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Eis o capítulo XCVII — todo ele!
— de Quincas Borba (1891), o roman-
ce de longa elaboração que Machado
de Assis publicou depois de Memórias
Póstumas de Brás Cubas (1881). Pres-
ta-se fácil a exemplificar o ceticismo
ou o pessimismo que décadas de tradi-
ção imputaram à obra machadiana;
entretanto, algum candidato a integrar
a ortodoxia atual, em lhe calhando o
passo no exame de admissão, pegaria
do charuto e discorreria sobre o com-
portamento impiedoso das elites bra-
sileiras e a não menos impiedosa, pos-
to obscura, crítica machadiana. É a
desgraça da fortuna crítica de Macha-
do de Assis: quando os críticos não
estão ocupados a demonstrar-lhe a ge-
nuína “brasilidade”, julgam valorizá-
lo como mestre no desmascaramento
da mesquinhez e da maldade humana.
A ironia reina, mas é vulgar: para uns,

ironia moralista, que castiga o vício na
dobra de uma oração subordinada; para
outros, ironia ideológica, que finge
agradar à classe dominante para me-
lhor a denunciar. Mas o que se obscu-
rece é o súbito da interrupção através
da qual o “contozinho” e respectivo
comentário irrompem num curso já
orientado para outra finalidade. Ironi-
camente, com a ironia, figura fácil, obs-
curece-se o principal, que é o cômico.

O cômico é coisa que se apresenta
e de apresentar: vive do aparecimento,
súbito e inesperado, característica que
partilha com os fantasmas e os sismos.
Daí que, nos livros de Machado, seja
antes do mais uma peripécia de com-
posição: o capítulo que acaba de repen-
te ou nem chega a começar, o capítulo
vazio ou que sem propósito legível, o
capítulo que integra a seqüência do
passo que a interrompe. Brás Cubas
dizia de um dos seus capítulos de meia
dúzia de linhas e aliás na última delas:
“Mas este capítulo não é sério.” Ne-
nhum capítulo é sério quando o movi-
mento da composição permite e até
produz o enxerto de histórias como
aquela do incêndio e do charuto. Ali, o
efeito da interrupção não depende da
inteligibilidade da seqüência que inte-
gra nem da inteligibilidade da história
nela inserida: depende do inesperado

e do despropósito. Trata-se de perce-
ber a piada, no preciso momento do seu
aparecimento, sem recordar o que fi-
cou e sobretudo sem querer saber do
que está para vir. O inesperado da in-
terrupção torna-se cômico quando não
precisa de nenhum propósito. Há, ali-
ás, outra passagem do romance que
esclarece isto. Sofia vê cair o carteiro
que lhe trouxera uma carta e desata a
rir. O narrador concede que o riso era
inoportuno e contrastava com a noite
mal dormida, o desassossego, o medo
de ser difamada; mas afirma que, se
leitora o não entende, é porque, “se-
nhora minha, com certeza nunca viu
cair um carteiro”. E remata: “Às ve-
zes, nem é preciso que ele caia; outras
vezes nem é sequer preciso que exista.
Basta imaginá-lo ou recordá-lo. A som-
bra da sombra de uma lembrança gro-
tesca projeta-se no meio da paixão mais
aborrecível, e o sorriso vem às vezes à
tona da cara, leve que seja — um nada.”
É uma das melhores descrições do
modo cômico do capítulo na estrutura
dos livros de Machado.

O cômico machadiano é decerto
irônico: o que através dele se diz não é
alguma coisa que é necessário dizer, é
o exemplo de alguma coisa que é pos-
sível dizer. E por isso também é filo-
sófico: qualquer coisa se pode dizer,

mas é sempre certa coisa em vez de
outra, contra outra ou excluindo outra,
estando na própria escolha do que se
exclui o cerne singularizador da ficção.
Voltemos ao “contozinho”. Contado
para ilustrar a utilidade e a necessida-
de das catástrofes, o narrador retira dele
outra exemplaridade, a do propósito
com que o padre Chagas a contou, du-
plicando a piada da história com a pia-
da do comentário. A brincadeira con-
siste em presumir um texto original e
sugerir que o padre o redescreveu com
o fito de veicular a ideia consoladora
de  que “ninguém, em seu juízo, faz
render o mal dos outros”. Ora o padre
pode ter determinado a causa da situa-
ção, mas não extirpou dela o escárnio.
A bem dizer, tornou-o até mais cruel,
sendo mais improvável, mais inespe-
rado, porque alheio aos cálculos de al-
gum sujeito. A inconsciência do bêba-
do acaba mais aterradora do que a su-
posta crueldade do sóbrio… Dir-se-ia
então haver uma oposição entre o es-
cárnio original — ou natural: “a natu-
reza é às vezes um imenso escárnio”,
escreve Brás Cubas a respeito da sua
Vénus coxa — e o propósito, afinal
baldado, de o redescrever de acordo
com alguma explicação consoladora.

Ora o cômico machadiano abunda
em explicações, porém subtrai-lhes o
propósito consolador. Pelo contrário:
detecta e realça discrepâncias e incon-
gruências, acasos e acidentes, e deixa
a nu a falta de finalidade. Não formam,
essas explicações, uma filosofia — são
genuínos despropósitos, a valorizar
nessa mesma qualidade. O mais conhe-
cido deles, a Pandora que aparece no
delírio de Brás Cubas, é a paródia ne-
gra de todas as figuras providen-
cialistas, incluindo o intelligent design:
mãe e inimiga, causa o sofrimento e o
desejo de viver. Os romances de Ma-
chado não se ocupam do homem bra-
sileiro nem da “natureza humana”: são
inquirições da modernidade. Inquiri-
ções dum espírito antimoderno, no sen-
tido em que o definiu o americano
Marshall Berman, num livro lumino-
so, All That Is Solid Melts into Air
(1982): “Dir-se-ia que para ser inteira-
mente moderno é preciso ser anti-
moderno: desde os tempos de Marx e
Dostoievsky até ao nosso próprio tem-
po, tem sido impossível agarrar e en-
volver as potencialidades do mundo
moderno sem abominação e luta con-
tra algumas das suas realidades mais
palpáveis. Não surpreende, pois, que,
como afirmou Kierkegaard, esse gran-
de modernista antimodernista, a mais
profunda seriedade moderna deva ex-
pressar-se através da ironia.” Partilhan-
do, então, a desconfiança em relação
ao progresso, ao sentido, à ciência,
Machado percebe a liberdade de re-
descrever a vida em novas condições,
mas recusa radicalmente a consolação
da inteligibilidade.

O cômico é essa recusa: além de
antimoderno, o cômico machadiano é
antitrágico, no preciso sentido em que
denuncia a presunção persistente de
que o modelo trágico é o modelo ade-
quado à inteligibilidade da vida e do

Mas este capítulo não é sério
Abel Barros Baptista

história do casa-
mento de Maria Be-
nedita é curta; e,
posto Sofia a ache
vulgar, vale a pena

dizê-la. Fique desde já admitido
que, se não fosse a epidemia das
Alagoas, talvez não chegasse a
haver casamento; donde se con-
clui que as catástrofes são úteis,
e até necessárias. Sobejam exem-
plos; mas basta um contozinho
que ouvi em criança, e que aqui
lhes dou em duas linhas. Era uma
vez uma choupana que ardia na
estrada; a dona — um triste
molambo de mulher — chorava o
seu desastre, a poucos passos,
sentada no chão. Senão quando,
indo a passar um homem ébrio,
viu o incêndio, viu a mulher, per-
guntou-lhe se a casa era dela.

— É minha, sim, meu senhor;
é tudo o que eu possuía neste
mundo.

— Dá-me então licença que
acenda ali o meu charuto?

O padre que me contou isto
certamente emendou o texto ori-
ginal, não é preciso estar embria-
gado para acender um charuto
nas misérias alheias. Bom Padre
Chagas! — chamava-se Chagas.
Padre mais que bom, que assim
me incutiste por muitos anos essa
idéia consoladora, de que nin-
guém, em seu juízo, faz render o
mal dos outros; não contando o
respeito que aquele bêbado tinha
ao princípio da propriedade — a
ponto de não acender o charuto
sem pedir licença à dona das ruí-
nas. Tudo idéias consoladoras.
Bom Padre Chagas!”

*

mundo. A recusa do trágico é rigoro-
samente antimoderna — quer dizer,
modernamente antimoderna — porque
conduzida à opção pelo cômico: o té-
dio e a melancolia, o desconcerto e o
absurdo, são e não podem ser senão
matéria de comédia, e comédia filosó-
fica, porque são e não podem ser se-
não matéria da inquirição filosófica que
desfigura a face eufórica e providencia-
lista dum mundo ordenado para o pro-
gresso.

O maior conseguimento dessa re-
cusa é o extraordinário Dom Casmur-
ro, o romance em que Bento Santiago,
autor ficcional e autobiógrafo, procu-
ra ordenar os capítulos da sua vida.
Ninguém além desse Casmurro ali fala,
voz única e poderosa que ordena e de-
cide o livro de ponta a ponta. Mas  a
proeza está em que, ao passo que Ben-
to Santiago acaba por repudiar o cô-
mico, substituindo-o por uma amarga
e negra ironia do destino, o livro tor-
na-se palco sutil que destrói a tragédia
que nele livremente se encena. O pró-
prio movimento da escrita e da com-
posição do livro, tão cômico como o
de Brás Cubas, derrota Bento Santia-
go: o erro dele não foi o ciúme, mas a
fraqueza que não lhe deixou resistir ao
trágico e, a mais de meio do livro, o
leva a escrever como se, no repertório
das histórias, não houvesse para ele
senão uma história possível, a trágica.
O resultado é idêntico ao do padre Cha-
gas: sozinho, sem autoridade que lhe
confirme a história que elaborou, por
essa via tornada mero exemplo de his-
tória que é possível contar, acaba com
um simulacro de tragédia, para sempre
incapaz de saber o que se passou na pró-
pria vida. Fica o livro, claro: que se apre-
senta — e escarnece, o brejeiro!

Machado de Assis em 1896, cinco anos depois do lançamento de Quincas Borba
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A Editora da Unicamp vai lançar, ao longo
dos próximos meses, a coleção de crônicas com-
pletas de Machado de Assis, cujo centenário de
morte é lembrado neste mês de setembro. Se-
rão de 13 a 15 volumes. “O número final ainda
depende de ajustes editoriais”, revelou o pro-
fessor Paulo Franchetti, diretor executivo da
Editora. Dois dos livros acabam de ser lança-
dos: Bons dias!, organizado por John Gledson,
e Comentários da Semana, organizado por Lú-
cia Granja e Jefferson Cano. Estão no prelo, com
lançamento previsto para os próximos dias, mais
duas obras: Notas semanais (John Gledson e
Lúcia Granja), que integra a coleção, e Queda
que as mulheres têm para os tolos, ensaio de
Victor Henáux traduzido por Machado de As-

Editora lança crônicas completas de Machado
sis – organizado por Ana Cláudia Suriani da
Silva e Eliane Fernanda Cunha Ferreira (leia
matéria na página 8). Confira a lista completa
das obras no endereço http://www.unicamp.br/
unicamp/unicamp_hoje/ju/agosto2008/
ju406_pag02a.php.

Na opinião de Franchetti, o lançamento dos
livros é o maior evento do centenário, não ape-
nas por reunir a totalidade das crônicas conhe-
cidas de Machado, mas também porque permi-
tirá aos leitores o acesso ao texto original das
peças, estabelecido por especialistas e acompa-
nhado de um amplo trabalho de pesquisa. “Crô-
nicas são textos que têm no comentário das
efemérides e das notícias – ou na alusão a elas
– uma das suas determinações de gênero. O ro-

mance, mesmo quando publicado em folhetins,
tem como destinação o livro. E a hora da reco-
lha em livro pode ser também a hora do desbas-
te daquilo que só na publicação em periódico
ganhava sentido. Já a crônica não tem como
destino o livro. Ela vive da convivência com o
fait divers, retira sua energia do contraste ou
consonância com o momento em que é escrita
e publicada”, afirma Franchetti.

Por isso, observa o diretor da Editora, sem
o auxílio das notas, boa parte dos textos perde
interesse ou dimensão, pois a minuciosa anota-
ção dos dados de época, que no romance pode
ser acessória ou desnecessária, é, no caso das
crônicas, fundamental. “O grande diferencial
desta coleção é a qualidade do seu texto e, prin-

cipalmente, a qualidade de suas notas. Daí que
eu a veja como o grande evento do ano
machadiano. Como algo que, ao longo do tem-
po, e muito além das comemorações, continua-
rá a fazer diferença”, afirma Franchetti.

Colóquio
A obra machadiana estará em debate no “Co-

lóquio Vieira e Machado”, que ocorre entre os
dias 26 e 28 de agosto nos Auditórios I e II do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH). Promovido pelo Instituto de Estudos
da Linguagem (IEL), o colóquio reunirá estu-
diosos das obras dos dois escritores. A progra-
mação pode ser conferida no endereço http://
www.iel.unicamp.br/destaques/nota42.php


