releituras de críticos, chegamos ao artigo de Anthony 

Close, onde o crítico britânico afirma que Cervantes parodiava “registros y contextos 

literários” (CLOSE, 1998, p.73). A partir de tal afirmação, conseguimos organizar melhor 

nossas impressões. Para tanto, estudamos, no segundo capítulo, os contextos em que as 

duas obras aqui aproximadas foram escritas e vimos que, apesar da distância temporal 

que as separa, ainda havia, à época de Machado de Assis, alguns vestígios de 

comportamento que haviam sido engendrados em sociedades influenciadas pela presença 

da Corte. A preocupação com o decoro, em relação à aparência e à adequação, e a sua 

quebra, nos levaram a concluir que Cervantes e Machado de Assis perceberam que, para 

aqueles que se consideravam nobres ou aspiravam à nobreza, parecer ser era mais 

importante que ser, de fato. 

 Cervantes e Machado de Assis levaram em conta a tradição. Como disse Fuentes, 

ambos os escritores sabiam ser impossível criar sem um olhar atento àqueles que os 

precederam. Em “Luciano, Cervantes e Machado: Antigos e Modernos”, Maria Augusta 

Vieira afirmou ser a sátira menipeia um forte ponto de contato entre os três escritores. No 

capítulo 3, vimos que a asserção da pesquisadora se confirma. Uma das principais 

características da sátira menipeia é a da paródia a textos considerados clássicos e foi 

exatamente o que Cervantes e Machado de Assis fizeram; parodiaram registros literários 

ditos importantes e, no interior de suas narrativas, implodiram os principais aparatos de 

cada um desses gêneros. 
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 No último capítulo, vimos que as duas obras em questão são resultados de um 

trabalho de reescritura, empreendido por Cervantes e Machado de Assis. Ambos os 

escritores não se preocupavam tanto em mudar o assunto ou tema desenvolvido, mas em 

aprofundar e refinar os processos de composição de seus textos. Ao escreverem as obras 

que analisamos, a partir de situações por eles já abordadas, vimos mudanças 

significativas, como a da suspensão de desfechos em que as situações sempre se 

harmonizavam, o que acentua a ambiguidade da narrativa e delega ao leitor a 

responsabilidade de emitir qualquer juízo de valor sobre o comportamento dos 

personagens. 

 No entanto, nos resta a ideia de que ainda há muito a ser analisado a respeito das 

relações entre Cervantes e Machado de Assis. Entre outros aspectos, temas e 

procedimentos, há que se estudar de maneira mais aprofundada as configurações da 

loucura em dom Quixote e em Rubião. Apesar de ser esse o tema mais evidente nas duas 

narrativas, optamos, na presente pesquisa, por analisar a apropriação que Machado de 

Assis fez de alguns dos procedimentos poéticos utilizados por Cervantes. 

Pretendíamos, também, verificar o alcance da presença de Cervantes na obra de 

Machado de Assis. No primeiro anexo, fizemos um quadro com alguns textos de Machado 

de Assis onde é possível verificar a menção ou alusão a Cervantes e ao Dom Quixote. 

Lemos todos os romances de Machado de Assis e boa parte dos contos, além de alguns 

poemas e crônicas. Com base no volume de contos das Obra Completa de Machado de 

Assis (2015), da Editora Nova Aguilar, há 189 contos, sendo que 75 deles foram 

publicados em livros e 114 foram recolhidos de jornais nos quais o autor carioca 

publicava. Desses 189 contos, lemos 79.  

 Pensamos, também, em escrever algo a respeito da trajetória intelectual de 

Cervantes e de Machado de Assis, que em muitos pontos se aproximam. Para começar, 

ambos os escritores não tiveram acesso ao ensino regular ou à universidade. A partir de 

alguns dados contidos na biografia de Cervantes, escrita por Jean Canavaggio, e na de 

Machado de Assis, composta por Jean-Michel Massa, detectamos que a trajetória 

intelectual de ambos se aproxima no quesito da instrução. Miguel de Cervantes completou 

os seus estudos sob a orientação de Lopez de Hoyos, numa instituição, que, nos dias 

atuais, se assemelharia a um colégio de nível médio, etapa obrigatória e preparatória para 

aqueles que desejassem entrar na universidade, mas não chegou a fazer nenhum curso 

superior. De acordo com Canavaggio “Como autodidata, descobriu as obras-primas das 
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letras italianas com o entusiasmo de quem gostava de ler ‘“até pedaços de papéis pelas 

ruas”’ (CANAVAGGIO, 2005, p.84). Machado de Assis não frequentou nenhuma 

instituição de ensino formal; aprendeu as primeiras letras em casa, provavelmente com 

sua mãe, dando andamento aos seus estudos por conta própria, na época em que sua 

madrasta, Maria Inês, prestava serviços para o Colégio Meneses, no bairro de São 

Cristóvão. Assistindo a algumas aulas, o escritor conseguiu aprender o francês e um 

pouco de latim (MASSA, 2008, p.76). 

 Essas são algumas das hipóteses de estudo que, além de reforçar a evidente e 

marcante presença de Cervantes na obra de Machado de Assis, confirmam que ainda há 

muito o que pesquisar acerca do tema. 
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Quadro de Citações e Alusões feitas por Machado de Assis a Miguel de 

Cervantes e à sua obra 

Ano de Publicação Veículo de Publicação Título Gênero 

1856 Jornal Marmota 

Fluminense 

Cognac Poesia (soneto) 

1865/66 Jornal dasFamílias Linha Reta e Linha 

Curva 

Conto 

1870 Livro – Falenas  Pálida Elvira Poesia (poema narrativo) 

1871 Jornal dasFamílias Almas 

Agradecidas 

Conto 

1873 Jornal dasFamílias Quem conta um 

conto... 

Conto 

1875 Revista A Época A chinela turca Conto 

1877 Revista Ilustração 

Brasileira 

História de quinze 

dias – 15 de 

janeiro 

Crônica 

1878 Jornal O Cruzeiro Elogio da Vaidade Conto 

1880/81 Revista 

Brasileira/Tipografia 

Nacional 

Memórias 

Póstumas de Brás 

Cubas 

Romance 

1881 Jornal Gazeta de 

Notícias 

Teoria do 

Medalhão 

Conto 

1881/1882 Revista A Estação O Alienista Conto 

1884 Jornal Gazeta de 

Notícias 

Ex-Cáthedra Conto 

1885/86 Revista A Estação Casa Velha Conto 

1886/1891 Revista A Estação/ Ed. 

Garnier 

Quincas Borba Romance 

1904 Livro – Ed. Garnier Esaú e Jacó Romance 

1906 Coletânea (livro) 

Relíquias de Casa Velha 

Um capitão de 

voluntários 

Conto 
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Machado de La Mancha 

(7) Machado es un milagro y los milagros, le dice don Quijote a Sancho, son cosas 

que rara vez suceden. No obstante, milagro dado, ni Dios lo quita. 

Pero si el milagro es algo que rara vez sucede, ¿no es algo que sucede en 

comparación con lo que siempre, o comúnmente, sucede? 

En la literatura hispanoamericana del siglo XIX hubo escasos milagros, salvo el 

de la poesia, que es la compañera fiel, la sombra a veces, otras el sol, de la literatura 

escrita en castellano en las Américas. De Ercilla a Neruda en Chile, de sor Juana a Sabines 

en México, las musas han estado presentes como las misas. En el siglo XIX, Rubén Darío 

basta para comprobar esta fidelidad. Hay otros: con el gran nicaraguense bastaría. 

Pero si la poesia es nuestra compañera más constante, y antigua, una rival aparece 

a partir del siglo XVIII para disputarle la primacía de nuestros amores. Esa usurpadora 

tardía se llama la identidad. 

Por ello el XIX es siglo de grandes historiadores, del conservador Lucas Alamán 

al liberal José María Luis Mora en México; Diego Barros Arana y Benjamín Vicuña 

Mackenna en Chile; Bartolomé Mitre y Juan Bautista Alberdi en Argentina. Es siglo de 

educadores e intérpretes del alma nacional como el venezolano Andrés Bello, el (8) 

puertorriqueño Eugenio María de Hostos, el ecuatoriano Juan de Montalvo y el argentino 

Domingo Faustino Sarmiento. 

 Señalo todo esto para recordar que el siglo XIX hispanoamericano fue fecundo, y 

sobre todo fue Facundo: es Sarmiento quien eleva la conjunción de identidade e historia 

a una forma superior de prosa a la vez analítica, descriptiva y novelesca: el Facundo 

puede leerse como todo esto, es nuestra gran novela potencial del XIX, fotografía de la 

tierra, análisis de la sociedad, retrato del caudillo, poderío de la lengua, y, junto con otra 

obra argentina, el poema de José Hernández, Martín Fierro, constituye el díptico de las 

mejores obras literarias del siglo de la independencia: la prosa de Facundo, la épica de 

Martín Fierro, abren los horizontes de la imaginación y el lenguaje de los 

hispanoamericanos mucho más, me parece, que la tradición bastante pobre de la novela 

que se anuncia como tal, y que puede ser tan divertida como las aventuras narradas por el 

mexicano Manuel Payno o tan pedagógica como las crónicas sociales del chileno Alberto 

Blest Gana. Pero ni Los bandidos de Río Frío, ni Martín Rivas puden compararse, ni con 
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las grandes novelas escritas en la América española en nuestro siglo, ni con los libros que, 

como el Facundo y el Martín Fierro, apuestan con audacia a su propia imaginación, a su 

propio lenguaje. La novela decimonónica hispanoamericana, en cambio, no se atreve a 

abandonar una perspectiva que engañosamente sería señuelo de la modernidad: el 

romanticismo primero, el realismo en seguida, el naturalismo finalmen-(9te. El 

romanticismo, escribe Machado de Assis, es un jinete que agotó a su propio corcel hasta 

abandonarlo en el arroyo donde lo encontraron los realistas convertido en carroña. Por 

pura piedad, añade el autor de las Memorias póstumas de Blas Cubas, los realistas se 

llevaron la carroña romántica a sus novelas.   

 Un corcel agotado. Un hermoso caballo vencido, devorado por las llagas y los 

gusanos. ¿Cuál fue su nombre original? Clavileño? 

 Porque la mediocridad de la novela hispanoamericana del XIX no es ajena a la 

ausencia de una novela española después de Cervantes y antes de Leopoldo Alas y Benito 

Pérez Galdós. Las razones de esta ausencia llenarían varias noches: sólo quiero registrar 

mi asombro de que en la lengua de la novela moderna fundada en La Mancha por Miguel 

de Cervantes, sólo haya habido, después de Don Quijote, campos de soledad, mustio 

collado. 

 La Regenta, Fortunata y Jacinta, le devuelven su vitalidade a la novela española 

en España, pero la América española deberá esperar aún, como España espero a Clarín y 

a Galdós, a Borges, Asturias, Carpentier y Onetti.  

 En cambio – y éste es el milagro –, Brasil le da su nacionalidad, su imaginación, 

su lengua, al más grande – por no decir, el solitario – novelista iberoamericano del siglo 

pasado, Joaquin Maria Machado de Assis. 

 ¿Qué supo Machado que no supieron los novelistas hispanoamericanos? ¿ Por qué 

el milagro de Machado? 

 El milagro se sostiene sobre una paradoja: Machado asume, en Brasil, la lección 

de Cervantes, la tradición de (10) La Mancha que olvidaron, por más homenajes que 

cívica y escolarmente se rindiesen al Quijote, los novelistas hispanoamericanos, de 

México a Argentina. 

 ¿Fue esto resultado de la hispanofobia que acompañó a la gesta de la 

independencia y a los primeros años de la nacionalidad? No, repito, si atendemos a las 
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reverencias formales del discurso. Sí, desde luego, si nos fijamos en el rechazo 

generalizado del pasado cultural independiente: ser negros o indígenas era ser bárbaros, 

ser español era ser retrógrado: había que ser yanqui, francés o británico para ser moderno 

y para ser, aún más, próspero, democrático y civilizado.  

 Las limitaciones extralógicas de la era independiente creyeron en una civilización 

Nescafé: podíamos ser instantáneamente modernos excluyendo el pasado, negando la 

tradición. El genio de Machado se basa, exatamente, en lo contrario: su obra está 

permeada de una convicción: no hay creación sin tradición que la nutra, como no habrá 

tradición sin creación que la renueve. 

 Pero Machado tampoco tenía detrás de sí una gran tradición novelesca, ni 

brasileña ni portuguesa. Tenía, en cambio, la tradición que compartía con nosotros, los 

hispanoparlantes del continente: tenía la tradición de La Mancha. Machado la recobró: 

nosotros la olvidamos. Pero,¿no la olvidó también la Europa posnapoleónica, la Europa 

de la gran novela realista y de costumbres, psicológica o naturalista, de Balzac a Zola, de 

Stendhal a Tolstoi? ¿Y no fue nuestra pretensión modernizante, en toda Iberoamérica, 

reflejo de esa corriente realista que con- (11) vengo en llamar la tradición de Waterloo, 

por oposición a la tradición de La Mancha? 

 En su Arte de la Novela, Milan Kundera, más que nadie, ha lamentado el cambio 

de camino que interrumpió la tradición cervantesca continuada por sus más grandes 

herederos, el irlandés Laurence Sterne y el francés Denis Diderot, a favor de la tradición 

realista descrita por Stendhal como el reflejo captado por un espejo que se pasea a lo largo 

de un camino, y confirmada por Balzac como el hecho de hacerle la competencia al 

registro civil. 

 ¿Y el llamado al juego, al sueño, al pensamento, al tiempo?, exclama Kundera en 

un capítulo que titula “La desdeñada heredad de Cervantes”. ¿Dónde se fueron? La 

respuesta es, si no milagrosa, sí sorprendente: se fueron a Río de Janeiro y renacieron 

bajo la pluma de un mulato carioca pobre, hijo de albañil, autodidacta, que aprendió el 

francés en una panadería, que sufrió de epilepsia, como Dostoievski, que era miope, como 

Tolstoi, y que escondia su genio dentro de un cuerpo tan frágil como el de otro gran 

brasileño, Aleijadinho, también mulato, pero además leproso, trabajando solo y solamente 

de noche, cuando no podía ser visto. Pero de Brasil, ¿no se ha dicho que el país crece de 

noche, mientras los brasileños duermen? 
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 Machado no. Está bien despierto. Su prosa es meridiana. Pero también lo es su 

misterio: un misterio solar, el de un escritor americano de lengua portuguesa y raza 

mestiza que, solitario en el mundo como una estatua barroca de Minas Gerais del realismo 

decimonónico, redescubre y (12) reanima la tradición de La Mancha contra la tradición 

de Waterloo. 

 La Mancha y Waterloo. 

 ¿Qué entiendo por estas dos tradiciones? 

 Históricamente, la tradición de La Mancha la inaugura Cervantes como un 

contratiempo a la modernidade triunfadora, una novela excéntrica de la España 

contrarreformista, obligada a fundar otra realidad mediante la imaginación y el lenguaje, 

la burla y la mezcla de géneros. La continúan Sterne con el Tristam Shandy, donde el 

acento es puesto sobre el juego temporal y la poética de la digresión, y por Jacques el 

fatalista de Diderot, donde la aventura lúdica y poética consiste en ofrecer, casi en cada 

línea, un repertorio de posibilidades, un menu de alternativas para la narración.  

 La tradición de La Mancha es interrumpida por la tradición de Waterloo, es decir, 

por la respuesta realista a la saga de la Revolución francesa y el imperio de Bonaparte. El 

movimiento social y la afirmación individual inspiran a Stendhal, cuyo Sorel lee en 

secreto la biografía de Napoleón; a Balzac, cuyo Rastignac es un Bonaparte de los salones 

parisianos; y a Dostoievski, cuyo Raskolnikov tiene un retrato del gran corso como único 

decorado de su buhardilla peterburguesa. Novelas críticas, ciertamente, de lo mismo que 

las inspiran: iniciadas con el crimen de Sorel, las carreras en ascenso de la sociedad 

posbonapartista culminan con la falsa gloria del arribista Rastignac y terminan en el 

crimen y la miseria de Raskolnikov. 

 En medio de ambas tradiciones, Machado de Assis, (13) nacido en 1839 y muerto 

en 1908, revalida la tradición interrumpida de La Mancha y nos permite contrastarla, de 

manera muy general, con la tradición triunfante de Waterloo. 

 La tradición de Waterloo se afirma como realidad. La tradición de La Mancha se 

sabe ficción y, aún más, se celebra como ficción. 

 Waterloo ofrece rebanadas de vida. La Mancha no tiene más vida que la de su 

texto, haciéndose en la medida en que es escrito y es leído. 

 Waterloo surge del contexto social. La Mancha desciende de otros libros. 
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 Waterloo lee al mundo. La Mancha es leída por el mundo. 

 Waterloo es serio. La Mancha es ridícula. 

 Waterloo se basa en la experiencia: nos dice lo que sabemos. La Mancha se basa 

en la inexperiencia: nos dice lo que ignoramos. 

 Los actores de Waterloo son personajes reales. Los de La Mancha son lectores 

ideales. 

 Y si la historia de Waterloo es activa, la de La Mancha es reflexiva. 

 Estas divisiones teóricas pueden resultar rígidas, pero las obras mismas son mucho 

más fluidas. Por ejemplo, una de las características más notables de la tradición 

cervantina, la locura de la lectura, origen de la acción de Don Quijote, trasciende al plano 

realista en una novela como La abadía de Northanger, parte de la comedia social inglesa 

de Jane Austen, cuya protagonista, Catherine Moor- (14) land, pierde el juicio leyendo 

novelas góticas; y sobre todo, en una de las obras maestras del realismo psicológico, 

Madame Bovary, donde la heroína de Flaubert pierde el equilíbrio entre su realidad social 

y su realidad psicológica porque lee demasiadas novelas románticas. Y tanto Sorel como 

Raskolnikov, ya lo indiqué, son quienes son porque han devorado demasiadas páginas 

sobre la epopeya napoleónica.  

 Más específicamente manchego es que una novela se sepa a sí misma ficción, sea 

consciente de su naturaliza fictiva. Don Quijote, Tristam Shandy, Jacques el fatalista y 

Blas Cubas, además de saberse ficción, celebran su génesis fictiva.  

 Don Quijote, desde un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse, 

pero también desde una imprenta de Barcelona donde el personaje de Cervantes visita el 

lugar mismo donde su vida se vuelve libro, pues don Quijote es el primer personaje de la 

novela moderna que se sabe escritor impreso y leído, como Tristam Shandy se sabe escrito 

por sí mismo y como Blas Cubas sabe que también está siendo escrito por sí mismo, pero 

no por un Blas Cubas qualquiera, sino por un Blas Cubas muerto, que redacta sus 

memorias desde la tumba. 

 Blas Cubas, además, reclama, para inscribirse en una tradición, la de lector de 

Tristam Shandy, sólo que Tristam Shandy, a su vez, se reclama de la tradición de Don 

Quijote.     



 147

 “He adoptado – dice Blas desde la tumba – la libre forma de Sterne...”  

(15) Y Sterne dice, en el Tristam Shandy, que ha tomado su forma de “el 

incomparable caballero de La Macha al cual, por certo, y con todas sus locuras, amo más 

y hubiese dado más por hacerle una visita, que al más grande héroe de la antiguedad”. 

 El visitante del libro es nada menos que el Lector del libro, personaje central del 

Quijote desde el momento en que Cervantes, en el prólogo, inicia la novela dirigiéndose 

al “desocupado lector”. Pero en Cervantes, la relación con el lector es una discreta, aunque 

angustiada, llamada de atención al otro socio de la lectura, el Autor incierto de la incierta 

novela que se inicia en un incierto lugar de La Mancha donde vive un incierto caballero 

de incierto nombre que sale de su incierta aldea a una geografía, ésta sí cierta, ésta sí 

poblada por muy concretos cabreiros, alguaciles, venteros, maritornes, curas, titiriteros y 

aristócratas, a los que don Quijote vuelve inciertos también porque los somete a las leyes 

de la lectura anterior: los molinos son gigantes, las ventas son palácios, los rebaños son 

ejércitos, los títeres son feroces moros y Aldonza es Dulcinea. 

 Al borrar la frontera entre la realidad y la ficción, Cervantes no sólo celebra la 

génesis de ésta como tal. La incertidumbre de lugar, nombre y acción cumple una función 

política: obliga a dudar de todo dogma, así sean los del Concilio de Trento, la leyes de 

pureza de sangre y la Santa Inquisición: con el Quijote hemos topado, Torquemada. Pero 

hay algo más: la fundación cervantina critica al mundo sólo porque se critica a sí misma 

y le ex- (16) tiende al autor mismo la incertidumbre crítica de la novela: ¿Quién es este 

autor que se dirige al “desocupado lector”? ¿Es Cervantes, es Saavedra, es Cide Hamete, 

es un Sancho enmascarado, es el autor del Quijote apócrifo, Avellaneda? ¿O son los 

autores de la tradición de La Mancha; los descendientes de Cervantes, Sterne, Diderot, 

Machado y, al cabo, Pierre Menard, el autor del Quijote en el cuento de Borges? 

 Ficción, celebración de la ficción y critica de la ficción. Si Cervantes acentúa la 

crítica de la autoria, consecuencia de la crítica de la lectura que enloqueció al Hidalgo, 

Sterne acentúa la crítica del lector, convirtiéndolo en coautor, en primer lugar, de un 

tiempo narrativo, el de la lectura, que puede o no coincidir con la duración narrativa 

misma. 

 Sterne se dirige constantemente al lector: “Veo claramente, lector, por tu 

aspecto...”, le dice el invisible autor al invisible lector, echándole piropos, preguntándole, 

y ahora, ¿qué debo hacer?, poniendo el destino mismo de la novela en manos de su 
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destinatario: El ser o no ser shakespeariano se convierte en el libro de Sterne en un 

narrarlo o no narrarlo. Las voces del lector irrumpen en la novela para animar o desanimar 

al narrador. Un lector le dice: “Cuéntalo, no lo dudes”. Otro, en cambio, le advierte: 

“Serás un idiota si lo haces”. 

 Diderot, por su parte, le da al lector la libertad de escoger entre numerosas 

alternativas de la narración, dirigidas al futuro (Jacques se separa de su amo en un cruce 

de caminos, y el narrador no sabe a cuál de los dos seguir) pero también al pasado: ¿donde 

pasaron la noche ante- (17) rior el amo y el criado? Diderot le ofrece siete posibilidades 

al Lector: 

1. En un gran burdel de una gran ciudad. 

2. Cenando con un viejo amigo. 

3. Con unos monjes que los maltrataron en nombre de Dios. 

4. En un hotel donde les cobraron demasiado por la cena. 

5. En la casa de un par de Francia, donde carecieron de todas las necesidades en 

medio de todas las superfluidades. 

6. Con un cura de aldea. 

7. Emborrachándose en una abadía benedictina. 

Ésta es la tradición lúdica cuyo abandono Kundera lamenta pero que Machado, 

inesperadamente, recupera. Las Memorias póstumas de Blas Cubas, publicadas en 1881, 

son escritas desde la tumba por un autor cuya autoría puede ser tan cierta como la muerte 

misma, sólo que Blas Cubas convierte a la muerte misma en una incertidumbre, ab initio, 

el tema cervantesco de la ficción consciente de serlo: 

“Soy un escritor muerto – dice Blas Cubas –, no en el sentido de alguien que ha 

escrito antes y ahora está muerto, sino en el sentido de un escritor que ha muerto pero 

sigue escribiendo”. Este escritor, para el cual “la tumba es en realidad una nueva cuna”, 

es el narrador póstumo Blas Cubas, el cual, al renovar la tradición cervantina y sobre (18) 

todo sterniana de dirigirse al lector, lo hace a sabiendas de que, esta vez, el lector tiene 

que vérselas menos con un autor incierto como el del Quijote, o con un autor angustiado 

por escribir la totalidad de su vida antes de morir, como TS, que con un autor muerto que 

escribe desde la tumba, que dedica su libro “al primer gusano que devoro mi carne” 

(nótese el uso del pretérito) y que admite la fatalidad de su situación: “Todos tenemos que 

morir. Es el precio por estar vivos”. 
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 De este modo, Blas Cubas traslada su propio pasado vivo y su propio presente 

muerto al lector, con mucho del humor de Cervantes, Sterne y Diderot, pero con una 

acidez, a veces una rabia, que sorprende en personaje y autor tan dulces como Blas Cubas 

y Machado de Assis, si no nos advirtiesen ambos, desde la primera página, que estas 

Memórias póstumas están escritas “con la pluma de la risa y la tinta de la melancolía”. 

 Ésta me parece la frase esencial de la novela manchega del novelista carioca: 

escribir con la pluma de la risa y la tinta de la melancolía. 

 La risa primero. La admiración de Tristam Shandy por Don Quijote, a la que aludí 

líneas arriba, se basa en el humor: “Estou persuadido – leemos em TS – que la felicidad 

del humor cervantino nace del pequeños y tontos con la pompa circunstancial que 

generalmente se reserva a los grandes acontecimentos. 

 Sterne pone de cabeza este humor, describiendo los hechos pomposos con el 

humor de los hechos pequeños. 

(19) La guerra de la sucesión española, la herencia de Carlos el Hechizado, que 

ensangrentó una vez más los campos de Flandes, es reproducida por el tío Toby de 

Tristam Shandy, privado de luchar en la guerra porque recibió una herida en la ingle, en 

el césped que antes le sirvió de boliche, entre dos hileras de coliflores. Allí, el tío Toby 

puede reproducir las campañas de Malborough, sin derramar una gota de sangre.  

 El humor de Machado va más allá del humor de Cervantes y el de Sterne: el 

brasileño narra pequeños hechos en breves capítulos con la mezcla de risa y melancolía 

que se resuelve, en más de una ocasión, en ironía. 

 Libro epicúreo, lo ha llamado alguna crítica norteamericana. Libro aterrador, 

añade outra reseña neoyorquina, porque su denuncia de la pretensión y la hipocresía que 

se esconden en los seres comunes y corrientes, es implacable. No, corrige Susan Sontag: 

éste es solamente un libro de un escepticismo radical que se impone al lector con la fuerza 

de un descubrimiento personal. 

 Es cierto: los elementos carnavalescos, la risa jocular que Bajtin atribuye a las 

grandes prosas cómicas de Rabelais, Cervantes y Sterne, están presentes en Machado. 

Baste recordar los encuentros picarescos con el filósofo-estafador Quincas Borca, el 

vodevil de los encuentros con la amante secreta, Virgilia, y la descripción de la manera 

como ésta usa la religión: “como una ropa interior larga y colorada, protectora y 
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clandestina”. Basta evocar los retratos satíricos de la sociedad carioca y de la burocracia 

brasileña, resueltos en un espléndido passaje cómico que (20) reduce la política al 

problema de convertirse en secretario de un gobernador para poder acompañar al interior 

a su amante, la mujer del gobernador: así se resuelve administrativamente el problema 

del adulterio. 

 En gran medida, el humor de Machado determina el ritmo de su prosa: no sólo la 

brevedad de los capítulos, sino la velocidad del lenguaje. Esta rapidez como hermana de 

la comicidad, obvia en la imagen cinematográfica acelerada de Chaplin o Buster Keaton, 

tiene su antecedente musical en El barbero de Sevilla de Rossini, su antecedente poético 

en el Eugenio Oneguin de Puschkin y su antecedente novelesco en Jacques el fatalistade 

Diderot, del cual extraigo el siguiente ejemplo: El autor conoce “a una mujer bela como 

un ángel [...] Deseo acostarme con ella. Lo hago. Tenemos cuatro hijos”. 

 En Blas Cubas, así se caracteriza a sí mismo el autor: “¿Por qué negarlo? Sentía 

pasión por la teatralidad, los anuncios, la pirotecnia” 

 Y Virgilia, la amante del narrador, es descubierta y descrita en unos cuantos trazos 

certeiros: “Bonita, espontánea, frescamente modelada por la naturaleza, llena de esa 

magia, precaria pero eterna, que es transmitida secretamente para la procreación”. 

 Sin embargo, la risa rabelaisiana pronto se congela en los labios de la melancolía 

machadiana. Ya he dicho que en Tristam Shandy las batallas de la guerra de la sucesión 

española ocurren en el jardin potager del tío Toby, sin derramamiento de sangre. 

Machado hace hincapié en que el encuentro de risa y melancolía em Blas Cubas tampoco 

(21) desembocará en la violencia. Un párrafo ilustrativo lo indica: ante la posibilidad de 

un encuentro de fuerza, el autor promete que no habrá la violencia esperada y que la 

sangre no manchará la página. 

 El lector hispanoamericano podría encontrar en esta frase una sublectura histórica 

del Brasil como la nación latinoamericana que ha sabido conducir los procesos históricos 

sin la violencia de los demás países del continente. Acaso las excepciones confirmen la 

regla. En todo caso, en la novela de Machado el rumor del carnaval carioca va quedando 

lejos y afuera, a medida que la tinta de la melancolía va ganándose espacios a la pluma 

de la risa. 
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 Vi hace poco un documental de televisión dedicado a Carmen Miranda, que se 

inicia con la infinita melancolía de las canciones tradicionales de Brasil en la voz de esta 

mujer excepcional convertida por Hollywood en símbolo estrepitoso del carnaval, la 

alegría ruidosa y el frutero en la cabeza. Pero a medida que el clisé revela la cara de la 

muerte, el estrépito de la Chica-Chica-Bum se desvanece y retorna la voz auténtica, la 

voz perdida, la voz de la melancolía. Es como si, desde la muerte, Carmen Miranda 

exclamase: “ ¡No me quiten mi tristeza!”.    

 Por eso digo que la frase más significativa del libro de Mahado es ésta: ¿pues qué 

es Blas Cubas sino la melancólica historia de un solterón que primero debe sortear los 

peligros del adulterio y más tarde los de la vejez solitaria y ridícula? “La muerte de un 

solterón a la edad de sesenta y cuatro años no alcanza el nivel de la gran tragédia”, advierte 

el narrador al final de un recorrido en el que (22) descubre otra unidad olvidada por 

Aristóteles: la unidad de la miseria humana. 

 Hay un momento casi proustiano en el que Blas Cubas abandona un baile a las 

cuatro de la mañana y se nos pregunta: “¿Y qué creen ustedes que me esperaba en mi 

carruaje? Mis cincuenta años. Allí estaban, sin invitación, no ateridos de frío o 

reumáticos, sino adormilados y exhaustos, anhelando el hogar y la cama”. El olvido, nos 

dice Machado, nos acecha antes de la muerte: “El problema no consiste en encontrar a 

alguien que recuerde a mis padres, sino en encontrar a alguien que me recuerde a mí”. 

Blas Cubas empieza por imitar a la muerte: “No le gusta hablar porque quiere que todos 

cren que se está muriendo”. Pero sólo la lectura crítica de esta gran novela puede 

conducirnos a la pregunta literaria, a la pregunta de la tradición que Machado revive y 

prolonga, la tradición de La Mancha, contestada también, a su manera, por otra gran 

novela latinoamericana escrita desde la muerte, el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esta 

pregunta es, “¿ser muerto es ser universal” o, dicho de otra manera “para ser universales, 

los latinoamericanos tenemos que estar muertos?   

 Susan Sontag contesta afirmando la modernidad de Machado de Assis, pero 

advirtiéndonos que nuestra modernidad es sólo un sistema de alusiones halagadoras que 

nos permiten colonizar selectivamente el pasado. Sabemos que hemos sufrido de una 

modernidad excluyente, una modernidad huérfana en América Latina – ni Mother ni Dad 

– y que estamos empeñados en conquistar (23) una modernidad incluyente, con papá y 

con mamá, abarcadora de cuanto hemos sido: hijos de La Mancha, parte de la impureza 

mestiza que hoy se extiende globalmente para crear una polinarrativa que se manifiesta 



 152

como verdadera Weltliteratur en la India de Salman Rushdie, la Nigeria de Wole Soyinka, 

la Alemania de Gunter Grass, la Sudáfrica de Nadine Gordimer, la España de Juan 

Goytisolo o la Colombia de Gabriel García Márquez. El mundo de La Mancha: el mundo 

de la literatura mestiza. 

 Machado no reclama este mundo por razones de raza, historia o polítca, sino por 

razones de imaginación y lenguaje, que abrazan a aquéllas. 

 ¡Qué universales, pero qué latinoamericanas, son sentencias como éstas de 

Machado!: “Sólo Dios conoce la fuerza de un adjetivo, sobre todo en países nuevos y 

tropicales”. 

 O esta outra: “Tengo fe completa en los ojos oscuros y en las constituciones 

escritas”. 

 La fe en las constituciones escritas devuelve a Machado a la pluma de la risa, pero 

esta vez dentro de una constelación de referencias y premoniciones asombrosas, que nos 

conducen, nuevamente por la vía cómica, del escritor que no tuvimos los 

hispanoamericanos en el siglo XIX – Machado de Assis –, al escritor que sí tuvimos en 

el siglo XX – Jorge Luis Borges –. La estrategia borgiana de romper la idea absoluta con 

el acidente cómico ya está presente en Machado cuando Blas Cubas nos declara su 

intención de escribir el libro que nunca escribió, una Historia de los Suburbios cuya 

concreción contrasta absolu- (24) tamente con la abstracción de la filosofía a la moda en 

el siglo XIX latinoamericano: el positivismo de Comte, el lema de su filosofía trinitaria, 

Orden y Progreso, plasmado en la bandera brasileña y que los científicos porfiristas en 

México también hicieron suya, opuesto al acidente cómico de Blas Cubas: escribir una 

historia de los suburbios y sustituir el orden y el progreso por la invención práctica de un 

emplasto contra la melancolía. 

 Y sin embargo, el hambre latinoamericana, el afán de abarcarlo todo, de 

apropiarse todas las tradiciones, todas las culturas, incluso todas las aberraciones; el afán 

utópico de crear un cielo nuevo en el que todos los espacios y todos los tiempos sean 

simultáneos, aparece brillantemente en las Memorias póstumas de Blas Cubas como una 

visión sorprendente del primer Aleph, anterior al muy famoso de Borges, del cual, el suyo, 

el propio Borges dice: “Por increíble que parezca yo creo que hay, o que hubo, outro 

Aleph”. Sí: es el de Machado de Assis. 



 153

 “Imagina, lector – dice Machado –, imagina una procesión de todas las épocas, de 

todas las razas del hombre, todas sus pasiones, el tumulto de los imperios, la guerra del 

apetito contra el apetito y del ódio contra el odio”. Este fue “el monstruoso espetáculo” 

que ve Blas Cubas desde la cima de una montaña, como el ángel por venir de Walter 

Benjamin contemplando las ruinas de la historia, “la condensación viviente de la 

historia”, dice el cadáver autoral de Blas Cubas, cuya mente es “un escenario... una 

confusión tumumtuosa de cosas y de personas en las que todo se podia ver con precisión, 

de la rosa de Esmir- (25) na a la planta que crece en tu patio trasero al lecho magnífico de 

Cleopatra al rincón de la playa donde el mendigo tiembla mientras duerme... Allí (en el 

primer Aleph, el Aleph brasileño de Machado de Assis) “podía encontrarse – continúa el 

autor – la atmósfera del águila y el colibrí, pero también la de la rana y el caracol”. 

 La visión del Aleph de Machado, su hambre universal, da entonces un color a su 

pasión literaria, a su forma de dirigirse al lector, “lector poco ilustrado”, lector que es “el 

defecto del libro”, pues quiere vivir con rapidez y llegar cuanto antes al final de una obra 

que es lenta “como un par de borrachos tambaleándose en la noche”. Es a este lector nada 

amable al que Machado dirige sus juegos y conminaciones, más graves acaso que las de 

Sterne o Diderot, por más que se asemejen formalmente: 

 “Lector, sáltate este capítulo; vuelve a leer este otro; conténtate con saber que 

estas son meramente notas para un capítulo vulgar y triste que no escribiré; irrítate de que 

te obligue a leer un diálogo invisible entre dos amantes que tu curiosidad chismosa 

quisiera conocer; y si este capítulo te parece ofensivo, recuerda que éstas son mis 

memorias, no las tuyas, y que desde el principio te advertí: este libro es suficiente en sí 

mismo. Si te place, excelente lector, me sentir é recompensado por mi esfuerzo; pero si 

te desagrada, te premiaré con un chasquido de dedos, y me sentiré bien librado de ti...” 

 El trato un tanto rudo que Machado le reserva al lector no es ajeno, me parece, a 

una exigencia comparable a la de los campazanos a la medianoche que escuchó Fals- (26) 

taff: se trata de despertar al lector, de sacarlo de la siesta romântica y tropical, de 

encaminarlo a tareas más difíciles y de abocarlo a una modernidad incluyente, 

apasionada, hambrienta. 

 Claudio Magris dice algo sobre nuestra literatura que me parece aplicable a 

Machado: “La América Latina – escribe el autor de El Danubio – ha dilatado el espacio 

de la imaginación. La literatura occidental estaba amenazada de incapacidad. Europa 
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asumió la negatividad. Latino-américa asumió la totalidad. Pero hoy Europa debe admitir 

su mala conciencia en la celebración de Latino-américa. Hoy, todos debemos leer a la 

América Latina en contra de la tentación de la aventura exótica: los lectores europeos [y 

los latinoamericanos también, añadirá yo] deben aprender a hacer la tarea escolar de leer 

en serio la prosa melancólica, difícil, dura, de los latinoamericanos”. 

 Magris podría estar describiendo, a pesar de la hermosa ligereza total de su 

escritura, los libros de Machado de Assis. Pero Machado, cuando escribe el primer Aleph, 

también le está exigiendo a los latinoamericanos que sean audaces, que lo imaginen todo. 

 En Cervantes y en Sterne, los modelos de Machado, el espíritu cómico indica los 

límites de la realidad. La reprodución de los sitios de batalla de Flandes en un jardín de 

hortalizas señala, en Tristam Shandy, no sólo los límites de la representación literaria, 

sino los límites de la historia misma. Pues la historia es tiempo y el tiempo, nos dice 

Sterne al final de su bellísima novela, es fugaz, “se gasta con de- (27) masiada prisa; cada 

letra que trazo me dice con cuánta rapidez la vida fluye de mi pluma: los días y sus horas, 

más preciosas, mi querida Jenny, que los rubíes en tu cuello, vuelan sobre nuestras 

cabezas como nubes ligeras en un día de viento, pero nunca regresan... y cada vez que 

beso tu mano para decir adiós, y cada ausencia que sigue a nuestra despedida, no son sino 

preludios a la eterna despedida... ¡Dios tenga piedad de nosotros! 

 Y en Don Quijote, el tono de la novela cambia radicalmente cuando el 

protagonista y Sancho Panza visitan a los Duques y éstos les ofrecen, en la realidad, lo 

que don Quijote, antes, sólo poseía en la imaginción. El castillo es castillo, pero don 

Quijote necesitaba que el castillo fuese, primero, venta. Privado de su imaginación, se 

convierte realmente en El Caballero de la Triste Figura; se encamina, fatalmente, a la 

muerte: “en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui 

don Quijote de la Mancha y soy agora... Alonso Quijano el Bueno”. 

 Con razón llamó Dostoievski al Quijote el libro más triste que se ha escrito, pues 

es la historia de una desilusión. Pero es también, añade el autor ruso, el triunfo de la 

ficción: en Cervantes, la verdad es salvada por una mentira. 

 Machado de Assis también se ubica entre la fuerza de una ficción que lo incluye 

todo, como la imaginación latinoamericana quisiera abarcarlo todo, y los límites 

impuestos por la historia. “Viva la historia, la vieja y voluble historia, que da para todo”, 

exclama desde la tumba Blas Cubas sólo para indicarnos que esta capacidad totaliza- (28) 
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dora es sólo la del error, que el hombre no es, como dijo Pascal, un carrizo pensante, sino 

un carrizo errante: “Cada periodo de la vida – dice Cubas – es una nueva edición que 

corrige la precedente y que a su vez será corregida por la que sigue, hasta que se publique 

la edición definitiva, que el editor le entrega a los gusanos”. 

 La pluma de la risa y la tinta de la melancolía se unen de nuevo y vuelven a 

encontrar el origen mismo de su tradición: el elogio de la locura, la raíz erasmiana de 

nuestra cultura renacentista, la sabia dosificación de ironía que le impide a la razón o a la 

fe imponerse como dogmas. 

 Recuerdo el amor de Julio Cortázar por la figura del loco sereno, que el propio 

Cortázar consagró en varios personajes de Rayuela. Machado tiene el suyo, se llama 

Romualdo y es cuerdo en todo salvo en una cosa: se cree Tamerlán. Como Alonso 

Quijano se creyó don Quijote; como el tío Toby se cree un estratega militar y el personaje 

de Pirandello se cree el rey Enrique IV. En todo lo demás, son personas razonables. 

 Machado atribuye esta locura a la idea fija que, llevada a la acción política, sí 

puede causar catástrofes: véase, nos indica, a Bismark y su idea fija de reunificar a 

Alemania, prueba del capricho y de la irresponsabilidad inmensas de la historia. 

 Por eso conviene respetar a los locos serenos, dejarlos tranquilos en su espacio, 

como el ateniense evocado por Machado que creia que todos los barcos que entraban al 

Pireo eran suyos; como el loco evocado por Horacio y recogido por Erasmo: un orate que 

se pasaba los días (29) dentro de un teatro riendo, aplaudiendo y divirtiéndose, porque 

creía que una obra se estaba representando en el escenario vacío. Cuando el teatro fue 

cerrado y el loco expulsado, éste reclamó: “No me habéis curado de mi locura, pero habéis 

destruido mi placer y la ilusión de mi felicidad”. 

 Erasmo nos pide, por esta vía, regresar a las palabras de san Pablo: “Dejad que 

aquel que parece sabio entre vosotros se vuelva loco, a fin de que finalmente se vuelva 

sabio... Pues la locura de Dios es más sabia que toda la sabiduría de los hombres”. 

 Los hijos de Erasmo se convierten, en Iberia y en Iberoamerica, en los hijos de La 

Mancha, los hijos de un mundo manchado, impuro, sincrético, barroco, corrupto, 

animados por el deseo de manchar con tal de ser, de contagiar con tal de asimilar, de 

multiplicar las apariencias a fin de multiplicar el sentido de las cosas, en contra de la falsa 

consolación de una sola lectura, dogmática, del mundo. Hijos de La Mancha que duplican 
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todas las verdades para impedir que se instale un mundo ortodoxo, de la fe o la razión, o 

un mundo puro, excluyente de la variedad pasional, cultural, sexual, política, de las 

mujeres y de los hombres. 

 Machado de Assis, Machado de La Mancha, el milagroso Machado, es un 

adelantado del mundo de la imaginación y de la ironía, del mestizaje y del contagio en un 

mundo amenazado cada día más por los verdugos del racismo, la xenofobia, el 

fundamentalismo religioso y otro, implacable fundamentalismo: el del mercado. 

(30) Con Machado y su ascendência manchega y erasmiana, con Machado y su 

descendencia macedonia, borgiana, cortazariana, nelidiana, goytisolitaria y 

julianofluvial, continuaremos empeñados los escritores de Iberia y de América en 

inventar eso que el gran Lezama Lima llamaba “eras imaginarias”, pues si una cultura no 

logra crear una imaginación, resultará hitóricamente indescifrable. 

 Machado, el brasileño milagroso, nos sigue descifrando porque nos sigue 

imaginando y la verdadera identidad iberoamericana es sólo de la nuestra, imaginación 

literaria y política, social y artística, individual y colectiva.    
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