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Woody Allen lista obra de Machado de Assis

entre suas favoritas.

O diretor americano Woody Allen citou

Memórias póstumas de Brás Cubas, de

Machado de Assis, como um de seus cinco

livros favoritos.





Memórias póstumas de Brás Cubas começou a ser escrito por volta de 1878,

sendo publicado em capítulos na Revista Brasileira, de março a dezembro de 1880.

Tornou-se livro em edição de 1881. o romance representa o marco inicial do Realismo

no Brasil, a ruptura com o Romantismo. Sai de cena o mundo idealizado dos

românticos e entram as imperfeições, os defeitos do mundo burguês.

Reflete em Memórias a leitura dos filósofos Michel Montaigne, francês do século

XVI, de quem herdou o ceticismo, e Arthur Schopenhauer, alemão do século XIX,

logo contemporâneo do autor, de quem herdou a visão pessimista da vida – “uma dor

constante; e a felicidade uma mera interrupção da dor” – e do ser humano, preso à

vontade de viver e à ilusão de ser feliz.

E, por outro lado, o romance antecipa processos narrativos modernistas, por seu

enredo fragmentado, psicológico, pelo elemento absurdo, Brás Cubas/narrador é um

defunto. É o ponto máximo da obra filosófica.



Marco inicial do Realismo brasileiro, logo se caracteriza pela oposição à prosa

romântica e apresenta as marcas fundamentais do estilo, como o adultério, a

mediocridade humana, a crítica à sociedade burguesa, a ironia e o pessimismo.

O protagonista não se caracteriza como herói, pelo contrário, solto na infância e

juventude, passeou pela Europa, onde fez Direito em Coimbra, tornou-se um adulto

folgado, sem força de caráter para grandes realizações na vida. O amor e as mulheres

no romance não são idealizados.

O primeiro amor de Brás Cubas é a cortesã Marcela, com quem se iniciou na vida

sentimental e com quem aprendeu que o amor existe na direta proporção do dinheiro.

Depois conhece Eugênia, moça delicada e bela, porém coxa, fato que esfria o seu

interesse.

O pai de Brás negocia o casamento dele com Virgília, filha de importante

liderança política, o que garantiria a carreira de Brás a deputado, não sendo, pois, um

relacionamento por amor, tanto que Virgília prefere casar-se com Lobo Neves, mais

ambicioso que Brás Cubas. Mais tarde Virgília torna-se sua amante, engravida dele,

mas perde o filho.



Brás Cubas fracassa no casamento, na vida política, não tem filhos e sua última

frustração, ao final da vida, a tentativa de criar o emplasto Brás Cubas, remédio que

curaria a melancolia humana. Ele morre antes de concretizar o projeto.

Memórias Póstumas de Brás Cubas representa o ponto alto da prosa filosófica

de Machado de Assis. Marcada pelo ceticismo de Montaigne, traduzido no romance

no uso da ironia e na descrença em relação ao casamento, à política; e pelo

pessimismo de Schopenhauer, a vida e a felicidade como ilusórias.

O romance antecipa a narrativa modernista, por seu enredo fragmentado,

dividido em capítulos curtos, o tempo psicológico, pela presença da metalinguagem e

pelo inusitado narrador, o defunto-autor, Brás Cubas narra suas memórias do outro

lado da vida, um elemento absurdo que antecipa o realismo mágico dos anos

1950/60. Também antecipa a modernidade as críticas à verdade absoluta do

cientificismo, representada no personagem Quincas Borba, o amigo filósofo de Brás,

criador do Humanitismo, crítica do autor às teorias em moda na época, como

Positivismo. Quincas Borba aliena-se pela crença nas teorias que cria, terminando

louco.

Em seu balanço final, Brás Cubas lamenta o que não fez, mas se conforma com

om menos mau.



Memórias Póstumas de Brás Cubas  

Características observadas em textos

- Ceticismo, pessimismo filosófico:

Creiam-me, o menos mau é recordar; ninguém se fie da felicidade presente...

...ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a

derradeira negativa deste capítulo de negativas: — Não tive filhos, não transmiti a

nenhuma criatura o legado da nossa miséria.

- Verossimilhança:

Por se tratar de um romance realista, o compromisso com a verossimilhança é

maior. Memórias Póstumas de Brás Cubas reproduz a sociedade da corte com

veracidade e objetividade. Há no romance um aspecto que rompe com a

verossimilhança, o defunto que narra, elemento absurdo, possível no plano surreal, não

na realidade observada e comprovada.



- Tempo psicológico:

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto

é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar

seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente

método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto

autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais

galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas

no cabo; diferença radical entre este livro e o Pentateuco.



- Metalinguagem:

CAPÍTULO 71

O senão do livro

Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; eu não tenho que

fazer; e, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa

que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz

certa contração cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste

livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a

narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como

os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram,

gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem...



- Caráter antinarrativo:

CAPÍTULO 136

Inutilidade

Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil.

- Digressão:

CAPÍTULO 124

Vá de intermédio

Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu não

compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro.

Saltar de um retrato a um epitáfio, pode ser real e comum; o leitor, entretanto, não se

refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu; digo

que há nele uma dose de verdade, e que, ao menos, a forma é pitoresca. E repito: não é

meu.



- Linguagem:

O romance apresenta linguagem clara, porém carregada de ambiguidade,

sutileza, humor, usada para ironizar as ilusões românticas e revelar o nihilismo

realista.

- Linguagem irônica, crítica:

AO VERME QUE PRIMEIRO ROEU AS FRIAS CARNES DO MEU CADÁVER 

DEDICO COMO SAUDOSA LEMBRANÇA ESTAS MEMÓRIAS PÓSTUMAS

Cuido haver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não

morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer; assim o afirmam todos os

joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do

amor se não fossem os vossos dixes e fiados? Um terço ou um quinto do universal

comércio dos corações. Esta é a reflexão que eu pretendia fazer...



- Foco Narrativo:

Narrado em primeira pessoa pelo defunto-autor, Brás Cubas, que relata a vida

depois de morto, recurso Diálogos dos Mortos do escritor romano do século I d.C.,

Luciano de Samósata. O narrador-personagem aparentemente constrói a narrativa de

forma imparcial, já que um morto não precisa mentir, mas o exagero de alguns fatos

comprovam que ele manipula o enredo.

- Espaço e tempo histórico

O romance situa-se no Rio de Janeiro do século XIX, entre 1805 e 1869 – o

nascimento e a morte de Brás Cubas, portanto a cidade de D. João VI, de D. Pedro I até

o Segundo Reinado. Brás, portanto, assistiu à transformação da Corte, vivendo o apogeu

de uma sociedade ociosa, parasita e pretensamente aristocrática.



- Personagens:

No Realismo, os protagonistas têm um grau de complexidade que os românticos

não apresentavam. Os protagonistas do romance realista são contraditórios,

mesquinhos, têm defeitos, enganam, traem, agem de acordo com as circunstâncias. Em

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Virgília e Brás revelam-se personagens complexos,

portanto são esféricos.

O protagonista representa o anti-herói, indivíduo fútil, folgado, parasita, portanto

destinado ao fracasso. As mulheres são movidas por interesse, apresentam defeitos

físicos e morais. Os personagens secundários são mesquinhos, presos à pequenez, à

insignificância da vida.



- Personagens femininas:

- O primeiro amor:

...Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos réis; nada menos. Meu pai,

logo que teve aragem dos onze contos, sobressaltou-se deveras; achou que o caso excedia

as raias de um capricho juvenil.

- D. Eugênia, bela porém coxa:

Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia

coxeava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe

calou-se; a filha respondeu sem titubear:

– Não, senhor, sou coxa de nascença.



- A mulher da vida de Brás – Virgília:

E então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem

mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou

Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente

cesariano. (...)

Virgília replicou:

– Promete que algum dia me fará baronesa?

– Marquesa, porque eu serei marquês.

Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia,

deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito, e três ou quatro beijos que lhe dera.

Talvez cinco beijos; mas dez que fossem não queria dizer coisa nenhuma.



- D. Eulália:

CAPÍTULO 125 

Epitáfio 

AQUI JAZ 

DONA EULÁLIA DAMASCENA DE BRITO 

MORTA 

AOS DEZENOVE ANOS DE IDADE 

ORAI POR ELA! 



- Personagens secundários de relevância:

- Família de Brás Cubas: além dos pais, a irmã Sabina e o cunhado, Cotrim.

- Prudêncio, o escravo.

- D. Plácida.

- Lobo Neves, marido de Virgília.

- Quincas Borba, o amigo filósofo, criador do Humanitismo.

Este e outros resumos e análises estão disponíveis em: 

www.guiadelinguagens.com.br

Sinval Santana

http://www.guiadelinguagens.com.br/

