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O escândalo do petróleo e ferro
Autor: José Bento Renato Monteiro Lobato
Ano: 1959
Editora: Brasiliense
Autores das sínteses: Gisele Brandão Santos
Maria Beatriz Duarte Miranda

Monteiro Lobato editou O Escândalo do Petróleo
como relato de denúncia documentada das tramas
e jogo de interesses externos em torno da questão.
No livro, ele relata a aventura que protagonizou,
quando reuniu capital de pequenos investidores e
lutou por dez anos para encontrar petróleo no subsolo brasileiro.
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O Escândalo do Petróleo, de Monteiro Lobato
Gisele Brandão Santos1
Maria Beatriz Duarte Miranda²
O livro “O escândalo do petróleo” do consagrado escritor
de literatura infanto-juvenil, José Bento Renato Monteiro Lobato,
é um compilado de informações, documentos e denúncias acerca
da descoberta e exploração do petróleo em território nacional.
O autor também retrata através de uma releitura do governo de
Getúlio Vargas, atual da época, a existência de um viés político
por trás do interesse do até então presidente do Brasil em manter
a descoberta desse tesouro nacional oculto da população. Outra
contestação feita pelo autor é em relação a ineficiência do serviço
geológico, órgão oficial que era encarregado pelas pesquisas,
que segundo ele, servia aos interesses políticos internacionais.
Lobato, homem de caráter multifacetado, passou a
vida lutando por causas políticas e sociais e em busca de uma
modernização para o Brasil. Quando regressou ao Brasil em 1930
após um período de estadia nos Estados unidos da América,
passou a investir no ferro e no petróleo e fundou empresas de
prospecção, causa de revolta política. Os grandiosos planos
do autor para o Brasil envolviam uma campanha do ferro, que
nas palavras do mesmo era preciso “ferrar o brasil”. Sua outra
campanha que era ainda mais grandiosa se tratava do petróleo “O
petróleo é nosso”. Em seus livros “Ferro” (1931) e o “O escândalo
do petróleo” o autor documenta suas façanhas e enfrentamento
Professora/Monitora de Literatura no Projeto Universidade Para Todos, UESB/Jequié.
² Professora/Monitora de Literatura no Projeto Universidade Para Todos, UESB/Jequié.
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sociais e políticos para o Brasil e buscar uma verdadeira autonomia
econômica através de uma indústria petrolífera independente.
Na introdução da sua obra, Monteiro Lobato inicia seu
argumento com as falas de alguns teóricos que ressaltam
em seus livros (a exemplo de Essad Bey) a importância que o
petróleo tem enquanto ferramenta impulsionadora da economia
e do desenvolvimento de um pais. A saber, citou como exemplo
a corrida entre os EUA e da Inglaterra para a posse da reserva
desse precioso óleo. Em uma das indagações feitas pelo autor:
“Mas, porque é o petróleo essa força imensa ante a qual o mundo
inteiro se inclina?”, e, responde: “Simplesmente porque a base
fundamental da vida industrial moderna repousa no combustível”
(Pág. 16).
Diante de sua incessável indignação o autor aponta com
fatos o quão fácil é para explorar essa riqueza, a mão de obra
barata, o pouco que se gasta para investir na perfuração do poço,
uma vez aberto, sendo o transporte fácil que qualquer um poderia
conseguir ter o direito a perfuração se encontrados em suas terras.
Mas, apesar de todas as vantagens que o fedorento sangue da
terra tem, o que se via era um pais conservado de olhos fechados
par tal grandeza. A explicação apresentada pelo autor é a de que
o petróleo era monopolizado pelo que se convencionou a chamar
de dois imensos trusts, a Standard Oil e a Royal Dutch 8 Shell,
que eram empresas petrolíferas internacionais que dominaram o
petróleo na época, por isso detinham todo o mercado do dinheiro,
afinal de contas o petróleo é isso: sinônimo de poder.
Neste cenário, o autor diz que a extensão do poder dessas
empresas era tão vasta que isso assentou-se a crença de uma
teoria da conspiração baseada numa nomenclatura a que ele se
9

refere neste livro de Interesses Ocultos- designa os interesses
maiores para aquém de nossa imaginação, numa manipulação
popular para maquiar o que de fato pretendiam os trusts se
colocassem a mão no nosso bem mais precioso - que estariam
por trás de toda a incansável negação da existência do petróleo
no Brasil.
Lobato fala de um período em que o povo brasileiro era
movido a “pão e circo” e por esse motivo não se davam conta
das mazelas sociais, pois estavam embebidos num círculo vicioso
herança de uma política suja que acontecia naquela época. As
críticas do auto evidenciam seu ponto de vista em relação ao
governo Vargas já que para alguns não era segredo a vista grossa
que a população fazia diante das atividades imperativas de forma
ideológica hoje reconhecida como fascista por uns e populista
por outros. O autor diz ainda que houve manobras “cientificas”
através de geólogos “vendidos” que se tornaram responsáveis
pelas pesquisas, para vender uma ideia a população, que a ciência
estava fora de alcance público, era coisa para quem entendia
dos termos complexos e isso era para poucos. Alegou também
que o Ministério da Agricultura provavelmente recebeu propina
para trabalhar dentro do programa de “NÃO TIRAR PRETÓLEO,
NEM DEIXAR QUE O TIREM”, além de impedir que surgisse um
novo produtor de petróleo para não causar danos ao “equilíbrio
estatístico” da produção americana.
Essas atitudes mencionadas seriam chamadas por Lobato
de patriotismo número 2, que diferente do verdadeiro patriotismo,
também conceituado pelo autor, esse segundo era seletivo e
selecionado a bel-prazer dos magnatas, dos homens de negócios,
dos políticos e de qualquer outro que precisasse de um argumento
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“sólido” para embasar suas falácias e egocentrismos. O autor
encerra seu raciocínio listando inúmeros estados que possuíam
indícios de petróleo e que suas descobertas não eram anunciadas
à população ou nem mesmo era de interesse da mesma, como
no caso exemplificado de Mato Grosso, que era o mais famoso
por apresentar uma oil-seepage em seu mar Xaraés. Oil-seepage
nada mais era do que rastros de óleos na água e outros tipos de
indícios de óleo. Isso implica em dizer o óbvio: o povo brasileiro
pagava caro para companhias estrangeiras fornecer petróleo e
tentar “descobrir” um petróleo que naquele ritmo jamais seria
“descoberto”, ao passo que continuavam comprando o petróleo
de fora, comprando o que aqui tinha até de sobra.
No capítulo “Retrospecto”, a obra de Essad Bey surge
novamente colocada pelo autor como uma das poucas coisas
que fizeram os brasileiros abrirem uma frestinha dos seus olhos
para o que estava acontecendo na época, visto que àquela
altura o brasileiro só tinha duas pretensões: assistir jogo e pular
o carnaval. O livro de Bey trata do retrocesso vivido pelo Brasil
ainda naquela década perante outros países que vinham se
modernizando rapidamente e de maneira esperada conforme o
mundo ia aderindo a outros modelos sociais. Ele fala ainda sobre
o fenômeno americano levantando o seguinte questionamento
“Por que, dos dois maiores países da América, descobertos no
mesmo ciclo, povoados com os mesmos elementos (europeu,
índio e negro), libertador politicamente quase na mesma época,
com territórios equivalentes, um se tornou o mais rico e poderoso
do mundo e o outro permanece atrofiado?” Respondendo da
seguinte forma “Porque nos Estados Unidos o homem adquiriu
elevada eficiência e no Brasil a eficiência do homem está pouco
11

acima da eficiência do homem natural” (Pág. 21) comparando o
brasileiro ao homem das cavernas, ao homem do mato que só se
dispõe de músculos. O autor traça a trajetória do ciclo civilizatório
e desenha o processo de descobrimento das matérias primas e
da multiplicação da eficiência humana, cujo sucesso dependia
principalmente do petróleo que agora imperava. O autor fala sobre
a busca pelo petróleo em outros países e ilustra com tabelas as
quantidades de poços abertos em diversos países e a quantidade
de petróleo extraído durante o período de quinze anos, estando
os Estados Unidos na frente com 380 mil poços abertos e sua
dominação mundial.
No capítulo “O caso de Alagoas” Monteiro conta sobre os
diversos casos escabrosos que cercaram Alagoas após a afirmação
de um geólogo de que lá no Riacho Doce haveria petróleo. Esse
e outros que tentaram perfurar no local misteriosamente foram
encontrados mortos, José Bach por afogamento e mais tarde
Pinto Martins que junto com Eutichio Gama iria assinar um
contrato com os ingleses. Posteriormente Edson de Carvalho se
junta a Monteiro Lobato, Lino Moreira e outros para retomar a
iniciativa e fundar a Cia. Petróleo Nacional, porém acaba sendo
boicotado por Fleury da Rocha (mencionado diversas vezes como
um dos encabeçadores do movimento contra a perfuração do
petróleo) chefe do DNPM. Entretanto, Edson prossegue no seu
objetivo até finalmente concretizá-lo, o que acabou por provar a
existência de petróleo no Riacho Doce. Apesar das tentativas de
Fleury, do Ministério da Agricultura e do governo federal, nada
impediu que obtivesse êxito uma vez amparado com o apoio do
governador de Alagoas Osman Loureiro. Tudo ficou em aberto
quando o governador publicou um telegrama que ficou famoso ao
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relatar o ocorrido e ressaltar a importância da resistência do povo
alagoano.
No capítulo “Alagoas, São Paulo e o Brasil” Lobato conta a
história da Cia. Petróleo Nacional, que ao tentar buscar apoio com
o governo de São Paulo para que a ELBOF pudesse promover
estudos geofísicos em Alagoas enfrentou os mesmos obstáculos
de sempre guiados por Fleury da Rocha na tentativa de dificultar
o trabalho da Cia. que já apresentava déficit e precisava de
financiamento, coisa proposta pela ELBOF, mas que foi o
governador de Alagoas que mais uma vez interveio na situação e
resultou no fracasso dos Interesses Ocultos.
No capítulo “Os primeiros mártires do petróleo” o autor vai
esmiuçar as histórias de pessoas que estiveram envolvidas com o
petróleo e findaram suas vidas de forma trágica. O primeiro mártir
apresentado é o José Bach, geólogo alemão que residia em
Maceió e que foi o primeiro a alegar a existência de petróleo no
Riacho Doce em Alagoas. Uma suposta “evidência” d que possa
ter sido vítima de um crime e não de uma fatalidade é a carta
entregue por ele ao chefe de polícia dias antes de seu suposto
afogamento. A outra vítima do petróleo é Pinto Martins que logo
após fechar negócio para a perfuração do petróleo acabou se
suicidando antes que tivesse assinado o contrato. Outra vítima
também levantada foi Barzaretti, engenheiro americano que fez
estudos em Mato Grosso e acabou sendo atingido por uma bala
perdida.
No capítulo “Carta aberta ao ministro da Agricultura”
Monteiro Lobato dispôs para colocar uma carta sua que foi
redigida é direcionada ao até então ministro da Agricultura
da época relatando o cenário encontrado pelas companhias
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petrolíferas nacionais de pequeno porte e falando também sobre
uma sistemática sabotagem de diversos meios para impedir que
houvesse a perfuração do petróleo. Essa carta viralizou e teve
uma repercussão enorme tanto que o ministro da Agricultura
se viu forçado a tomar uma posição e o governo acabou por
instaurar uma comissão de inquérito onde posteriormente Lobato
é chamado a depor pelo doutor Pires do Rio de Janeiro.
No capítulo que segue “Depoimento de Monteiro Lobato”
ele expõe todo depoimento prestado ao doutor Pires do Rio
presidente da Comissão de Inquérito formada para averiguar a
veracidade dos fatos abordados anteriormente por Lobato em sua
carta aberta. Este capítulo destina-se somente ao levantamento
de provas e argumentos por Lobato. A primeira argumentava
levantada é sobre sua afirmação de que o serviço federal de minas
tem como divisa “NÃO TIRAR E NÃO DEIXAR QUE TIREM”. Outro
argumento usado pelo autor foram as diversas leis criadas à época
(mais especificamente a Lei de Minas) que convenientemente
impede que se explore o subsolo a fim de evitar que os trusts se
empossem das nossas riquezas. O autor também fala sobre os
verdadeiros interesses estrangeiros no nosso petróleo e esclarece
seu posicionamento acerca de Malamphy e Oppenheim, que são
os chefes de geofísica e geologia escolhidos pelo Departamento
para fazer pesquisas.
Por ser um defensor ferrenho da exploração do ouro negro
em terras nacionais na tentativa que houvesse um enriquecimento
da nação, Lobato afirma que “ No dia em que o Brasil se convencer
de que a sua fraqueza decorre da falta da eficiência do homem
que o habita, e ponderar que o crescimento dessa eficiência só
pode vir com a produção do ferro (matéria-prima da máquina) e
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do petróleo (a fonte de energia mecânica que move a máquina), o
PRIMEIRO PASSO para a sua definitiva restauração econômica
e financeira estará dado” (Pág. 23).
No capítulo “O que somos e o que precisamos ser” as
principais ideias defendidas pelo autor é de que apesar dos
brasileiros afirmarem que viviam em um país rico, para Lobato
isto não passava de ilusão, pois o autor afirma que “ Nem a
bancarrota do estado, nem o nosso mal-estar perpétuo, nem a
penúria chinesa do que chamamos a classe baixa (isto é, oitenta
por cento da população do país), nem a miséria intensíssima
observável até nas capitais quando deixamos as avenidas e os
bairros privilegiados, nada de tão terrível realidade arranca o
brasileiro à mentira crônica em que se encoscorou. Em todas as
estatísticas de produção, de comércio, de riqueza nacional, de
cultura etc., o lugar do Brasil é entre os mais baixos da escala”
(Pág. 60).
O escândalo do petróleo denuncia que não é por ser um
país jovem que até então o Brasil não conseguia se destacar
no cenário econômico da época, pois outros países tão jovens
quanto, a exemplo a Argentina e os EUA realizaram esse feito. “Só
do subsolo os Estados Unidos extraem mais de CEM MILHÕES
DE CONTOS POR ANO. Nós com um subsolo equivalente
só extraímos minhocas.” O escritor e jornalista, traz tabelas
mostrando a média anual de importações e exportações destes
países, que corroboram com os ideais de Monteiro Lobato.
Monteiro relata em sua obra que conseguiu reunir
investidores para investir capital e assim por dez anos tentou
encontrar petróleo no subsolo brasileiro. Decorrente das
constantes barreiras impostas pelo governo brasileiro de sua
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época as tentativas de produzir e exportar o produto resultaram
somente na comprovação de que havia petróleo no território
nacional, negada até o momento pelo CNP. Coincidentemente
o primeiro poço a jorrar Petróleo desmentindo os conselhos
oficiais, foi o poço de Lobato na Bahia. Todavia mesmo com a
comprovação frente a descoberta pela Cia de Petróleo, outros
poços não tiveram alvarás liberados, decorrente de esquemas
montados para boicotar a exploração do minério nacional, o que
enfraqueceu a Cia e levou o grupo à falência.
O autor critica veementemente a inercia do povo diante
da situação do país, mostrando o quanto o movimento populista
e patriota deu certo em outros países. “Como se vê, na quase
totalidade absoluta dos países das três Américas, o “conto do
petróleo” deu os melhores resultados, sendo que num deles, os
Estados Unidos, contribuiu com alta cota para fazê-lo o mais rico e
poderoso país do mundo”. “Enquanto todos esses países deixavam
que os espertalhões aplicassem livremente o fecundíssimo “conto
do petróleo”, consistente em tirar dinheiro de acionistas incautos
a fim de perfurar a terra, aqui neste Brasil de imenso território,
por si só quase metade da América do Sul, ficamos todos nós –
quarenta milhões de bobos – assistindo, de boca aberta, à cômica
aplicação do ‘conto do Eusébio’” (Pág. 65).
Na segunda parte do livro o narrador/personagem inicia
sua escrita com uma pergunta. “ Onde estávamos em 1936? ”
Neste primeiro capítulo da segunda parte d´o escândalo Lobato
relata a perseguição com sua publicação, narra que seu livro
foi escrito e publicado no ano de 1936, e por conta da denúncia
implícita no conteúdo principal, e do grande sucesso de vendas
acaba sofrendo represaria, porém, uma nova edição é lançada
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posteriormente e novamente é rapidamente consumido. “Nas
vésperas de irromper entre nós o fascismo vitorioso na Europa;
venderam-se rapidamente quatro edições, num total de dezoito
mil exemplares – e no ano seguinte o livro desapareceu nas trevas
da supressão de todas as nossas liberdades. Hoje ressurge –
agora que com o esmagamento do fascismo na Europa os nossos
escravizadores não tiveram remédio senão afivelar no rosto a
velha máscara da democracia. E O escândalo do petróleo volta
a mostrar ao povo a imensa patifaria que desde os começos vem
sendo o caso do petróleo no Brasil” (Pág. 66).
Lobato explica que nas primeiras edições o Escândalo do
Petróleo foi escrito em duas partes, a primeira de sua autoria, na
segunda parte consta o depoimento de Hilário Freire à Comissão
de Inquérito sobre o Petróleo. Porém na nova publicação ele se vê
abrigado a excluir o relato de Hilário Freire. “Doeu-me fazer isso,
tão brilhante e esmagadora era a exposição desse meu amigo,
sobretudo na análise do Código de Minas, com que finalizava, e
na do caso dos poços em São Paulo, logo no começo” (Pág. 66).
Monteiro lobato demonstrava-se muito irritado e
preocupado com a sociedade brasileira, por conta da inercia
quanto aos assuntos relacionados a descoberta do petróleo, da
mesma forma que se sentia com os representantes do povo, pois
ao que lhe parecia estes tentavam a toda maneira esconder o
precioso petróleo, para que tivessem proveito da situação. “Tão
solícito fora o senhor Oppenheim contra as amostras do Lobato,
por julgá-las estranhas ao local; tão solícito fora o Departamento
contra o manifesto da Petróleos do Brasil, por duvidar do petróleo
em São Pedro, quão desdenhosos agora são ambos diante da
descoberta da oil-seepage de Mato Grosso! O alhear-se a esse
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caso é o negar a própria finalidade do Departamento Mineral”
(Pág. 68).
No capítulo “Que houve depois de 1936? ” O autor conta
sobre sua luta para conseguir explorar as jazidas em solo nacional,
além de relatar sua prisão e a maneira como golpe que se passa
no Brasil em 1937, afetou ainda mais sua busca por este direito, “
Durante a maior parte desse tempo lutei com todas as armas – o
jornal, o livro, o panfleto, a conferência, a formação de companhias,
a perfuração de poços – e as coisas se iam equilibrando. Mas veio
o golpe de Estado de 1937. Desapareceram como sorvete ao sol
todas as liberdades civis” (Pág. 75).
Em uma das passagens de seu livro Monteiro revela
a carta que enviou ao então presidente do Brasil durante sua
prisão, a saber Getúlio Vargas. Em seu paragrafo introdutória está
escrito “Amanhã é dia de seus anos. Quero dar-lhe um presente.
Esse presente é uma ideia. Essa ideia é a seguinte: Assim
como o governo formou a Cia. Nacional Siderúrgica com 500 mil
contos de capital, por que não funda também a Cia. Nacional do
Petróleo, com outros 500 mil contos de capital? Era o meio de ao
mesmo tempo solver os problemas do ferro e o do petróleo, de
igual importância. ” Esse trecho revela o quão Lobato acreditava
no valor que este mineral poderia agregar ao Brasil, se fosse
explorado e comercializado.
O escândalo do petróleo de Monteiro Lobato, aponta que
as leis, mesmo antes do Estado Novo 1937, já eram a favores
para a perpetuação do Brasil na compra de petróleo americano,
sendo assim, não produzindo o seu próprio bem. Lobato chega à
conclusão de que o governo da época tinha como missão para o
solo a seguinte decisão “Nem fura, nem deixa furar”. Pois desta
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forma estariam se beneficiando.
Em Suma, preso na Era Vargas, Monteiro Lobato, patriota
extremo, funda um dos maiores movimentos da história do Brasil
“O petróleo é nosso” o que levou seu próprio carrasco, anos mais
tarde a fundar a maior estatal brasileira, a saber, a Petrobrás,
projetando o Brasil em um patamar internacional, pois este entrava
para história ao ser o segundo país do mundo independente da
produção de Petróleo dos Estados Unidos.
Nesta obra, o escritor e jornalista Monteiro Lobato faz uma
denúncia sobre o que o país estava fazendo com o seu próprio
petróleo, para ele os representantes políticos da época estavam
escondendo o próprio petróleo para de esta forma atender as
ordens dos trusts americanos, ou seja as empresas Standard Oil e
Royal Dutch & Shell. O autor realiza a denúncia de forma explicita,
pois acreditava haver omissão do Departamento Nacional de
Produção Mineral e os acusavam de fraudar as pesquisas que
forneceriam matérias de teor comprobatório, onde constataria
que em solos brasileiros havia petróleo em abundancia, além
disto ele também afirmava que haviam outros por traz das fraudes
envolvendo o petróleo.
Monteiro acreditava que petrolíferas americanas também
faziam parte deste esquema, seu livro O Escândalo do Petróleo
apresenta críticas duras aos geólogos Malamphy e Opphenheim,
pois segundo ele estes atendiam aos interesses e demandas da
Standard Oil e os acusavam de boicotar perfurações no próprio
território brasileiro, o livro aponta também que as leis criadas e
escritas, mesmo antes do Estado Novo 1937, e como estas já
eram favoráveis a indução e perpetuação para que o Brasil
comprasse o petróleo de terras norte-americanas, desta forma,
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não produzindo o seu próprio. Desta forma o livro faz um alerta a
sociedade sobre os malefícios de uma população adormecida e
um governo corrupto e impostor.
O escândalo do Petróleo, se apresenta como uma obra
de fundamental importância para além do século XX. Além
deste livro ser uma bela obra literária, mostra-se também como
documentação histórica da luta para que houvesse a exploração
do “ouro negro” na tentativa de que deliberasse a libertação do
Brasil, pois este possuía dependência na obtenção de petróleo
dos solos americanos, tendo em vista a tentativa de projetar o país
no cenário financeiro e petrolífero internacional, impulsionando o
crescimento do País e sua independência petrolífera.
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Como num jogo de caixas que se abrem e revelam
outras caixinhas, vão surgindo ao longo do texto
novos enredos, sempre com personagens marcantes
e vivos. É o dono do restaurante que coleciona
receitas, a autora de livros de viagens, o bancário
que não quer que a noiva trabalhe, o aprendiz de
roteirista, o analista de sistemas que trabalha com
meninos de favela, o diretor de televisão que faz
das pessoas seus ratinhos de laboratório e muito
mais. Atual e imperdível!
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A Audácia dessa Mulher, de Ana Maria Machado
Laísse Santana Pereira1
Juliana Gonçalves Santos2
Lançado em 1999 pela editora Objetiva, o livro A audácia
dessa mulher, escrito por Ana Maria Machado, configura uma
prosa moderna composta por personagens que possuem suas
vidas entrelaçadas por um acaso. Além dos intrincados enredos,
que apresentam distintas perspectivas a respeito de temas
considerados atemporais, tais como a fidelidade em contraste
ao ciúme. Essa característica permite a associação da narrativa
de Ana Maria Machado a outro Machado, o de Assis, em Dom
Casmurro.
Composto por 18 capítulos curtos, o livro tem por epigrafe
citações de Stenhall, Thomas Hardy e Emily Dickinson, as quais
versam sobre as idiossincrasias de ser autor e personagem da
própria história. Repleto de exercício de metalinguagem, o romance
apresenta as perspectivas de ser autor de forma bem dinâmica,
além das consequências de ser arquiteto de histórias, de vida,
de um universo de possibilidades, no qual o autor estabelece um
compromisso tácito com o leitor e dialoga com ele.
No capítulo de abertura encontra-se a apresentação dos
protagonistas Virgílio de Pádua Toledo, cozinheiro, dono de
restaurante, pai, recém separado, além de arquiteto de formação,
e a jornalista Beatriz Bueno, que também é cronista de viagem
no caderno de turismo no jornal em que colabora, além de
demonstrar ser apaixonada por as histórias e a cultura de outras
1
2
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épocas. Os dois são selecionados como consultores na próxima
produção televisiva de um renomado diretor, a qual se passará no
final século XIX. Ambos recebem o inusitado convite motivado por
suas produções como autores e conhecedores desse século, e é
a partir desse fato que que as linhas da narrativa se constroem.
Os personagens Bia e Virgílio, baseando-se em suas
profissões, configuram o poder transformador do tempo nas
sociedades, já que, representam as inversões de papeis sociais
da contemporaneidade, na qual temos um homem que tem por
ferramenta de trabalho os utensílios de uma cozinha, filhos e a
busca por estabilidade emocional, assim como uma mulher que
tem por rotina de trabalho o fato de viajar sozinha e vive aventuras
em relacionamento sem compromisso algum. Fatos esses
que, em oposição aos costumes sociais do final do século XIX,
reflete a desconstrução de estereótipos na sociedade atual, que
ainda assim é motivo para estranhamento por parte de muitos
personagens da obra.
A narrativa se inicia em uma reunião, na qual estão os
personagens do enredo principal, Bia e Virgílio, assim como o
escritor da série de tevê, Muniz. Estão reunidos com a finalidade de
apresentação do projeto, como também a definição dos primeiros
aspectos de produção, tais como trabalho de pesquisa, cenografia
e colaboradores terceirizados, como é o caso dos personagens
Bia e Virgílio - observadores úteis que podem colaborar com
suas perspectivas privilegiadas por seus trabalhos ou formação
acadêmica. É neste cenário que os protagonistas Bia e Virgílio
se conhecem, ele desde o princípio demonstrando interesse e
curiosidade em relação aquela mulher e ela ansiosa para entender
seu papel naquela telenovela, demonstrando animação com esse
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trabalho e sendo ética em relação ao emprego que já tem.
A narrativa segue com um propício encontro na região da
Lagoa, no Rio, entre Virgílio, um quarentão que tenta se manter
em forma e Bia, que é descrita apenas com detentora de cabelos
cacheados soltos ao vento enquanto também caminha na ciclovia.
Virgílio e Bia experimentam aquele momento de encontro
em que duas pessoas se reconhecem, mas ainda não são íntimos
o suficiente para se considerarem amigos, o que para Virgílio é
uma pena já que desde o primeiro momento ele se ver interessado
por aquela mulher.
Os dois decidem continuar a caminhada juntos, mesmo
que o momento seja embaraçoso por falta de intimidade deles.
Em meio a amenidades trocadas, dialogam sobre as entrelinhas
do enredo da série, que envolve a figura do ciúme como gatilho
da trama.
A partir daí começam as comparações entre as obras
consagradas de Shakespeare e Machado de Assis, no qual Otelo
e Dom Casmurro são apresentados de formas distintas, sendo
uma a indução do ciúme e a outra uma suposição de traição.
De fato, a presença da figura do ciúme está presente nas duas
obras, assim como na sinopse da série de tevê que os próprios
personagens colaboram e consideram clichê, como no próprio
enredo dos personagens.
Em meio ao desenrolar do romance, a autora ou um
narrador obtuso em primeira pessoa faz aparições e observações
acerca do enredo conversando diretamente com o leitor,
personagens, recursos textuais, além das funções da linguagem
utilizadas na narrativa, que são muitas. Marcada por um diálogo
direto, a presença desse narrador obtuso provoca uma cisão, uma
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interrupção de narrativa, permitindo assim, ao leitor, uma outra
perspectiva a respeito da história contada.
Essa transição narrativa configura uma interlocução
óptica entre leitor e autor, de forma a garantir uma reflexão sobre
o enredo para que não se afaste da história que está sendo
contada. Exemplo dessa alternância é o encontro de Bia e Virgílio,
que narrado em estilo roteiro, traz descrição de cena e diálogo,
encontrado no segundo capítulo da obra, tornando essa obra, de
certa forma, diferente da maioria dos livros literários da literatura
brasileira.
Sendo a trama o cenário para o desenrolar de outras tramas,
a narrativa se desdobra na busca da personagem Bia para a
visibilidade dos eternos invisíveis sociais que apesar de existente
é ignorado por muitos, aspecto esse percebido nas descrições,
diálogos e inserções do narrador, ela é a representação da mulher
livre e que gosta de ser livre, o desenvolvimento da personagem é
nítido na obra.
O texto ainda apresenta uma característica machadiana,
a presença do ciúme como neurose, em que situações ocorrem
e se explicam pela própria perspectiva ciumenta do personagem,
de forma que o ciúme na narrativa representa o aspecto catártico
do enredo. Tem-se ainda a presença de um outro elemento, a
hipocrisia da fidelidade contrastando com o ciúme de alguns
personagens, o que é trabalhada de forma inteligente sem que
haja um exagero ou antecipação para ocorrência desses fatos no
livro.
À medida em que o tempo passa, as personalidades de
Bia e Virgílio se delineiam na narrativa, assim como as figuras
de Cecília e Filipe, os personagens da série de tevê. As reuniões
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da equipe de produção acabam por aproximar a dupla principal
de um terceiro personagem, Muniz, o autor e codiretor da obra
televisiva. Com a aproximação de Muniz e seu crescente interesse
na perspectiva de Bia sobre os aspectos de produção, o ciúme de
Virgílio acaba por ser despertado.
O personagem Virgílio intencionalmente “marcando
território” em relação à Bia a medida que tenta atrair sua atenção
nas conversas, o que, posteriormente, proporciona a oportunidade
para que os dois passem uma noite juntos no apartamento de
Virgílio. Juntos, é claro, apenas no sentindo momentâneo da
palavra, pois reciprocidade e fidelidade não foi uma questão
discutida entre os dois no período em que estivem juntos.
Virgílio deixa esse aspecto claro quando sai em um
encontro com uma outra mulher, encontro esse que começa sob
pretexto de trabalho, já que a mulher era jornalista gastronômica
buscando avaliar o restaurante de que Virgílio era dono. No
entanto, o encontro para jantar acaba frustrado quando Virgílio se
depara com Bia e Muniz em um encontro de trabalho no mesmo
restaurante escolhido. Bia aceitou o convite de Muniz para discutir
o achado de cartões postais do século XIX, do Rio de Janeiro,
postais esses que faziam parte de sua coleção particular de Bia.
Fato esse desconhecido por Virgílio, no entanto, o encontro em
si começa a despertar um princípio de neurose ciumenta no
personagem que idealiza os motivos para o tal encontro, de forma
que ele nem se lembra que ele mesmo pediu a sua secretária para
desmarcar seu encontro com Bia para que sua agenda ficasse
livre para o encontro com a reporte gastronômica.
De fato, encontros e desencontros. Muniz tramava durante
a produção de suas séries e novelas que a sua produção vivesse
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na realidade a proposta que aquele enredo iria trazer, não foi
diferente nesse caso, ao perceber a aproximação da jornalista
e do arquiteto ele fez com que despertasse o ciúme por parte
dele, para que assim pudesse se inspirar com o comportamento
humano diante das adversidades que a vida poderia trazer em
relação a uma paixão desenfreada, a qual ele iria tratar em sua
série.
Nos dias posteriores, o personagem Virgílio acredita que
seja necessária uma “lição” para Bia e a quase inexistente relação
dos dois, ou na relação que só existia na cabeça do mesmo.
Depois de dias sem se ver nem falar, ambos voltam a se encontrar
em uma reunião de produção do seriado. Na reunião está sendo
discutido a cenografia da série e a arquitetura a ser reproduzida
para criar o cenário e sentido de veracidade.
Nesse contexto, Virgílio como arquiteto de formação, se
destaca dos demais participante da reunião, fato este que foi
percebido por Bia. Segundo a perspectiva dela, quando se tratava
de trabalho, Virgílio assumia uma figura sedutora que era capaz
de atrair os espectadores.
Em contraste com essa atração, cada vez que Bia tentava
explanar suas ideias e conhecimentos sobre o enredo e os
aspectos que compõem uma narrativa de época, sua perspectiva
se encontrava podada por Muniz. A fim de evitar-se problemas
de adequação com princípios do politicamente correto atual, a
série, segundo Bia, estaria fadada a repetir os clichês da suposta
visibilidade dos esquecidos, no qual havia mais uma forma de
estereotipagem das minorias do que uma referência adequada
às massas que caracterizaram o povo brasileiro nas narrativas
de viagem que ela acompanhava, por esse motivo a todo tempo
29

ela tentava elaborar uma maneira de diferenciar essa história das
outras já contadas, uma de suas dicas é referente as roupas que
os personagens iriam usar, pois mesmo sendo de época nem todo
mundo se vestia necessariamente igual, segundo Bia.
Nessa próxima parte da narrativa, a interação do narrador
com a obra é marcada pelo elenco e analise de fatos históricos que
marcaram o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro, ocorridos
no período em que a série se passará. Fatos como a chegada
do telégrafo, estrada de ferro para Petrópolis, implantação dos
primeiros trechos do sistema de esgoto na cidade, além da
quantidade expressiva de leis que regimentaram a exploração da
mão de obra escrava no Brasil do século XIX. Outros fatos citados
são as consequências da Guerra Civil Americana e os estudos de
economia de Karl Marx, que revolucionaram as sociedades na
América e na Europa.
Bia, saudosa de seu amante Fabrício, inicia a leitura
e pesquisa de um livro de receitas do século XIX. Tal livro foi
emprestado por Virgílio, o que segundo ele, é uma relíquia de
família. No supracitado livro, Bia encontra vestígios de um diário
adolescente por entremeios às receitas antigas. Com a curiosidade
desperta, Bia passa a desvendar os enredos dessa terceira
narrativa – uma história de amor adolescente dos antepassados
de Virgílio.
Em paralelo à narrativa principal, tem-se a história de Ana
Lúcia, amiga e assistente de Bia. Noiva de um homem tipicamente
ciumento e controlador, Ana Lúcia desabafa com Bia sobre as
atitudes machistas do noivo, que pretende impedi-la de trabalhar
fora de casa após o casamento. Ana Lúcia acredita que o noivo vá
mudar a atitude controladora após o enlace matrimonial, algo que
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Bia desconfia silenciosamente. Ela prefere não interferir, já que a
amiga sempre defende a atitude mais que reprovável do noivo.
De volta ao trabalho com a série, Bia indica para um dos roteirista
da série, Juliano, uma série de autores que escreveram sobre as
sociedades do século XIX.
Em viagem a cidade de Paraty, Bia conta com a companhia
de Virgílio, o que transforma o fim de semana de descanso em
uma lua de mel fora de hora, mesmo que os dois não estejam tão
ligados assim. No geral, o passeio serve para aproximação do
casal e com isso, começam a ser contadas as histórias de vida de
ambos.
É nesse contexto de “coração para coração” que Bia fala a
Virgílio sobre seu romance com Fabrício. De natureza aberta, ela
tenta descrever a dinâmica do relacionamento sem cobranças,
mas que envolve confiança das partes para que se respeite o
princípio de fidelidade, mesmo que essa seja flexível aos olhos
dos dois. Inicialmente Virgílio não entende, se mostra reticente
sobre como viver em um relacionamento aberto. No final, prefere
deixar de lado a discussão, fato de Bia aprecia muito, pois tão
estão a fim de estragar o restante da viagem.
No entanto, o fato de concordarem em discordar sucinta
mais dúvidas em Bia, que acredita que seu relacionamento
com Virgílio seja bom, mas não tenha muito futuro, pois existem
muitos pensamentos divergentes entre eles. Os dois combinam
como parceiros esporádicos, mas para parceiros na vida, a
complexidade e individualidade de ambos dificultaria a convivência
posteriormente, no entanto Bia cria um laço de carinho com aquele
homem que exala proteção para com ela e muito cuidado, coisa
que a atrai muito, até mesmo pela carência de estar longe de
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Fabricio.
A personagem se viu cada vez mais próxima de Virgílio,
apesar dos jogos que ele usava para tentar não se entregar
totalmente a essa paixão. Bia cria laços afetivos com a menina do
livro de receita, que é usado na verdade até mais como um diário,
tinha ela como uma conhecida próxima, mesmo sendo separadas
por um século. Lendo os relatos sentia que já conhecia a história da
jovem que desabafava sobre o dilema de uma paixão adolescente
que veio a ser um namoro, noivado e, quando o fim da espera do
então homem de sua vida volte se torna um casamento que ela
tanto sonhou por sua vida toda.
Mais uma vez o ciúme volta a aparecer nessa história, o
então marido da moça tinha um ciúme excessivo que até poderia
ser chamado de doentio, ele sentia ciúmes de tudo, até mesmo
de homens que poderiam olhar ou falar com ela, mesmo que não
houvesse pretensões alguma. Ela se via sufocada com aquela
situação que parecia não ter jeito para ser consertada. Depois de
tentar entender, olhar a perspectiva do seu marido ela se depara
com uma desconfiança da possível traição dele com sua melhor
amiga, que era casada com o melhor amigo dele, isso a adoece,
faz com que ela crie mil possibilidades em sua cabeça do que
fazer com aquela informação.
Após descrito tal situação as anotações do diário acabaram.
Bia sentia que lhe restava um fim, o que estava escrito no diário
não bastava, ela via que a história daquela jovem não poderia ter
acabado com tantas interrogações, ela poderia ter se suicidado,
matado os amantes, contado tudo que tinha visto para o esposo
de sua melhor amiga, várias eram as possibilidades, contudo não
houve um fim concreto e Bia estava disposta a buscar esse fim de
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qualquer maneira. Com isso Bia começa uma busca incessante
pelo desfecho dessa história que lhe chamara tanta atenção e fez
com que ela se aproximasse de forma tão única a uma menina
que existiu tanto tempo atrás.
A personagem se lembra que Virgílio lhe dissera que havia
correspondências ligadas aquele livro de receita. O mesmo Virgílio
que cobrava fidelidade e morria de ciúmes de Bia, mas que na
primeira oportunidade estava se relacionando com outra, o que
para Bia era uma hipocrisia sem tamanho por parte de um homem
que pregava tanta moralidade.
Após o ocorrido ela não queria mais contato com esse
homem, só que ela precisava ter aquelas correspondências para
entender o que aconteceu na vida daquela mulher, que ela só
conseguia enxergar como uma menininha apaixonada que está
no começo do diário. Bia decide correr atrás daquilo sem ajuda
de Virgílio, liga para a filha dele para poder conseguir entrar em
contato com a mãe dele, com um jeitinho só dela de conseguir as
coisas, ela consegue isso também. Já com o número da senhora,
só faltava ter o tão esperado encontro.
Após uma procura que ela fez com muita dedicação e
por fim consegue ter acesso as correspondências da moça do
diário, a mãe de Virgílio também amava a história da menina,
que passou a ter nome para Bia, ela se chamava Lina. Aquela
senhora amou conhecer o que ela acreditava ser a namorada
de seu filho, tratando ela como sua nora, uma senhora que se
inspirou na história de Lina para superar as adversidades da vida,
o que Bia pensou ser uma senhora idosa com a vida parada, era
na verdade uma empresária bem-sucedida. Depois de contar sua
trajetória para chegar onde estava ela cedeu cópias das cartas
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e Bia então poderia ter o desfecho que tanto procurou, mas ele
veio com várias novidades, para a surpresa daquela mulher tão
curiosa.
Bia viaja para um cantinho só dela, lugar esse que faz
com que ela se desligue do mundo real. Esse lugar remete as
lembranças de Fabricio, seu único amor aquele que era o motivo
de ela estar sofrendo com a saudade, que fazia com que ela se
sufocasse com as incertezas, medo de perder o homem amado e
tantas outras coisas que não poderia ser traduzidas. No entanto,
a intenção dela era se desligar do mundo, se entender e se
reconhecer, ela queria ter um encontro com ela mesmo, foi um
período de muitas confusões e acontecimentos que precisavam
ser resolvidos para ela voltar a ser quem era e conseguir entender
também todas aquelas cartas que lhe causou tanto interesse.
Antes de começar a leitura ela estava nervosa, com frio na
barriga e até suando frio, nem ela conseguia compreender como
aquilo se tornou tão importante. A leitura da carta foi atenciosa e
minuciosa a cada detalhe. Mesmo estando explicito a personagem
não havia pensando que aquelas correspondências que lhe trouxe
tanta curiosidade e afeição, pertencia a Maria Capitolina, Capitu.
A Capitu de Dom Casmurro existiu de fato.
Contudo, Bia tinha consciência que o romance de Machado
se tratava de uma ficção, não tinha ideia de como aquilo poderia
acontecer, Capitu e Bentinho existiram. A carta feita foi mandada
de Capitu, que se tornou empresária depois de ter se separado
de Bentinho e do seu filho ter morrido, para a sua melhor amiga,
aquela que ela imaginou que seu marido tinha um caso.
A carta foi de perdão, ela estava dando o perdão a sua
amiga, dizendo que não tinha raiva alguma dela, descrevendo
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como foi sua vida após separação, que para ela o fim da picada
foi quando o seu marido dizia desconfiar que o seu filho não era
dele, Capitu que é Lina, dizia que aquela situação adoeceu ela e
que estava insustentável.
O menino quando cresceu queria conhecer o pai, ela
fez ele mentir a respeito de sua morte para que não houvesse
possibilidade de ter contato com aquele homem. Assim seu filho
morre nesta viagem, fazendo com que ela se afogue em um luto
profundo, no entanto como desde muito menina ela se mostrou
forte, e ultrapassou aquele sofrimento dedicando a vida a uma
pousada que se tornou dona.
A carta era para deixar claro que ela já tinha perdoado a
sua amiga pela suposta traição e para se despedir, pois ela não
tinha mais ninguém no mundo para deixar seu adeus.
Bia chocada com a enxurrada de informações se viu
perplexa. Ainda havia muitas interrogações em relação aquela
história toda. Capitu existiu? Será que Machado foi amigo da
família e transcreveu aquela história na perspectiva de Bentinho?
Como pode ninguém ter sabido disso tudo? O desejo de investigar
e entender era incontrolável, mas Bia sabia que essa busca seria
sem fim e não se viu disposta a isso.
Ela por fim festejou em silêncio as várias reflexões
que a história de Capitu lhe possibilitou, a maior delas: poder
se reconhecer. Bia, personagem atemporal, mulher livre,
independente, decidida de suas escolhas e convicções, faz com
que o leitor reflita muito em relação a tudo que uma mulher pode
passar por o fato de ser mulher, além de explorar muitas questões
e possibilidades de relacionamento romântico, sendo tudo trazido
com maestria por Ana Maria Machado.
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Dotado de um tom ensaísta, a narrativa muitas vezes alterna
o enredo corrente e discussão autoral a respeito dos contextos
culturais abordados na obra. A todo momento percebe-se o
exercício de metalinguagem realizado pelo narrador obtuso em
suas interferências contextuais. Exemplo disso são as inferências
a respeito dos diversos contexto em que a narrativa apresenta
mulheres audaciosas com seus infindos desejos de transgressão
à ordem estabelecida. É fácil confundir a narrativa da história
com as interações do narrador. Assim, ler A audácia de mulher
se torna um exercício para além da leitura de tipologia textual. A
todo instante o leitor se depara com o processo de construção da
própria narrativa sem que este perca seu fio condutor.
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Jocilene Oliveira Santos Brito2
Karine Boaventura Rente Santos3
Sobre a obra
Quincas Borba é uma obra machadiana publicada primeiro
no formato de folhetim na revista A Estação de 1886 a 1891 e
seguidamente lançado de modo integral em 1892 pela Editora
Garnier. É importante notar que entre o formato de folhetim literário
e o romance há uma série de modificações que os especialistas
na obra do autor identificam como alterando drasticamente o
ritmo da narrativa. O formato da segunda edição é composto por
201 (duzentos e um) capítulos através dos quais será narrada a
paixão de Rubião, a tragédia da vida do professor interiorano que
ao herdar a fortuna de Quincas Borba herda também sua loucura.
Esta obra participa da tríade realista brasileira – composta
também pelos livros Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881)
e Dom Casmurro (1899) de Machado de Assis – responsável
por introduzir a prosa realista no Brasil. Do ponto de vista da
produção do autor, a produção está localizada na segunda metade
de seu pensamento que se caracteriza pelo distanciamento do
otimismo acerca da sociedade brasileira e do idealismo presente
Professor/Monitor de Literatura no Projeto Universidade Para Todos, UESB/Vitória da
Conquista.
2
Professora/Monitora de Literatura no Projeto Universidade Para Todos, UESB/Vitória
da Conquista.
3
Professora/Monitora de Literatura no Projeto Universidade Para Todos, UESB/Vitória
da Conquista
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na constituição de personagens e narrador presentes em obras
da primeira fase. Quincas Borba (1892) é uma ilustração da
revolução presente entre esses dois momentos de sua escrita,
pois o livro traz consigo uma severa crítica à lógica mercantil das
relações sociais apresentando-a a partir de uma narração ácida a
mediocridade do homem citadino.
Em comum, além de sua importância literária, os livros
da tríade partilham diversos aspectos temáticos. Machado de
Assis considerava que a visão geral sobre o país era um retrato
impreciso visto que os traços de civilidade impressos na concepção
ignoravam a estrutura de valores e práticas no interior do país
pós-colonial abolicionista. Da necessidade de ajustar a descrição
desconsiderando a projeção europeia surgem as mudanças
temáticas e estruturais descritas por Bosi a seguir:
A revolução dessa obra, que parece cavar um
fosso entre dois mundos, foi uma revolução
ideológica e formal: aprofundando o desprezo
às idealizações românticas e ferindo no cerne
o mito do narrador onisciente, que tudo vê e
tudo julga, deixou emergir a consciência nua
do indivíduo, fraco e incoerente. O que restou
foram as memórias de um homem igual a tantos
outros, o cauto e desfrutador Brás Cubas. (BOSI,
1994, p. 196)

Dessa forma, não se encontra, como no início da trajetória
machadiana, o foco do enredo na figura da donzela característica.
Nem ela, nem o herói romântico se fazem presentes na narrativa.
De acordo com Schwartz (2000), o centro da narrativa machadiana
passa a ser a elite brasileira formada a partir da herança da
economia colonial do país (p.122-123) que abriga o contraste da
pretensão de nobreza e erudição e da presença da mediocridade
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(p. 43-45) cujo status social assegura a construção caprichosa
da vida que, quando narrada, revela-se também na estrutura da
narrativa caprichosa (p. 51-54). Do direcionamento do olhar de
Machado de Assis, Pereira (2008, p. 32) exclama que o autor teria
em sua obra mostrado o que nenhum escritor havia feito ainda,
registrara o homem brasileiro mediano em sua atividade cotidiana
de modo a unir o nacional e o universal ao descrevê-lo.
A respeito da escrita machadiana da fase realista fazse incontornável assinalar as particularidades do narrador que,
bem distante dos padrões do século XIX no Brasil de forte
influência romântica, não busca a posição de imparcialidade de
uma descrição fidedigna, mas se vale da dúvida, do humor e da
descontinuidade.
Aventurar-se na leitura de um romance machadiano da
segunda fase é se colocar diante do dilema moral do homem
comum, nele ambiguidade do desfecho de uma situação
surge da deficiência um código de conduta pessoal aliada às
incoerências de valores promovidos por uma organização social
estruturalmente desigual. É o humor a ferramenta muitas vezes
utilizada por Machado de Assis para denunciar o descompasso
entre as atitudes e a autoimagem do brasileiro médio das classes
abastadas. O narrador nos apresenta a dualidade das medidas
sem recorrer à estrutura de uma fábula seja quando a narração
é feita na primeira, seja quando na terceira pessoa. Aqui não há
a finalidade de educação moral do leitor, mas de reconhecimento
da mediocridade dos indivíduos sob uma ótica pessimista. Assim
é que possível que Brás Cubas em um momento se aproprie e em
outro não dos bens de outros, que ele monte um escravo, mas
condene Marcela por usá-lo, que Cristiano Palha absolva Rubião
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por traí-lo por interesse financeiro, Sofia responda a investida
de Carlos Maria depois de denunciar a de Rubião, que Bentinho
condene Capitolina pela suposta traição enquanto se acredite ser
legítimo arquitetar a morte de uma criança.
Encontramos no desenvolvimento da trama machadiana
com muita frequência o uso de digressões no interior da narrativa,
esses recursos são usados com diversos propósitos promovendo
a descontinuidade na história. Observa-se que os três romances
célebres de 1881, 1892 e 1899 não começam a partir do ponto inicial
da história, mas sim de pontos intermediários ou finais. Encontrase os personagens principais pela primeira vez já analisando
reflexivamente a própria história que se passará a conhecer, essa
primeira impressão promove a curiosidade acerca da trajetória
que os conduziu até aquele momento. Além da descontinuidade
promovida pela regressão inicial, o encadeamento dos capítulos
não costuma obedecer a sequência cronológica inserindo retornos
à episódios deslocados para elucidar a situação presente e
passagens alegóricas ou reflexivas sobre temas transversais da
narrativa.
Em Quincas Borba, essas características se manifestam
ao longo do texto com suas particularidades. Como típico
dessa fase da produção machadiana, nessa obra temos como
protagonista Rubião, um homem educado que se torna tema da
narrativa enquanto herdeiro do filósofo Quincas Borba. Ele será
o caso a partir do qual a crítica social frequente na produção
realista surgirá endereçando a lógica mercantilista das relações
na sociedade da época. Cândido (2008, p. 122) considera que a
narrativa se estrutura a partir da ideia de maldição da herança e
da demonstração do princípio do Humanistismo na trajetória de
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Rubião, afinal o desfecho condena o protagonista a sucumbir na
loucura de seu benfeitor enquanto fraco superado no embate e
promove o casal Palha como o forte vitorioso pelo humanitas ao
usar de todas as armas para defender a posição econômica e social
desejada. Assim como ao longo da trama, percebe-se a carga
moral do enredo no qual, como de costume, a dinâmica inerente
às regras sociais surge como valor último para a deliberação da
ação dos sujeitos.
Diferente de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom
Casmurro, Quincas Borba é narrado em terceira pessoa. Como
desdobramento dessa escolha do autor temos a ampliação do
campo da narrativa, pois a inclusão de personagens e eventos
não está condicionada à observação ou especulação do narradorpersonagem. Aqui as incoerências das ações dos personagens
são trabalhadas principalmente a partir do conflito de suas
próprias ações no decorrer da trama ainda que a dimensão da
introspecção psicológica esteja manifesta na obra.
Deixando-se levar pela onipotência e onisciência
do criador, ele agora varia o foco da ação conforme
as necessidades específicas dessa, ampliando,
ao mesmo tempo, o grupo das personagens em
torno de que faz girar a obra. O mesmo vínculo
narrativo central do livro – fastos e desventuras
de Rubião – há de passar em diversos momentos
para o segundo plano; o autor se empolgado
pelas possibilidades que a comparsaria lhe
oferece, no sentido de expor um corte vertical
dos vários extratos da sociedade urbana que
analisava. Isso sem abandonar o seu processo
peculiar de construção ficcional, entremeado de
digressões estilísticas, de diversões episódicas,
de intervenções de um narrador sardônico, que
sempre valorizam a tessitura da composição
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machadiana, extremamente rica de tonalidade e
matiz. (EULÁLIO, 2008, p. 108)

Outro diferencial na manifestação dessas características
gerais é o ponto de partida da narrativa que é intermediário ao
invés de final, como é o caso das outras duas obras da tríade. Ao
terminar a obra, o leitor saberá o que aconteceu antes e depois de
Rubião fitar Botafogo às 8 da manhã através de sua casa grande
como capitalista.
Sobre o enredo
O leitor tem seu primeiro encontro com Rubião promovido
na casa que este passara a viver no Rio de Janeiro depois do
evento que virara sua vida de cabeça para baixo. Deste momento
no qual o narrador nos introduz ao personagem em um momento
de reflexão sobre suas condições de vida anteriores e presentes
faz-se o caminho de volta para o ponto de partida do enredo. A
trajetória que é o foco da narrativa se inicia com o contato entre
Rubião e Quicas Borba. O último será um nome familiar para
aqueles que leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois o
personagem aparece lá enquanto amigo dos tempos de colégio
do protagonista. Eles se conhecem em Barbacena e se tornam
amigos depois do último demonstrar interesse em se casar com
a irmã do primeiro, Maria da Piedade. Felizmente para Rubião,
mesmo com todos os seus esforços para ter Quincas como
cunhado, a timidez da irmã não permitiu que o romance se
estabelecesse e logo a própria Piedade vem a falecer.
Sendo Borba sem parentes e apenas amparada pela
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grande herança do tio falecido, ao ficar doente encontra apenas
Rubião como seu cuidador. Para cuidar de Quincas, Rubião deixa
o trabalho e é informado da previsão acerca da saúde do amigo.
Consta abaixo o primeiro diálogo dos personagens na obra:
- Tu és bom, Rubião – suspirava Quincas Borba.
– Grande façanha! Como tu fosse mau! A opinião
do médico era que a doença do Quincas Borba
iria saindo devagar. Um dia, o nosso amigo
Rubião, acompanhando o médico até a porta
da rua, perguntou-lhe qual era o verdadeiro
estado do amigo. Ouviu que estava perdido,
completamente perdido; mas que o fosse
animando. Para que tornar-lhe a morte mais
aflitiva pela certeza? – Lá isso, não – atalhou
Rubião -; para ele, morrer é negócio fácil. Nunca
leu um livro que ele escreveu, há anos, não sei
que negócio de Filosofia... – Não, mas filosofia é
uma coisa, e morrer de verdade é outra; adeus.
(MACHADO DE ASSIS, 2008, p. 762)

Durante o tratamento do doente, à dupla se soma mais
um elemento, o cachorro do filósofo que ele decide chamar pelo
próprio nome. Nesse mesmo período, Rubião é familiarizado à
filosofia do Humanitismo por Borba, seu criador, tornando-se o
discípulo da teoria através de uma promessa ao filósofo.
Quincas Borba recupera a saúde alerta Rubião de que
tem alguns negócios para resolver, então solicita ao amigo ir ao
tabelião e, após isso, viaja para o Rio de Janeiro deixando aos
cuidados de Rubião um cão que adotara recentemente. Rubião
intui já que seria ele o beneficiado pelo testamento que Borba
decidira registrar antes de partir no tabelionato e fica dividido
entre as sensações de felicidade pelo futuro e remorsos por haver
permitido a viagem do amigo gravemente enfermo. Algumas
semanas depois, o ex-professor recebe uma carta com aquele
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que seria o último delírio de Borba no qual ele se compara com
Santo Agostinho, pouco tempo depois o filósofo falece durante
a viagem ao Rio. Concluindo que a obrigação de cuidar do cão
acabara com a morte do amigo, Rubião o entrega a Angélica.
Esse ato terá que ser consertado quando o donatário é alertado
que a única condição para ficar de posse da herança é assumir os
cuidados do cão. Com o cão restituído, Rubião se torna herdeiro
universal.
De posse dos bens de Borba, Rubião decide se mudar
para o Rio de Janeiro com o cachorro. Na viagem para a Corte,
Rubião encontra o casal Palha e lhes conta sobre a herança
e seus planos para o Rio de Janeiro fazendo com que os dois
instantaneamente se aproximem dele. O casal ajuda Rubião a se
instalar no Rio de Janeiro e torna-se amigo do professor, assim
como outros personagens da trama motivados pela generosidade
do recém-chegado. Logo surgem Freitas e Carlos Maria para se
aproveitarem dos bens do interiorano. É uma tarde com os dois
colegas que uma reviravolta se dá no caminho do personagem
principal.
Chega na casa de Rubião uma bela cesta de morangos
com um cartão assinado por Sofia, imediatamente Freitas e
Carlos Maria começam a especular sobre o interesse de Sofia
no anfitrião. Já atraído pela esposa de seu amigo Palha, ele
interpreta o comportamento de Sofia enquanto demonstração
de seu mútuo interesse por ele e decide agir para promover o
encontro entre os dois. A oportunidade surge com o baile de Santa
Teresa. Nele surgem os personagens do major Siqueira e de sua
filha D. Tonica, no episódio a filha se interessa por Rubião para
cumprir a finalidade de se casar estando já em idade avançada
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para a época. Por acreditar que Sofia se interessa por ele, Rubião
investe contra ela durante o baile de Santa Teresa. Leia-se o
trecho que registra o episódio:
Rubião lembrou-se de uma velha
comparação, mui velha, apanhada em não sei
que décima de 1850, ou qualquer outra página
de prosa de todos os tempos. Chamou aos
olhos de Sofia as estrelas da terra, e às estrelas
os olhos do céu. Tudo isso baixinho e trêmulo.
Sofia ficou pasmada. De súbito endireitou
o corpo, que até aço viera pesando no braço
de Rubião. Estava tão acostumada à timidez
do homem... Estrelas? Olhos? Quis dizer que
não caçoasse com ela, mas não achou como
dar forma à resposta, sem rejeitar a convicção
que também era sua, ou então sem animá-lo a ir
adiante. Daí um longo silêncio. (Ibidem, p. 790)

Em seguida, Rubião reforça o elogio feito a Sofia e, quando
ela afirma que precisa ir embora, coloca como condição que ela
não se esqueça daqueles momentos e que sempre olhe para o
Cruzeiro às 22 horas com a finalidade que o encontro deles pudesse
se dar nesse ato feito em conjunto. Com a insistência de Rubião,
Sofia se constrangida e chega a suspirar para que ele não quebre
seus dedos ao retê-la pela mão. Os dois são surpreendidos pela
visita do major Siqueira no terraço no qual estavam e precisam
desenvolver uma história para justificar seu isolamento sozinhos
durante a festa. Com o recuo de Sofia, Rubião cogita a opção de
voltar para Barbacena.
Sofia conta ao marido a investida de Rubião. Cristiano
diminui a gravidade do ato por interesses financeiros, atribui a
esposa a culpa pelo acontecido visto ter ficado a sós com Rubião
e explica que não pode expulsá-lo de casa, como era a vontade
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de Sofia, em razão da dívida que tem com Rubião. Em seguida, o
narrador apresenta o contato entre Sofia e Carlos Maria. Na cena,
Sofia vê Carlos Maria que a encara e tenta retomar o lugar de
onde conhece o rapaz, consegue fazê-lo e lembra-se de um baile.
Entre os contatos que Rubião desenvolvera na capital
está o de Camacho que era um homem político que queria
vinculá-lo na carreira. Ao comunicar a ele e a Palha, que visitava
o amigo depois de notar uma longa ausência motivada pelo
constrangimento do baile, que desejara retornar à Barbacena, foi
arrebato pelas esperanças políticas e as propostas comerciais
infladas pelos colegas. Ao encontrar com Sofia na rua pouco
depois, decide retornar à casa dela. Sofia estava acompanhada
de Maria Benedita, prima da esposa de Palha que será importante
na história. Rubião faz a visita à Sofia e, na oportunidade é
apresentado a Maria Benedita, pois ela será proposta como noiva
para Rubião que a recusará.
No momento do jantar Cristiano Palha não se encontra em
casa e Sofia se comporta normalmente durante sua estada; no
entanto, a chegada de Carlos Maria próximo de seu horário de
saída lhe chama a atenção – principalmente porque o mesmo faz
uma crítica ao esposo Sofia afirmando que o retrato dela que ele
colocara na sala em muito perde para sua beleza. Seguidamente,
o narrador apresenta um episódio no qual Carlos Maria flerta com
Sofia. Dançando os dois em um baile, Sofia diz que está cansada,
mas Carlos Maria pede que ela permaneça dizendo que “passearia
com ela por toda eternidade” e depois que iria deixar a festa para
que se pudesse levar consigo “a melhor recordação da noite”.
Rubião observa esse episódio e reforça sua convicção de ter que
observar Carlos Maria, intenção que ele realiza investigando se os
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dois se encontravam motivado por fofocas e pelo encontro de um
bilhete de Sofia endereçado ao rapaz. Verifica-se que o flerte de
Carlos Maria não vai além do elogio a Sofia e que ele acaba por
casar-se com a prima da senhora, Maria Benedita, antes rejeitada
por Rubião.
Rubião, que havia se afastado de Sofia com ciúmes
de Carlos Maria, retoma as relações depois do casamento. A
reaproximação é seguida de um novo empréstimo à Cristiano
Palha que já era precedido de outro grande à Camacho. Durante
esse período, Sofia continua a aceitar os mimos dados por
Rubião e o casal passa a fazer programas acompanhados do
amigo. Além disso, o herdeiro de Quincas Borba passa a executar
diversos gestos generosos com amigos comprometendo o capital
em posse. Cristiano avisa Quincas sobre os riscos da postura,
mas o amigo se nega a muda-la. Cristiano e Rubião acabam por
romper a parceria comercial.
Durante toda a história, Rubião mantém seu interesse
em Sofia e a esperança de que ela o corresponda. Rubião se
afasta em alguns momentos da casa, mas sempre retorna. O
primeiro delírio do protagonista terá como alvo sua amada. Em
decadência financeira e desiludido com o projeto de ambições
políticas, Rubião passa a desenvolver episódios de loucura. O
primeiro deles ocorre quando ele invade a carruagem de Sofia e
se equivale à Napoleão e a esposa de Palha, à sua alma gêmea.

guardadas no coração doem mais que as outras.
Lágrimas são boas porque a pessoa desabafa.
Querida amiga, falo-te assim, porque é preciso
termos cautela; a nossa insaciável paixão pode
esquecer esta necessidade. Temos facilitado
muito, Sofia; como nascemos um para o outro,
parece-nos que estamos casados, e facilitamos.
Ouve, querida, ouve, alma da minha alma... A
vida é bela! a vida é grande! a vida é sublime!
Contigo, porém, que nome haverá que lhe possa
dar? Lembras-te da nossa primeira entrevista?
Rubião disse esta última palavra, querendo
pegar-lhe na mão. Sofia recuou a tempo; estava
desorientada, não entendia e tinha medo. A voz
dele crescia, o cocheiro podia ouvir alguma
coisa... E aqui uma suspeita a abalou: talvez
o intento de Rubião fosse justamente fazer-se
ouvir, para obrigá-la pelo terror, — ou então para
que a abocanhassem. Teve ímpeto de atirar-se
a ele, gritar que lhe acudissem, e salvar-se pelo
escândalo.
[...]
— Senhor Rubião...
— Napoleão, não; chama-me Luís. Sou o teu
Luís, não é verdade, galante criatura? Teu, teu...
Chama-me teu; o teu Luís, o teu querido Luís.
Ai, se tu soubesses o gosto que me dás quando
te ouço essas duas palavras: “Meu Luís!” Tu és
a minha Sofia, — a doce, a mimosa Sofia da
minha alma. Não percamos estes momentos;
vamos dizer nomes ternos; mas baixo, baixinho,
para que os malandros da almofada do carro
não escutem. Para que há de haver cocheiros
neste mundo? Se o carro andasse por si, a
gente falava à vontade, e iria ao fim da Terra.
(MACHADO DE ASSIS, 2008, p. 894)

— Não te espantes, continuou ele; não nos
vamos separar; não, não te falo de separação.
Não me digas que morrerias; sei que havias de
chorar muitas lágrimas. Eu não, — que não vim
ao mundo para chorar, — mas nem por isso a
minha dor seria menor; ao contrário, as dores

Assustados o casal Palha procura tratamento para Rubião
e, depois de diversos episódios da mesma natureza, mudam o
amigo para uma casa de distante dos conhecidos e menor que a
que habitava. Por fim, Rubião é internado em uma casa de saúde.
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O delírio final de Rubião ocorre quando ele decide fugir
da casa de saúde e persuade Cristiano a lhe dar o dinheiro para
isso, afirmado que havia recobrado a sanidade. Então Rubião
foge com o cão do local rumo à sua cidade natal. Em Barbacena,
Rubião sai com Quincas Borba, o cão, pela cidade exclamando
a máxima do seu benfeitor: “Ao vencedor as batatas”. Uma forte
chuva atinge os dois em sua caminhada que passam a noite toda
vagando encharcados. No dia seguinte, a dupla é encontrada.
Rubião permanece delirando até que falece em Barbacena, sendo
seguido seu falecimento do do cão, Quincas Borba.
Nas palavras de Bosi (1994), encontramos uma síntese
precisa do espírito geral da obra.
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Em Quincas Borba recupera-se a narração em
terceira pessoa para melhor objetivar o nascimento, a paixão e a morte de um provinciano
ingênuo. Rubião, herdeiro improvisado de uma
grande fortuna, cai nos laços de um casal ambicioso; a mulher, a ambígua Sofia, vendo-o rico
e desfrutável, dá-lhe esperanças, mas se abstém cautelosamente de realizá-las ao perceber
no apaixonado traços de crescente loucura. Em
longos ziguezagues se vão delineando o destino
do pobre Rubião e a vileza bem composta do
mundo onde triunfam Sofia e o marido; e não
sei de quadro mais fino da sociedade burguesa
do Segundo Reinado do que este, composto a
modo de um mosaico de atitudes e frases do dia
-a-dia. Desse mundo é expulso com metódica
dureza o louco, o pobre, o diferente. As últimas
páginas do romance, contando o fim do nosso
anti-herói nas ladeiras de Barbacena, trazem na
sua simplicidade patética o selo do gênio. (p.
200)
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A LEGIÃO ESTRANGEIRA
Ana Carolina de Carvalho Santana1
Arthur Pompílio da Capela2
Fábio Barros de Souza3
Os desastres de Sofia
Nesse conto somos apresentados a Sofia, uma menina
nove anos, aluna do primário que se sente atraída pelo seu
professor, um homem feio. A personagem passa a comportase mal em sala, dificultando e atrapalhando o professor a todo
instante. As provocações de Sofia vão aumentando, e a irritação
do homem vai ficando maior e mais forte, até que um dia ele contou
uma história de cunho moral e pediu aos alunos que escrevessem
uma redação recontando a história com suas próprias palavras.
Ansiosa para ser a primeira a terminar, a menina escreve a sua
história rapidamente e decide dar um desfecho diferente do
esperado à história. Momentos depois, ao ter que retornar para
a sala na hora do intervalo, se depara com o professor corrigindo
as redações, e essa seria a primeira vez que ela estaria sozinha,
frente à frente com ele. Pensando que levaria uma bronca pelo
que escreveu, a menina fica assustada, pois o homem se mostra
impressionado com o texto e até sorri. Sofia se decepciona ao
perceber que todo aquele ódio que achava que ele sentia por ela
era apenas fruto de sua imaginação e se depara com a verdade
do mundo e sua vida muda.
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Assim como em muitos outros trabalhos da escritora, o
tema do conto parece ser o da autodescoberta, pois nota-se uma
personagem que está em busca de sua própria identidade, o que
acontece só ao final do conto. Clarice retrata a simbologia do
primeiro amor de uma menina, em torno do amor platônico pelo
seu professor, além de abordar o universo da criança e sua fértil
imaginação para criar histórias e vivê-las intensamente. Para além
disso, ela fala de forma poética da descoberta relacionada com a
sua profissão, onde talvez se inicia sua jornada como escritora.
A repartição dos pães
O conto a repartição de pães fala de um sábado em
que todos gostariam de estar fazendo o que tinham vontade, no
entanto, se sentiam com obrigação de ir almoçar na casa de uma
mulher, o que não esperavam era que a mesa estaria farta, é tanto
que acreditam que aquele banquete seria para algum convidado
importante.
Nesse conto há a descrição de tudo que compõe a
mesa, todos ficam encantados. Nesse momento se percebe a
mudança dos personagens que só estavam ali por obrigação,
mas, ao verem a fartura da mesa ficam com fome e se animam
momento onde ninguém se preocupa em falar da vida dos outros
e nem da própria vida. Todos estão muito ocupados apreciando
as maravilhas presentes naquela mesa e com o quanto a mesa
estava farta “pão é amor entre estranhos”.
Nota-se nesse conto que as pessoas foram ao almoço por
obrigação, isso mostra quantas vezes fazemos tudo por obrigação
e não conseguimos ver a beleza nas pequenas coisas, pois a
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murmuração não deixa.
A mensagem
Esse conto nos apresenta uma gama enorme de
aspectos que podemos analisar, como o social, a fantasia, o
tempo, o espaço. Contudo, o que chama mais a atenção é a
análise mitológica (fantasia). Isso porque, a essência do conto é
a apresentação da angústia vivida pelos personagens principais,
que buscam sua completude do ser no “outro”, como a crença
mítica ocidental antiga, onde os seres humanos eram duplos e até
triplos (macho, fêmea e andrógino).
Há um paradóxico no conto. Os protagonistas buscam
uma plenitude que só pode ser vivida com o encontro do outro.
Contudo, a plenitude é apenas uma esperança, pois a união
resulta na aniquilação de ambos. Porém, o fato irrefutável de que a
união os exterminaria não é via de regra para que não buscassem
a aproximação um do outro. Isso é possível porque o “EU” dos
personagens se reconhece como incompleto e solitário e precisa
buscar o outro.
No conto, Clarice traz à tona a evidência de que os
estudos da psique humana estavam bem fundamentados na
verdade, pois é latente que o sentimento de falta de complemento
do indivíduo só é superado quando o “EU” encontra sua outra
metade, o “OUTRO”. Portanto, é bom que se entenda do conto
uma interpretação da fala de Paltão que diz que indivíduos não
são completos por natureza, é o amor que torna clara a busca
por esse complemento. Assim seria o amor a união entre duas
metades. O homem sempre será singular, único, mas é a busca
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do Eu no Outro, que torna possível saciar a angústia da plenitude.
Plenitude que sempre é passageira, pois o ser nunca está completo
e precisa se completar de tempos em tempos.
Macacos
Nesse conto acompanhamos uma dona de casa que
vive em um apartamento no Rio de Janeiro com seus dois filhos
pequenos. A personagem que é também a narradora, relata a
experiência com seu primeiro macaco, porém este logo morre,
e passado um ano ela decide comprar outro animal com um
vendedor em Copacabana. À pequena macaca foi dado o nome
de Lisette, mas três dias depois apresentou sinais de que estava
doente. Preocupada com sua saúde, a personagem sai em busca
de um pronto-socorro, e encontra um enfermeiro que relata
acerca do risco de vida da macaca que morre no dia seguinte.
Uma semana depois o filho mais velho da personagem afirma que
ela se parecia com a pequena macaca.
Clarice usa a figura alegórica do macaco para traduzir
os sentimentos da personagem, e no que se refere a isso,
podemos dividir a história em duas partes, onde ambos os
estados sentimentais são marcados pela adoção dos macacos.
No primeiro caso, a narradora se incomoda com o macaco que
lhe dão de presente, já no segundo momento, a descrição dada
à Lisette expressa o laço afetivo estabelecido. A resposta à
comparação estabelecida pelo filho da personagem ao fim do
conto foi encarada como algo bom pela mãe já que a macaca era
delicada e extremamente doce.
O ovo e a galinha
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O conto tem início com a personagem vendo um ovo que
é muito mais que um simples ovo e utiliza do paradoxo do ovo
existir e não existir, ao mesmo tempo em que o ovo existe, já não
existe. A figura do ovo trata sobre a existência que a galinha só
existe para proteger o ovo e tem o ovo como uma parte dela, no
momento em que o ovo se quebra a galinha sangra.
Esse conto leva-nos a refletir sobre a existência, a forma
como vemos a vida e a maneira como vivemos. Necessitamos de
proteção a todo o momento. Quando a personagem fala que se
a casca do ovo se quebrar ele não precisará mais da galinha, ou
seja, se perdermos a vida, a existência, não precisamos mais ser
protegidos, porque a galinha só existe para cuidar do ovo, ou seja,
enquanto existimos, há a necessidade do cuidado, por isso que
sempre precisamos da proteção de alguém, se morremos essa
proteção deixa de existir.
Tentação
No conto Tentação, percebe-se claramente a busca pelo
mito platônico. Clarice deixa evidente a angústia de não alcançar
o amor tão desejado que, aqui representado pela garota ruiva, tem
sérias dificuldades para se alocar no mundo. Lispector, vendo-se
naquela menina ruiva, definiu-se como alguém isolado no mundo
– “uma menina ruiva num mundo de morenos”. Todavia, nesse
conto, ela, ao ver o cão basset ruivo, aflora seus sentimentos
mais inesperados – esperança, confiança e amor. Acredita que
o mundo preparado para ratificar a sua solidão lhe dera uma
oportunidade, “Foi quando se aproximou a sua outra metade neste
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mundo, um irmão em Grajaú” (LISPECTOR, 1991a, p. 59). Há de
se destacar no conto também que o amor não é o único foco, mas
também a impossibilidade. A impossibilidade de uma metade (a
menina) se encaixar na outra (o cão basset). “Mas ambos eram
comprometidos”. “Ela, por causa de sua infância impossível e
inocente, ele, por “sua natureza aprisionada”.
Contudo, o conto não apresenta a desesperança da
autora apenas, o cenário da possibilidade de ser a “única” ruiva
naquele vasto mundo de morenos, serve de “pano de fundo” para
que Clarice apresente a ânsia do seu “EU”, ser feliz, mesmo diante
da quase impossibilidade, da quase solidão, da quase morte do
amor em seu coração.
É no olhar do cão ruivo que pela primeira vez ela se vê. É
também através da profundidade da troca de olhares do cão com
a menina (Clarice) é que ela começa a assumir a sua condição
humana. O conto arma um “tripé”- o olhar, o brilho do sol (o de duas
horas da tarde ao qual a menina estava exposta) e a luz dos pelos
ruivos (da menina e do cão) para fundamentar a esperança que
despertara na menina a possibilidade de mudar a sua realidade.
Mas isso tudo é uma estratégia de Clarice para atrair o
leitor à sua “armadilha”. Desde o título, quando usa a “TENTAÇÃO”,
já procura atrair o leitor para dentro do conto. A palavra tentação
vem do latim tentatio e liga-se à idéia de desejo veemente,
apetite, impulso, sedução. Em outro sentido, significa impulso
para a prática de algo censurável ou não recomendável, o que faz
a vítima – o leitor – ser “sugado” para o texto, a fim de entender ou
se ver na prática de algo quase impossível de viver.
Viagem a Petrópolis
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Ao escrever esse conto aos 14 anos de idade Clarice
desperta em alguns outros escritores uma curiosidade enorme
por sua “malemolência” e o trato com as palavras. Para Julio
Cortazar (1914-1984), escritor argentino considerado o mestre do
Realismo Fantástico – corrente literária que uniu a realidade ao
universo mágico, Clarice é uma escritora que escreve textos que
sua significação não está na escolha do tema, mas o que está
antes e depois dele. Antes, o escritor com seus vastos valores
humanos e literários, com o coração pronto a dar vida à obra.
Depois, o tratamento que a escritora, como poucos, dá ao tema
escolhido.
Em “Viagem a Petrópolis, Lispector nos apresenta uma
descrição que, para os “apressadinhos” pode parecer vazia nos
primeiros parágrafos, como se estivesse esvaziando o enredo,
predestinando o conto a não dizer nada. É fato que se Clarice se
atesse a apenas descrever uma temporalidade de fatos, incorreria
a uma enfadonha “historinha. Todavia, a “mestra” desenvolve
uma temporalidade de natureza diferente. Enquanto o tempo é
cronológico, ou seja, segue uma linha contínua, as mudanças
de acontecimentos que surgem no texto acabam recortando em
unidades descontínuas. É bom que se ressalte aos “desavisados”
a importância de uma leitura atenta.
Como dito anteriormente, nesse conto Clarice nos
apresenta uma nova forma de descrever, de narrar. É um
texto em primeira e terceira pessoas, comum nas tradicionais
narrativas, contudo a jovem escritora se utiliza da flexibilidade
da consciência, rompe o tempo e o espaço proporcionando aos
leitores (e a ela) uma viagem abstrata de ideias, sem que seja
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necessário obedecer a uma rígida ordem descritiva. Ela faz as
personagens viverem e descobrirem através de ocorrências
mínimas na história, uma realidade mais profunda. Às vezes, nem
ela mesma consegue definir com clareza que realidade é essa,
mas nos convida a romper a rigidez da descrição de um fato
e embarcar nas mudanças. Pois nossas vidas mudam, nossas
visões mudam.
A solução
O conto fala de Almira e Alice que “à medida que a
amizade de Alice não existia, a amizade de Almira mais crescia”.
Amizade que ninguém conseguia compreender o porquê de Alice
aturar Almira. O Clímax da estória fica por conta do dia em que
Alice se atrasa e chega com os olhos cheios de lágrimas. Almira
como boa amiga quer saber o que aconteceu e convida Alice para
comer, só que ela acaba tratando Almira mal e a mesma retribui
furando o pescoço de Alice com o garfo e não demonstra qualquer
tipo de remorso. Ao ser pressa Almira encontra companheiras
o que a deixa alegre, de forma irônica, o que era pra ser uma
punição acaba sendo uma recompensa para a personagem que,
enfim, encontra o que sempre procurou em Alice. É feita uma
comparação animalesca entre Almira e um elefante que apesar
de grosseiros são muito sensíveis.
Nota-se no conto que essa amizade era nutrida apenas
por uma única parte, por Almira. Ela queria a atenção e o
reconhecimento de Alice, no entanto, isso nunca acontecia, pois
Alice não correspondia às expectativas de Almira que ficou com
tanta raiva que a matou e percebeu que na cadeia era mais feliz.
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Muitas vezes, os seres humanos se submetem a
relacionamentos abusivos e não conseguem enxergar que
na vida se tem a opção de as pessoas fazerem suas próprias
escolhas, nesse caso, matar a amiga foi como uma libertação
dessa dependência, muitas vezes há a necessidade de matarmos
algumas coisas em nossas vidas para podermos enxergar outra
forma de viver.
Evolução de uma miopia
Durante o conto é narrada a história de um menino paciente
e curioso que sofria de miopia. Ele vivia tranquilamente com a
evolução da doença enquanto crescia e com o título de garoto
bem-comportado e dócil. Em certo ponto do conto, lhe dizem que
ele irá passar um dia na casa de uma prima que era casada e que,
embora adorasse crianças, não tinha filhos. O menino começa
a pensar em qual imagem gostaria de passar para a prima e o
que faria o dia inteiro na casa dela. Ao chegar ao local, descobriu
que ela tinha um dente de ouro e isso fez que com tudo o que
idealizou acerca daquele dia fosse desfeito. Durante o almoço ele
consegue sentir nos detalhes o amor da prima e fica evidente
para ele a vontade dela em ter um filho. O menino acostumado
com a instabilidade percebe então a estabilidade impossível, e
graças à sua miopia passou a ver de forma mais clara o mundo
ao seu redor.
Durante o conto, a autora usa e abusa das metáforas
e nos apresenta a evolução de um personagem extremamente
cativante que nos mostra que se enxerga muito mais do que com
os próprios olhos e por conta da miopia sua visão de mundo acaba
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ficando muito mais ampla. Ele vê na instabilidade das pessoas
a certeza das coisas, vê que tudo é passageiro e o quanto os
rótulos que recebemos não necessariamente são o que você e eu
somos de verdade.
A quinta história
Aqui, Clarice dá um “show” de como narrar um fato, de
como contar uma história. A autora apresenta o que se deve
incluir, excluir, e como um mesmo fato pode originar histórias
muito diferentes. O foco desse conto não é a história em si, mas
“o fazer literário” que acompanha algumas de suas obras. A quinta
história, assim como as outras histórias tem princípio semelhante,
mas a tomada de direções diferentes confirmaria o que a própria
autora disse em “Os Desastres de Sofia” – algumas histórias se
fazem como fios de tapete e, na verdade, uma estória se faz com
o enredamento de muitas histórias.
Assim, o que se prioriza não é a letra, a palavra ou a
história e sim o que se faz da com a letra, com a palavra para se
criar uma boa história.
Uma amizade sincera
Nesse conto, Clarice aprofunda tanto a discussão da
relação entre as pessoas (entre os amigos) que, nos dias atuais,
seria impossível aceitar “isso” como AMIZADE. Na história
a amizade não é apresentada como um lugar de descanso. O
desabafo, as confidências, as besteiras de um e outro que ambos
compartilham para com o outro, só são suportáveis pela amizade.
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Contudo, no enredo, onde se apresentam a solidariedade nos
momentos difíceis, principalmente nas confidências, é perceptível
um negativismo apresentado pelo narrador. Ele é bastante irônico
quando cita os momentos em que os amigos têm que “suportar”
a presença do outro, têm que ouvir as lamentações do outro.
Em “Uma amizade sincera”, Clarice faz com que o leitor tenha
que articular melhor suas ideias, a fim de compreender o que
realmente ela espera que seja compreendido.
O enredo desse conto trata a amizade sincera de uma
ótica não tão observada pela maior parte de nós, leitores, que
vemos a amizade como aquela que está pronta para aceitar o
que o outro tem, que o outro fala, que o outro reclama. Amizade
sincera é apresentada por Clarice como uma amizade que pode
gerar a perda, a despedida. Não é resultado de uma briga, e
sim, a demonstração de um afeto gigantesco. É uma amizade
tão verdadeira que passa a ser egoísta e exigente. Tanto que, ao
final, decidem não mais se verem e cada um toma o seu próprio
destino.

ao campo dos pensamentos, vez ou outra, marido e mulher
experimentavam sensações mais reais. Eram tão submissos ao
desejo de uma vida mais intensa que não refletiam sequer sobre
acontecimentos diários do mundo em que viviam. Os personagens
do conto, então, passam a buscar caminhos independentes
e ao atender às suas demandas individuais, se perdem. Ao ter
maior contato com a realidade, a esposa se joga pela janela do
apartamento e o marido percebe que nada mais o prende à sua
antiga vida monótona.
Os personagens do conto são pessoas plenamente
adaptadas à vida em comunidade, que cumprem todos os deveres
exigidos dentro de uma sociedade, demonstrando obediência ao
que deles se espera. A autora sugere que viver intensamente seria
se opor às regras às quais estavam habituados, ou seja, conviver
de forma desobediente.

Os obedientes

O conto inicia-se sendo narrado por uma mulher, que
antes do natal ganhou um pinto, o que a fez lembrar-se de Ofélia,
que era filha dos vizinhos, nesse tempo ela tinha 08 anos. Esses
vizinhos viviam afastados.

No conto a narradora nos apresenta a história de um casal
que não se sabe por qual motivo, decidem buscar viver de forma
mais intensa. Tal busca fez com que os personagens vivessem
constantemente tentando entender o que era ou não essencial
para eles, de forma que isso os impedia de viver plenamente
suas vidas. Estavam tão adaptados ao estilo de vida que haviam
adotado, que somente após anos percebem que há algo além do
cotidiano. Embora os anseios de ambos se limitassem apenas
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A legião estrangeira

Com o passar dos tempos a menina começa a visitar
a casa da personagem todos os dias, numa dessas visitas ela
viu um piado, percebeu que era de um pinto e pediu para vêlo, depois de brincar, saiu. A personagem achou estranho e foi
até à cozinha, quando chegou lá, viu que a ave estava morta. A
narradora já estava se familiarizando com a menina, de tantas
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visitas que ela fazia à sua casa, mas os pais dela foram embora e
a menina se tornou uma princesa hindu.

que ela se apega a menina, e quando eles vão embora sem deixar
notícias, ela se sente solitária.

O conto tem narrador em primeira pessoa e não tem
linearidade já que ao mesmo tempo em que a estória se passa no
presente, a personagem lembra-se de fatos e o conto começa a
ser narrado no passado. O espaço em que a narrativa se passa é
na casa da personagem principal. No entanto, como não tem uma
descrição desse ambiente fica impossível ao leitor relacionar a
narrativa ao espaço.

Nota-se que Lispector se mostra nesse conto, ao dizer
que ela a personagem se sentia estrangeira. Ela é uma escritora
que ao mesmo tempo em que narra o conto, se mostra nele, com
uma sutileza que só ela tem.

O texto se torna interessante porque a narradora o tempo
todo faz uma reflexão dos acontecimentos do qual ela participa,
nesse sentido, dar para entender os pensamentos da personagem,
justamente porque o conto é narrado de acordo com a visão da
dela, sendo assim, começa a aparecer no texto a função estética,
porque a autora consegue alcançar o leitor, devido as palavras
que ela utiliza para impressionar .
Com o passar daestória, o leitor nota que a menina vive
se intrometendo na vida da personagem. A partir do momento em
que o pintinho aparece nos dois momentos é como se uma luz
surgisse na vida do personagem, na qual tudo parece estar errado
e com o aparecimento do pinto tudo se modifica: a personagem
encontra o seu verdadeiro lugar, percebe que aquela é sua vida, a
sua família. A personagem consegue perceber que é amada pela
família, ao mesmo tempo nota que Ofélia nada mais é do que uma
criança.
O conto é intitulado legião estrangeira, porque a
personagem começa a se sentir estranha em seu próprio lar.
Percebe-se também que a personagem é muito solitária, por isso
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