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Ah, what avails heroic deed ? 

What liberty ? if no defence 

Be won for feeble Innocence. 

Father of all! Though wilful Manhood read 

His punishment in soul-distress, 

Grant to the morn of life its natural blessedness! 

 

Wordsworth 



Resumo 
 

 
Este trabalho pretende comparar as expressões literárias que Machado de Assis e Émile 
Zola ofereceram a algumas idéias originadas da teoria evolucionista que estavam em 
voga na segunda metade do século XIX. A ambição científica em desenvolver sistemas 
que totalizassem os saberes em áreas diversas do conhecimento teve forte influência na 
criação de um conjunto de idéias filosóficas que associavam o conceito de evolução à 
visão de história como um processo teleológico. 
 
Aproximando-me inicialmente dos conceitos de história que baseavam a interpretação 
que Machado de Assis e Émile Zola fizeram sobre suas respectivas sociedades, pretendo 
demonstrar como os dois escritores tomaram caminhos distintos quanto às utopias 
civilizatórias que transpunham as idéias científicas para a interpretação dos processos de 
mudança social. A partir da análise de textos ficcionais e jornalísticos de cada um dos 
autores, defendo a hipótese de que Machado de Assis apresenta um olhar cético sobre as 
contradições inerentes às estruturas sociais brasileiras, afastando-se, assim, de uma 
teleologia que organiza a história em fases em direção a uma utópica evolução. Do seu 
lado, Zola recorre aos discursos científicos que sustentavam teses eugênicas para 
explicar comportamentos e mudanças sociais, defendendo a emancipação da sociedade 
francesa através da racionalização da vida cotidiana e da intervenção da ciência nas 
mais diversas práticas culturais que marcavam o contexto da época. 

 
Palavras-chave:  Literatura comparada – Literatura Brasileira – Literatura Francesa – 
Teorias Evolucionistas – Machado de Assis – Émile Zola – História da Infância 
 



Résumé 
 
 

Nous comparons ici les modes selon lesquels Machado de Assis et Émile Zola ont 
donné une expression littéraire à certaines idées issues de la théorie évolutionniste en 
vogue au XIXe siècle. L’ambition scientifique consistant à développer des systèmes 
englobant les savoirs de divers domaines de connaissance a fortement influencé la 
création d’un ensemble d’idées philosophiques associant le concept d’évolution à une 
vision de l’histoire comme processus téléologique. 
 
En nous référant tout d’abord aux conceptions de l’histoire sur lesquelles reposent les 
interprétations de la société de Machado de Assis et d’Émile Zola, nous montrons que 
ces deux écrivains empruntent des vois bien distinctes pour élaborer des utopies 
émancipatrices où ils transposent les idées scientifiques de l’époque à l’interprétation 
des processus de changement social. En nous appuyant sur l’analyse de textes 
fictionnels et journalistiques de ces deux écrivains, nous défendons l’hypothèse 
suivante. D’un côté de l’Atlantique, Machado de Assis jette un regard sceptique sur les 
contradictions inhérentes aux structures sociales brésiliennes – prennant ainsi ses 
distances vis-à-vis d’une téléologie qui découpe l’histoire en phases supposément 
ordonnées de façon à atteindre un utopique finalité. De l’autre côté de l’océan, Zola fait 
appel aux discours scientifiques en faveur des thèses eugénistes pour expliquer les 
comportements et les changements sociaux, et prône l’émancipation de la société 
française par la rationalisation de la vie quotidienne et l’intervention de la science dans 
toutes sortes de pratiques culturelles caractérisant le contexte social de l’époque.  

 
 

Mots clées:  Littérature Comparée – Littérature Brésiliénne – Littérature Française -  
théories évolutionnistes – Machado de Assis – Émile Zola – Histoire de l’enfance 
 



Abstract 
 
 

This work compares the literary expressions which Machado de Assis and Émile Zola 
developed in reference to ideas originating in the evolutionary theories that prevailed in 
the second half of the 19th century. The scientific pursuit to create systems that unified 
knowledge from various areas was highly influential in the emergence of philosophical 
ideas that associated the concept of evolution with a vision of history as a teleological 
process. 
 
Working iniatilly through the conceptions of history employed by Machado de Assis 
and Émile Zola about their respective societies, I seek to show how each author took a 
different approach to the transposition of scientific ideas into the interpretation of 
processes of social change and utopian emancipation. Through an analysis of fictional 
and journalistics texts by both writers, I defend the hypothesis that Machado de Assis 
presented a skeptical vision of the structural contradictions inherent in Brazilian society, 
thus distancing himself from a teleology that viewed history as a process of stages 
directed towards utopian evolution. At the same time, Zola referred to the scientific 
discourses that sustained eugenic theses to explain behaviours and social changes, 
defending the liberation of French society through the rationalization of daily life and 
the intervention of science in the cultural practices that distinguished the context of the 
time. 
 
 
Key words:  Comparative Literature – Brazilian Literature – French Literature - 
Evolutionary Theories – Machado de Assis – Émile Zola – History of Childhood 
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1 Ŕ Introdução 

 

1.1. A Infância na Perspectiva Positivista Ŕ a última utopia da modernidade 

 

Da segunda metade do século XIX ao início do século XX, a infância enquanto fase da vida 

foi observada com atenção pelas teses evolucionistas que então se difundiam na Europa e na 

América.  A ambição científica em desenvolver sistemas que totalizassem os saberes em cada 

área do conhecimento chegou também a consolidar novos paradigmas no que se refere à 

compreensão da infância. As descobertas da ciência davam impulso ao desejo de progresso 

que fazia parte do imaginário das nações consideradas “modernas” e o investimento social na 

infância era visto como algo imprescindível à construção do futuro dessas nações. Idéias 

relativas ao desenvolvimento humano, que inspiravam a pedagogia francesa desde o século 

XVIII, sobretudo as idéias de Rousseau, estavam na origem de muitos desses debates. Num 

contexto onde emergiam indagações sobre a relação entre natureza e cultura, entre a 

influência da hereditariedade em contraposição ao meio social, a infância foi sendo 

ressignificada enquanto fase da vida a partir da qual os dilemas do mundo adulto poderiam ser 

revelados. 

 

Nesse trabalho, minha intenção é a de discutir algumas das repercussões desses debates nas 

obras de escritores brasileiros e franceses, tendo como foco prioritário as obras de Machado 

de Assis e de Émile Zola. Esses dois autores são tomados como exemplos de abordagens 

distintas e muitas vezes contraditórias sobre as contribuições da ciência para a vida do homem 

em sociedade. O elo de ligação entre os dois escritores e os debates científicos e filosóficos da 

época é o interesse por temáticas relacionadas ao evolucionismo e a outros conceitos 

originados de estudos científicos que refletiam sobre a condição humana nesse final de século.  

Ambos fazem uso de um ideário filosófico que associa uma análise das fases da vida humana 

aos esforços de compreensão da sociedade e de seus processos. Mas se Machado de Assis se 

afasta de uma teleologia que organiza a história em fases em direção a uma utópica evolução, 

Zola utiliza em sua obra muitas das idéias originadas, sobretudo, no positivismo e na ciência 

evolucionista, que defendem a superação dos problemas sociais a partir do progresso e da 

razão.  Por outro lado, Zola também vai buscar, em seus estudos científicos, uma transposição 

das teses sobre a hereditariedade para explicar comportamentos dos grupos sociais por ele 

investigados de forma quase jornalística. Nesse sentido, a infância aparece como etapa da vida 

aonde as possibilidades e os limites são revelados através das relações que Zola constrói entre 
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os principais personagens com seus familiares, definindo mitos de origens que vão 

acompanhando tais personagens ao longo das intrigas e que influenciam nas suas atitudes 

individuais e coletivas.  Machado de Assis, num sentido distinto, tem uma visão mais reticente 

em torno aos princípios científicos sobre evolução e progresso, assim como sobre as possíveis 

explicações relativas à hereditariedade, colocando maior peso na compreensão das estruturas 

e convenções sociais e na influência desses fatores para a identidade do indivíduo.  

 

A novidade da prosa machadiana é a visão prismática de narradores anti-heróicos, que não 

estão no papel de protagonistas para se contrapor a um mundo injusto, ou para defender uma 

ética emancipatória. Machado permite a muitos de seus narradores fazer pouco caso de tais 

teorias pseudo-científicas, que seriam, na verdade, pouco adaptadas ao contexto brasileiro. A 

elite política que domina o país no contexto de Machado de Assis está muito mais preocupada 

em manter privilégios que em encontrar na ciência caminhos que reestruturem a nação de 

forma a fazê-la se inserir na modernidade. A voz do narrador machadiano é em geral essa voz 

dissonante, que aponta para tais limites com ironia e é a mesma voz que aparece nas crônicas 

do escritor. Machado de Assis estava profundamente vinculado às questões do seu tempo, mas 

sua obra não se propõe a ser um retrato bem acabado do Brasil da segunda metade do século 

XIX. O escritor parecia querer dizer que, ao contrário do que muitos de seus contemporâneos 

pensavam, não seria possível definir o Brasil a partir do conjunto de discursos positivistas e de 

conceitos científicos evolucionistas que eram considerados, na época, as principais referências 

para a produção de conhecimento e para o debate de idéias. Basta lembrar de uma das formas 

freqüentes com a qual personagens investidos de um suposto aparato científico aparecem nas 

obras de Machado de Assis. Tais personagens não assumem um papel elucidador, como é o 

caso do Doutor Pascal na obra de Émile Zola. Ao contrário, Quincas Borba ou Simão 

Bacamarte parecem ter surgido para mostrar as fragilidades da ciência em entender os 

problemas cotidianos e reais com os quais a sociedade se debatia. Incapazes de discernir com 

coerência os problemas e soluções que afetavam a si próprios ou às pessoas em seu entorno, 

tais personagens se mostram inadaptados para entender os verdadeiros interesses que 

governam o país. 

 

Enquanto Machado denuncia os limites da razão e da ciência para propor saídas para a 

sociedade brasileira, construindo personagens ambíguos que questionam a inadequação dos 

discursos relativos à modernidade para a busca de soluções práticas para o Brasil, Zola abraça 

as teorias evolucionistas e as descobertas biológicas relativas à hereditariedade para construir 



 

16 

 

uma crônica social e mítica da sociedade francesa através de uma mesma família. Os dois 

escritores possuem, então, visões diferentes sobre o progresso material da humanidade e suas 

conseqüências sobre a infância. Zola trabalha com hipóteses sobre evolução e degenerescência 

para comprovar teses sobre os papéis distintos que hereditariedade e meio social podem 

desempenhar no desenvolvimento do indivíduo. O escritor, dessa forma, aproxima-se dos 

homens de ciência que defendiam teses eugênicas para explicar comportamentos e mudanças 

sociais. Machado de Assis, por outro lado, mostra-se muito mais cético quanto ao papel da 

ciência e da razão na compreensão das atitudes humanas. Priorizando o Rio de Janeiro da 

segunda metade do século XIX, Machado recorre também a idéias filosóficas que se afastam 

de uma visão iluminista e linear de uma história pensada como processo evolutivo, para lançar 

uma suspeita sobre o futuro e sobre a própria condição humana.   

 

Ao cotejar as diferentes perspectivas dos dois escritores com alguns dos principais conjuntos 

de interpretações filosóficas e científicas do século XIX, percebe-se uma nítida separação 

ideológica entre Zola e Machado. Para o escritor francês, a idéia de experimentação deveria 

dominar a iniciativa de compreender as relações individuais e coletivas do homem em seu 

processo de desenvolvimento. O pensamento de Zola se alimenta da transposição da ciência 

para as áreas de conhecimento social e histórico, que surge no fluxo da influência do 

Positivismo, na Europa, a partir da difusão das idéias de Auguste Comte. A idéia de uma 

história científica está, de fato, bastante presente na empreitada, desenvolvida por Zola, de 

traçar um panorama da história social da França a partir do relato da saga de uma mesma 

família. A grande narrativa é uma das marcas da ciência da história, no século XIX, e Zola 

parece querer seguir esse modelo de tudo contar num mesmo enredo, dando coerência aos 

fatos, juntando todos os setores representativos da sociedade numa mesma família e buscando 

um sentido utópico de progresso diante do futuro. É também a utilização do arcabouço 

racional, disciplinador, higienizador, organizador e classificador que está por trás do projeto 

de Zola. São expedientes usados pela ciência para desenvolver experiências nos mais variados 

campos do conhecimento. Procedimentos que serão transpostos por uma série de escritores 

realistas para a literatura. 

 

Machado de Assis estava na contra-corrente daqueles que, a exemplo de Zola, viam na 

literatura um campo de embate pela defesa de idéias emancipatórias para a sociedade. A 

crítica ácida de Machado contra as convenções e limites da sociedade brasileira não visava a 

um compromisso político nem a um engajamento militante. Assim, ao expressar seu ceticismo 
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diante do “caráter redentor das idéias e da eficácia das reformas sociais, Machado ironizou 

o naturalismo, o cientificismo, o abolicionismo e o republicanismo”
1
, como afirma Ventura.  

Indo além dos grupos que se reuniam em torno de “escolas” literárias, como a Geração de 70 

e a Escola do Recife, adeptos do naturalismo vigente na literatura, Machado problematizou de 

maneira bem mais complexa a visão da sociedade brasileira da época. As heranças dos 

séculos de escravidão, assim como a estrutura de distribuição da propriedade no Brasil, seriam 

os limites mais evidentes contra a imitação, a partir de modelos europeus e norte-americanos, 

das regras disciplinadoras das relações de trabalho e das reformas urbanas propostas por 

higienistas, juristas e intelectuais.  

 

Machado sobrevoa o universo de idéias surgidas a partir do referencial evolucionista, assim 

como os desdobramentos dessas idéias em reformas sociais, mantendo um distanciamento 

crítico em relação à maioria delas. Em seus romances e contos, ele expõe sua própria 

compreensão da formação social e cultural brasileira, revelando, como ele mesmo definiu, um 

“sentimento íntimo” com as questões locais, nisso se diferenciando dos demais intelectuais 

que empreendiam uma mera transposição de modelos ideológicos e políticos importados da 

Europa e dos Estados Unidos. 

 

 O século XIX foi um período rico em trocas intelectuais, políticas e literárias entre o Brasil e 

a França. É sobretudo no final do século que os pedagogos, filósofos, juristas e médicos 

começam, no Brasil, a se interessar de forma mais intensa pelos ideais positivistas, pela 

relação entre ciência e comportamento humano, assim como pelas teses higienistas que 

fizeram das fases da vida e do desenvolvimento humano, com especial ênfase na infância, 

objetos de investigação. Essa discussão é seguida de perto por alguns escritores brasileiros e a 

influência do Naturalismo se faz sentir na produção literária do país. Os romances de Émile 

Zola ganham destaque na imprensa nacional e escritores de língua portuguesa – como Eça de 

Queiroz em Portugal e Aluísio Azevedo, no Brasil – divulgam na comunidade intelectual 

luso-brasileira um Naturalismo adaptado a temas de interesse específicos. Machado de Assis 

torna-se um crítico ferrenho desse estilo. Para ele, descrever detalhadamente cenas da 

realidade cotidiana era um exercício óbvio demais para a literatura, capaz de provocar 

cansaço no leitor, pela profusão de informações desnecessárias ao prazer da leitura. Em um 

texto crítico sobre o romance O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, Machado de Assis fala 

                                                 
1
 VENTURA, Roberto. Estilo Tropical Ŕ História Cultural e Polêmicas Literárias no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000, p. 106. 
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com ironia do seu desconforto com o estilo excessivamente descritivo da „moda naturalista‟, 

introduzida no Brasil pelo romancista português: 

 

“Pois que havia de fazer a maioria, senão admirar a fidelidade de um autor, que não esquece 

nada, e não oculta nada? Porque a nova poética é isto, e só chegará à perfeição no dia em 

que nos disser o número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um 

esfregão de cozinha”
2
. 

 

Em sua maneira sutil e linguagem quase sempre enxuta, Machado se afastava do ensaio de 

transpor para as páginas do romance toda a multiplicidade de informações que Zola se 

esgotava em reunir, nas suas noites insones passadas ao lado dos operários franceses ou em 

seus dias de longas marchas, acompanhando as procissões religiosas na cidade de Lourdes, no 

sul da França.  

 

Colocando Machado ao lado de Zola, temos dois escritores contemporâneos que ganharam 

fama ainda em vida e que deixaram uma extensa produção literária em seus países. Mesmo 

trabalhando literariamente de maneiras tão dessemelhantes, os dois tiveram acesso ao conjunto 

de idéias científicas e filosóficas de forte teor racionalista que representaram uma quebra em 

relação às explicações subjetivas sobre a condição humana. Ainda que Machado tenha se 

mostrado cético contra aqueles que faziam da razão a panacéia para os males da humanidade, 

não se pode negar que é a partir dessas idéias que ele constrói grande parte de sua obra. Zola, 

aceitando com mais complacência a idéia de emancipação para uma sociedade que faz do 

progresso material e do desenvolvimento científico seus mais potentes motores, também se 

debruça sobre as explicações filosóficas da época para entender o destino da humanidade.  

  

No Brasil, a fim de adaptar as idéias importadas que ajudariam o país a construir uma 

“identidade nacional”, a elite política se esforça em criar uma relação de coerência entre três 

sistemas ideológicos de origem estrangeira: o liberalismo norte-americano, o jacobinismo 

francês e o positivismo, de influência européia difusa. Segundo José Murilo de Carvalho, 

essas três correntes vão se debater intensamente na orquestração da República desde sua 

gestação, sobrevivendo na sua fase inicial. “Supunham-se modelos de república, modelos de 
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 ASSIS, Joaquim Maria Machado de.  Eça de Queirós: O Primo Basílio, in Obras Completas, vol. III. Rio de 

Janeiro: Nova Aguillar, 1997, p. 904. 



 

19 

 

organização da sociedade, que traziam embutidos aspectos utópicos e visionários”
3
. Os três 

modelos referidos acima são tomados como justificativas de um discurso republicano capaz 

de conferir ao Brasil uma imagem de país que se distancia de um passado escravista e 

monárquico e opta por construir uma identidade nova. Esse “país do futuro”, que idealmente 

pretende romper com seu passado de miséria, violência e atraso social, deve, então, investir 

naqueles em cujas mãos se pode forjar o destino da nação.  

 

O Brasil, nesse final de século, é visto como uma  criança “que ainda está engatinhando”, 

como diz um personagem de Machado de Assis
4
. Tal pensamento era também corroborado 

pela visão que se tinha do Brasil a partir de fora. O diplomata e viajante britânico James 

Bryce (1838-1922), por exemplo,  aparece com destaque num dos livros  de Gilberto Freyre, 

Ordem e Progresso, como um dos estrangeiros que melhor compreendeu a representação que 

os políticos e intelectuais brasileiros faziam, nesse sentido, do Brasil recém-republicano. 

Segundo Bryce, referindo-se ao Brasil, “A nation is the child of its open past”
5
. Assim, a partir 

da Proclamação da República, e apesar do passado de escravidão e monarquia, sobretudo na 

visão das elites, forjavam-se novas oportunidades para lançar o Brasil no contexto internacional 

que se amplia e se modifica na etapa final das colonizações. Segundo essa nova ideologia, 

o Brasil é uma nação que se recria, voltando, assim, à infância, e disposta a avançar em relação 

a um futuro ainda distante, mas pleno de possibilidades. E as crianças, concretamente, passam 

a representar, no imaginário da elite intelectual, a esperança no futuro da nação. Elas se 

tornam, então, alvo de um conjunto de práticas e discursos sociais que, de maneira diferenciada 

para os ricos e para os pobres, vão moldar os contornos dos projetos de construção de uma 

nação moderna, que se pauta pelas idéias de progresso e de evolução. Nesse contexto, as 

discussões de inspiração positivista sobre o papel da ciência na formação moral e material das 

crianças são trazidas da Europa e alimentam os debates intelectuais e os projetos pedagógicos 

no Brasil.  

 

O contexto francês, embora se mostre mais avançado em termos da consolidação de um 

Estado Nacional que cada vez mais se tornava presente na vida cotidiana dos seus cidadãos, 

também era palco de debates sobre os benefícios que o progresso material e científico poderia 

                                                 
3
 CARVALHO , José Murilo de. A Formação das Almas Ŕ O Imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998, p. 9. 
4
 ASSIS, Joaquim Maria Machado de.“Evolução” in Contos/Uma Antologia. Seleção, Introdução e Notas de 

John Gledson. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 202. 
5
 Citado in FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso in Coleção Intérpretes do Brasil. Coordenação, seleção de 

livros e prefácio de Silviano Santiago, vol. III. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A.,2002, p. 424. 
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oferecer às crianças. A idéia central que dominava essas discussões era de que a Europa 

deveria pensar o futuro com otimismo. O evolucionismo, transformado em sistema ideológico 

e rompendo as fronteiras da ciência, tornava possível aos olhos das nações européias e de 

algumas nações americanas a comparação da evolução das espécies com a trajetória material e 

cultural da humanidade rumo ao progresso. A segunda metade do século XIX foi marcada por 

um olhar esperançoso em relação ao futuro. Alguns anos sem guerra, os resultados da 

Revolução Industrial, as descobertas científicas e intelectuais, os ganhos com o comércio 

internacional, tudo isso contribuía para a imagem de uma jornada em direção a um futuro de 

prosperidade e emancipação social. É nesse final de século que várias teorias e conceitos se 

cruzam para dar uma dimensão mais acabada a várias utopias modernas, muitas delas de forte 

tendência teleológica e evolucionista.  

 

Ainda que a crença no progresso tenha dominado o imaginário das sociedades européias, o 

quadro social e econômico apresentava problemas estruturais de difícil superação. A pobreza 

continuava atingindo níveis altíssimos, grande parte da população ainda era afetada por 

epidemias e o intenso fluxo migratório criava problemas urbanos de dimensões até então 

desconhecidas. Mas a ascensão da burguesia ao poder trouxe, para a Europa, uma verdadeira 

revolução na forma de encarar o desenvolvimento humano. Rompendo com as referências 

tradicionais de expectativa diante do divino, a modernidade separa o Estado da Igreja e busca 

formas de construção da Nação a partir do esforço humano e da evolução da técnica. Com a 

Revolução Industrial, alargam-se os horizontes para as invenções humanas, tornando viável a 

crença no poder da ação do indivíduo sobre o seu entorno. Essa sensação de autoconfiança, 

que na prática é acompanhada de uma explosão de inovações tecnológicas, mudanças nos 

ambientes de trabalho e progresso científico, traz também um sentimento contraditório: o de 

ansiedade diante do novo e do difuso. Tais adjetivos representam esse mundo caótico pós-

industrial, tão diferente da sociedade agrária tradicional com suas normas definidas e contornos 

mais simplificados.  

 

Diante do novo, nessa mistura de fascínio e medo, as sociedades européias dedicavam-se a 

projetar seu futuro com otimismo. O século XIX é um período de múltiplas expressões da 

incorporação dos conceitos de progresso e de modernidade ao modo de vida da classe média, 

que é a que mais vem a usufruir das conquistas da ciência e da técnica. Essas mudanças nos 

costumes foi largamente tematizada nos romances de Zola que, embora defensor dos direitos 

dos pobres, propõe uma “civilização” dos costumes que assume tons moralistas e elitistas nas 
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várias situações em que o autor se dedica a descrever a maneira de falar e de se comportar 

atribuídas aos operários franceses. 

 

Além dessa ótica mais cotidiana, percebe-se, na obra de Zola, a presença de um sentimento 

então generalizado entre os burgueses de várias nações européias. Apesar de já estar colhendo 

os frutos do desenvolvimento econômico e da perspectiva de intenso progresso industrial, a 

burguesia  experimentava um vazio espiritual que contribuía para uma angústia do indivíduo 

frente a questões transcendentais diversas. O papel da religião estava sendo questionado e o 

fascínio pelas novas invenções e aquisições humanas criava uma relação positiva com a 

materialidade. No entanto, um sentimento que foi denominado mais tarde por Sigmund Freud 

como “o mal-estar na civilização” aparecia como resultado das ansiedades das pessoas frente 

às tantas mudanças nos comportamentos individuais e nas bases institucionais das sociedades 

modernas. “Um dos sintomas mais evidentes desse mal-estar generalizado foi a sensação de 

estar-se à deriva e sem rumo, confuso, atropelado por impulsos demasiadamente ricos e 

variados para serem absorvidos com facilidade”
6
. 

 

Os romances de Zola vão tratar desse sentimento de duas formas que se complementam. 

De um lado, personagens tentam, de maneiras diferentes, adaptarem-se a esse conjunto de 

mudanças que atingiam sobretudo os centros urbanos. Por outro lado, o escritor retrata uma 

certa crise de governabilidade que atingiu a França depois do período que se seguiu às guerras 

napoleônicas, quando a impressão geral era de que “o povo se viu sem ter quem o guiasse. A 

gente ia aos ministérios; pedia para ser guiado, para ser governado”
7
. Tal vazio de poder foi 

então suplantado pelo golpe de Louis Bonaparte (Napoleão III), que, através da dissolução das 

instituições democráticas, instala um poder corrupto e centralizador. Zola interpreta de forma 

apropriada esse tempo de incertezas, na França. Se, de um lado, o campo social formado pelos 

cidadãos se abria para o novo e ansiava pelo progresso, a condução da nação se via à deriva 

por não ter sido forjada uma representação institucional suficientemente democrática para dar 

vazão às idéias coletivas, nem suficientemente sólida para fazer face às investidas 

imperialistas de países vizinhos. O resultado desse dilema é a constituição de um Estado forte 

e corrupto, e um investimento na ciência como forma de colocar em prática os desejos de 

desenvolvimento da população francesa. O mesmo acontece em diversos outros países da 
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Europa, mas é no universo mais específico da França que tais questões serão abordadas nesta 

tese.  

 

1.2. Machado de Assis e Émile Zola e suas visões diferentes do evolucionismo científico 

 

Machado de Assis articula grande parte de sua obra aos debates políticos e filosóficos do seu 

tempo em torno às questões de identidade nacional. Segundo o crítico John Gledson, um dos 

maiores estudiosos da obra de Machado, o personagem principal do romance, Brás Cubas, 

representaria o Brasil e esse momento da história, quando a elite brasileira experimentava 

uma divisão ideológica. De um lado, havia aqueles interessados em defender as idéias liberais 

importadas da Europa para construir uma república que rompesse com o passado escravista e 

monárquico. De outro lado, estavam os que ainda sustentavam as bases da tradição e se 

mantinham atados às heranças coloniais. É a partir dessa clivagem que se desenvolve o 

personagem de Brás Cubas e nele Machado de Assis mostra sua ironia quanto à idéia de um 

país novo avançando rumo ao progresso. Apontando as estratégias de manutenção de 

privilégios por parte da elite brasileira, representada por Brás Cubas, Machado expõe a lógica 

de um sistema dominado pelo patriarcado e pela distribuição de favores. Havendo pouco 

espaço para reformas sociais dirigidas à construção de uma sociedade menos injusta, o futuro 

da nação já estaria comprometido em suas bases. O pensamento de Machado de Assis a esse 

respeito encontra respaldo em outros intelectuais da época, como Joaquim Nabuco, com o 

qual Machado manteve intensa correspondência.  

 

Em O Abolicionismo, Joaquim Nabuco demonstra sua descrença na maneira como o país 

encaminharia suas reformas para a libertação efetiva dos escravos. Assim como Machado de 

Assis, Nabuco duvidava do destino de uma nação por demais ligada ao passado, mais 

comprometida em manter uma elite que se beneficiava de certos vícios, gerados por uma 

dinâmica econômica de lucros fáceis. Machado soube analisar com perspicácia que, ao 

contrário das modernas nações européias, o Brasil da segunda metade do século XIX não 

havia construído uma identidade nacional projetada num futuro de progresso, desenvolvimento 

industrial e organização racional da sociedade. Como analisou Silviano Santiago, “Para 

Machado, a história se passava num tempo homogêneo e vazio, havendo apenas uma ligeira 
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defasagem temporal entre o lá e o cá, que se explicava pelo atraso social, esperado e justo na 

vida em colônia”
8
. 

 

Num contexto como este, acontecimentos como a proclamação da República e a abolição da 

escravatura não eram vivenciados de maneira orgânica pela nação. Um país dominado pelo 

analfabetismo, onde, segundo o próprio Machado de Assis, 70% da população não sabia ler, 

não tinha como fazer de experiências de reformas políticas como essas os elementos que 

impulsionavam os interesses  cotidianos da população. Debatidos no território privado em que 

se reuniam membros da elite política do país, os discursos que tentavam importar da Europa 

as idéias positivistas para moldá-las aos interesses locais permaneceram domínio de poucos, 

prosseguindo o país a traçar seu curso dentro das heranças coloniais que moldavam as práticas 

sociais e culturais vigentes.  A crítica de Machado se aproxima da de Nabuco no sentido de 

colocar a história do Brasil em “suspeição”, deslegitimando a razão como instrumento capaz 

de explicar as opções políticas que uma boa parte da elite propunha como saídas para o país, 

na segunda metade do século XIX. Tanto Machado quanto Joaquim Nabuco, ao desconfiarem 

da adesão da elite brasileira aos projetos de modernização propostos pela Europa, conseguiam 

enxergar os movimentos subterrâneos e profundos que amarravam o país ao seu passado. 

Como disse Nabuco, para pôr fim aos efeitos de anos do sistema servil “não nos basta acabar 

com a escravidão; é preciso destruir a obra da escravidão”
9
. Os arranjos políticos e 

econômicos que vão resultar na transição do trabalho escravo para o trabalho livre são feitos 

de tal forma que, ao mesmo tempo em que mantém privilégios para a elite, conserva os 

escravos e seus descendentes na miséria e na dependência, sem acesso a políticas de inclusão 

que os fizessem efetivamente romper com os resquícios da longa história de opressão que 

vitimou os negros.  

 

No que se refere à educação de crianças, como veremos mais adiante neste texto, a elite 

política no Brasil tratou de maneira contrastante os ricos e os pobres. Na França, ao contrário, 

datam do final do século XIX as primeiras ações estatais para a construção de um sistema 

nacional de educação. Essas ações foram louvadas por Émile Zola que, entre outros escritores 

do seu tempo, fez da literatura um terreno de defesa de conceitos e práticas que deveriam 

pavimentar a emancipação dos grupos sociais desfavorecidos. Sabendo apontar os limites 
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dessas iniciativas, Zola analisou de perto os problemas sociais que atingiam esses grupos e 

defendeu certos princípios que, para ele, seriam fundamentais na construção de uma 

sociedade mais justa. O romancista francês utiliza sua obra como ferramenta de promoção 

dessa mudança, acreditando poder levar a cabo, através da literatura, uma experiência 

científica que, reproduzindo as condições de vida dos grupos sociais analisados, pudesse 

reinventar um mundo novo, mais justo e mais humano. Essa experiência partia de alguns 

dados da ciência – que envolviam, por exemplo, explicações sobre a hereditariedade, sobre a 

competição entre os seres e sobre a evolução, para, ao transportar essa lógica de compreensão 

da natureza para a vida humana em grupo, encontrar meios de vislumbrar um caminho 

emancipatório da humanidade. 

 

Zola escreve querendo se apropriar dos dados do real, para reproduzir na intriga a lógica 

relacional e os instintos naturais que moldariam a vida coletiva na realidade. Uma escrita que 

investiga o mundo em seus dados culturais e biológicos para recriá-lo e para repensá-lo num 

princípio de progresso e de evolução. Zola, porém, não transpõe para sua obra de forma 

automática os conceitos científicos que, ao longo do século XIX, revolucionaram a reflexão 

sobre a origem e o futuro da humanidade. Ele os recria numa linguagem de fortes contornos 

literários e de fonte de inspiração jornalística, que faz sentido dentro de uma lógica sistêmica, 

onde se torna importante acompanhar as relações de causalidade ancoradas nas explicações 

sobre hereditariedade e evolução.  

 

Os debates evolucionistas estão presentes em vários trechos das obras ficcionais e nos escritos 

críticos de Zola. Encontramos ainda várias referências às teorias evolucionistas sobre a 

degenerescência, a sobrevivência do mais apto, além de outras teses do gênero. É a partir 

desse contexto que Zola se interessa em compreender a infância e as teorias vigentes sobre as 

características biológicas e psicológicas da criança e suas relações de causalidade e influência 

nos comportamentos adultos. Também é a partir desse pano de fundo que Zola vai tecer suas 

utopias sobre o futuro da humanidade, analisando as idéias que relacionavam a educação à 

possibilidade de emancipação social.  

 

O projeto de Zola se mostra sintonizado à evolução das idéias filosóficas de sua época. 

Seguindo concepções de origem positivista que se opõem a concepções teológicas e místicas 

sobre a evolução da sociedade, Zola se aproxima das idéias antagônicas de progresso e de 

decadência para expor suas teses com relação ao destino do homem em sociedade. Nesse 
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sentido, o escritor aborda uma visão da história como um processo movido por forças 

contraditórias e analisa o papel da ciência e da educação como instrumentos capazes de fazer 

o progresso vencer a degenerescência. 

 

O interesse pela teoria evolucionista também se vincula às discussões filosóficas que 

redefiniam então o conceito de história, o qual deixa de ser “uma compreensão do passado 

para ser uma projeção do futuro”
10

. No decorrer do século XIX, a herança positivista, a teoria 

hegeliana e a aproximação com a ciência fazem uma revolução nas bases que apoiavam a 

compreensão histórica dos filósofos. Deixando de ser uma compilação de fatos, datas e 

nomes, a história passa a ser ao mesmo tempo ciência e ferramenta ideológica que alimenta o 

desejo de emancipação de uma sociedade que se diz fundadora da liberdade. Karl Marx foi o 

filósofo que melhor conseguiu transformar essa nova visão histórica num sistema de 

interpretação que, partindo das evidências materiais da sociedade, constrói uma utopia 

emancipatória tendo a história como um “modelo cuja contemplação fornece regras para a 

ação”
11

. Embora saibamos que Zola não escreveu a saga dos Rougon-Macquart  inspirado 

diretamente da teoria marxista, há um certo paralelismo no exercício que o escritor faz em 

desvendar as relações produtivas e a luta de classes a fim de compreender a sociedade e seu 

caminho em direção à emancipação.  

 

A intenção de Zola é, através dos personagens que compõem as várias gerações da família 

Rougon-Macquart, tornar inteligível uma sociedade que atravessava momentos conturbados. 

As transformações das relações sociais na França depois dos acontecimentos de 1789 e 1848 

inspiraram muitos dos romances da saga familiar. As importantes problemáticas dessa 

transição entre séculos figuram em obras diversas, tais como Germinal, La Fortune des 

Rougon, Le Ventre de Paris e La Conquête de Plassans, nas quais Zola aborda o conflito de 

classes como motor de suas intrigas. Porém, a narrativa de Zola não se prende exclusivamente 

aos acontecimentos históricos. O escritor desenvolve, também, um olhar minimalista sobre as 

relações cotidianas entre personagens comuns. E esta é, de fato, a identidade dominante na 

obra do escritor, que inova ao produzir um sistema sincrônico, feito do encontro entre 

acontecimentos de forte impacto social com as práticas cotidianas que impregnavam o tecido 

social na França. Nesse segundo sentido, o conceito de história subentendido da obra de Zola 
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abre espaço para a compreensão das forças diversas e contraditórias que influenciavam o 

fluxo dos acontecimentos que oficialmente são registrados pela historiografia.   

 

1.3. Corpus literário e apresentação dos capítulos  

 

Para o corpus dessa tese, foram selecionadas obras dos dois escritores que nos permitem 

instaurar um diálogo entre as idéias difundidas na França e no Brasil sobre as questões 

descritas acima. No que se refere a Machado de Assis, algumas crônicas, os romances 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó, Helena, Memorial de Aires, assim como os 

contos Virginius, Mariana, O Caso da Vara, Evolução, O Alienista, dentre outros, formarão a 

base de referência deste trabalho. Quanto a Émile Zola, dentro de sua vasta obra Les Rougon-

Macquart Ŕ Histoire naturelle et sociale d‟un famille sous le second Empire – selecionei os 

romances que tocam diretamente na discussão das teorias evolucionistas: La Fortune des 

Rougon , Le Ventre de Paris, L‟Assommoir, Le Rêve, Germinal e Le Docteur Pascal, além do 

romance Travail (da série Os Quatro Evangelhos) e de outros textos não-ficcionais, como por 

exemplo Le Roman Expérimental e os dossiês preparatórios publicados recentemente por 

Henri Mitterand
12

. 

 

Ao longo desta tese, a discussão desse corpus será realizada dentro de um esquema que permita 

o diálogo com referências da história, da sociologia e da teoria literária. No capítulo seguinte, 

será priorizada a análise das referências teóricas a que recorro para traçar um diálogo entre 

história e literatura. Examinando as transformações que alteram os conceitos de história ao 

longo do século XIX, pretendo traçar um paralelo entre as novas visões de mundo que surgiam 

desse debate e as expectativas e representações que a modernidade criou em relação à idéia de 

evolução humana. Em seguida, busco analisar como essa aproximação com a história impregna 

os modelos de realismo respectivos a Machado de Assis e a Emile Zola, submetendo essa 

análise a referências teóricas originadas sobretudo no campo da sociocrítica.  

 

O capítulo três contextualiza a origem histórica dos discursos em torno do desenvolvimento 

humano segundo a ótica evolucionista que dominou os debates intelectuais na França e no 

Brasil, relacionando esses debates à literatura do século XIX,  com o objetivo de melhor  

definir a base ideológica que serviu de influência a Machado e a Zola. 
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No capítulo quatro, através da análise comparativa de trechos de obras dos dois romancistas, 

busco comprovar a tese de que a França e o Brasil, apesar de se utilizarem do mesmo 

referencial teórico para embasar as políticas voltadas para a reorganização social sob a ótica 

evolucionista, tomaram rumos bastante diferentes. Machado e Zola estavam atentos a seus 

respectivos contextos e souberam interpretá-los por meio da linguagem literária. Enquanto 

Zola volta à segunda metade do século XIX para falar do lento processo de criação de um 

Estado-providência capaz de assegurar políticas públicas ao conjunto da população francesa; 

Machado fala da sobrevivência dos privilégios da elite e dos limites do Estado brasileiro em 

romper com a lógica clientelista e paternalista que vinha dominando a sociedade desde seus 

primórdios. Dessa forma, enquanto o primeiro revela uma crença no evolucionismo e na 

conseqüente emancipação social para o progresso, o segundo exprime seu ceticismo diante da 

inadaptação do Brasil a estratégias positivistas de reformas sociais.  

 

No quinto e último capítulo, discuto algumas utopias relativas à modernidade e à evolução da 

humanidade. Analisando as maneiras distintas como Machado, Zola e outros intelectuais do 

século XIX seguiram esse debate, procuro discutir os diferentes posicionamentos tomados por 

cada um dos autores frente a essas utopias. Enquanto Zola elabora sua crença na emancipação 

da sociedade a partir de narrativas centradas na perspectiva de melhoria social, Machado 

aponta os limites das estruturas sociais do Brasil, expressando como certos discursos 

tornaram-se retóricos e vazios de significados quando transpostos para a realidade brasileira. 

Se, de um lado, Zola aproveita os debates socialistas para dar forma a um modelo de 

convivência social mais justo, Machado reforça seu ceticismo frente à possibilidade de 

superação dos limites que historicamente contribuiriam para a permanência da exclusão e 

desigualdade sociais no Brasil.  
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2 Ŕ  Base Teórica e Interpretativa 

 

 2.1. O conceito de História no contexto dos debates evolucionistas   

 

A comparação que desejo estabelecer entre Machado de Assis e Émile Zola baseia-se na 

hipótese de que os dois escritores se aproximaram dos debates científicos empreendidos no 

século XIX em torno das idéias de evolução e de desenvolvimento humano para compor 

várias de suas obras, tendo, porém, visões totalmente diferentes sobre este ideário. Em alguns 

daqueles conjuntos de idéias, a infância aparece como espaço imaginário que representa a 

preocupação dos intelectuais sobre o desenvolvimento humano e as obras de Zola e de 

Machado não fogem a essa tendência. A idéia de experiência associada à infância aparece 

aqui não apenas para retomar os mecanismos científicos de aproximação com a realidade 

social, mas também para referir-se ao confronto natureza X cultura. A infância seria então um 

espaço vazio de experiência, fase da vida aberta à experimentação.  O in-fans, aquele que não 

fala, é a representação do vazio a partir do qual o homem adulto imprime sua projeção de 

mundo, seus desejos diante do ainda não-realizado. Estavam em jogo, então, os debates 

relativos aos conceitos de história e de aproximação ou afastamento desses conceitos em 

relação aos princípios das ciências naturais. Os caminhos antagônicos elegidos por Machado e 

Zola para tematizar o encontro entre ciência e história em suas obras expressam uma clara 

diferenciação no alinhamento conceitual que cada um dos autores adota como referência a 

partir do conjunto de teorias filosóficas relativas ao desenvolvimento do homem em sociedade.  

Zola, por seu lado, fez da discussão da infância um terreno de experimentação de teses 

relativas à influência hereditária sobre o desenvolvimento da personalidade humana, 

debruçando-se também sobre idéias higienistas que propunham a ordenação das cidades com 

o objetivo de preparar a sociedade para as novas gerações. Já Machado recorre a intrigas onde 

o papel da ciência é questionado enquanto panacéia para os males da civilização. Muitas 

vezes, então, o escritor cria situações metafóricas a fim de questionar as contradições sociais e 

políticas do país que limitariam a construção de uma identidade nacional baseada nos 

princípios inseridos nas utopias modernas.  

 

Para entender o pano de fundo a partir do qual essas discussões foram levadas às obras dos 

dois escritores, é importante acompanhar diferentes percursos desenvolvidos em torno ao 

conceito de história. Desde a Grécia Antiga, o homem busca um arcabouço conceitual da 



 

29 

 

história capaz de incluir as ações humanas numa idéia de permanência. Desafiada por sua 

própria criação - a representação de um tempo circular no qual o eterno e o imortal teriam 

relevância e aonde ao homem e seus feitos é relegado um papel circunstancial em relação à 

permanência da mitologia e dos deuses - a filosofia grega inicia, então, uma lenta gestação 

de um conceito de história capaz de criar um lugar de maior destaque para a produção humana 

na terra. A Mnemósine, a memória, seria a mãe de todas as musas, servindo para “evitar o 

esquecimento das singularidades humanas”
13

. A invenção da História por Heródoto cria um 

local específico para a narrativa dos feitos humanos, caracterizados como mutáveis e 

desordenados, separados da ordem cósmica marcada pela permanência, pela beleza e pela 

perfeição. Vistos assim, os fatos que contavam a história dos homens pertenciam a uma 

hierarquia inferior no universo de preocupações dos gregos. Mas assim mesmo a história, ou a 

narrativa desses fatos humanos, ainda que não tivesse o objetivo de revelar o destino dos 

homens, que era traçado pelos oráculos, tinha um importante valor: o de alimentar uma 

memória coletiva que funcionasse como um receptáculo de eventos, a fim de que os homens 

aprendessem com a repetição inerente à história, sendo, assim, mais cautelosos em relação ao 

futuro. A parte grega da herança da história ocidental é essa tentativa de fazer do movimento 

histórico algo que se desenvolve em paralelo ao movimento da natureza, mas num ritmo e 

sentido diferentes, pois 

 

“... a distinção entre a mortalidade dos homens e a imortalidade da natureza, entre as coisas 

feitas pelo homem e as coisas que existem por si mesmas, era o pressuposto tácito da 

Historiografia. Todas as coisas que devem sua existência aos homens, tais como obras, feitos 

e palavras, são perecíveis, como que contaminadas com a mortalidade de seus autores. 

Contudo se os mortais conseguissem dotar suas obras, feitos e palavras de alguma 

permanência, e impedir sua perecibilidade, então essas coisas ao menos em certa medida 

entrariam no mundo da eternidade e aí estariam em casa, e os próprios mortais encontrariam 

seu lugar no cosmo, onde todas as coisas são imortais, exceto os homens”
14

. 

 

Mais tarde, com os romanos, a história se aproxima e se alia a princípios divinos e o destino 

dos homens passa a ser um reflexo da vontade sagrada. “A história da salvação romano-cristã 
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 REIS, José Carlos. História e Teoria Ŕ Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 18. 
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 Arendt, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 72.  



 

30 

 

reúne tempo e eternidade, história e Cristo”
15

, visando à conquista de outros povos através da 

valorização de uma idéia de “história universal”. A teleologia ganha seu espaço fazendo da 

trajetória do homem na terra uma projeção de feitos gloriosos que levariam à salvação divina. 

A idéia de que o futuro do homem se definiria na sua comunhão com o sagrado desvaloriza 

tudo o que é efêmero, temporal, humano. Espera-se a salvação eterna e se vê tudo o que se 

produz no mundo terreno como corrompido.  

 

A história, a partir da Modernidade, ganha um sentido de racionalização e entra em conflito 

com as idéias sagradas. Esse conflito, segundo Jacques Le Goff, será a base do mundo 

moderno e a sociedade burguesa, através do Protestantismo, vai conseguir misturar esferas 

que pareciam incompatíveis: gerar lucros nesse mundo e se reconciliar com Deus. Enquanto 

na Europa esse processo é vivido de forma mais conflitiva, tendo a racionalização ocupado 

muito mais espaço na vida cotidiana, nos Estados Unidos a ética protestante encontra uma 

forma de “ascese ativa” que faz do trabalho humano na terra uma missão que harmoniza a 

relação com o sagrado. Em ambos os casos, todo o esforço de reordenamento do mundo 

segundo as leis da razão cria um lugar específico para as crianças nos projetos de construção 

de novos modelos de nação. A modernidade se percebe também como uma liberação em 

relação ao passado, à tradição, abrindo-se ao futuro, ao novo. A humanidade espera, então, 

criar o novo a partir do investimento na infância. Mas essa empreitada termina sendo vítima 

da suspeita que o homem tem sobre si próprio e sobre sua capacidade de decifrar o mundo em 

que vive. 

 

Segundo Hannah Arendt, a partir do século XVI o homem se dá conta de que empreendeu 

obras difíceis de serem visualizadas em um conjunto único. A fragmentação e a dispersão 

colocam o julgamento humano sob suspeita. A história não cabe mais em interpretações 

totalizantes e o homem não sabe mais como usar suas capacidades intelectuais e sensoriais 

para decifrar as expressões concretas nem as manifestações voláteis que compõem o mundo 

que o cerca. Assim, “Essa desconfiança nas faculdades humanas tem sido desde então uma 

das condições mais elementares da época moderna e do mundo moderno; contudo ela não 

surgiu, como usualmente se supõe, de um súbito e misterioso definhamento da fé em Deus, e 

sua causa nem sequer foi originariamente uma suspeita da razão como tal. Sua origem foi 
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simplesmente a justificadíssima perda de confiança na capacidade reveladora da verdade dos 

sentidos”
16

 . 

 

O resultado dessa desconfiança na capacidade humana em entender a realidade objetiva e a 

decodificar os fenômenos imateriais é uma fé cega na ciência e no seu poder de controlar 

qualquer tipo de experimento. Recorre-se a procedimentos científicos para investigar não 

importa quais fatos ou fenômenos e a ciência multiplica seus ramos e linguagens para 

possibilitar, assim, sua adequação aos mais variados territórios de conhecimento. Sendo a 

infância um desses territórios, ela é alvo também do intuito de experimentar que a 

modernidade assume na sua busca pelo novo. No entanto, a grande maioria das iniciativas que 

tentaram definir, enquadrar, classificar e decodificar a infância ou se prenderam ao passado, 

ou criaram projeções abstratas para o futuro. A criança em seu presente e em sua 

especificidade pouco aparece como núcleo central dos conhecimentos produzidos ao longo da 

modernidade e só muito recentemente a ciência e outras disciplinas vêm conseguindo fugir da 

produção de idéias estereotipadas sobre a infância para produzir conhecimentos desde o ponto 

de vista das crianças, inclusive com a contribuição das mesmas. Em quase todas as épocas da 

história da humanidade, o que parece vingar é uma luta de cada geração entre dois desejos 

conflitantes: o de deixar sua marca ou tradição e o de criar expectativas que a livrem do 

desencanto, projetando, assim, um futuro abstrato e etéreo para os que vão dar continuidade a 

seus projetos. Nesse embate, o presente perde significado e se contamina, sem desenvolver-se 

de forma plena, o que torna nossas crianças eternas prisioneiras de adultos divididos entre a 

tristeza com o passado e a esperança para com o futuro. Para mais uma vez citar Hannah 

Arendt, “Este pequeno espaço intemporal no âmago mesmo do tempo, ao contrário do mundo 

e da cultura em que nascemos, não pode ser herdado e recebido do passado, mas apenas 

indicado; cada nova geração, e na verdade cada novo ser humano, inserindo-se entre um 

passado infinito e um futuro infinito, deve descobri-lo e, laboriosamente, pavimentá-lo de 

novo.” [...] “O problema, contudo, é que, ao que parece, não parecemos estar nem equipados 

nem preparados para esta atividade de pensar, de instalar-se na lacuna entre o passado e o 

futuro”
17

. 
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32 

 

2.2. Sobre como se apresenta a História na obra de Machado de Assis 

 

Machado de Assis tinha um interesse especial pelo relato dos acontecimentos miúdos da vida, 

e foi a partir desse foco que criou uma narrativa construída, como diz o próprio escritor, na 

idéia de que não há “tempo nem espaço”, onde “só há eternidade e infinito, que nos levam 

consigo; vamos pegando aqui de uma flor, ali de uma pedra, uma estrela, um raio, os cabelos 

de Medusa, as pontas do Diabo, micróbios e beijos, todos os beijos que se têm consumido, até 

que damos por nós no fim do papel”
18

. 

 

Machado chega a valorizar o fluxo dos acontecimentos banais, que dão sentido à vida, muito 

mais que grandes eventos, como as batalhas ou os fatos políticos. Em crônica de 16 de 

setembro de 1894, brinca sobre o valor de uma “semana pobre”, em contraposição a uma 

semana rica em acontecimentos de grande repercussão: 

 

 “Que boas são as semanas pobres. As semanas ricas são ruidosas e enfeitadas, aborrecíveis, 

em suma”
19

. 

 

E o pensamento de Machado é reforçado por uma outra idéia: de que o essencial na vida não 

estaria nesses acontecimentos ruidosos, pois “quando o rumor é grande, perdem-se 

naturalmente as vozes pequenas”
20

. Pensamento que parece antever em linguagem poética o 

conceito de “passado”, escrito por Fernand Braudel em seu livro História e Ciências Sociais:  

 

“O passado é, pois, constituído, numa primeira apreensão, por esta massa de pequenos factos, 

uns resplandecentes, outros obscuros e indefinidamente repetidos; precisamente aqueles 

factos, com os quais a microssociologia ou a sociometria constroem na actualidade o seu bolo 

quotidiano”
21

. 

 

E é desses micro-acontecimentos que o escritor vai compondo suas histórias, mas também, 

narrando a história, sendo, sua obra, ainda hoje, uma referência para uma compreensão de 

diversos aspectos da sociedade brasileira no século XIX.  Há uma extensa fortuna crítica que 
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analisa uma suposta divisão da identidade do escritor Machado de Assis entre os campos da 

literatura e da história. É importante começar com Antonio Candido, cuja obra crítica discute 

a relação entre literatura e sociedade em vários aspectos. Mesmo quando não fala diretamente 

de Machado de Assis, como, por exemplo, em A Literatura e a Formação do Homem, as 

idéias de Antonio Candido ajudam a entender o sentido que o escritor prioriza em seus contos 

e romances, que, em seu conjunto, simbolizam uma literatura que “não corrompe nem 

edifica”, “mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, 

humaniza em sentido profundo, porque faz viver”
 22

. Por isso, cabe destacar a característica 

difusa da intencionalidade de Machado na sua busca de inspiração na história. Não há nunca 

uma reprodução de acontecimentos históricos com o intuito de tecer uma narrativa coerente e 

unificadora, como se percebe no trecho abaixo, que é uma visão do próprio Machado sobre o 

ofício de um escritor que se vê às voltas com a História: 

 

“Mais dia, menos dia, demito-me deste lugar. Um historiador de quinzena, que passa os dias 

no fundo de um gabinete escuro e solitário, que não vai às touradas, à câmara, à Rua do 

Ouvidor, um historiador assim é um puro contador de histórias. E repare o leitor como a 

língua portuguesa é engenhosa. Um contador de histórias é justamente o contrário do 

historiador, não sendo um historiador, afinal de contas, mais do que um contador de histórias. 

Por que essa diferença? Simples, leitor, nada mais simples. O historiador foi inventado por ti, 

homem culto, letrado, humanista; o contador de histórias foi inventado pelo povo, que nunca 

leu Tito Lívio, e entende que contar o que se passou é só fantasiar”
23

.  

 

Essa relação que Machado de Assis constrói entre os trabalhos do historiador e do contador de 

histórias é uma expressão do seu distanciamento em relação à maioria dos seus 

contemporâneos, que buscavam inspiração na identidade histórica do Brasil para escrever 

romances e poemas em estilos muitas vezes importados da Europa. Tal modelo foi assim 

descrito por Antonio Candido: 

 

“Um dos traços próprios do nosso processo literário é este vínculo entre modelos estéticos 

impostos e a preocupação de exprimir o sentimento nacional, configurando um processo bem 
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diferente do que ocorreu na Europa. Mesmo quando a nossa literatura não era essencialmente 

diversa das metropolitanas na aparência estética, era-o na função histórica. Por exemplo: a 

descrição da paisagem foi aqui reivindicação de identidade nacional, afirmação de uma 

peculiaridade que se desejava ressaltar, mesmo quando encarnada em recursos expressivos 

iguais aos europeus. Um dos poemas mais populares do Brasil, a „Canção do Exílio‟, do poeta 

romântico Gonçalves Dias, manifesta esse desejo de dizer algo novo com recursos herdados; 

e isto o tornou uma espécie de hino nacional do sentimentalismo patriótico”
24

. 

 

É bastante conhecida a polêmica criada por Machado de Assis contra esse modelo, no texto 

intitulado Notícia da atual literatura brasileira Ŕ Instinto de Nacionalidade”
25

. O texto é 

bastante didático e visa claramente a contribuir na formação dos novos escritores brasileiros. 

Mais ainda, pretende questionar uma filiação dessa juventude ao instinto de nacionalidade já 

legitimado pela tradição e que é descrito por Machado como o esforço da literatura em vestir-

se com as cores do país. Defendendo o valor da inspiração obtida através da observação da 

“vida brasileira” e da “natureza americana”, a crítica de Machado visa a atingir aqueles que 

produzem, através dessa inspiração, retratos superficiais e padronizados da identidade 

nacional. Para ele, a literatura brasileira poderia avançar muito se recorresse a um “sentimento 

íntimo” para tratar de assuntos de nosso tempo e de nosso espaço. Dessa forma, nossa ficção 

poderia expandir suas fronteiras, ganhando o caráter universal que toda grande literatura 

deveria apresentar. Nesse sentido, o escritor expressa uma visão de cosmopolitismo literário 

que foi, mais tarde, assim resumida por Antonio Candido: 

 

“O „cosmopolitismo‟ pode ser perigoso quando corresponde a uma atitude alienadora, que 

nos afasta de nosso país, fazendo desconhecer os seus valores e a sua realidade; e, em 

conseqüência, não perceber quais são os seus problemas. Mas será construtivo se for uma 

penetração em profundidade nas obras universais que ajudam a sermos „cidadãos do 

mundo‟”
26

. 

 

Machado valoriza, então, a visão do escritor como “homem do seu tempo e do seu país”, 

e defende a aproximação com temas sociais a fim de impregnar a literatura brasileira de uma 
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crítica “ampla” e “elevada”. Tais características, no entanto, para Machado, ainda estariam 

ausentes da maioria das obras literárias produzidas em sua época. 

  

Segundo vários estudos, Machado cumpriu à risca esse projeto. Escreveu contos e romances e 

contribuiu com a crítica literária, sempre tratando de assuntos vinculados a vários aspectos da 

realidade social brasileira. No estudo crítico Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio, 

Raymundo Faoro defende que a obra do escritor, vista em seu conjunto, retrata a confluência 

entre duas épocas, a transição entre “o mundo que se despede e o mundo que chega” e as 

mudanças decorrentes do declínio da monarquia e a ascensão da república, bem como do 

lento processo que levou à abolição da escravidão no Brasil. 

 

A partir desse contexto, segundo Faoro, Machado desce ao terreno do cotidiano e cria 

personagens que vão representar grupos sociais distintos. De um lado, “uma sociedade de 

classe em plena expansão, cifrada, nas expressões mais gloriosas, nos banqueiros, nos 

prósperos comerciantes, nos capitalistas donos de rendas, nos senhores de terras e de 

escravos. O dinheiro é a chave e o deus desse mundo, dinheiro que mede todas as coisas e 

avalia todos os homens”
27

. Em uma posição mais abaixo, estão os homens e mulheres de 

nascimento humilde, mas que vão encontrar possibilidades de ascender socialmente, seja 

através do casamento, seja através da proximidade com pessoas abastadas. Por fim, no extrato 

inferior, estão os escravos, a quem são negadas todas as chances de mobilidade social, mas 

que desempenham papéis importantes no panorama que Machado pretendeu traçar da vida 

privada, no Brasil. 

 

Para Faoro, a obra de Machado ajuda a derrubar um equívoco, que por muito tempo dominou 

a historiografia brasileira: de que o século XIX ainda seria dominado pela aristocracia rural, o 

senhor de terras e os seus escravos, sendo as cidades apenas contextos coadjuvantes quanto ao 

que se passava no campo. A partir da leitura dos romances e contos de Machado de Assis, é 

possível ter acesso a um outro argumento: de que, nesse período, estaria já em gestação e em 

fase bastante amadurecida, um novo desenho de sociedade. Machado revela um jogo de 

influências políticas e econômicas que se constroem a partir das cidades, sobretudo do Rio de 

Janeiro. No ambiente ficcional machadiano, “A propriedade rural é a periferia da economia 

urbana” e “A sociedade agrária é um reflexo da sociedade urbana Ŕ diga-se em oposição à 

                                                 
27
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corrente dominante da história brasileira. Ela aparece no contexto de problemas que não são 

seus, ou em virtude de crises que a cidade alimenta e projeta no campo. Excepcionalmente, 

só excepcionalmente, o enredo é todo rural, com suas paixões e dramas” 
28

. 

 

A partir de uma visão subjetiva da alma humana, Machado constrói intrigas que expõem a 

visão do escritor sobre o conjunto dessa sociedade urbana, seus interesses e dinâmicas. A 

profusão de personagens que representam grupos sociais diversos: comerciantes, políticos, 

detentores de títulos nobiliárquicos, financistas, profissionais liberais e suas esposas, filhos, 

escravos, todo esse conjunto aparece como os protagonistas da marcha histórica que é 

priorizada por Machado: a do mundo privado e urbano do século XIX. 

 

Não são, então, os grandes acontecimentos históricos o foco do escritor. Eles perpassam as 

tramas apenas para fazer o eleitor entender o jogo de interesses particulares que moviam esses 

grupos sociais e os faziam influenciar o fluxo da história do Brasil. Não são também os grandes 

movimentos de massa, as revoluções e demais conflitos sociais que definem o destino do 

Brasil. Machado, propositadamente segundo Faoro, dá menos peso aos embates sociais 

coletivos e percebe os limites das relações de clientelismo e favoritismo como fatores que 

definiriam os rumos políticos do país. Apesar de criticado, tal sistema dominou o 

desenvolvimento dos processos sociais no Brasil, abafando de forma duradoura e eficiente as 

tentativas de ruptura social. Como diz Faoro, 

 

“A abrangência integral do indivíduo, envolvido por todos os lados, não lhe permitia 

expandir expectativas de ação descomprometidas com o sistema. Esta é uma regra geral, 

válida mesmo para o emprego da força na sociedade: a repressão sem respiradouro 

estrangula o protesto, ainda o inócuo, o tênue e o palavroso. De qualquer forma, pálido e 

sem conseqüências, o conflito está excluído das observações de Machado de Assis”
29

. 

 

Percebendo essa prisão do individuo a uma rede poderosa, camuflada, mas legitimada na 

dinâmica social brasileira, Machado colocou peso nas tramas privadas que seriam os 

verdadeiros motores da história, no Brasil. A ausência de um Estado regulador das relações 

sociais favorece a priorização do privado na definição dos acontecimentos históricos. E, para 

entender tais acontecimentos em seu conjunto, mais que nunca é necessário que o historiador 
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desenvolva um olhar para a microhistória, essa densa colcha de retalhos, cheia de detalhes 

particulares, que se passa no cotidiano e, sobretudo, no âmbito doméstico dos personagens 

machadianos. 

 

O papel de historiador que Machado assume é visto com reticências por Raymundo Faoro. Ao 

confrontar a visão de Machado sobre a sociedade brasileira com a realidade, Faoro aponta 

incongruências que só uma visão histórica menos subjetiva poderia corrigir. Conseqüência da 

priorização de “traços isolados, indicações particulares e observações de intimidade e 

profundidade”, que, embora consideradas autênticas, por Faoro, carregariam a visão da história 

de Machado de valores que dão maior peso às decisões individuais que à organização social. 

 

“A história Ŕ condicionamento do destino da personagem de ficção Ŕ obedece à atividade 

consciente do homem ou que é redutível à consciência. Sempre que há um trilho pré-

estabelecido ou uma conjunção de elementos alheia à vontade do indivíduo, o reconhecimento 

da realidade, relutantemente visto, faz-se como exceção à regra ou como circunstância 

provisória, que o tempo ou a vontade arredará. No fundo, todos os males da sociedade e 

todos os remédios estariam no coração do homem, só ele responsável pelos acontecimentos. 

Nesse poço de contradições, o destino humano e o destino das nações têm sua mola íntima e 

última de decisões. Tal concepção do homem e da história é que explica os extravios, as 

infidelidades sociais, a projeção do cenário dos pequenos motivos para explicar grandes 

acontecimentos. Fora da perspectiva psicológica, penetrada de moralismo, há no grande 

mundo, de cuja construção global, em retrovisão, decorre outra imagem do homem, mesmo a 

pequena imagem oculta e íntima que as virtudes e os vícios mascaram”
30

. 

 

Nessa essência humana reinaria a esperança de Machado de Assis, já que, da organização 

social brasileira, com seus limites e injustiças, não caberia esperar muita coisa. Ainda que 

vários críticos tenham salientado o pessimismo e a ausência de utopia como características 

das obras do escritor, haveria, como mostra Faoro, indícios de esperança no homem, no 

sujeito humano, e num investimento a longo prazo, que talvez pudesse ser feito pelo processo 

educativo. Daí a insistência com a qual Machado tratou do tema da educação, com tristeza 

pelos indicadores tão pobres que tínhamos na época, mas com a intenção de despertar seus 

leitores para a importância da instrução pública.  
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Apesar dessa priorização do foco individualizado, Machado não desperdiça oportunidades 

para introduzir na narrativa elementos claramente vinculados ao fluxo dos acontecimentos 

históricos que passavam ao largo das vidas dos seus personagens. Em meio ao relato de 

situações nas quais as tramas individuais, as contradições da alma humana, os jogos de 

interesses particulares vão se entrechocando no dia-a-dia da vida, surgem referências aos 

eventos impulsionadores do rumo da nação.  

 

John Gledson foi um dos críticos mais empenhados em mostrar a presença de uma visão 

histórica particular ao conjunto da obra de Machado de Assis. Defendendo uma 

intencionalidade realista que nortearia a dimensão política dos romances e contos de 

Machado, Gledson cria o conceito de “realismo enganador” (deceptive realism). O seu livro 

Machado de Assis: Ficção e História pretende reconstruir a visão machadiana da História do 

Brasil no século XIX. Ora abordando o fluxo mais largo de processos históricos como a 

abolição ou a passagem da Monarquia à República, ora tratando de eventos intercalados a 

esses processos, Machado constrói, segundo Gledson, uma obra que deseja “retratar a 

natureza e o desenvolvimento da sociedade em que vivia”
31

. 

 

O eixo da visão histórica incorporada nos romances e contos de Machado circula em volta a 

uma temática: a divisão do país entre o apego à tradição, representada pela escravidão e pela 

Monarquia, e uma vontade de modernização a partir de referências européias. Segundo 

Gledson, o personagem Rubião é aquele que vai melhor representar essa vontade de mudança, 

enquanto que outros personagens mais ou menos secundários simbolizam o conservadorismo 

vigente, a exemplo de Cotrim, cunhado de Brás Cubas. 

 

Para Gledson, Machado trabalha com a idéia da volubilidade e da nebulosidade da história, 

conceitos que aparecem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, com clara influência do 

pessimismo anti-histórico de Schopenhauer. A personagem principal desse romance encarna 

também o relativismo: “viva pois a história, a volúvel história que dá para tudo”
32

.  A partir 

dessa visão, abrem-se também as possibilidades de interpretar o passado de forma 
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anticonvencional, como afirma John Gledson. Indo na contramão de correntes historiográficas 

vigentes, Machado critica o cientificismo e revela a inutilidade de perseguir a “verdade” 

histórica. No famoso “Delírio” de Brás Cubas, o personagem é levado à origem dos séculos 

por um hipopótamo voador. Nesse passeio pela história, Brás prefere manter os olhos 

fechados na maior parte do tempo e imagina ser mais cauteloso interromper a viagem para 

evitar a fúria dos séculos ao serem devassados de forma tão rápida.  Não só isso, mas essa seria 

uma visão insuportável para a mente humana, pois “a vida das coisas ficara estúpida diante 

do homem”
33

. Machado mostra com ironia a incapacidade do cérebro de entender o conjunto 

de produções humanas: “as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra 

dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas.”
34

 Diante de tal 

espetáculo, segundo Machado, nem a ciência nem a imaginação conseguiam se impor. 

Prevendo o que Rilke diria mais tarde em suas elegias, Machado apresenta a viagem de Brás 

Cubas pelos feitos e invenções humanas como um processo para compreender a real essência 

da aproximação do indivíduo com a história:  

 

“Cada volta surda do mundo tem tais deserdados,  

aos quais já nada mais pertence, nem o que virá... 

Pois até o mais próximo, para o homem é longínquo. 

Que isso não perturbe, mas fortaleça em nós 

As formas ainda reconhecíveis”
35

. 

 

Todo o conjunto de realizações humanas nada mais seria, então, que um resultado do esforço 

individual em livrar-se do tédio e da melancolia, não tendo sentido possível de ser apreendido 

de forma racional. Seríamos todos apenas deserdados da história e cada inovação não conteria 

em si a esperada continuidade do que foi feito por nossos antepassados. A visão histórica de 

Machado aqui mais uma vez se aproxima de Schopenhaeur, para quem a história é movida 

pelo lado instável e subjetivo da natureza humana: “um fundo volitivo, insaciável, desejante, 

sem objetivo final definido, o que torna a existência absurda em sua ânsia de viver e obter 

satisfação de desejos”
36

. De fato, é isso que move Brás Cubas, e a sua angústia nessa viagem 

veloz pelos séculos nada mais é que o resultado da frustração humana ao não conseguir 

                                                 
33

 ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: editora Victor Civita, 

1978, p. 24. 
34

 Ibid.,p. 25. 
35

 RILKE, Rainer Maria. Elegias de Duíno. Edição Bilíngüe. São Paulo: Editora Globo, 2001, pp.69-71.  
36

 BARBOZA, Jair. Prefácio a SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como Vontade e como Representação. 

São Paulo: Editora da Unesp, 2005, p. 8. 



 

40 

 

dominar o seu entorno. Por isso, o delírio do personagem termina com a vitória da natureza, 

simbolizada pela figura diáfana de Pandora, a quem Brás Cubas pede que abra o ventre e o 

engula.  

 

Nesse ceticismo em relação à compreensão da história, pode também estar embutida uma 

crítica ao trabalho do historiador. Tomando essa suposição como verdadeira, Machado, assim, 

estaria sintonizado com as idéias de Nietzsche que, entre 1872 e 1876, escreve fragmentos 

dispersos chamados de Considerações Intempestivas. Numa delas, Sobre a utilidade e os 

inconvenientes da História para a vida, Nietzsche cria a imagem do “discípulo do Heráclito” 

para explicar a importância do esquecimento para a felicidade humana: 

 

“Aquele que não sabe instalar-se no limiar do instante, esquecendo todo o passado, aquele 

que não sabe, como uma deusa da vitória, colocar-se de pé uma vez sequer, sem medo e sem 

vertigem, este não saberá jamais o que é a felicidade, e o que é ainda pior: ele jamais estará 

em condições de tornar os outros felizes. Imaginemos, para tomar um exemplo extremo, um 

homem que não possuísse força suficiente para esquecer e que estivesse condenado a ver em 

tudo um devir (Werden): um homem assim não acreditaria mais na sua própria existência, 

não acreditaria mais em si, veria tudo se dissolver numa multidão de pontos móveis e deixar-

se-ia arrastar por esta torrente do devir: como um verdadeiro discípulo de Heráclito, ele 

acabaria por nem sequer ousar mexer um dedo. Toda ação exige esquecimento, assim como 

toda vida orgânica exige não somente a luz, mas também a escuridão. Um homem que quisesse 

sentir as coisas de maneira absolutamente e exclusivamente histórica seria semelhante àquele 

que fosse obrigado a se privar do sono, ou a um animal que só pudesse viver ruminando 

continuamente os mesmos alimentos. É portanto possível viver, e mesmo viver feliz, quase sem 

qualquer lembrança, como o demonstra o animal; mas é absolutamente impossível viver sem 

esquecimento”
37

. 

 

Ainda que a citação seja extensa, sua inclusão neste trabalho se torna relevante para demonstrar 

a proximidade das idéias de Nietzsche com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Brás Cubas é a imagem desse infeliz que vê tudo de seu passado e não consegue se desapegar 

dele nem depois de morto. Sem jamais estar aberto para o instante presente, é o homem incapaz 

de realizações, cego para o novo, ele está sempre preso a repetições. A analogia de Brás Cubas 
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com o Brasil é uma idéia que está presente na crítica de John Gledson que analisou romances 

e contos de Machado nos quais as questões de dimensão nacional foram abordadas através da 

simbolização de uma identidade pessoal, ou seja, de um personagem simbólico. Brás Cubas é, 

então, segundo Gledson, um dos personagens mais reveladores do entendimento de Machado 

sobre os limites de um país preso ao passado e projetado para o futuro, sem conseguir agir no 

seu presente.  

 

Por meio de Brás Cubas, Machado de Assis encontra um artifício literário para problematizar 

os acontecimentos históricos do século XIX. O personagem nasce no início do século e morre 

em 1869. Sua história acompanha, então, o processo de afirmação da independência do Brasil. 

O discurso de Brás Cubas é o de uma importante parte da elite política brasileira, dividida 

entre a manutenção da escravatura, que é então o pilar de uma ordem econômica mantenedora 

de fortes privilégios, e o modelo europeu de livre mercado que, do seu lado, impõe o fim do 

trabalho escravo como passaporte para a modernidade.  

 

No espaço limitado desta tese, não pretendo dar conta da extensa lista de críticos que se 

dedicaram a analisar a relação da obra de Machado de Assis com a história do Brasil. É 

importante, porém, finalizar esta análise com uma síntese dos argumentos que melhor 

contribuíram para entender a visão histórica com a qual o escritor impregna sua ficção. O 

“esquema de Machado de Assis”, desenhado por Antonio Candido, traz uma frase que resume  

uma das principais características da obra do escritor, ou seja, a de ser capaz de introduzir     

“... um estranho fio social na tela do seu relativismo”
38

. A análise de Antonio Candido 

confirma o já citado anticonvencionalismo percebido por Gledson na visão histórica de 

Machado de Assis. Essa estranheza, que talvez seja própria a qualquer boa literatura que 

pretenda criar algo novo a partir da realidade social, ganha maior intensidade pela capacidade 

que Machado teve de ir muito além do seu tempo na crítica social que introduz em seus 

romances.  

 

O reconhecimento de uma estreita e inovadora ligação entre linguagem e crítica social é o 

ponto de partida de dois livros de Roberto Schwarz sobre a obra de Machado de Assis. 

Confirmando o que dizem Antonio Candido e John Gledson, Schwarz também defende a 

particularidade de Machado em construir personagens ambíguos e incoerentes, a fim de expor 
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as fragilidades e contradições do pensamento liberal que dominou o sistema patriarcal 

brasileiro.  

 

Em geral, esse discurso carregado de ambivalência encontra expressão nas vozes de 

personagens da elite. Em alguns casos, é o próprio narrador que ocupa a posição de ideólogo 

liberal e patriarcal. Machado não atribui, então, aos seus narradores, o papel de elucidar, mas 

sim de provocar confusão no leitor dedicado a entender o caos social que reinava no Brasil da 

época. Esse é, então, o diferencial de Machado, segundo Schwarz, Gledson e outros 

estudiosos de sua obra. Sem temer a ambigüidade que muitas vezes contribui para a 

construção de um pensamento verdadeiramente crítico, Machado consegue utilizar-se da 

contradição para revelar as incoerências do discurso ideológico das elites brasileiras. Dessa 

forma, Machado aproxima-se dos reais limites sociais e econômicos que impediam o Brasil de 

apropriar-se dos ganhos do racionalismo vigente no século XIX e de transpor essas conquistas 

para o terreno político-social. Para o escritor, como um homem do seu tempo, era da 

combinação entre patriarcalismo e individualismo que a ideologia nacional de fato se 

compunha.  

 

 2.3. Zola e a história social do “Segundo Império” francês  

 

O contexto político e ideológico onde se inseria Émile Zola era essencialmente distinto do 

brasileiro. A França, nas primeiras décadas do século XIX, já havia vivenciado em sua 

história um longo processo de ruptura com os privilégios tradicionais de manutenção do poder 

e de subseqüente instalação de um aparato político-institucional que criou as bases do Estado 

de Direitos que vigora até hoje no país. Diante desse quadro, Zola, na sua ambição de redigir 

a história de uma família que reúne personagens simbólicos de toda a sociedade francesa, abre 

espaço para a multiplicidade de discursos e de práticas culturais oriundas das diversas classes 

sociais. 

 

Sua visão da história está bastante distante da historiografia tradicional de valorização dos 

heróis e de fatos emblemáticos. Ela se alimenta das conseqüências das mudanças 

revolucionárias que remodelaram o jogo de papéis desempenhados pelos vários grupos 

representativos do tecido social francês. Zola trabalhava também a partir do imaginário gestado 

nos anos anteriores à Revolução de 1789 e que definiu o “ethos modernizador” da França no 

século XIX. Segundo essa ideologia, 
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“A posição social desapareceria na cidadania. A ciência e a educação, sob a saudável 

orientação da elite, extirpariam a ignorância, a pobreza e os males do povo. O egocentrismo 

esclarecido prevaleceria na terra e criaria um campesinato próspero que, através de métodos 

racionais de cultivo e criação, poderia gerar excedentes suficientes para se transformar em 

clientela de produtos manufaturados. Isso por sua vez beneficiaria uma mão-de-obra que 

poderia ser persuadida a abandonar uma posição defensiva e engajar-se em atividades 

empresariais. E nesse novo reino uma administração responsável, nomeada por mérito e 

competência, governaria com austeridade e integridade”
39

. 

 

É bastante compreensível a filiação de Zola a esse pensamento ainda imbuído de 

conservadorismo. Sua percepção da necessidade de mudanças para  superação da desigualdade 

social nada tinha de revolucionária, e sim de reformista. Manter o poder na elite e nas mãos de 

um homem forte continuava a ser para muitos cidadãos franceses o modelo adequado de 

sociedade. Por isso, a ascensão de Napoleão III e sua permanência no poder com o apoio de 

milhões de franceses é, para Zola, inteiramente justificada. Percebe-se na obra do escritor uma 

leitura de momentos-chave do apogeu napoleônico a partir de uma visão ambígua, ora 

repudiando o uso da força e da repressão, ora valorizando um governo que impusesse uma 

ordem capaz de moralizar o país. Em alguns momentos Zola critica a abertura que o Segundo 

Império ofereceu à corrupção e ao enriquecimento ilícito, fazendo, assim, a defesa daqueles 

que se saiam prejudicados frente à má utilização dos recursos públicos. Porém, tal indignação 

não se mostra suficientemente forte ao ponto de chegar a uma postura revolucionária. Não se 

vê, em Zola, uma afinidade com as idéias libertárias  que se encontram, por exemplo, nas 

obras de Jules Vallés. 

 

Diante de suas próprias dúvidas ideológicas, Zola prefere abordar a história sob um ponto de 

vista que se quer científico. Nisso ele também se inseria na historiografia construída  num 

período pós-revolucionário e que pretendia fazer a leitura dos fatos através do rigor e da 

objetividade. Assim, “As causas da Revolução Francesa foram despersonalizadas, separadas 

do discurso e da conduta dos Grandes Homens e situadas na camada profunda da estrutura 
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da sociedade que a precedera. Classe em vez de discurso, pão em vez de crença, esses eram 

os fatores determinantes...”
40

.  

 

Zola parte desse novo referencial para trazer pessoas comuns ao lugar de protagonistas da 

história, mas nem sua obra, nem a historiografia da época conseguiram, com isso, fazer a 

aproximação desejada com um método puramente científico. O que resulta dessa mudança de 

abordagem é a abertura da história a novos horizontes e à aproximação com a literatura, pois 

os personagens são vistos em uma dimensão humana mais complexa, com seus aspectos 

psicológicos e sociológicos colocados em evidência. Saem os heróis e entram os cidadãos 

comuns, que, em sua multiplicidade, oferecem um retrato dos eventos históricos sob 

perspectivas antes inteiramente descartadas pela história oficial. 

  

“É uma narrativa não por falha, mas por escolha: um começo, meio e fim que tenta se afinar 

com o aguçado sentido de passado, presente e posteridade de seus protagonistas. Pois não é 

nada fortuito que a criação do mundo político moderno coincidisse precisamente com o 

surgimento do romance moderno”
41

. 

 

A empreitada à qual Zola se lança ganha uma dimensão simbólica. Através de personagens 

representando os vários agrupamentos de uma determinada época, o escritor pretende dar conta 

de todas as influências que definiriam a ligação entre passado, presente e futuro no processo 

de evolução humana. O problema é que Zola acredita de maneira desmesurada em sua 

capacidade de se desapegar dos valores e julgamentos morais de forma a construir uma 

narrativa essencialmente científica. Tal concepção, que visa apreender processos sociais a 

partir de uma analogia com processos experimentais criados pela ciência, termina por se 

mostrar ilusória e o que Zola de fato constrói é uma narrativa incapaz de comprovar 

objetivamente os fatos históricos selecionados, na qual a ficção é sempre a voz predominante. 

 

O fato de Zola pretender trazer para o conjunto de sua obra os instrumentos de análise 

sociológica presentes na teoria positivista é um outro problema. A ambição do escritor é de 

tentar encontrar, como o fez Durkheim
42

, os fatores degenerativos que impediriam a 

sociedade de avançar de forma progressiva e emancipatória. Influenciado pelas idéias 

eugênicas que permeavam alguns dos debates positivistas, Zola tenta definir padrões para 
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entender os fatores raciais e hereditários que, segundo suas hipóteses, contribuiriam tanto para 

a evolução como para a decadência da sociedade francesa. Para dar andamento a tal projeto, 

ele escolhe contar a história a partir de um contexto limitado, como diz o próprio escritor: 

 

“Je ne veux pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille et en déterminer 

exactement la longitude et la latitude em montrant le jeu de la race modifiée par les 

milieux”
43

. 

 

O poder absoluto exercido por Napoleão III durante o Segundo Império francês é o alvo 

principal das críticas de Zola e o período com mais referências nos romances que contam a 

história da família Rougon-Macquart. O golpe de Estado que dissolveu a Assembléia Nacional 

em 2 de dezembro de 1851 não apenas expandiu os poderes do Imperador, como deu início a 

um longo processo de limitação dos direitos civis. Muitos escritores tiveram suas obras 

censuradas, o que, no caso de Victor Hugo, por exemplo, despertou um sentimento de 

profunda indignação entre os intelectuais. Hugo participou do banquete de comemoração da 

vitória de Louis Bonaparte em dezembro de 1848. Nessa ocasião, Hugo havia se referido a 

Napoleão I como o imperador que empreendera um governo pela guerra. Seu sobrinho, agora 

eleito, deveria promover a paz e governar “Pela grandeza de todas as artes, as letras, as 

ciências, pela vitória da indústria e do progresso”
44

. No entanto, se, de um lado, Louis 

Bonaparte abre diversas frentes para o desenvolvimento industrial e urbano da França, por 

outro, ele restringe a liberdade de imprensa e persegue diversos escritores que se opõem ao 

regime instaurado depois de dezembro de 1851. Victor Hugo se exila durante quase 20 anos, 

tempo no qual foi se estabelecendo como uma das vozes mais contundentes em defesa da 

República.  

 

Ao contrário de Victor Hugo, Zola não toma posições políticas que atinjam diretamente a 

imagem do Imperador. Mas seus romances trazem diversas referências a cenas imediatamente 

posteriores ao Golpe de Estado. As obras são escritas quase vinte anos depois do Golpe e por 

isso têm uma forte intenção histórica. A leitura feita por Zola é de que esse episódio 

representou uma “brutal violação da França”. Porém, mais do que narrar a história dos 

principais fatos ligados ao tipo de governo instalado por Napoleão III, Zola pretende revelar a 
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história de costumes que flui de forma subterrânea e paralela aos acontecimentos da história 

oficial. Suas referências a esses eventos funcionam como marco, mas não como objeto de 

análise.  

 

Na elaboração de um sistema reduzido a vínculos familiares, Zola revela sua intenção de 

estabelecer um controle sobre a sociedade tematizada nos seus romances. “La famille des 

Rougon-Macquart est ainsi le miroir de toute la société impériale; on conçoit que les 

Rougon-Macquart (l‟oeuvre) se définisse dès son titre comme l‟histoire condensée (car la 

figure de la synecdoque règle tout chez Zola) dudit Empire”
45

. Resumir a história dos anos 

imediatamente posteriores ao Golpe de Estado de Louis Bonaparte, essa “étrange époque de 

folie et de honte”
46

 é, de fato, o grande projeto de Zola. E ele o faz num ímpeto enciclopédico, 

desejando condensar numa só família todas as dimensões do conhecimento e da vida produtiva 

que caracterizam a França nesse contexto. Assim ele divide sua obra: 

 

“1. Un roman qui aura pour cadre la vie sotte et égalément crapuleuse de notre jeunesse dorée 

2. Un roman qui aura pour cadre les spéculations véreuses et effrénées du Second Empire 

3. Un roman qui aura pour cadre le monde officiel 

4. Un roman qui aura pour cadre les fièvres religieuses du moment 

5. Un roman qui aura pour cadre le monde militaire 

6. Un roman qui aura pour cadre le monde ouvrier 

7. Un roman qui aura pour cadre le monde galant 

8. Un roman qui aura pour cadre le monde artistique 

9. Un roman qui aura pour cadre le monde judiciaire”
47

. 

 

O período histórico escolhido se adequa com facilidade aos planos do escritor, por representar 

uma época em que houve importantes movimentos de mudança econômica e social, mas 

também fortemente marcada pela corrupção na política. Louis Bonaparte nomeou o barão 

Haussmann para dar a Paris o retrato urbano que melhor representasse um perfil de progresso 

e de desenvolvimento, separando o mundo dos ricos do mundo dos pobres. É a cidade de 

Paris, modificada por políticas urbanísticas e higienistas, que Zola escolhe para centrar 
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algumas das intrigas de sua série que melhor espelham o período histórico escolhido. E de 

maneira ainda mais localizada, no romance Le Ventre de Paris, Zola situa a trama nos 

pavilhões de Les Halles, o conjunto de prédios para comércio construído na época de 

Haussmann. As relações de competição, de sede de ascensão social, de disputa entre fracos e 

fortes numa lógica darwinista, espelham a maneira como ideologicamente Zola enxerga o 

Segundo Império, a partir do que se passa em Les Halles: 

 

“Crées par l‟Empire pour la satisfaction des appétits, les halles représentent la petite 

bourgeoisie repue et immobile, la logique de l‟ordre impérial, qui est une logique 

fondamentalement darwinienne. C‟est le rôle de Claude Lantier que de le souligner, via sa 

constante référence à la bataille des Gras et des Maigres, que Zola reprendra dans 

Germinal: l‟Empire n‟est pas, à proprement parler, un gouvernement, mais la puissance qui 

permet le déchaînement des désirs, leur flambée. Alors le naturel devient la figure du social et 

réciproquement, parce que l‟Empire est fondé en fait et non en droit; ce qui entraîne que le 

discours physiologique redouble le discours politique et bientôt que la question de l‟hérédité 

puisse constamment relayer celle de l‟influence du milieu”
48

. 

 

A fim de levar em frente sua análise das relações entre hereditariedade e meio social, Zola 

cria personagens simbólicos que estão em meio à luta pelo poder que envolve a humanidade 

de forma mais generalizada. Mesmo na caracterização de alguns personagens diretamente 

engajados na resistência ao golpe de 2 de dezembro, como é o caso de Florent no romance Le 

Ventre de Paris, o estilo de Zola simboliza a reprodução dessa metáfora da cadeia evolutiva. 

Florent aparece magro e morto de fome, em meio a uma Paris transformada pelas obras de 

Haussmann. Florent representa aqueles que não têm acesso à abundância, e sua constituição 

raquítica contrasta com os outros protagonistas da história: seu irmão e sua cunhada, que 

ganham dinheiro com a venda de alimentos. Ao contrário dessa classe social em ascensão, 

bastante ligada ao desejo de enriquecimento através de todos os tipos de negócios, Florent 

ainda mantém uma fidelidade a ideais autênticos. Vindo de um passado romântico e 

quixotesco, ele chega “épuisé par la faim, et c‟est dans une gigantesque mangeoire qu‟il vient 

s‟affaisser au bout de sa pérégrination; corps et âme dévoué à un idéal, il est violemment 

happé par une société asservie corps et âme au culte de la matière”
49

. 
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No mesmo romance, reaparece Aristide Saccard, o ambicioso especulador que contrasta com 

o idealista Florent. Nesse tipo de contraposição, Zola revela sua vontade de empreender sua 

crítica social, movido pelo desejo de revelar como vivem efetivamente as pessoas que 

representam os diversos grupos que compõem a sociedade do Segundo Império. O escritor se 

investe de um papel jornalístico e se baseia em documentos históricos para revelar o cotidiano 

desses diversos grupos em relação. Sua narrativa se aproxima bastante de uma historiografia 

que já se esboçava na época, mas que só vem a ganhar uma forma mais institucionalizada a 

partir de 1930, com a criação da Nova História. É uma narrativa que abre espaço para atores 

diversos, para os micro-acontecimentos protagonizados por pessoas comuns que, no seu dia-a-

dia, faziam a história se mover no seu ritmo lento e de longa duração. Zola, em seu papel de 

historiador social, trabalha de forma infatigável para compilar dados, ler documentos oficiais, 

desenhar os espaços de convivência dos vários grupos sociais, enfim, um conjunto de 

atividades que pretende apreender a realidade em seu calor, em sua vibração cotidiana. Esse 

esforço de Zola resulta numa obra longa – os vinte volumes da saga dos Rougon-Macquart, 

além de vários outros romances e obras críticas. Zola se percebe como um seguidor da escola 

de Balzac, que também foi um escritor compulsivo e transformou em uma longa obra a 

história da vida privada que ele chamou de sua Comédia Humana.  

 

Comparando-se com Balzac, Zola, porém, quer ir mais além, investigando não apenas a vida 

privada da elite, mas chegando aos costumes operários. Ao abordar temas ligados à moral 

sexual, Zola foi chamado de indecente. O uso que fez da língua, reproduzindo as expressões 

coloquiais do linguajar das ruas, foi duramente criticado pela imprensa contemporânea. Além 

disso, numa sociedade que havia criado uma aura de romantismo ao redor do operariado, a 

obra de Zola, com suas descrições cruas, desidealiza esse grupo social diante da sociedade 

francesa. A essas críticas Zola responde com firmeza: 

 

“Je ne me défends pas, d‟ailleurs. Mon oeuvre me défendra. C‟est une oeuvre de vérité, le 

premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et qui ait l‟odeur du peuple. Et il ne faut point 

conclure que le peuple tout entier est mauvais, car mes personnages ne sont pas mauvais, ils 

ne sont qu‟ignorants et gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. 

Seulement, il faudrait lire mes romans, les comprendre, voir nettement leur ensemble, avant 
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de porter les jugements tout faits, grotesques et odieux, qui circulent sur ma personne et sur 

mes oeuvres”
50

. 

 

O objetivo de Zola com o romance Le Ventre de Paris não é, essencialmente, o de relembrar 

os acontecimentos políticos que circundam o Golpe de Estado de dezembro de 1851. Sua 

intenção é expor a vida nos cortiços e em todo o ambiente urbano que caracterizava Paris na 

segunda metade do século XIX. Para conseguir um retrato mais preciso dessa sociedade, Zola 

mostrava tanto “os fedores da rua, a escada sórdida. o quarto exíguo onde dormem 

amontoados os pais e as filhas, os irmãos e as irmãs”, assim como “o trabalho esmagador 

que assemelha o homem à besta, o salário insuficiente que desencoraja e leva a buscar o 

esquecimento [e que] acabam por encher os cabarés e as casas de tolerância.”
51

 

 

Essa história social que estrutura a narrativa de Zola é composta num tom moralizador. Ele 

visa influenciar pessoas, escandalizar a sociedade para mudar costumes que estariam 

pervertendo o desenvolvimento das crianças e minando a produtividade dos adultos.  Embora 

a intenção do escritor seja a de estabelecer um pacto com a ciência e com a verdade, sua 

narrativa mostra sempre desconforto contra a decadência que supostamente fazia parte da 

sociedade e que deveria ser combatida de forma a dar outro rumo ao desenvolvimento da 

França. Assim, apesar de todo o enorme esforço que Zola empreendeu na sua coleção de 

documentos materiais e registros diretos relacionados aos modos de vida da sociedade francesa, 

a forma escrita que vem a público nada tem de uma história científica. É muito mais uma 

história de costumes, carregada da intencionalidade ficcional característica da literatura. 

 

Zola pretende expor a vida de pessoas comuns para compor um retrato multifacetado do 

tecido social francês: algo que fosse visto como “une maison de verre laissant voir les idées à 

l‟interieur [...], les documents humains donnés dans leur nudité sévère”
52

. Tal ambição, 

porém, que parece se investir de um olhar clínico, como se Zola quisesse se comparar aos 

médicos naturalistas com os quais se correspondia, quando se coloca frente à descrição de 

costumes sociais termina por se revestir de um tom moralista, como revela um esboço que 

prepara a redação de um dos volumes da saga dos Rougon-Macquart: 
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“Le roman doit être ceci: montrer le milieu peuple et expliquer par ce milieu les moeurs 

peuple; comme quoi, à Paris, la soûlerie, la débandade de la famille, les coups, l‟acceptation 

de toutes les hontes et des toutes les misères viennent des conditions mêmes de l‟existence 

ouvrière, des travaux durs, des promiscuités, des laisser-aller, etc. En un mot, un tableau très 

exact de la vie du peuple avec ses ordures, sa vie lâchée, son langage grossier, et ce tableau 

ayant comme dessous Ŕ sans thèse cependant Ŕ le sol particulier dans lequel poussent toutes 

ces choses. Ne pas flatter l‟ouvrier et ne pas le noircir. Une réalité absolument exacte. Au 

bout, la morale, se dégageant elle-même. Un bon ouvrier fera l‟opposition; ou plutôt non, ne 

pas tomber dans le manuel. Un effroyable tableau qui portera sa morale en soi”
53

. 

 

Ao perscrutar a vida privada dos operários, Zola salienta os vícios e os sintomas de decadência 

moral, além de buscar justificativas na ciência e nos estudos hereditários para comprovar de 

forma determinista suas hipóteses. No entanto, como se nota no esboço transcrito acima, ele 

se mostra relutante sobre a forma através da qual ele tornaria claras suas escolhas morais aos 

leitores. Essas dúvidas acompanham a vida do escritor, mas no conjunto de sua obra elas se 

fazem menos evidentes. A intenção de Zola em construir um documento histórico-social da 

França sob o Segundo Império cede lugar à ficção, com todos os ingredientes tradicionais. 

Plena de maniqueísmo, a obra de Zola mostra menos potencial que a de Machado de Assis 

para dar conta do desafio de apresentar a alma humana com todas as suas contradições. 

 

Os limites para atingir uma maior complexidade na definição das características individuais 

dos personagens são o resultado da opção de Zola por criar sua obra a partir de uma só 

família. Para dar sentido a essa fauna que deveria, de fato, representar a sociedade francesa, o 

escritor explica os dramas individuais através de um naturalismo construído com bases 

pseudo-científicas. Os elos que Zola estabelece entre cada um dos seus personagens com seus 

respectivos familiares limitam a liberdade que o escritor poderia ter a fim de expressar a 

mobilidade social mais frouxa que caracteriza a sociedade moderna ocidental. Ao dar lugar às 

explicações de fundo hereditário, Zola se deixa levar por uma lógica determinista, que mascara 

a complexidade histórica do momento escolhido para dar nascimento à série de personagens 

que povoam a saga dos Rougon-Macquart. 

 

                                                 
53

ZOLA, Émile.  Ébauche de L‟Assommoir. Manuscritos da Biblioteca Nacional de França, NAF 10.271, p. 

158. 



 

51 

 

 

2.4. Os diferentes “realismos” de Zola e de Machado e suas conexões com o discurso 

social 

 

Uma afirmação de Claude Duchet – que define o texto literário como “ radicalement 

perméable au discours social”54 – revela a fonte que alimenta o tipo de realismo ao qual se 

filiam tanto Zola, como Machado de Assis.  Como se sabe, Claude Duchet foi um dos 

fundadores da Sociocrítica55, disciplina da Teoria Literária definida a partir de dois eixos, 

segundo Marc Angenot. De um lado, quando se quer direcionar um olhar sociocrítico para 

uma determinada obra, deve-se levar em conta o fato de que as condições de lisibilidade não 

emanam diretamente do texto. Por outro lado, a sociocrítica se propõe também a “mettre en 

valeur ce qui fait la particularité du texte comme tel, [de] faire voir les procédures de 

transformation du discours en texte)”56.  

 

É nessa dinâmica de análise que se define a aproximação entre as obras de Zola e de Machado 

de Assis. Mesmo levando em conta o que dizem muitos críticos sobre a contextualização dos 

dois escritores no ambiente literário realista do século XIX, é importante reforçar que nenhum 

deles jamais procurou um ajuste perfeito e direto entre a realidade que os circundava e o que 

escreviam sobre ela, em seus romances. Ambos trataram de ressignificar o real, através de 

narrativas onde “le texte peut certes reconduire du doxique, de l‟acceptable, des préconstruits, 

mais il peut aussi transgresser, déplacer, confronter ironiquement, excéder l‟acceptabilité 

établie”57. 

 

Para os propósitos desta tese, tal discussão pode ajudar a compreender, através das obras de 

Zola e de Machado de Assis, a maneira como intelectuais legitimam ou re-elaboram os 

debates diversos que visavam importar da ciência os conceitos para entender a evolução do 

indívíduo em sociedade. Defendo, neste trabalho, a exeqüibilidade desse exercício, desde que 

se tome como ponto de partida a idéia de que a relação entre literatura e realidade é fruto do 

“travail de la littérature comme pratique qui vient reconduire et reproduire, désarticuler et 
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recomposer”58
. Ou seja, desde que se entenda que a literatura se engata com a realidade para 

dizer o que ainda não foi dito ou para revelar o discurso social de uma maneira diferente. 

 

Citando mais uma vez Angenot, reforço aqui a hipótese de que a literatura “n‟est justement pas 

seule dans un coin, ni „hors du siècle‟, qu‟il s‟agisse de  roman réaliste ou moderniste, ou de 

poésie cubiste ou surréaliste: elle est ce discours qui, présent dans le monde, vient prendre la 

parole et travailler avec „les mots de la tribu‟, après que tous les autres discours aient dit ce 

qu‟ils avaient à dire, et notamment les discours de certitude et d‟identité; elle est ce qui 

semble avoir mandat de les écouter, d‟en répercuter l‟écho et de les interroger en les 

confrontant ”59.    

 

O texto literário nada mais faz do que expor com menos barreiras a cacofonia discursiva e a 

multiplicidade de saberes que convivem no discurso social. Na narrativa realista, mesmo entre 

aqueles escritores que se inspiravam numa visão pretensamente coerente da realidade, é 

possível ter acesso a uma multiplicidade de sentidos que afasta qualquer idéia de univocidade. 

Isso se explica pelas particularidades do ato de escrever, pois a escritura traz em si mesma 

uma subjetividade e seu encontro com a polifonia de sentidos presente no discurso social 

acrescenta ainda mais subjetividade à narrativa literária. A fusão desses sentidos resulta 

sempre numa “histoire pleine de bruits et de fureur”60, onde o leitor pode se deparar com o 

não-dito, o nonsense ou o estranhamento.  

 

A hipótese de Marc Angenot é a de que a literatura, mesmo quando ela se arma de um aparato 

positivista, como em Zola, nunca oferece um sentido irrefutável ao real. Esta não é a missão 

da literatura e os escritores que tentaram seguir um esquema unívoco de narrativa fizeram 

outra coisa que não literatura. Recorreram, talvez, aos códigos e linguagem literários para 

defender doutrinas, ou apenas para exprimir de maneira utilitária um estilo agradável de 

escritura. Mesmo Zola, que tinha a intenção de elaborar o que ele chamou de “Romance 

experimental” a fim de reproduzir a dinâmica social numa narrativa literária, sempre 

explicitou as contradições entre os vários discursos com os quais dialogava, tendo se servido 

dessas antinomias ideológicas para escrever seus romances. 
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Machado de Assis, do seu lado, nem mesmo busca imprimir em sua obra uma coerência 

sistêmica. Lançando um certo tom de suspeita com respeito a qualquer teoria totalizante, ele 

utiliza, muitas vezes, um tom cético. Esse ceticismo, também presente no contexto filosófico 

do século XIX, refere-se sobretudo aos limites da linguagem para descrever a realidade, como 

afirma Angenot: “la littérature moderne Ŕ sur une longue durée déjà, depuis le milieu du 

XIXe siècle au moins Ŕ se reconnaîtrait dans un mandat, il y aurait une quasi-idéologie 

propre à la pratique littéraire mais elle tiendrait alors d‟un scepticisme cognitif radical Ŕ de 

quelque façon qu‟on le prenne et sans doute le terme „scepticisme‟ peut déplaire Ŕ, 

scepticisme  quant à la capacité des langages sociaux et de son propre travail langagier à 

connaître positivement et à se faire entendre, scepticisme quant à la possibilité pour le „réel‟, 

le monde, l‟histoire, d‟être connus de quelque manière irréfutable que ce soit ”61. No entanto, 

mesmo se  Machado de Assis não faz uma escolha por uma narrativa enquanto reflexo do real, 

há, na sua obra, o desejo de “retratar a natureza e o desenvolvimento da sociedade em que 

vivia. Como as de Balzac, Dickens, Zola ou Pérez Galdós (autores, por outro lado, bem 

diferentes dele) suas intenções fundamentais foram nesse sentido realistas”62. 

 

O projeto de compor um retrato da sociedade de sua época, que encontramos tanto em 

Machado quanto em Zola, desenvolve-se de maneiras distintas nas obras dos dois escritores. 

Se Zola possui, desde o início da composição de sua saga, a intenção de descrever a realidade 

na sua multiplicidade de sentidos e de detalhes, Machado de Assis, por sua vez, opera uma 

seleção de elementos históricos e sociais que terão uma função alegórica em sua obra.  

 

Parto do princípio de que, sobretudo na literatura do século XIX, os personagens do romance 

funcionam como suporte de um conjunto de símbolos semânticos internos e externos à 

narrativa. Torna-se necessário, então, discutir se e em que medida Zola e Machado submetem 

seus respectivos personagens aos limites de um projeto realista ou se eles, ao contrário, 

postularam desde sua época um enquadramento moderno do personagem, fazendo deste um 

“carrossel de projeções”, para empregar um termo de Philippe Hamon63. Trata-se de analisar a 

importância da obra de Machado de Assis no Brasil e de Zola na França, como elementos de 

transição, ou mesmo como representantes de um marco na história do romance, momento este 
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que reúne, de um lado, uma estética de expressão e de representação e, de outro, uma estética 

que representa, segundo Hamon, “l‟ère du soupçon et du bricolage textuel”64.  

 

Philippe Hamon afirma que a obra de Zola tem por intenção “descrever de maneira exaustiva 

o real” (“décrire exhaustivement le réel”). Ainda que, como já foi dito antes, a experiência de 

Zola tenha características científicas e historiográficas, seu texto apresenta também um outro 

aspecto, subliminar, um estilo que tende a decifrar o real. Existe em Zola, como em Flaubert, 

nos irmãos Goncourt ou em Michelet, a intenção de recuperar “objetos perdidos do saber” 

através de descrições detalhadas sobre os múltiplos aspectos da sociedade de sua época. 

Talvez seja esse o elemento que justifique a inclusão de longas descrições referentes a diversas 

profissões, campos do conhecimento, elementos da paisagem natural, entre outras. É o caso, 

por exemplo, no que se refere às atividades produtivas, das longas descrições sobre a venda de 

embutidos ou defumados, que se encontram no romance Le Ventre de Paris. Há outros 

exemplos que mostram um interesse de Zola em se apropriar de certos domínios do 

conhecimento, incluindo alguns assuntos em relação aos quais o escritor dedicava um certo 

desprezo, como ocorre com a religião católica, nos romances La Faute de l‟abbé Mouret e em 

Le Rêve. Nesse último, o escritor empreende uma vasta pesquisa sobre a vida dos santos e, 

baseando-se, sobretudo, na obra de Jacques de Voragine La Légende Dorée, o escritor recorre, 

em seu romance, a longas descrições que têm por objetivo relacionar a psicologia de certos 

personagens com a educação extremamente religiosa que teriam recebido na infância. 

 

Para Philippe Hamon, essas longas descrições têm por propósito, na maior parte dos casos, 

dar vida aos personagens. Para justificar sua hipótese, Hamon retoma um esquema explicativo 

de Roland Barthes, que define dois níveis à compreensão da narrativa: um nível horizontal, 

segundo o qual as informações são decompostas, articuladas e ordenadas a partir de relações 

de semelhança ou de diferença, de contigüidade ou de afastamento, de clausura ou de 

autonomia. Assim define Hamon esse nível: “Décrire c'est donc d'abord mettre en ordre, 

ranger, classer, délimiter, étiqueter, réduire un foisonnement amorphe à l'aide d'un certain 

nombre de „tiroirs‟, à l'aide d'un certain nombre de modèles et de grilles qui sont proposés 

par la culture de l'époque, et qui rendront ce réel intelligible”65. O outro nível, chamado de 

vertical, coloca a narrativa em contato com uma intenção decodificadora da realidade, isto é, 

“la volonté d'aller sous le réel, derrière le réel, d'arracher une vérité derrière des masques ou 
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apparences trompeuses”66. Essa estética do desvendamento corresponde, de uma certa 

maneira, ao interesse de Zola pela psicologia, ao seu desejo de desmontar a máquina humana 

e de penetrar os mecanismos psíquicos inconscientes.  

 

Existe, de fato, na obra de Zola, uma combinação entre dois universos distintos que remontam 

a duas grandes linhas do conhecimento do século XIX. De um lado, Zola se interessa pelos 

métodos e perspectivas científicas utilizados para classificar, separar, ordenar os elementos do 

conhecimento de uma maneira racional e objetiva. Por outro lado, o escritor se volta às 

recentes descobertas da psicologia sobre o inconsciente humano e tenta extrair desses debates 

alguns dos traços comportamentais dos seus personagens. Como exemplo dessa segunda 

tendência, Hamon cita o livro La Bête Humaine, que deveria originalmente intitular-se “O 

inconsciente”67. 

 

No “projeto realista” de Zola, encontram-se alguns princípios colocados em destaque por 

Auerbach para caracterizar uma narrativa definida em sua essência como realista. Seguindo 

essa lógica, Zola, ao contrário de Machado de Assis, privilegia um estilo sério, que evita a 

ironia. Outros aspectos identificados por Auerbach nos seus estudos do realismo europeu são: 

a mistura de vários tipos de registros do real e a opção de não excluir dos romances qualquer 

classe social ou mesmo qualquer território do tecido social e qualquer categoria profissional. 

Submete-se também a narrativa ao procedimento da hipóstase, que, no contexto realista, 

significa a operacionalização de várias técnicas narrativas, cuja missão é dar lisibilidade e 

coerência ao texto. Essa coesão lógico-semântica interna à narrativa transparece através de 

repetições, enunciações, explicações e referências, e tudo o que possa ligar a intriga e os 

personagens ao curso geral da história factual da sociedade da época. 

 

Segundo Hamon, há outras características importantes na intenção de Zola de fazer da 

realidade o material de sua escritura, que são as seguintes: 

 

1. Uma vontade de descrever o real de forma exaustiva (o que obrigaria o escritor a fazer uso 

freqüente de um estilo descritivo.) A realidade, nesse contexto, define-se como tudo aquilo 

oriundo do meio que influencia o indivíduo.  
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2. Uma intenção didática de transmitir um certo conjunto de informações (um certo saber) 

objetivo, verdadeiro, verificável, autentificado e garantido. Ao leitor, essa certeza é reafirmada 

através de comentários implícitos ou explícitos, destinados a garantir a veracidade do saber 

discorrido no texto. 

3. A confiança que se deposita num método de criação caracterizado por protocolos 

cuidadosamente desenhados, os quais se aproximam de procedimentos metodológicos 

pertencentes a outros campos do conhecimento, tais como a medicina, a química, a 

antropologia, entre outros. 

4. Uma concepção, quase sempre implícita, da língua como nomenclatura (para cada coisa 

uma palavra) e da escritura como pura transparência do real que ela deseja nomear. 

 

A partir dessas referências, Hamon demonstra que Zola incorpora um desejo de realismo, de 

lógica, de classificação e de ordem. Mas haveria também uma outra intenção no projeto de 

sistema narrativo de Zola, ligado a uma vontade decifradora que se pode muitas vezes associar 

às metáforas de desnudamento que o escritor emprega na sua narrativa. Nesses momentos, 

Zola se abre ao nível inconsciente do indivíduo e sai assim do domínio da mimesis clássica 

para entrar no domínio da semiótica, como afirma Hamon: “Cela se manifeste chez l‟auteur 

réaliste qu‟est Zola par ce qu‟on pourrait appeler le „complexe d‟Asmodée‟: dévoiler, 

découvrir, démonter, déchiffrer, révéler, lever les voiles, percer à jour, aller au fond, étudier 

les coulisses, mettre en lumière, ouvrir les alcôves, révéler les mécanismes secrets, etc, sont 

des métaphores qui reviennent avec une extraordinaire fréquence dans le texte zolien”68.  

 

Ainda seguindo a análise de Hamon, percebe-se, então, que quase todo personagem zoliano se 

define a partir de uma dupla tendência, relativa a dois "modos de explicação”: "d‟une part un 

déchiffrage (de „sens‟), d‟autre part un défrichage (de champs à décrire); d‟une part le 

démontage des „ machines‟ sociales et psychiques, l‟explication qui mène à une plus grande 

compréhension, la quête d‟une vérité cachée (qui ne peut être qu‟unique, globale, 

synthétique, relevant d‟une herméneutique du réel); d‟autre part le parcours systématique 

d‟une totalité, d‟un espace différencié, à l‟aide d‟un dépliement (ex-plicare) de grilles et de 

réseaux thématiques particuliers destinés à „couvrir‟ et à balayer l‟ensemble du réel.”69.  
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Encontramos essa dupla tendência em alguns dos personagens de Zola, que, mesmo enquanto 

representantes de uma determinada classe sócio-econômica, assumem o papel de transitar por 

grupos sociais diferentes. Esse é, com efeito, o papel do Doutor Pascal70 na saga dos Rougon-

Macquart,  qual, segundo Michel Serres, assume o “ poste théorique”  da obra, sendo aquele 

que “restitue par ses commentaires une lisibilité globale à la série des vingt volumes, celui 

dont le savoir a pour point d‟application des textes plus que des choses”71. Zola investe esse 

personagem da missão científica atribuída pelo escritor à literatura, ou seja, ao trabalho 

“experimental” que o romance moderno deveria assumir para marcar seu lugar na história da 

literatura. De fato, nos seus escritos sobre o romance experimental, Zola postula uma dupla 

função de escritor: a de ser ao mesmo tempo um observador e um experimentador, ou criador: 

“L‟observateur chez lui (ele mesmo, no caso) donne les faits tels qu‟ il les a observés, pose le 

point de départ, établi le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se 

développer les phénomènes. Puis l‟expérimentateur paraît et institue l‟expérience, je veux 

dire fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour montrer que la 

succession des faits y sera telle que l‟exige le déterminisme des phénomènes mis à l‟étude”72.   

 

Segundo Hamon, Zola imagina toda uma população de personagens que aparecem ao longo 

de vários romances, a fim de compor um conjunto capaz de gerar a coerência interna à saga 

dos Rougon-Macquart. Esses personagens ali estão para dizer alguma coisa, “à travers leurs 

souvenirs, leurs rappels, leurs prédictions, l‟exposé de leurs motivations, etc”
73

. Ao contrário 

de Balzac, Zola não dá espaço privilegiado a personagens enigmáticos, pois, ainda segundo 

Hamon: “Le personnage zolien, posons-le ici tout de suite, sera un personnage lisible et 

délégué à la lisibilité : lui-même, d‟une part, sera un personnage entièrement élucidé (par les 

autres personnages, par certaines procédures narratives particulières), par lui, d‟autre part, 

par son savoir, par ses actions, ses paroles, ses regards, il élucidera tout ce qui l‟entoure, y 

compris les autres personnages”74.  

 

No seu contexto social, a contribuição de Zola é inovadora e mesmo, numa certa medida, 

revolucionária. De fato, enquanto observador de uma sociedade sacudida pelos acontecimentos 

fundadores da República, Zola compõe um retrato heterogêneo e complexo das relações entre 
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os diversos grupos que formam o tecido social da França do século XIX. Segundo Auerbarch, 

ele é o primeiro escritor francês a oferecer um lugar protagônico aos representantes do povo. 

Além disso, ele faz essa opção se mantendo fiel à missão à qual se fixou, de descrever 

exaustivamente a realidade das pessoas que compõem a sociedade francesa em seus múltiplos 

aspectos. É desejo de Zola, como afirma Auerbach, “abranger toda a vida do seu tempo (o 

Segundo Império): o povo de Paris, os camponeses, o teatro, as grandes lojas, a bolsa, e 

muitas coisas mais. Em todos os campos, Zola se tornou um especialista, em toda parte 

penetrou na estrutura social e na técnica. Nos Rougon-Macquart há uma soma inimaginável 

de inteligência e de trabalho”75. Em seu esforço de descrever o encontro entre os meios 

operário e burguês, Zola se debruça sobre os diversos campos profissionais do povo e da elite. 

Em seus cadernos de anotação, encontra-se uma abundância de comentários sobre, por 

exemplo, o cotidiano das lavadeiras e dos mineradores, do lado popular; ou, no universo 

burguês, sobre o movimento das lojas de roupas femininas.  

 

Mas a narrativa de Zola não traz apenas uma descrição jornalística desses acontecimentos 

corriqueiros que compunham o cotidiano da sociedade francesa do século XIX. Os fatos são 

apresentados ao leitor através de quadros interpretativos bem específicos. Parâmetros 

considerados „científicos‟ por Zola transparecem em toda a série dos Rougon-Macquart e 

circunscrevem um espaço de análise que permite ao escritor contar a saga da família. O 

conjunto dos romances dialoga com referências teóricas que misturam as leis evolucionistas 

sobre a hereditariedade às idéias sobre a influência do meio social nos indivíduos, o que 

remete a um debate fortemente presente no contexto intelectual do século XIX e que será 

debatido no próximo capítulo. 

  

Como já foi dito, Machado de Assis se refere a acontecimentos históricos ocorridos no século 

XIX, no Brasil, empregando elementos bem diferentes dos de Zola. Em primeiro lugar, 

Machado se mostra reticente quanto à utilização de experimentações científicas ou de 

narrativas jornalísticas na produção do texto literário. Seus escritos críticos sobre esse tema 

colocam-no, às vezes, em oposição aos defensores do naturalismo tanto no Brasil quanto na 

Europa. Em 1878, ele publica um artigo que se tornará célebre por seu tom polêmico e 

também por criticar abertamente duas obras do já famoso escritor português Eça de Queiroz. 

O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio são os dois romances que viraram, nesse 
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contexto de embate intelectual, os alvos de Machado de Assis. No artigo citado76, o escritor se 

opõe ao realismo enquanto estilo literário, sem, no entanto, negar a importância de fazer da 

literatura um espaço de discussão e de interpretação do seu contexto social. Machado é, 

porém, contrário a toda reprodução direta ou fotográfica da realidade. De maneira fina e 

diplomática, ele condena o tipo de escritor realista exemplificado por Eça de Queiroz, o qual, 

nos seus romances, faz o inventário de mínimos detalhes através de longas descrições fiéis à 

realidade cotidiana, produzindo, assim, um relato que, ao fim, arrisca entediar o leitor.  

 

Diferentemente de Zola, Machado não emprega longas descrições para traçar o retrato de sua 

época. O leitor atento pode certamente encontrar no conjunto da obra de Machado de Assis 

uma multiplicidade de referências aos discursos e práticas sociais que compõem a realidade 

política e cultural do Brasil no século XIX. Porém, a linguagem utilizada pelo escritor traz 

quase sempre um tom alegórico e os personagens desfilam num teatro de intrigas de 

contornos claramente privados ou domésticos. É observando de perto certas características 

desses personagens e levando em consideração a ironia que os acompanha que o leitor se 

depara com uma outra intenção de Machado: a de construir uma crítica sobre as estruturas de 

dominação vigentes na história do Brasil.  

 

Ao escolher um viés ancorado no universo do privado, Machado de Assis constrói, como já foi 

dito antes, o que John Gledson77 chamou de “um realismo enganador”. Existe, na narrativa de 

Machado de Assis, uma intenção evidente de incitar o leitor a explorar os dilemas internos aos 

meios familiar e doméstico comuns aos centros urbanos brasileiros do século XIX. Por outro 

lado, ao desnudar esse lado pessoal e doméstico, o escritor desvela os antagonismos sociais do 

país, seguindo uma estratégia de elaboração de personagens alegóricos que representariam as 

classes sociais e os grupos políticos em permanente estado de conflito. 

 

O realismo de Machado de Assis não se veste de detalhes descritivos referentes à tessitura 

sócio-econômica do Brasil no século XIX. Ao contrário de Zola, sua narrativa não oferece ao 

leitor uma diversidade de elementos que objetivem revelar o cotidiano dos grupos sociais e os 

movimentos de transformação do meio urbano, por exemplo. Ainda que o Brasil tenha vivido 

a multiplicação de cortiços e a expulsão das classes populares das áreas urbanas mais 
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valorizadas (a exemplo do que aconteceu com a França na mesma época, ou seja, as expulsões 

provocadas pelos empreendimentos urbanos dirigidos por Haussmann em Paris), Machado de 

Assis não fez desses acontecimentos um material de inspiração. O lugar público é quase 

ausente nas intrigas de Machado. Os acontecimentos mais importantes têm lugar no círculo 

privado das propriedades burguesas, onde sempre ocorre o encontro das diversas classes 

sociais, visto que a elite brasileira mantém vínculos estreitos com seus agregados. Em uma 

proporção menor, Machado situa a intriga também nas casas das pessoas pobres ou de poucas 

posses, ou, ainda mais raramente, no ambiente doméstico dos escravos. 

 

Dessa forma, adotando uma linguagem quase “teatral”, Machado de Assis aborda, assim como 

Zola, os conflitos reais que definem os pontos de encontro e de conflito que fundam as 

relações entre as diferentes classes sociais no Brasil da sua época. Porém, ao contrário de Zola, 

que freqüentemente escolhe protagonizar suas intrigas com personagens oriundos de setores 

economicamente desfavorecidos, Machado de Assis tem uma preferência por representantes 

da elite. Entre os personagens de Machado, encontram-se homens cultos que passaram sua 

vida na Europa, ou mulheres casadas que sutilmente questionam alguns dos códigos de 

dominação vigentes. A ironia e a sutileza são, de fato, as armas usadas por Machado para fazer 

desses personagens figuras anti-heróicas que na intriga quase sempre se movimentam de 

maneira ilusionista, tornando-se capazes de enganar o leitor com suas ambigüidades. Trata-se 

de uma artimanha encontrada pelo escritor que se expressa através de narradores dos quais o 

leitor está sempre duvidando. Brás Cubas, por exemplo, é um ilustre representante das classes 

proprietárias que, apesar de sua posição social, passa a vida em estado de tédio e sem 

conseguir realizar quaisquer de suas ambições. Como narrador, Brás Cubas evoca com 

freqüência o vazio de sua existência. No início da narrativa, ele anuncia que sua condição de 

morto o permite contar sua história sem causar danos às relações que estabeleceu com pessoas 

dos mais diversos contextos. Dito de outra forma, o além é um local privilegiado para que a 

história de Brás Cubas possa ser contada e o fato do narrador estar morto é em si a coisa mais 

singular de toda a narrativa, segundo o protagonista. Que interesse poderia despertar um 

homem sem atributos ou qualidades, de moral duvidosa, que fracassou em todos os domínios 

da existência? Ao fim da narrativa, Brás Cubas reforça ainda mais sua condição de inutilidade, 

ao afirmar que o fato de não ter tido filhos livra a humanidade de um legado tão desprezível. 

  

Mas a vida privada de Brás ocupa, na verdade, um lugar secundário na narrativa alegórica de 

Machado de Assis. O propósito do escritor, segundo vários estudos recentes, é o de colocar 
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em questão os valores e práticas sociais da elite brasileira vigentes em sua época78. Machado 

deliberadamente faz com que seu personagem se vista com as máscaras da burguesia 

brasileira. Brás Cubas, um burguês letrado, está na posição social adequada para decifrar as 

contradições inerentes ao contexto social brasileiro do século XIX. Em passagens diversas da 

narrativa, o discurso de Brás Cubas é o de quem conhece as bases dos antagonismos sociais e 

que pode apresentá-las de maneira lúcida e distante, protegido por sua própria condição de 

morto. Mas esse discurso é também carregado de ambigüidades, deixando a impressão de que 

o escritor obnubila propositalmente o leitor. Talvez a intenção de Machado, ao optar por um 

personagem colocado freqüentemente em suspeição, seja o de retratar um tipo político 

dominante no contexto brasileiro, e que ainda hoje se mantém. Um “homem público” que, 

apesar de compreender os fatores que impedem o Brasil de se igualar às nações ditas  

“modernas” ou “civilizadas”, prefere revestir seu discurso de uma retórica neutra e ambígua, 

evitando, assim, ameaçar a ordem social estabelecida. Mesmo alguns abolicionistas 

contemporâneos a Machado, que se opunham claramente ao tráfico de escravos, têm 

dificuldade, num contexto como esse, de expor publicamente suas idéias.  

 

Tal processo de travestimento do discurso foi resultado de uma adaptação, pelos políticos e 

intelectuais brasileiros, de um certo conjunto de idéias liberais importado da Europa. Segundo 

o crítico literário Roberto Schwarz em sua importante interpretação do romance Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, a ideologia do liberalismo americano e europeu serviu de inspiração 

aos políticos brasileiros que, no século XIX, defendiam a construção de uma nação 

independente de Portugal. Essa elite política mais esclarecida investe seus esforços na criação 

das bases de uma república, de uma nação fundada na ideologia liberal.  

 

Mas esses esforços são carregados de hesitação, pois, examinando de perto os fatos históricos 

que culminaram na independência do Brasil e anos depois na Proclamação da República, 

percebe-se na elite política um forte apego à tradição e uma enorme dificuldade em seguir na 

íntegra o modelo liberal. Desde os primeiros movimentos separatistas, essa elite brasileira se 

divide entre um discurso destinado a criar uma imagem progressista do país para os 

estrangeiros e uma outra visão interna, que se dirige aos proprietários locais e que tem por 

objetivo tranqüilizá-los quanto à manutenção de seus privilégios. Em conseqüência dessa 
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ambigüidade, ainda que as negociações internacionais sobre o destino da nação levem uma 

certa parte dessa elite a se engajar nas campanhas pela abolição da escravatura, os limites dos 

acordos com os proprietários de escravos provocam recuos sucessivos que terminam por 

atrasar em décadas o fim da escravidão no país.  

 

Em Zola, a referência a fatos históricos, a obras de arte, ou mesmo a personagens ficcionais, 

estabelece um “efeito de real” no texto literário, que ancora a narrativa e o personagem na 

atualidade. Em certas passagens da obra do escritor francês, a associação da narrativa a fatos 

históricos e a outras referências da realidade pode representar uma “operação de classificação”, 

ou “opérateur de classement”, como define Hamon: “C‟est là une façon indirecte mais efficace 

de dépeindre le personnage, de le „classer‟ par rapport aux autres dans un espace culturel et 

social qui lui soit propre, de proposer le dictionnaire des idées reçues d‟un personnage ou 

d‟une classe sociale”79.  

 

Uma outra maneira empregada por Zola para territorializar seus personagens é através da 

descrição de certos domínios do saber, ou de atividades profissionais específicas, ou ainda de 

interesses individuais de algum personagem que descrevem características particulares à 

cultura material francesa. No romance Le Rêve , Zola descreve, por exemplo, o interesse da 

personagem Angélique pelos santos e, ao mesmo tempo, tece explicações sobre os estados 

mentais da personagem que a fazem ter acesso a um mundo fantástico, ao fanatismo e a 

comportamentos desmesurados. Dessa forma, estabelece-se um “itinéraire psychologique qui 

permet à Zola de „poser‟ exactement son personnage dans un champ culturel ou intellectuel 

donné, mais évolutif et orienté”80.  

 

Mas nem sempre esse movimento se faz de forma evolutiva. Ainda que se note uma 

predominância, na obra de Zola, de personagens femininos que passam de um estado de 

natureza a uma situação de acesso à cultura, outros não conseguem se desvencilhar de instintos 

primários e de origens familiares que impedem uma mudança na sua condição de existência. 

No que se relaciona ao tema da infância, alguns personagens nunca conseguem abandonar um 

certo estado ou tempo mítico e arcaico ou comportamentos infantis que limitam a evolução 

existencial. É o caso de Angélique, que, como diz Hamon,  embora tenha tido acesso à cultura 

e adquirido uma “éducation faîte à base de consommation de textes, de lectures, et notamment 
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de La légende dorée, n‟ira jamais au-delà, et restera „fixée‟ dans le temps archaïque, 

achronique, de la légende”81.  

 

Segundo Hamon, uma das consequências da introdução de personagens legendários, históricos 

ou ficcionais na obra de Zola é a polifonia, ou seja, “l‟allusion a bien la vertu et la fonction 

d‟une mise en parallèle (une histoire que l‟on est en train de lire sur une histoire que l‟on a 

déjà lue): le personnage acquiert donc par là une dimension polyphonique, qui résulte de cet 

embrayage l‟un sur l‟autre de deux canevas narratifs”82.  

 

“Ainsi l‟histoire d‟un personnage présent et agissant dans la fiction est perpétuellement 

accompagnée, sous-tendue, programmée, de tout un réseau „d‟histoires‟, de personnages, 

nommés ou anonymes , morts ou vivants, „absents‟ ou présents, actualisés ou virtuels, pourvus 

ou dépourvus d‟histoire, objets d‟une „mise en abyme‟  ponctuelle et unique ou de citations 

récurrentes et explicitées, Zola jouant sur plusieurs paramètres pour varier son procédé: 

personnages de l‟Histoire réelle et/ou de l‟Histoire fictive, citation et/ou action du personnage, 

Histoire officielle et/ou Histoire de création personnelle, même histoire et/ou autre histoire, 

passé et/ou contemporanéité, etc”83. 

 

Ao escrever a saga dos Rougon-Macquart, Zola deseja, segundo o que disse o próprio escritor, 

contar a história de uma família, ou o “épanouissement de cette famille dans le monde 

moderne, dans toutes les classes”84. Como universo referencial, Zola elenca as teorias sobre 

hereditariedade e as influências das origens raciais e étnicas em voga desde a primeira metade 

do século XIX, na Europa85. Dessa forma, sua narrativa privilegia a articulação de um sistema 

de causa e efeito que objetiva comprovar o poder da “fatalidade do sangue”, para usar uma 

expressão criada pelo escritor. Mas Zola também tem o cuidado em delimitar o contexto no 

qual a história dessa família acontece. Seria o contexto histórico e social da França pós-

revolucionária, quando todos os valores políticos e culturais são colocados à prova num 

processo onde os conflitos entre as classes sociais desempenham um papel muito importante. 

O próprio Zola confirma esse viés de sua narrativa, como mostra o texto abaixo: 
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“La caractéristique du mouvement moderne est la bousculade de toutes les ambitions, l‟élan 

démocratique, l‟avènement de toutes les classes (de là la familiarité des pères et des fils, le 

mélange et le côtoiement de tous les individus). Mon roman eût été impossible avant 89. Je le 

base donc sur une vérité du temps: la bousculade des ambitions et des appétits. J‟étudie les 

ambitions et les appétits d‟une famille lancée à travers le monde moderne, faisant des efforts 

surhumains, n‟arrivant pas à cause de sa propre nature et des influences, touchant au succès 

pour retomber, finissant par produire de véritables monstruosités morales (le prêtre, le 

meurtrier, l‟artiste). Le moment est trouble. C‟est le trouble du moment que je peins ”86. 

 

É certo que  Zola foi um leitor atento do Traité sur l‟hérédité de Prosper Lucas e das obras do 

médico higienista Claude Bernard, como se pode constatar na consulta a suas notas sobre a 

saga dos Rougon-Macquart.87. Porém, o rigor científico e a observação imparcial que o 

escritor admirava tanto nesses homens de ciência não se fazem presentes em sua obra literária.  

Zola recorre com muito mais freqüência à imaginação para definir as relações hereditárias 

entre os vários personagens, deixando em aberto ou mesmo cometendo equívocos  na maneira 

de fazer funcionar o sistema de influências sanguíneas que idealiza para compor a família 

Rougon-Macquart. Outro dado importante é que alguns personagens se desenvolvem numa 

direção que nega totalmente seu capital hereditário, o que talvez mostre uma simpatia de Zola 

pelas discussões acerca da liberdade individual. Uma outra explicação para os desvios que o 

escritor constrói em sua obra, afastando-a das determinações da ciência, é a insistente 

observação que Zola faz do fluxo de vida cotidiana, procedimento que contribui para a 

ampliação das perspectivas de interpretação dos comportamentos sociais. Ao freqüentar os 

espaços de convivência de diversas classes sociais, Zola acrescenta farto material de análise 

social às teorias hereditárias do doutor Lucas. Mas é certamente a combinação entre ciência e 

observação jornalística que domina o tipo de naturalismo de Zola, cuja maior expressão é a 

obra denominada pelo escritor como L‟histoire naturelle d‟une famille sous le second Empire, 

definida da seguinte forma por Henri Mitterand:  

 

“l‟histoire, le regard sur le quotidien, l‟intuition psychologique, le travail de l‟inconscient, le 

sens de l‟image, donneront chair à ce tournoiement de configurations, qui, pour le moment, 
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l‟étourdit et l‟amuse; et aussi parce qu‟il lui faudra bien revenir de l‟infini au fini: dix, puis 

vingt romans”88.  

 

O diálogo entre fatos históricos e discurso científico, embora se evidencie com mais 

freqüência em Zola, ocorre também na obra de Machado de Assis. Sem querer dar conta de 

um projeto tão vasto quanto o de Zola, ou seja, o de escrever a história social de seu tempo, 

Machado se apóia eventualmente na ciência e na filosofia para discorrer sobre as ambigüidades 

do comportamento humano ou as convenções da vida social. Como já foi mencionado, o palco 

priorizado pelo escritor é o contexto urbano do Rio de Janeiro que, de fato, foi minuciosamente 

analisado por Machado, tanto em suas crônicas, como em sua obra de ficção. Os tipos sociais 

escolhidos pelo escritor, tais como proprietários, agregados, escravos e outros, representam de 

forma emblemática os grupos sociais que se encontram no cenário das lutas pré-republicanas 

e, nesse sentido, o diálogo entre história e literatura se faz presente. Mas há outros traços que 

caracterizam de maneira mais específica os personagens do escritor. Quando Machado compõe, 

através de suas histórias, o conjunto de reações humanas face a diversos conflitos da existência, 

como por exemplo o amor entre pessoas de classes sociais distintas, a traição na qual a mulher 

é quase sempre a protagonista, a disputa entre irmãos, etc, há constantemente, nesse esforço, 

a intenção implícita de fazer uma referência à origem social de cada personagem envolvido. 

Observando de perto como Machado investe seus personagens de papéis sociais específicos, 

constata-se uma maior semelhança com Zola. Entre os personagens alegóricos de Machado 

encontram-se homens e mulheres que fazem “des efforts surhumains” “touchant au succès 

pour retomber”, como diz Zola de seus próprios personagens. Machado cria então uma 

pluralidade de tipos: o parasita social, o bajulador, o cínico, o moço de origem pobre para 

quem o casamento representa a única maneira de ascender socialmente, entre outros. É o 

mundo de contornos darwinistas que se deixa transparecer em sua obra, um mundo no qual 

cada um luta por sua sobrevivência e por um lugar numa sociedade baseada em regras onde a 

existência está condicionada ao sucesso.  

 

No entanto, segundo o crítico Alfredo Bosi, o “darwinismo” que encontramos em Machado 

difere daquele presente em muitos dos escritores naturalistas da época, sobretudo nos de língua 

portuguesa, como Eça de Queiroz e Aluísio Azevedo. Ao contrário desses dois escritores, 

Machado de Assis não se propõe a julgar seus personagens a partir de normas morais rígidas 
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e, dessa forma, se afasta também de Zola, que criou alguns personagens sem caráter ou 

mesmo de moral perversa, como Jacques Lantier em La Bête Humaine.   

 

Machado prefere uma caracterização mais ambivalente dos protagonistas de sua intriga e 

mesmo quando esses seguem caminhos não aceitos socialmente, não se evidencia na narrativa 

um julgamento moral que condene os personagens.  Levando em conta a hesitação, os limites 

éticos da condição humana e o desejo individual de afirmação diante do grupo, Machado situa 

seus personagens num sistema de relações de difícil classificação moral. Tampouco existem 

personagens totalmente íntegros em sua obra. É como se cada um deles, segundo Alfredo Bosi, 

vacilassem “um pouco (só um pouco) antes de se renderem ao puro interesse, e depois 

racionalizam, emprestando à argila mole da consciência alguma forma socialmente 

aceitável”89. 

 

Ao se distinguir dos autores naturalistas, Machado não nega, no entanto, o realismo. Sua fonte 

de inspiração é, sem dúvida, a sociedade brasileira do século XIX. O escritor, através do filtro 

de sua imaginação, dos seus próprios valores culturais e de sua memória, expõe os tipos 

sociais comuns a sua época. Num trabalho essencialmente literário, Machado analisa 

circunstâncias e estruturas sociais, ao mesmo tempo em que dialoga com importantes eventos 

históricos vivenciados no Brasil. 

 

Uma grande parte dos romances de Machado se baseia na estrutura social do “paternalismo” 

que marca fortemente as relações sociais no Brasil. De forma breve, pode-se definir essa 

estrutura como um sistema de intercâmbio de interesses que se baseia em relações de favores 

e de proteção, em geral controladas por pessoas que dispõem do poder econômico num 

determinado contexto. Nos romances de Machado de Assis, há, segundo o historiador Sydney 

Chalhoub, elementos suficientes para uma boa definição do paternalismo, que seria: 

 

“uma política de domínio na qual a vontade senhorial é inviolável, e na qual os trabalhadores 

e subordinados em geral só podem se posicionar como dependentes em relação a essa vontade 

soberana”
90

.   
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O paternalismo se reproduz no seio de diversos microssistemas institucionais no Brasil. Na 

família, seja ela restrita ou estendida, o “pater familiae” é quem escolhe a quem vai prestar 

seus favores. Essa posição pode também ser ocupada pela “sinhá” ou pelo padre que também 

freqüenta o ambiente familiar, mas é de fato a figura do grande proprietário aquela que se 

destaca na destinação de benefícios a seus protegidos. A partir dessa rede de trocas, Machado 

constrói diversas intrigas com a dupla intenção de entreter o leitor e de oferecer um ponto de 

vista (muitas vezes irônico) sobre um sistema social típico da cultura brasileira do século XIX 

– e que permanece presente até os dias de hoje. 

 

Apesar de eventualmente recorrer a fatos históricos para rechear essas intrigas,  Machado não 

se prende a personalidades concretas, nem a figuras mitificadas pelo imaginário social, como 

o faz Zola. Há breves aparições de personagens como Dom Pedro II, mas a intenção de 

Machado é transformar esse e outros homens públicos em alegorias, sem fazer uma relação 

direta entre personagem real e expressão literária.   

 

A referência à aprovação da Lei do Ventre Livre é outro exemplo do estilo, inusitado para a 

época, com o qual Machado inclui eventos históricos em sua narrativa. Datada de 28 de 

setembro de 1871, a lei foi resultado de um longo processo de negociação política visando a 

uma progressiva emancipação dos escravos e à abolição paulatina da escravidão. Contrariando 

as expectativas daqueles que ansiavam por uma grande reforma no sistema escravagista, a Lei 

do Ventre Livre terminou por representar apenas um “acordo de cavalheiros”. Entre outras 

medidas, a lei obrigava os proprietários de escravos a libertarem os filhos de escravas 

nascidos a partir de sua promulgação. Um outro item garantia ao escravo a possibilidade de 

poupar recursos para comprar sua liberdade, devendo, na maioria dos casos, receber o aval do 

proprietário para realizar pequenas tarefas remuneradas. 

 

A aprovação da Lei do Ventre Livre resultou da ação de um pequeno grupo que fazia parte da 

elite política e que pressiona o poder ainda monárquico a provocar mudanças efetivas na 

economia e nas relações de trabalho vigentes.  Essa minoria mais progressista não conseguiu, 

entretanto, impor-se enquanto grupo dominante capaz de orientar no sentido desejado a luta 

pelos direitos dos escravos. A lei representa, então, um resultado ainda incipiente no processo 

de emancipação dos negros. Enviada pelo imperador Dom Pedro II para ser discutida pelo 

Conselho de Estado ainda em 1865, sua aprovação só ocorreu seis anos depois, ainda assim 

sofrendo diversas emendas. Os Conselheiros de Estado eram, em sua maioria, proprietários de 
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escravos pouco propensos a se submeterem a reivindicações abolicionistas e a pressões 

internacionais pelo fim da escravidão91. As conseqüências imediatas da promulgação da lei 

não foram, porém, inexpressivas, e os abolicionistas tomaram, de fato, algumas medidas 

concretas para garantir sua aplicação. É nesse contexto que Machado de Assis, enquanto 

funcionário do Ministério da Agricultura, desempenha um papel objetivo, realizando funções 

na aplicação da Lei que servirão de recheio a alguns de seus romances. 

 

Machado é, então, o chefe da seção onde se faz o acompanhamento e o estudo jurídico da 

aplicação da Lei do Ventre Livre. Cabe a ele analisar um grande número de ações que contestam 

a lei, o que termina por colocá-lo em contato com um universo ideológico que vai mais tarde 

inspirar a criação de seus personagens. As cartas dos proprietários de escravos que se opõem à 

lei emancipatória são às vezes adornadas com pérolas de retórica. O exemplo abaixo é 

expressivo na justificativa que o fazendeiro tenta construir para não aceitar a libertação de um 

escravo de sua propriedade: 

 

 “[...] É este o fato: Possuo um escravo de nome Bento, que está avaliado no Inventário de 

meu finado sogro em 600 mil réis [...]. Este escravo tenta libertar-se; não me oponho, nem 

nunca me opus a isso, mas indenizando-se-me do seu justo valor, e procedendo-se para 

comigo pelos meios razoáveis, legais e curiais; e no entanto praticou-se exatamente o 

contrário; pois me asseveram que o Sr. Dr. Juiz de Órfãos decretava [...] a carta de alforria 

desse escravo [...] Sou, Exmo. Sr., lavrador, e tenho minha pequena fortuna empregada em 

escravos; ora libertado violentamente em nome da lei o escravo em questão, abre-se um 

precedente horroroso aqui na minha fazenda, cujos escravos são todos crioulos ladinos e 

espertos, e eu lhes franqueio abertamente a aquisição do pecúlio, e por isso é natural que 

amanhã tenha eu de ser intimado por um segundo escravo, e depois de amanhã por terceiro, 

e assim por diante até o último; e dissolvido ficará o meu modesto estabelecimento agrícola, 

ficando eu e minha numerosa família reduzidos ao triste estado de irmos viver da caridade 

alheia” (carta do fazendeiro José Miguel de Siqueira, datada de 1876)92.  

 

Machado de Assis, de maneira sutil, revela em seus romances as falácias que compunham os 

discursos dos proprietários de escravos em favor da manutenção da escravatura.  As queixas 

contra a Lei do Ventre Livre eram quase sempre apresentadas por proprietários desejosos de 
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defender seu direito histórico de conservar a escravatura enquanto instituição essencial à 

manutenção do sistema econômico brasileiro. Esse tom de vitimização de uma classe detentora 

de todos os instrumentos de poder foi também alvo da ácida ironia de Machado, como afirma 

Chalhoub: “O funcionário lia o lamento circunspecto, na rotina da repartição, para que o 

literato galhofeiro, ou dissimulado, pudesse recriá-lo depois”93. 

 

Essa ironia demonstra também o ceticismo de Machado quanto à possibilidade do Brasil 

empreender mudanças rápidas em sua estrutura social. Tendo uma fina compreensão dos 

limites das instituições brasileiras, o escritor revela subliminarmente acreditar que qualquer 

evolução, regressão ou estagnação das relações sociais e econômicas no Brasil dependeriam 

de decisões relativas ao domínio privado, e não de conquistas eventualmente garantidas pela 

ação pública. A citação abaixo, da historiadora Hebe Mattos de Castro, descreve a lógica de 

dominação paternalista que permeia as análises do sistema social brasileiro feitas por Machado 

de Assis: 

 

"O segredo do código paternalista de domínio escravista estava no poder senhorial de 

transformar em concessão qualquer ampliação do espaço de autonomia do cativeiro. A 

violência era ainda parte integrante desse sistema, mas passava a responder a certas regras 

ou expectativas, que acabavam por legitimá-la perante os próprios escravos. Até mesmo a 

compra da alforria pelo cativo podia ser lida como concessão senhorial Ŕ desde a doação do 

tempo e das condições para formar o pecúlio e o reconhecimento daquela propriedade até a 

concordância com a alforria mediante indenização”
94

.  

 

Num conto publicado em 1864, quando Machado de Assis fazia suas primeiras incursões na 

literatura, pode-se notar uma precoce compreensão das estruturas sociais dominantes na vida 

econômica do país. Virginius Ŕ Narrativa de um Advogado conta a história de um escravo 

liberto por um fazendeiro chamado Pio, mas que toda a população da região conhece como 

“O Pai dos Pobres”, em razão de sua atitude justa e filantrópica para com seus escravos. A 

intriga se passa num povoado de interior onde o sistema de produção é tipicamente colonial, 

dinamizado pela presença maciça dos escravos. No campo político, porém, as decisões são 

tomadas quase sempre para proteger os interesses dos grandes proprietários locais, não 
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existindo instrumentos efetivos de manutenção dos direitos dos mais pobres. A especificidade 

do personagem “O Pai dos Pobres” é que este gerencia seus negócios com a intenção de 

oferecer a seus escravos “o que é necessário à vida: leite e instrução às crianças, pão e 

sossego aos adultos”95. O fazendeiro aparece como um misto de Salomão com São Vicente de 

Paula e é apresentado ao leitor como exceção do conjunto de proprietários de escravos da 

época.  Notam-se alguns aspectos curiosos no conto, que exprimem a ligação entre a ordem 

socio-econômica colonial e o sistema de relações privadas que movimenta o cotidiano de uma 

propriedade rural num país recém saído da colonização. A escolha feita por Machado, de 

adotar a perspectiva de um proprietário que “não tem escravos, tem amigos”96, serve para 

apresentar uma posição que vai de encontro à ordem natural do sistema escravocrata vigente.  

 

Os modos de tratamento oferecidos pelo “Pai dos Pobres” a seus escravos contrastam com as 

práticas culturais relativas à escravidão, como explica Machado: “É que em parte alguma houve 

nunca mais brando e cordial tratamento a homens escravizados. Nenhum dos instrumentos de 

ignomínia que por aí se aplicam para corrigi-los”
97

. Mesmo com as constantes ofertas de 

cartas de alforria feitas pelo senhor, os escravos preferem permanecer na fazenda, onde se 

sentem essencialmente livres e felizes. Ao idealizar um micro-sistema produtivo onde tudo 

parece ocorrer em harmonia, Machado cria um tipo de terreno utópico onde as classes sociais 

poderiam conviver sem a violência e a opressão que marcam a dinâmica das relações 

econômicas no país.  

 

Em Virginius, Machado de Assis coloca no primeiro plano da narrativa os acontecimentos 

relacionados à escravatura, o que não é comum no restante de sua obra. O autor prefere, na 

maioria de seus romances e contos, fazer da escravidão um pano de fundo mais discreto, não 

enfrentado enquanto problema real, mas como um contexto que compõe a paisagem, dando 

algumas cores fortes, mas não definitivas, às preocupações da elite econômica do país.  

Machado parece, assim, representar a escravidão enquanto elemento « natural » da sociedade 

brasileira, tanto em sua esfera pública quanto no espaço privado. Nesse contexto, os escravos 

são objetos ou instrumentos que cumprem funções de submissão no cotidiano dos senhores, 

contando com pouco espaço para a rebeldia e a baixa reatividade do senso comum, visto que 
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tudo é encarado como natural. Dessa constatação da imobilidade de relações sociais - que 

estariam condicionadas a uma estrutura de patriarcado e de paternalismo - Machado constrói o 

ceticismo que será a marca ideológica de grande parte de sua obra. No capítulo quatro, verei 

como essas concepções inspiram a rejeição que o escritor dedica às idéias de progresso e 

evolução que na época serviram de referência à idealização de modelos de sociedades na 

Europa, e que ecoaram também nos debates intelectuais sobre a construção da nação brasileira. 

Penso ser este um terreno fértil para a comparação das obras de Machado de Assis e de Émile 

Zola, visto que os dois escritores aí demonstram sua divergência ideológica, ainda que 

estejam ambos trabalhando a partir de referências filosóficas comuns.  
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Capítulo 3 - A perspectiva evolucionista e a relação entre história e literatura 

 

 

Um dos objetivos desta tese é analisar as diferentes formas através das quais Machado de 

Assis e Zola dialogaram com o referencial teórico positivista, com o pensamento darwinista e 

com as idéias de outros autores que, a exemplo de Herbert Spencer, refletiam sobre o 

desenvolvimento humano e o investimento na infância sob um ponto de vista filosófico e 

científico.  Cada um dos escritores, por alegoria ou por caricatura, coloca em cena, em seus 

livros, elementos que problematizam questões sociais sob a lógica de competição que foi 

transposta para o terreno social a partir do conceito evolucionista de “seleção natural”.  

 

 Antes de entrar na discussão de como essas idéias se apresentam nas obras de Machado e de 

Zola, cabe contextualizar o debate mais amplo sobre o desenvolvimento do pensamento 

moderno que levou à utilização das idéias naturalistas e evolucionistas para o terreno da 

educação e para a discussão de iniciativas mobilizadoras do progresso que pudessem beneficiar 

a sociedade da época.  

 

Contardo Calligaris afirma que a infância foi “a mais duradoura das utopias concebidas pela 

modernidade”
98

 e o historiador francês Jean-Louis Flandrin
99

 afirma que “la infancia es una 

obsesión del pensamiento contemporáneo”. Ambas as afirmações parecem comprovar que 

houve, de fato, a transformação da infância em objeto emblemático, desde o século XIX sendo 

alvo de olhares atenciosos de vários campos do saber. A infância simbólica – e não a criança 

real – é a que de fato domina os intelectuais nessa transição entre séculos, apesar de alguns 

países terem superado mais que outros o nível da retórica, levando o tema a ser “fijado por los 

saberes de distintas disciplinas, capturado por dispositivos institucionales, proyectado hacia 

el futuro por las políticas de Estado y transformado em metáfora de utopias sociales y 

pedagógica”
100

. 

 

O olhar dos cientistas se volta, então, para entender a diferenciação entre a infância e a idade 

adulta, a fim de prever modificações de comportamentos que confirmariam ou negariam as 

teses evolucionistas. Mas não é só enquanto curiosidade científica que a infância torna-se alvo 
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de tantas novas teses.  Os processos sociais e econômicos que sustentam a consolidação do 

capitalismo são os principais elementos geradores das mudanças no papel das crianças na 

sociedade. Em primeiro lugar, porque o valor econômico dos filhos sofre transformações 

significativas. As classes média e alta passam a entender que seus filhos deverão dar 

continuidade a seus projetos de acumulação econômica. Quanto aos pobres, constrangidos a 

migrarem do campo para a cidade, vivem com o peso de ter que conseguir recursos para 

alimentar seus filhos, numa situação bem diferente de quando viviam da agricultura e 

potencializavam o trabalho em suas pequenas propriedades com a ajuda das crianças.  

 

Dessa forma, perdem-se referências tradicionais que faziam da infância uma etapa apenas 

biológica da vida humana, na qual a natureza agiria sem a necessidade de grandes intervenções 

externas. A criança passa a ser objeto de preocupação das sociedades que querem otimizar o 

presente para preparar seu futuro. Novas expectativas são pensadas para esses futuros 

cidadãos, cuja inserção na sociedade ganha novos significados, respondendo a oportunidades 

e limites econômicos que se abrem já desde a Revolução Industrial, que, em meados do século 

XIX, muda o desenho da economia mundial, lançando os países numa fantástica corrida pelo 

desenvolvimento científico e progresso material. 

  

A representação da infância vai ganhando complexidade e diversidade  no decorrer da história. 

Por muito tempo ainda, os pobres vão encarar a mortalidade infantil como fatalidade a ser 

aceita na ordem natural das coisas. Para os ricos, no entanto, esse fenômeno torna-se um 

inimigo a ser combatido, a fim de preservar os futuros cidadãos que deverão se ocupar dos 

rumos da sociedade. As diferenças entre as políticas para os ricos e aquelas dirigidas aos 

pobres vão se expressar de maneira também desigual entre os povos. Se na Europa, ao final 

do século XIX, o Estado se preocupa em garantir algum tipo de acesso a serviços públicos 

para a população como um todo, em vários dos países colonizados ou recém-independentes 

será a elite a se beneficiar de maneira quase que exclusiva do acesso a políticas destinadas à 

infância.  

 

Ainda que a posição econômica de cada país e os fatores culturais referentes a contextos 

diversos devam ser levados em consideração para entender os conceitos de infância na 

passagem do século XIX para o século XX, há, de fato, alguns elementos comuns que unem 

os debates relativos à inserção social da infância na sociedade moderna. Em quase todos os 

países do Ocidente, mesmo naqueles em que a industrialização tardou a chegar, houve uma 
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mudança radical nos papéis sociais vinculados à percepção da infância. Na Europa, ainda no 

século XIX, a criança deixa de ser um assunto exclusivamente privado e passa a ser 

preocupação dos debates públicos dos mais diferentes tipos. Um aparato pedagógico se 

constrói para atender essa criança que não mais deveria ser educada apenas pela família. 

Nesse contexto, em muitos países, a família passa a ser considerada incapaz de criar sozinha 

seus filhos. Os discursos e práticas higienistas identificavam, então, sobretudo entre as classes 

mais pobres, os potenciais riscos que poderiam afetar as crianças no contato com seus 

familiares. As críticas ao alcoolismo e a atitudes consideradas promíscuas, como o fato de 

muitas pessoas dormirem em quartos minúsculos, foram apenas alguns dos assuntos que 

entraram na pauta das campanhas higienistas que se propagaram na Europa, mas que também 

ecoaram nas Américas do Norte e Latina. Embora as preocupações dos médicos, políticos e 

intelectuais engajados nessas ações tivessem como justificativa a proteção da infância, grande 

parte das políticas implementadas nesse contexto foram, em algumas circunstâncias,  

consideradas “invasivas” e discriminatórias pela população. No Brasil, um exemplo expressivo 

desse modelo político foram as campanhas de vacinação contra a febre amarela e a varíola. 

A forma autoritária usada pelos agentes de saúde para entrar nas residências das pessoas mais 

pobres revoltou a população de alguns centros urbanos do país. No entanto, é necessário 

reconhecer que foi através das ações de médicos higienistas que muitos países conseguiram 

debelar doenças endêmicas fatais, que em muito contribuíam para a mortalidade infantil. 

 

O que resulta desse período é um investimento maciço na produção e difusão de muitos 

conhecimentos novos sobre a infância. Os jornais publicavam conselhos às mães e  noções de 

puericultura eram divulgadas através de panfletos e pequenas cartilhas, embora grande parte 

das informações ficasse restrita às classes mais abastadas. A criança passou a ser examinada 

minuciosamente e tudo o que se referia ao mundo infantil virou objeto de interesse dos meios 

de comunicação. Houve também um grande investimento em produtos de consumo dirigidos 

às crianças, desde os que eram usados pelos pais para cuidar de seus filhos, até brinquedos e 

livros destinados ao entretenimento do público infantil. Nas escolas, novos recursos 

começaram a fazer parte do processo de educação que, aos poucos, foi evoluindo de uma 

mera repetição de textos bíblicos ou de livros clássicos até incorporar recursos visuais, 

instrumentos musicais, equipamentos esportivos e outros elementos lúdicos. O investimento 

nesse conjunto de novidades visava a atender um desejo cada vez mais urgente da sociedade: 

o de preparar de maneira qualificada o futuro de seus cidadãos. Reflete ainda uma curiosidade 

adulta por entender melhor a criança e o projeto de tornar a sociedade mais adaptada a esse 
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mundo infantil recém-descoberto. No entanto, vale a pena destacar que os impactos dessas 

mudanças foram sentidos de maneira bastante diferente nos países ricos e nos países pobres. 

Se nos primeiros os benefícios se distribuíram, embora não de forma eqüitativa, entre grupos 

sociais diversos, nos países pobres foram destinados quase que exclusivamente à elite. A falta 

de políticas públicas preventivas, que fizessem os pobres aceder a mecanismos efetivos de 

inserção social, consolidou-se ao longo dos séculos, tanto na América Latina quanto em outras 

regiões ainda menos desenvolvidas. A desigualdade de oportunidades entre os diferentes níveis 

econômicos da sociedade se reproduziu de maneira cada vez mais perversa na vida das 

populações pobres, fazendo com que as políticas relacionadas à proteção das crianças se 

mantivessem alheias aos que delas mais necessitavam. 

 

O que importa para o foco principal desta tese é analisar se os debates evolucionistas e as 

discussões sobre o papel social da ciência geraram impactos efetivos no modo como as elites 

política e intelectual, de formas diferentes na França e no Brasil, planejaram novas formas de 

inserção social dos indivíduos da infância à idade adulta. É certo que encontramos, nos 

círculos científicos e intelectuais dos dois países, indivíduos firmemente interessados em fazer 

desses debates caminhos que orientassem novas políticas específicas a questões como a 

natalidade, prevenção da mortalidade infantil, desenvolvimento de novas práticas de cuidado 

e educação das crianças, entre outras áreas que contribuíssem para a reorganização social e o 

planejamento do futuro das novas gerações. No entanto, nem sempre essas vozes individuais 

foram ouvidas e incorporadas a movimentos e ações coletivas. O que vamos analisar neste 

trabalho é o descompasso entre as formas como tais discursos se traduziram em mudanças 

concretas nas sociedades francesa e brasileira. Através das obras de Émile Zola e Machado de 

Assis, vê-se que a preocupação com os possíveis usos da ciência e das idéias evolucionistas 

esteve no centro das preocupações dos dois escritores. Era a partir dos conceitos criados em 

torno ao indivíduo em sua relação com influências biológicas e em sua interação com o meio 

que, tanto Machado quanto Zola, compunham vários de seus personagens. Vejamos, então, 

quais as origens filosóficas de tais debates e como eles influenciaram a literatura do século 

XIX.  
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3.1. Origem histórica dos conceitos e representações sobre a infância difundidos no 

século XIX 

 

A obra Emílio ou Da Educação, de Jean-Jacques Rousseau, norteou alguns dos princípios 

mais caros às idéias sobre a educação desenvolvidas no século XIX. Um deles está 

diretamente ligado à visão da infância como a idade da inocência, de ligação com a natureza, 

com o transcendente, com uma época fundadora, misteriosa e distante da compreensão adulta, 

à qual apenas as crianças teriam acesso.  Tais associações, que em muito influenciaram a 

construção de personagens infantis na literatura, devem sua origem a idéias bem anteriores ao 

século XIX. Na filosofia e na literatura gregas, a infância é associada a uma época de 

desrazão e, contra o desvario da emoção sem freios, a educação era chamada a intervir. 

Embora ainda não existisse a noção de desenvolvimento em fases biológicas ou emocionais, 

houve entre os gregos um forte investimento na educação como um processo que viria a 

cumprir o ideal de homem, sendo os princípios educativos em parte inspirados pelos deuses e, 

em parte, estruturados de forma racional.  

 

Em Rousseau, persiste a idéia de que é através da razão que se conseguirá educar uma 

criança, de forma a que ela consiga preservar o que de positivo existe em sua natureza, 

afastando-a da perversão que inevitavelmente surge do contato com a sociedade. No entanto, 

ele também argumenta a favor da emoção, defendendo que “a educação proposta seja 

conveniente ao homem e bem adaptada ao coração humano”
101

. Em suas análises sobre as 

emoções humanas,  Rousseau criou um largo espaço em sua obra Emílio para a descoberta de 

um outro mundo – o da infância. Iniciando seu livro a partir da idéia de que “não se conhece a 

infância”
102

, ele defende que o conjunto de idéias acumuladas até então não seria suficiente 

para desvendar aquele novo universo. Nesse sentido, ele afirma que o indivíduo está sempre 

dividido entre diversos impulsos, pois somos arrastados a caminhos contrários: o da natureza 

(mais ligado ao universo das pulsões e emoções) e o da sociedade (organizada a partir de 

princípios civilizatórios e racionais).  

 

Dessa contradição nasce o sofrimento e a infelicidade. Rousseau vai buscar uma forma de 

sistematizar princípios e máximas que contribuam para uma educação voltada para a vida: 
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“Viver é o ofício que quero ensinar-lhe”
103

, diz ele. O modelo criado por Rousseau é o da 

educação individualizada, com uma criança sendo acompanhada a partir de 2 anos de idade, 

sendo liberada para o convívio em sociedade aos 25 anos. A crença de que as instituições 

públicas teriam se corrompido é o que leva Rousseau a depositar nesse tipo de educação 

“doméstica” a esperança para  formar indivíduos sábios e fortes: 

 

“Emílio, esse personagem de ficção, simbolizará o indivíduo à margem. Posto desde o 

nascimento em contato íntimo com a natureza, tomando-a sempre como guia, ele será 

educado para conviver e suportar a vida em sua grande sociedade corrompida, onde já não 

há mais perspectiva de salvação global, porque já não há mais nem leis, nem pátria, nem 

corpo político”
104

. 

 

Rousseau descreve, então, um acompanhamento minucioso das várias fases da infância, a 

partir de conselhos a um preceptor fictício. Esse adulto teria o papel de oferecer à criança 

experiências que tirassem proveito do estado natural em que esta se encontrava, fortalecendo-

a para enfrentar mais tarde o mundo social. A natureza teria um papel formador, como se vê 

no trecho abaixo: 

 

“Observai a natureza e segui a rota que ela vos traça. Ela exercita continuamente as 

crianças, enrijece seu temperamento com provas de toda espécie e cedo lhes ensina o que é 

sofrimento e dor”
105

. 

 

Tal sistema de educação deveria também levar em conta as especificidades da infância. Para 

isso, o preceptor deveria estar aberto para perceber a criança no seu desejo de ludicidade, no 

prazer da descoberta, no riso, na ânsia por liberdade e demais impulsos naturais a essa fase de 

vida. Rousseau tornou-se, então, o primeiro idealizador de uma pedagogia centrada na criança, 

estabelecendo como princípio de sucesso para a educação o vínculo generoso entre educador e 

aluno, que permitisse a este último se desenvolver longe dos modelos pedagógicos castradores 

que se impunham à época. As passagens citadas a seguir são exemplos dessa maneira 
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inovadora de olhar a criança na sua dimensão específica, a qual parece ainda nortear muitos dos 

princípios contemporâneos e mais avançados da educação: 

 

“Nossa mania professoral e pedantesca é de sempre ensinar às crianças o que aprenderiam 

muito melhor por si mesmas, e esquecer o que só nós lhe poderíamos ensinar”
106

. 

 

“Amai a infância; favorecei suas brincadeiras, seus prazeres, seu amável instinto. Quem de 

vós não teve alguma vez saudade dessa época onde o riso está sempre nos lábios, e a alma 

está sempre em paz? Por que quereis retirar desses pequenos inocentes o gozo de um tempo 

tão curto que se lhes foge, e de um bem tão precioso, de que não poderiam abusar? Por que 

quereis encher de amargura e de dores esses primeiros anos tão velozes, que não mais 

voltarão para eles, assim como não voltarão para vós”
107

. 

 

Rousseau ajuda a pavimentar o caminho para uma visão racionalista do mundo, apesar de 

louvar a inocência da natureza. Ele parece, assim, nos dizer que, frente ao impulso destrutivo 

com que os homens vivem coletivamente, com ódios e ambições uns contra os outros, nada 

mais podemos fazer a não ser desenvolver instrumentos concretos de autoregulação. Em um 

capítulo posterior destacarei outros conselhos oferecidos por Rousseau àqueles interessados 

na educação de crianças. O objetivo de tal discussão será o de identificar a ressonância das 

idéias de Rousseau na obra de Machado de Assis. Sobretudo em Brás Cubas, observa-se a 

presença de uma relação de oposição direta entre o tipo de educação que o próprio personagem 

teria recebido e os princípios que Rousseau propagava como os de uma educação apropriada. 

Sutilmente, Machado de Assis assim critica o estilo dominante na educação das crianças da 

elite brasileira. 

 

3.2. Os Herdeiros de Rousseau 

 

Valorizando a relação com a natureza propagada na pedagogia de Rousseau, alguns 

intelectuais europeus e norte-americanos criaram obras que partiam de uma idéia nova de 

infância para imaginar sociedades utópicas, baseadas na harmonia e na divisão de 

responsabilidades entre crianças e adultos. Essa retomada das idéias de Rousseau permite aos 

pedagogos modernos se defrontarem com problemáticas relacionadas ao conflito entre 
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natureza e cultura, assim como à relação do homem com seu meio social. Vale a pena 

destacar que esse antagonismo já estava colocado para aqueles que se preocupavam com a 

educação de crianças desde o início do século XIX, quando se publicam as memórias de Jean 

Itard sobre o menino selvagem Victor, encontrado na floresta francesa de Aveyron. 

Descortina-se um novo universo sobre a infância: suas emoções, seus comportamentos, sua 

capacidade de aprender. Os conhecimentos da psicologia infantil são ainda precários, assim 

como de suas manifestações cognitivas e intelectuais. No entanto, esses estudos serão o 

fundamento das explicações inéditas relativas ao ingresso do homem na sociedade. 

 

A partir daí, outros conjuntos de teorias sobre o desenvolvimento infantil vão ganhar corpo, 

como os de Charles Fourier e de Robert Owen. O primeiro publica, em 1808, a Teoria dos 

Quatro Movimentos e, em 1829, O Novo Mundo Industrial e Societário, livros que divulgam 

a criação de um mundo utópico, no qual as crianças desempenhariam um papel importante. 

Divididas em faixas etárias, as crianças seguiriam um itinerário educativo longe da família 

com o objetivo de desenvolver as pulsões inatas, de forma a torná-las fonte de criatividade e 

de produção. A idéia seria uma inserção paulatina das crianças no mundo social, fazendo-as 

aprender a realizar atividades diversas: culinária, cerâmica, esportes e até organização 

política. Fourier cria, assim, a sociedade utópica de „Harmonia‟ que, apesar de inspirada em 

crianças imaginárias, produz uma visão coletiva dos comportamentos originários de uma 

“verdadeira” natureza do homem em sua passagem da infância à idade adulta. 

 

Robert Owen cria outra visão de uma sociedade utópica, tomando como centro a criança. 

Também no início do século (entre 1801 e 1824), o autor publica suas idéias sobre uma 

coletividade de crianças onde “le travail, la productivité sans gaspillage, le bonheur seront 

garantis par um type particulier de rapport social, fruit d‟une pédagogie intense et fortement 

institutionnalisée”
108

. Nessa sociedade, assim como em “Harmonia”, a criança não é educada 

pela família. Criam-se de forma imaginária as instituições que deveriam se ocupar de sua 

educação, com pessoal especializado que ensinasse a falar, cantar, dançar, utilizar 

determinados objetos, sem jamais utilizar ameaças ou punições. 

 

Ao lado dessas experiências que modelam a vida em sociedade, preserva-se também a 

compreensão romântica da infância como essência da humanidade, uma fase da vida onde 
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somos capazes de tudo, onde está nossa origem perdida e corrompida pela vida adulta. Aceder 

a essa origem para melhor compreender a humanidade é uma experiência transcendental, 

reveladora, capaz de dar uma outra dimensão ao futuro. É a partir dessa visão paradisíaca que 

intelectuais e escritores do século XIX esforçam-se em preservar a infância da corrupção e da 

degenerescência. As crianças deveriam, então, ter acesso a uma educação idônea, iniciada na 

família e tendo continuidade na escola. 

 

Para muitos estudiosos da história da infância, o século XIX é também a culminância de um 

processo no qual a ciência estuda a evolução humana, da infância à idade adulta, a fim de 

elaborar hipóteses sobre as relações do indivíduo com seu entorno social. Conceitualiza-se a 

infância de formas diversas e esses conceitos servem para consolidar a dominação da ciência 

diante da religião no que se refere às explicações sobre a origem da vida e o futuro da 

humanidade.  Quais seriam, então, as idéias novas que permitiriam a redefinição da infância 

enquanto etapa da vida durante a qual se pretende preparar os indivíduos para se integrarem a 

um projeto de sociedade onde a razão e o progresso desempenhem importantes papéis? 

 

Vimos que está na antiguidade a origem das utopias que colocam a criança como elemento a 

partir do qual se pretende traçar o destino da sociedade. No entanto, diferentemente do 

personagem mítico, sem papel social preciso, ou ainda do cidadão da República de Platão, 

educado com o propósito de criar uma sociedade perfeita, a criança que é alvo da pedagogia 

iluminista é supostamente “real”. Nesse contexto, a criança torna-se “l‟ être qu'il faut observer, 

définir, expliquer dans un cadre qui n'est pas exclusivement celui de l'humain”109.  

  

O exercício rigoroso de observar as mudanças comportamentais infantis, anotando-as de 

maneira detalhada, é, no século XIX, a marca inaugural do tratamento que a psicologia 

científica oferece ao estudo do desenvolvimento humano. Em um texto onde analisa as 

mudanças de comportamento em seu próprio filho, A Biographical Sketch of an Infant110, 

Darwin mostra-se interessado em estudar um caso específico de desenvolvimento infantil, a 

fim de estabelecer leis que ajudem a compreender o ser humano em suas distintas fases da 

vida. A partir da publicação das obras de Darwin e de outras teses evolucionistas, as teorias 

sobre a hereditariedade vão sendo reconhecidas enquanto instrumentos importantes à 
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compreensão de comportamentos sociais que teriam origem na infância. Descrevem-se as 

crianças nos aspectos mais variados, individual e coletivamente, a partir de seu estado natural, 

atravessando o desenvolvimento biológico no decorrer de várias fases da vida, e até mesmo 

em cenas triviais do cotidiano, como brincadeiras infantis, festas e atividades em espaços 

públicos, dentre outras.  

  

3.3. O evolucionismo e a sua influência na representação da infância 

 

As descobertas científicas virão adicionar diversas referências à compreensão do universo 

infantil, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da pedagogia.  Sobretudo 

na Europa, a educação da criança será idealizada a partir das teses científicas que basearam as 

iniciativas modernizadoras das sociedades européias. As famílias são orientadas a educar sem 

desperdício, as escolas adotam procedimentos para garantir maior eficácia na instrução das 

crianças e aumenta a oferta de informações e serviços relativos à infância. 

 

A aplicação das idéias sobre evolução ao campo da educação foi empreendida, a princípio, 

por Herbert Spencer, que acreditava no investimento educacional visando ao aperfeiçoamento 

humano. As escolas também deveriam organizar-se segundo princípios de especialização, 

repetindo a divisão social do trabalho, a fim de preparar os profissionais do futuro. 

 

 Spencer defende, então, uma nova representação quanto ao futuro das crianças, que é a da 

formação de um capital humano capaz de se aliar aos impulsos de desenvolvimento e 

competitividade que caracterizam o capitalismo. Dentro das famílias, a educação deveria ser 

feita de forma adequada, mantendo o equilíbrio entre duas projeções da civilização moderna 

diante de seus futuros cidadãos: a obediência a regras da coletividade e o desenvolvimento de 

habilidades individuais necessárias ao ingresso nas atividades públicas. Assim, abre-se 

também espaço para a valorização dos atributos individuais e as crianças passam a ser vistas 

ao mesmo tempo como “membros da família e indivíduos em si mesmos. Livres, devem ser 

educados, mas sem excessos nos afagos aos seus sentimentos de autodiferenciação”
111

. 
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Outros estudos fundadores do conhecimento científico sobre a infância no século XIX foram: 

o já citado Perfil Biográfico de uma Criança, de Charles Darwin (1877), Note sur l‟acquisition 

du langage chez les enfants et dans l‟espèce humain, de Hippolyte Taine (1876),  A Alma da 

Criança, de Wilhelm Preyer (1882) e Estudos sobre a Infância, de James Sully (1895). Os 

dois primeiros foram essenciais para a construção da teoria freudiana sobre a sexualidade 

infantil, publicada em 1905: Três Ensaios sobre a Sexualidade. Assim, aos poucos, um 

sistema de compreensão sobre a infância foi sendo construído, ainda que composto de muitas 

especulações e idealizações. Apesar do investimento feito pela ciência na observação das 

características biológicas e comportamentais do ser humano desde a infância, a grande maioria 

dessas experiências foram interpretadas dentro dos limites ideológicos e dos preconceitos de 

uma época dominada pelo mecanismo de reprodução do racionalismo – que é o de generalizar 

determinados sistemas de compreensão, ainda que esses não levem em conta todas as 

possibilidades de conhecimento relativas a um determinado assunto. 

 

Por estarem sendo produzidos num contexto onde os cientistas dialogavam diretamente com 

filósofos defensores de concepções teleológicas do desenvolvimento histórico da humanidade, 

as obras acima citadas faziam associações entre os estágios da evolução humana com as 

diversas formas de organização social. A infância foi, então, associada ao estado primitivo em 

que ainda viviam certas sociedades da época, como mostra o trecho retirado da obra de Taine: 

 

“En general l‟enfant presente à l‟état passager des caractères mentaux qui se retrouvent à 

l‟état fixe dans les civilisations primitives, à peu près comme l‟embryon humain présente à 

l‟état passager des caractères physiques qui se retrouvent à l‟état fixe dans des classes 

d‟animaux inférieurs”
112

. 

 

Havia também um outro foco comum na análise que os cientistas faziam da evolução do 

comportamento infantil: a percepção da linguagem como o diferencial entre os seres humanos 

e os animais. Observava-se o desenvolvimento da capacidade da criança em se comunicar por 

meio do complexo sistema de signos que compõem uma determinada língua. E, mais uma 

vez, criavam-se critérios hierárquicos entre as diversas fases de desenvolvimento biológico e 

de evolução da humanidade de maneira mais geral. A idéia principal de Darwin era que a 
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evolução da capacidade de comunicação se desenvolvia de maneira paralela à evolução da 

espécie humana: “Ce qui distingue l‟homme des animaux inférieurs c‟est la faculté infiniment 

plus grande qu‟il possède d‟associer les sons les plus divers aux idées les plus différentes, et 

cette faculté dépend évidemment du développement extraordinaire de ses facultés mentales”
113

.    

 

A transposição dos conhecimentos científicos relativos à evolução das espécies para a análise 

do desenvolvimento cognitivo e social das crianças foi feita através da aplicação de conceitos 

à pedagogia que antes eram estranhos a esse campo do saber. Porém, há um outro fator 

importante no processo de importação da teoria de Darwin aos estudos sociais ou à educação 

das crianças – a compreensão de que, além da carga genética, o indivíduo traz uma memória 

cultural que será nele desenvolvida, em sua inserção social. Já ao nascer, a criança é introduzida 

num determinado meio carregado de cultura.“Through record and language, through tools 

and machines, futures are built and change is released Ŕ though at the same time the process 

is understood as settling society and grounding knowledge. No human lifespan is long enough 

to invent the fundamental tools and conditions for living which we take for granted (wheels, 

telephones, democracy, one-party rule) and which are donated by the historical culture within 

which the human person is born already embedded”
114

. 

 

As idéias originais do darwinismo foram usadas para diversos fins, com implicação em 

propostas de desenvolvimento social. Muitas das teses colocadas sob o universo ideológico do 

„Darwinismo Social‟, por exemplo, reproduziram mecanicamente, com fins políticos e 

econômicos, os princípios evolucionistas através dos quais Darwin construiu sua teoria. O 

capitalismo baseia-se em disputa, e a comparação da humanidade com uma natureza dividida 

entre os aptos e não-aptos a sobreviver à seleção natural sempre coube nos contornos de 

certos interesses competitivos. Tais noções não estavam, porém, presentes na obra de Darwin.  

 

Com relação à raça, por exemplo, Darwin não teceu teorias a fim de classificar etnicamente 

diferentes grupos sociais. Ao estudar sociedades primitivas em comparação à civilização 

européia, Darwin via níveis diversos de desenvolvimento e previa uma evolução alcançável, 

em princípio, a qualquer raça ou etnia. Foi isso que o cientista constatou ao trazer no navio 

Beagle, na viagem à América do Sul, três indígenas que, depois de passarem alguns anos na 
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Europa, conseguiram aprender inglês e costumes da civilização moderna. Darwin também foi 

um dos primeiros a considerar que o negro escravizado poderia definir ele próprio o que 

pensava sobre sua condição e cogitar em mudanças que o levasse a ser mais feliz.  No entanto, 

sua primeira reação diante de indígenas da América do Sul foi de espanto, por perceber a 

distância entre seu modo de vida e o da civilização européia. Mas, ao observar com mais 

cuidado os hábitos e organização social dessas populações, Darwin reelabora sua visão e 

atribui ao isolamento em que tais povos viviam a incapacidade de estabelecer uma cultura 

semelhante à européia. A partir de tais idéias, Darwin vai se opor frontalmente a um 

tratamento racista contra aborígines, indígenas e negros, pois, segundo Patrick Tort, um dos 

estudiosos e biógrafos de Darwin: 

 

“O racismo, em sua forma primitiva, confunde-se com o comportamento não evoluído 

(etnocêntrico) de limitação da simpatia no interior de um grupo restrito. Com muita lógica, 

Darwin interpretará a manifestação do racismo entre os „civilizados‟ como um ressurgimento 

atávico, uma volta, uma regressão a um estado „bárbaro‟ da humanidade, já que a 

civilização seria, ao contrário, diretamente proporcional à simpatia”
115

.  

 

Apesar da força dos argumentos de Darwin, suas teorias vão ser interpretadas erroneamente. 

O “Darwinismo Social” surge a partir da idéia central de competividade entre seres humanos 

ou entre grupos de seres humanos. Prioriza conceitos darwinistas e de outras origens 

evolucionistas como “seleção natural”, “vitória dos mais aptos”, “criação x destruição”, dentre 

outros, para definir a superioridade de indivíduos e raças, uns sobre os outros. Há, na verdade, 

dois tipos de “Darwinismo Social”. O primeiro é comumente chamado de individualista, e o 

outro, de holista. 

 

O “Darwinismo Social” individualista tem o sentido de competição entre seres humanos pelos 

recursos naturais disponíveis. A origem desse sistema de compreensão da disputa entre os 

mais ou menos aptos a vencer está mais próxima das idéias de Malthus que de Darwin. Esse 

último, na verdade, só emprega o termo “sobrevivência dos mais aptos” depois da quinta 

edição da Origem das Espécies, por influência do cientista Wallace e a fim de evitar a falsa 

compreensão de que a seleção natural seria algo como um agente externo atuando na definição 

de regras relativas à sobrevivência. No entanto, Darwin não se deu conta das conseqüências 
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de sua tese, pois muitos estudiosos da época passaram a compreender a evolução como um 

processo onde indivíduos especiais se destacam de seu grupo, ou de sua espécie.  

 

Na utilização do conceito de “Darwinismo Social” holístico, entende-se que são raças 

superiores (consideradas como “espécies” diferentes) que adquirem atributos de força, ou  de 

superioridade. “Les qualités attribuées aux individus doués d‟initiative dans le darwinisme 

social individualiste sont alors figées, mythifiées, et attribuées à des races. Si le darwinisme 

social individualiste s‟appuie sur les lois de l‟économie politique classique, le darwinisme 

social racial s‟appuie sur un essentialisme raciste, qui lui préexistait et préexistait au 

darwinisme”
116

.   

 

Quando conceitos como os acima citados foram transpostos às ciências sociais, a distância 

com relação às teses de Darwin foi ficando mais e mais evidente, pois 

 

“As primeiras tentativas de aplicar as idéias darwinianas aos humanos Ŕ e mais 

especificamente aos processos sociais Ŕ, partindo de pensadores como Herbert Spencer, 

foram tanto obstinadas quanto cientificamente ineptas, e a agenda política derivada da 

evolução rapidamente veio a se transformar na face politicamente inaceitável da ciência. Os 

darwinistas sociais, por exemplo, colocaram boa parte da ênfase nos grupos sociais e étnicos, 

por meio dos quais a evolução ocorreria, gerando a idéia de que a competição entre grupos 

era a arena primária da luta pela sobrevivência darwiniana”
117

. 

 

Para Darwin, no entanto, as diferenças entre os estágios da evolução não se definem a partir 

de critérios hereditários, mas, sim, sociais. A humanidade em seu estado civilizado forja seu 

destino através de relações coletivas bem sucedidas e, como já dito, qualquer que seja a 

tentativa de romper com esse padrão é considerada, pelo cientista, como uma regressão a um 

estado de evolução mais primitivo. 

 

Darwin se opõe a essa tendência hierarquizante através do conceito de “efeito reversível da 

evolução”, argumentando que “Si important que la lutte pour l‟existence ait été et soit encore, 

d‟autres influences plus importantes sont intervenues en ce qui concerne la partie la plus 
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élevée de la nature humaine [...] les qualités morales [...] progressent en effet [...] bien plus 

par les effets de l‟habitude, par le raisonnement, par l‟instruction, par la religion, que par 

l‟action de la sélection naturelle”
118

. 

 

Para muitos estudiosos da obra de Darwin, o cientista conseguiu, dessa forma, montar um 

argumento que neutraliza os efeitos deterministas da seleção natural, acrescentando 

componentes históricos e culturais à evolução da humanidade. A civilização traz em si própria 

um elemento de resistência, que contraria a seleção natural em seu aspecto puramente 

biológico.  

 

Segundo Patrick Tort, essa seria a “antropologia” de Darwin, que assim se teria oposto com 

veemência “às ideologias que tentaram dar crédito à idéia de um enraizamento natural das 

condutas de dominação opressiva do forte sobre o fraco, do apto sobre o menos apto, do 

saudável sobre o doente, do rico sobre o pobre, de uma raça sobre outra, do „civilizado‟ 

sobre o „selvagem‟, do „superior‟, sobre o „inferior‟, pois ela rejeita de início qualquer 

essencialidade hierárquica no que diz respeito às noções de inferior e superior. Com efeito, 

se „superioridade‟ e „inferioridade‟ fossem atributos essenciais e permanentes dos indivíduos 

ou das espécies biológicas, nenhuma evolução seria imaginável”
119

. 

 

Nada menos determinista, portanto. E totalmente contrário ao que muitos supostos defensores 

do evolucionismo criaram para seus interesses em eleger “raças”, “modelos de civilização”, 

“classes sociais” ou qualquer outro terreno onde a hierarquia entre seres humanos pudesse ser 

construída. A crença na capacidade inata do homem, numa noção histórica de humanidade, é 

a que está essencialmente por trás do pensamento darwinista. No entanto, o mau uso do 

darwinismo rompeu as fronteiras da ciência e invadiu muitos outros campos da erudição 

humana. 

 

Sem aceitar a idéia de continuidade direta entre a dimensão biológica e a dimensão social 

para entender o desenvolvimento cultural humano, os diversos campos do saber vão definir 

marcos de alteridade que caracterizam variadas disciplinas em relação a seus objetos de 

estudo.Em outras palavras, vê-se que “De plus em plus nettement, les sciences de l‟homme et 
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de la société faisaient entendre que la légitimité de la grille darwinienne d‟interprétation du 

devenir biologique en termes de compétition-sélection, c‟est-à-dire en termes de triomphe des 

plus aptes et d‟élimination des moins aptes, s‟éffaçait devant l‟émergence d‟une capacité 

spécifique de l‟Homme social à organiser son devenir avec des moyens irréductibles à ceux 

mobilisés par sa seule nature biologique”
120

. 

 

Mesmo levando em conta todo esse esforço das ciências humanas para evitar – e mesmo 

negar – a utilização de alguns princípios biológicos para o entendimento do corpo social, o 

poder de argumentação das teorias evolucionistas ecoou ainda durante todo o século XIX e a 

primeira metade do século XX. Na literatura, a idéia central de uma sociedade onde os mais 

aptos vencem, onde é preciso desenvolver padrões de comportamento egoístas para 

sobreviver, servem como pano de fundo para muitas intrigas. O apelo desse cenário é forte 

demais para ser afastado completamente, mas não é apenas dele que emana a força das teorias 

evolucionistas e sua adaptação às obras literárias. A própria noção de tempo e de organização 

das mudanças em fases evolutivas contribuem para um ritmo narrativo bastante atraente à 

literatura, como resume Gillian Beer: 

 

“Because of its preoccupation with time and with change evolutionary theory has inherent 

affinities with the problems and processes of narrative” […] “Evolutionary theory is first a 

form of imaginative history. It cannot be experimentally demonstrated sufficiently in any 

present moment. So it is closer to narrative than to drama”
121

. 

 

3.4. A ciência e os projetos sociais relativos à educação e à organização social 

 

Apesar do investimento da ciência evolucionista em divulgar idéias sobre a importância da 

herança biológica para o desenvolvimento humano em sociedade, o imaginário social em 

torno da infância não se rendeu totalmente a uma conceituação determinista. A criança, de 

maneira geral, foi, ao longo do século XIX, vista muito mais como uma “natureza plástica e 

moldável” do que como um conjunto de caracteres hereditários definidos desde a concepção.  

É justo dizer que mesmo a ciência evolucionista não esteve interessada em traçar contornos 

rígidos para entender o desenvolvimento humano a partir de padrões fixos já definidos desde 
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o nascimento. A partir da teoria evolucionista houve, sim, uma ampliação dos esforços dos 

cientistas em investigar formas de melhorar as condições de vida das crianças e sistematizar 

conhecimentos para ajudar as famílias a criar seus filhos.  

 

A incidência de políticas higienistas no espaço familiar foi um dos movimentos empreendidos 

pela ciência interessada no desenvolvimento das crianças. Nesse momento da história, 

sobretudo na Europa, e com forte repercussão no Brasil, “Science, it was believed, could 

improve life chances for children; more than this, science could help to unlock the mysteries 

of how children‟s minds worked, could measure the intelligence of children, could tell 

mothers how to rear children, and could provide guidance for children whose development or 

behavior did not conform to standard norms”
122

. 

 

A maneira como tais iniciativas foram concretizadas modula-se a filiações ideológicas e 

morais dos cientistas ou daqueles que fizeram uso das descobertas científicas para fins sociais. 

É certo que, em toda a Europa, investir na infância ganhava importância internacional, visto 

que os países queriam garantir seu poder econômico tendo cidadãos preparados para 

representar a nação. Como já foi dito, a infância, no contexto do século XIX, deixa de ser um 

assunto doméstico, “for childhood became caught up in the international rivalry of states; 

children were seen as the most valuable asset a nation had, one which, if not properly 

nurtured, would lead to a process of degeneration and to a loss of power and status relative 

to other countries. It was therefore almost inevitable that states should be drawn further into 

issues of child policy”
123

. 

 

Diante de tais motivações, formou-se uma certa visão crítica sobre um provável (e extremado) 

racionalismo da ciência em suas investidas em políticas específicas para a infância. Segundo 

essas teorias, os governos, ao adotarem medidas visando ao planejamento familiar ou à 

alocação de recursos que subsidiassem a sobrevivência de famílias maiores, tinham interesses 

econômicos bastante óbvios: 

 

 “Governments‟ willingness to pay these families allowances was not entirely or even mainly 

due to their acceptance of the arguments of pressure groups who had campaigned for them 
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from a child-centred perspective; rather governments saw in family allowances a means of 

stabilizing employer-labour relationships, or of controlling wage inflation, or of encouraging 

a higher birth rate. Children, however, did undoubtedly benefit from these moves which made 

it less likely that they would pass their childhoods in poverty” 
124

. 

 

O que se evidenciava na infiltração da ciência na vida cotidiana era que vários assuntos antes 

considerados como exclusivamente pertencentes à vida íntima e ao mundo privado agora se 

tornavam assunto de interesse público. Os Estados se investiam do poder de controlar esferas 

da vida humana antes restritas ao âmbito privado. 

  

Uma das conseqüências da disciplinarização das práticas cotidianas referentes ao cuidado com 

as crianças teve origem na interpretação de certos conhecimentos científicos acerca de 

“impulsos naturais”. Ao observar no ser humano a permanência de determinados traços 

instintivos dos animais, alguns cientistas estabeleceram diretrizes para o processo de 

socialização da criança. Nesse sentido, os comportamentos espontâneos típicos da infância 

foram sendo mais e mais sujeitos à repressão, de forma que “towards the end of the nineteenth 

century the idea of subjugating the everyday treatment of the child to exact, scientifically 

founded rules became more and more common. Making the life of the child a technically 

controlled science was completed by attempting to make the parent-child interaction into a 

science. What should be displaced is spontaneity, emotions, and individuality”
125

.  

 

Alguns princípios evolucionistas ganharam mais publicidade que outros, na sua aplicação aos 

discursos e projetos sociais. Tampouco a vulgarização do discurso científico originário do 

evolucionismo gerou impactos imediatos no cotidiano das crianças, apesar da intensa 

divulgação de regras higienistas, de padrões científicos para uma melhoria da educação, e 

inclusive de recomendações de fundo eugenista, que buscavam definir práticas de procriação 

a partir de critérios de qualidade genética. Houve uma forte reação de representantes de 

diversos segmentos sociais, questionando as formas autoritárias que esses discursos estavam 

assumindo em sua dimensão pública e intervencionista. 
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Os avanços científicos lançam novas perspectivas para assegurar a sobrevivência de cidadãos 

que deveriam se juntar ao movimento de progresso que, no século XIX, toma conta do 

imaginário europeu – e que, como conseqüência, ecoa nas elites coloniais. Com relação à 

mortalidade infantil, tomam-se providências efetivas, o que traz um alento para uma 

problemática que, até o século XVIII, e ainda no século XIX, na Europa, atingiu 

veementemente, e sem distinção de classes, quase todas as famílias. Mesmo entre os cientistas 

da época essa tragédia se abatia com freqüência, como foi o caso da família de Charles 

Darwin, que perdeu duas filhas por problemas que seriam um pouco mais tarde facilmente 

solucionáveis. A morte de uma delas, a mais velha, Annie, deixou Darwin “tristemente 

sobrepujado e abalado”
126

.  

 

Num século em que a fome, a depressão econômica e a crescente agitação dos desempregados 

geravam forte tensão social, os avanços da ciência eram vistos como fatores importantes para 

a construção de uma nova ordem social. A Inglaterra passava por agitações provocadas pelas 

contradições entre dois sistemas ideológicos: um que reforçava o Estado de Direitos e visava 

garantir o bem-estar da população, e outro que propunha intervenções cirúrgicas de controle 

populacional – tanto do ponto de vista demográfico, quanto no que se referia às manifestações 

coletivas de reivindicação social.  

 

As teorias de Malthus, de Darwin e outros adeptos das idéias evolucionistas serviram de base 

para uma mudança na maneira de interpretar a sociedade européia do século XIX. Na década 

de 1830, “Malthus calculava que, sem controle, a humanidade poderia duplicar sua 

população em apenas vinte e cinco anos”
127

. Se isso acontecesse, o planeta seria devastado. 

Cabia, então, tomar providências para evitar o descompasso entre crescimento populacional e 

o volume de recursos naturais existentes, além da perspectiva da fome atingir milhões de 

pessoas. Nas ruas de Londres, era cada vez maior o número de mendigos vivendo do que 

encontravam no lixo ou recorrendo à criminalidade para conseguir o que comer. Essas eram 

expressões interpretadas pelos evolucionistas como “o combate das espécies”, do qual apenas 

os fortes sairiam vivos. “A vida não era um jardim paroquial em uma tarde de verão, mas 

uma batalha entre os derrotados nas dilapidadas ruas de Londres”
128

. A divulgação – e a  

ampla aceitação – das teses de Malthus sobre o descontrole do crescimento populacional 
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reforça a idéia de que as políticas implantadas pelas nações européias com relação à natalidade 

tinham uma preocupação mais econômica que humanitária.  

 

Essa linha cientificista e sistêmica terminou por influenciar muitos dos discursos e políticas 

voltados à infância. De maneira quase dogmática, a ciência propunha regras para o casamento 

e limites à educação dos filhos, elaborando teses que eram usadas nos materiais didáticos para 

crianças e nas propagandas destinadas ao controle de certas práticas sociais. Condenava-se, 

portanto, o hábito de beber, de deixar crianças participarem de festas de adultos, ou dormir no 

quarto dos pais. O higienismo incorporou ideais eugênicos e aplicou as pesquisas sobre  

hereditariedade a muitas das políticas voltadas à redefinição dos espaços de união das pessoas 

em coletividade: desde a família, até comunidades maiores, como os cortiços, por exemplo. 

 

A família “vê sua autonomia ameaçada pela crescente intervenção do Estado, o qual, não 

podendo agir constantemente em nome dela, vem a ocupar seu lugar, especialmente na 

gestão da criança, o ser social e o capital mais precioso”
129

.  

 

Já o fato de ter filhos ou planejar o tamanho da família passa a ser regulado pelo Estado na 

França e em outros países da Europa. Se, por um lado, como já foi dito, as teorias malthusianas 

lançam uma sombra sobre a capacidade do planeta em equalizar os recursos disponíveis com 

o crescimento populacional, por outro lado os países também se preocupam em fazer da 

família o espaço onde a raça se reproduz de maneira numerosa, fecunda e saudável. Zola foi 

uma das principais vozes favoráveis a essa segunda posição e, nos seus escritos sobre a 

fertilidade das mulheres, ele analisa a  reprodução a partir de propósitos nacionalistas, com o 

objetivo de se contrapor aos “fantasmas da redução da natalidade e ao medo da 

degenerescência”
130

. 

 

As idéias científicas ligadas ao evolucionismo contribuíam com as bases deterministas dessas 

duas visões fatalistas sobre a demografia do século XIX. Com uma boa dose de  arrogância, 

as políticas idealizadas nessa época expressavam a ambição dos cientistas por controlar os 

processos naturais. Ao contrário do que havia ocorrido no Iluminismo, quando se construiu 
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uma relação “respeitosa, mas de modo algum subserviente”
131

 com os deuses e a natureza; no 

século XIX a intenção é a de colocar as criações humanas em confronto com as forças 

naturais, de modo a criar as condições de vitória e controle das primeiras sobre as últimas.  

                                                 
131
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Capítulo 4 Ŕ A presença dos debates evolucionistas na literatura de Zola e de Machado  

 

História e ficção se juntam na narrativa que incorpora os princípios evolucionistas. Alguns 

escritores fizeram uma transposição direta dos conceitos de tempo, de competição pela 

sobrevivência e de destruição, todos indistintamente originados nas teorias de Darwin, Spencer 

e outros cientistas. Mas outros escritores, influenciados pela hermenêutica e pela filosofia de 

Schoppenhauer e de Nietzsche, sabiam selecionar a parte desse referencial que mais serviam a 

seus propósitos narrativos. É exatamente nessa encruzilhada que se separam Zola e Machado 

frente às referências científicas e filosóficas aqui debatidas. O que se quer nesta tese é ver em 

que medida o debate evolucionista foi tematizado nas obras de Machado de Assis e de Émile 

Zola. Defende-se que essa seria a base para entender não apenas as concepções próprias a cada 

um dos escritores sobre as discussões decorrentes da ciência que chegaram ao campo social, 

mas também para entender cada uma das sociedades: a brasileira e a francesa, em seus 

esforços para transformar esses conceitos em práticas de inserção social dos indivíduos, da 

infância à idade adulta. Pelo que foi apresentado até aqui, percebe-se que cada um dos 

escritores baseou sua interpretação das teorias evolucionistas em princípios, ideologias e 

conceitos totalmente distintos.  

 

O que preponderava na visão dominante que trouxe para o campo social as conquistas do 

evolucionismo eram percepções por demais parametrizadas pelos padrões morais e culturais 

da época. Percebe-se uma filiação quase acrítica de Zola a essa forma de conceber a relação 

entre biologia e sociedade, enquanto que Machado a tratava com ironia e se mostrava 

moralmente menos comprometido no confronto com tal conjunto de idéias. Vejamos, agora, 

como cada um dos dois escritores deixou transparecer em seus escritos suas posições acerca 

dos desdobramentos da investida evolucionista nas questões relacionadas com o 

desenvolvimento do indivíduo em seu meio social.    

 

4.1. Zola e a visão mítica do corpo social 

 

O corpo é um elemento presente em quase toda obra de Zola. Sua aproximação com a ciência 

está sempre revestida de uma densidade sensual que atravessa quase todos os assuntos 

tratados em seus romances. Nesse sentido, Zola rompe com a  ascese com a qual a 

racionalidade científica classificou os comportamentos psicológicos e as várias funções 

biológicas do corpo humano. Zola se aproxima da ciência para tentar usar os instrumentos de 
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análise por ela elaborados. Ele se lança numa aventura experimental, acreditando ser possível 

separar dados, classificar informações e observar mudanças, como um cientista em 

laboratório. Mas o resultado do seu trabalho, a expressão literária do mesmo, nada exprime de 

um produto acabado e coerente, resultantes de experiências científicas. 

 

Talvez por ter se aproximado também da sociologia, Zola pôde se tornar imune à paixão que 

nutria pelo cientificismo puro. Mesmo tendo louvado os trabalhos de médicos como Claude 

Bernard e Prosper Lucas, a inspiração para sua narrativa parece ter nascido do grande esforço 

de Zola em entender in loco os comportamentos dos grupos sociais por ele analisados. O 

escritor cria para si uma missão que mistura habilidades jornalísticas ao interesse sociológico. 

As técnicas que aprendera nos jornais em muito contribuíram para pesquisas de informações 

que o levaram a elaborar retratos detalhados dos costumes, atividades profissionais, do 

cotidiano e do lazer dos indivíduos e agrupamentos representados em sua vasta obra. Por outro 

lado, a conceituação importada da sociologia positivista foi a principal referência utilizada por 

Zola para entender a sociedade como um corpo no qual partes doentes deveriam ser 

identificadas, a fim de evitar a degeneração total da humanidade. 

 

Uma visão fatalista como essa corre o risco de enveredar tanto no misticismo quanto no 

moralismo. Jean Borie, no conhecido estudo Zola et les mythes  ou  De la nausée au salut 132, 

chama o escritor de um “criador de mitos” e analisa a maneira através da qual Zola se utiliza 

do corpo humano como fonte das representações míticas que impregnam a trajetória dos 

Rougon-Macquart. É a partir da percepção da sociedade francesa como um corpo no qual se 

podem identificar os sintomas de “vícios ou taras”, que atingem grupos e indivíduos, que Zola 

desenvolve suas intrigas. Colocando em relação o povo e a burguesia, o escritor defende que a 

sociedade viveria um processo de degenerescência, cabendo à ciência e ao progresso material 

o papel de evitar tal desastre. Nas intrigas em que o escritor centra a narrativa na descrição 

dos fatores que levariam a sociedade à decadência, alguns personagens assumem uma 

importante função mítica. Este é o caso, por exemplo, de Gervaise em L‟Assommoir, uma 

lavadeira que reúne os elementos antagônicos de destruição e vontade de se regenerar. 

Guardando uma certa pureza original, Gervaise representa a luta das pessoas que querem 

escapar de um contexto corrompido. Ao final, a força do meio onde a personagem está 

inserida é mais forte, e Gervaise termina engolida pela degenerescência. Apesar desse fim 
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ingrato, na sua origem Gervaise contém as melhores esperanças da condição humana, como se 

pode ver no esboço da personagem escrito por Zola:  

 

“Avec tout cela il lui faut un caractère net, ou je ne ferai que de la cochonnerie. D‟abord, je 

l‟ai dit, une bête de somme au travail, puis une nature tendre ; un fond de femme excellent, 

que l‟éducation aura pu développer, mais qui se perd. Chacune de ses qualités tourne contre 

elle. Le travail l‟abrutit, sa tendresse la conduit à des faiblesses extraordinaires”133. 

 

A influência do meio, caracterizada pela decadência moral, joga um papel importante no 

destino de Gervaise. Os operários que habitam o bairro vivenciam uma luta pela sobrevivência 

que parece moldada exclusivamente pela ambição e vontade de poder, pela inveja e pelo 

desejo de destruir aqueles que se distinguem positivamente do coletivo. Segundo o crítico 

Jacques Dubois, não se trata forçosamente de maniqueísmo, pois “Progressivement, tous le 

partenaires de Gervaise, amis comme ennemis, vont se retrouver du côté des agents nuisibles 

à l‟héroïne. Elle-même a progressivement renoncé à ses ambitions et travaille à sa propre 

perte, de concert avec les autres. Et c‟est comme si le grand arbitre de l‟action, le fatum 

déterministe, avait pris tout le pouvoir et emportait irrésistiblement le personnage vers sa 

pleine déchéance”134 . 

 

É possível, então, que Zola se tenha inspirado, para construir seu personagem, no mito do 

bode expiatório, pois, à medida em que avança na narrativa, Gervaise vai pagando um a um 

todos os pecados do grupo social ao qual pertence. Vale a pena lembrar que ela é também a 

lavadeira, aquela que está sempre lavando a sujeira produzida pelos outros. Ousando um 

pouco mais, pode-se associar essa imagem à mitologia hindu135, tendo em conta que Zola teve 

de fato algum contato com esse gênero de leitura. Na Índia, a lavadeira representa ao mesmo 

tempo aquela que sai de uma casta inferior e a mulher que deve se submeter a uma depravação 

sexual julgada necessária para a vivência de determinados ritos grupais. Como afirma M. 

Elliade, “La femme de basse caste  a, dans le Tantrisme, le sens ésotérique de nairâtma (non 

ego), ou de shûnya (vacuité), en tant qu‟elle est libre de tout attribut ou qualification sociale; 
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elle est polyvalence, ce qui peut d‟ailleurs n‟être pas sans rapport non plus avec le symbolisme 

général de la femme sous son aspect le plus élémentaire”136.  

 

Gervaise é, então, uma personagem caracterizada por uma personalidade heterogênea e volátil. 

Ao mesmo tempo em que diz ter por ideal de vida “travailler, manger du pain, avoir un trou 

à soi, élever ses enfants, ne pas être battue, mourir dans son lit”137, suas ações a conduzem a 

conflitos cotidianos com seus vizinhos, a despertar a paixão de diversos homens e a se destruir 

na tentativa de gerenciar seus negócios mal-sucedidos. Sem conseguir controlar nem sua 

energia sexual, nem suas pulsões hereditárias, Gervaise cai num estado descrito por Zola 

como “loucura lúcida”, que, segundo o escritor, atingiria as pessoas mentalmente doentes 

“dans les actes plutôt que dans leurs paroles”138. 

 

Ainda no romance L‟Assommoir, Zola utiliza em várias oportunidades a imagem da sociedade 

vista como um corpo. Um exemplo é quando Gervaise está em sua lavanderia trabalhando 

com suas companheiras e seus desejos sexuais irrefreáveis anunciam sua decadência e a 

fatalidade de seu destino. Nessa passagem da intriga, o segundo marido de Gervaise vem 

visitá-la no trabalho, depois de ter se embriagado com os amigos. Percebe-se uma associação 

da libido à energia laboral e a dominação do indivíduo por forças primitivas ligadas ao corpo. 

O sexo, a dependência do álcool e as doenças nervosas herdadas são todas pulsões primárias, 

ali colocadas para reforçar a visão fatalista de Zola sobre a dependência do homem em relação 

a seus instintos. O texto abaixo ilustra essa idéia: 

“Il l‟avait empoignée, il ne la lâchait pas. Elle s‟abandonnait, étourdie par le léger vertige 

qui lui venait du tas de linge, sans dégoût pour l‟haleine vineuse de Coupeau. Et le gros baiser 

qu‟ils échangèrent à pleine bouche, au milieu des saletés du métier, était comme une première 

chute, dans le lent avachissement de leur vie”139. 

 

O contexto urbano do proletariado aparece na obra de Zola como um lugar de fácil reprodução 

de comportamentos indesejados, o que ameaçava os projetos nacionalistas de educar cidadãos 

saudáveis e prontos a trabalhar pelo desenvolvimento econômico da nação. Voltando à 
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discussão já referenciada nesse capítulo, havia, por parte da ciência, um claro interesse em 

intervir nos contextos sociais, que deveriam ser alterados para que a ordem social capitalista 

fosse efetivamente imposta. A face higienista desse tipo de ciência foi a que mais resultados 

obteve nesse disciplinamento da coletividade. 

 

Por parte dos políticos, havia um enorme interesse nas diretrizes propostas por médicos 

higienistas para a intervenção nos espaços urbanos. Essa aproximação entre política e ciência 

se transformou em projetos diversos, de reordenamento de bairros populares, de planejamento 

habitacional para os pobres e de expansão de avenidas nas metrópoles européias. 

 

Zola incorpora o interesse por essas iniciativas de intervenção no espaço urbano em vários de 

seus romances. Se em  Le Ventre de Paris o bairro operário que se expande ao redor do 

mercado de Les Halles é visto em sua desorganização e multiplicidade, com  Travail Zola vai 

transformar em ficção o modelo de conjunto habitacional idealizado por cientistas e políticos 

para racionalizar a vida das classes pobres. Travail é o último romance de Zola que é 

publicado com o escritor ainda em vida, em 1901, e será na verdade uma defesa dos direitos do 

trabalhador a condições de trabalho e de moradia decentes, em contraposição ao que se fazia 

oficialmente em Paris. Como já referido em Le Ventre de Paris, o período de Napoleão III é 

marcado pelas obras de reurbanização da cidade, visando mais à adaptação de Paris a um 

perfil de metrópole que sua  adequação às necessidades sociais de seus habitantes, já que “Sob 

o Segundo Império, Haussmann ocupa-se apenas dos bairros bons e constrange os 

proletários a um êxodo para a periferia. À margem de suas brilhantes avenidas, os pardieiros 

prosperam sem peias”
140

. 

 

Com Travail, Zola vai propor um projeto social que inclua os operários no desenvolvimento da 

nação . Inspirando-se em parte nas idéias de Charles Fourier, que idealizou a sociedade de 

“Harmonia”, um espaço onde o trabalho operário seria glorificado, Zola quer propor mudanças 

concretas na forma de moradia do operariado. Em L‟Argent, Zola havia se referido aos 

cortiços, onde a população mais pobre de Paris morava, como um conjunto de “miseráveis 

construções feitas de barro, velhas tábuas e velhas chapas de zinco, semelhantes a 

amontoados de refugos de demolições arrumados em torno do pátio interior”
141

. Visando à 
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mudança de tal situação, surgem muitas experiências-piloto baseadas em projetos urbanísticos 

de cunho racionalista e higienista. Zola será um forte aliado na defesa dessas experiências. 

 

Zola partia de dados científicos para definir seu modelo de organização do espaço operário. 

Um censo realizado em 1891 por Jacques Bertillon, chefe do serviço estatístico de Paris, 

comprova que 14% dos parisienses viviam aglomerados em cortiços com péssimas condições 

de higiene e saneamento. Tal situação, segundo o censo, teria provocado a enorme quantidade 

de mortes pela epidemia do cólera, a partir de 1884. Nas casas onde havia menos habitantes 

por cômodo, o número de mortes era bem mais reduzido. 

 

Esse painel sobre a aglomeração no espaço de moradia já havia sido exposto por Zola em 

Germinal. Entre suas preocupações, estava não apenas a preservação da saúde familiar, mas a 

exposição das crianças à vida sexual dos pais, já que, segundo o retrato da vida operária 

descrito em Germinal, “On vivait coude à coude, d‟un bout à l‟autre ; et rien de la vie intime 

n‟y restait caché, même aux gamins”
142

. 

 

Apesar de ser adepto da individualidade da família, o que garantiria a liberdade e a privacidade 

valorizadas na vida moderna, Zola via com simpatia os projetos de habitação popular coletiva. 

Foi Charles Fourier quem influenciou inicialmente a concepção desse tipo de conjunto 

habitacional. Seus “falanstérios”, ou “palácios societários”, podiam abrigar até 3.500 pessoas 

e eram conjuntos “divididos em apartamentos de diferentes tipos, mobiliados ou não, para 

todos os orçamentos”
143

. A partir dessa idéia inicial, vários tipos de conjuntos habitacionais 

foram desenvolvidos nos bairros de Paris, variando segundo os tipos de serviços oferecidos. 

Alguns tinham restaurantes comunitários, quase todos tinham áreas coletivas para convivência 

dos moradores e regras para uso comum da água e do gás. Na prática, não houve, porém, 

muitas moradias operárias construídas sob a inspiração fourierista. Mas, na década de 1850, 

um industrial francês, Jean-Baptiste André Godin, financiou o mais importante deles, o 

“Falanstério de Guise”. Possuia sistema de ventilação para cada apartamento, lavanderia 

coletiva, partes comuns iluminadas a gás e creche para as crianças. 

 

Esse “falanstério” é visitado por Zola, que se entusiasma com a concepção geral, não 

concordando, entretanto, com a falta de privacidade em conseqüência da excessiva proximidade 
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dos apartamentos. Suas críticas se estendem, então à “desconfiança do vizinho. Não há solidão, 

Não há liberdade” [...] “Ordem, regulamento, conforto, mas e o desejo de aventura, de riscos, 

da vida livre e aventurosa? Não é possivel cortar todas as vidas pelo mesmo molde”
144

. 

 

Para Zola, o excesso de controle e a falta de liberdade deveriam ser abolidos dos planejamentos 

habitacionais voltados ao operariado e alguns estudiosos do assunto comprovavam suas idéias. 

Uma pesquisa divulgada em 30 de junho de 1852 comparando os tipos de habitação para 

operários vislumbrou as vantagens da casa individual, recomendando a rejeição dos conjuntos 

coletivos por razões morais: “A aglomeração em um mesmo prédio de um grande número de 

casais, estranhos entre si, raramente cria uma aprazível harmonia interna e pode dar lugar a 

graves desordens”
145

, diz a pesquisa. 

 

Para os industriais da época, no entanto, haveria enormes vantagens em instalações coletivas, 

tanto pelo custo das construções, como pela maior facilidade de controle de seus moradores. 

Os proprietários das minas de carvão da França adotaram moradias coletivas, nas quais seus 

operários tinham acesso a um sistema paternalista de garantia de direitos sociais. Para esses 

industriais, a estabilidade resultante do acompanhamento dos operários da infância à fase 

adulta convertia-se em garantia da melhor continuidade do sistema produtivo, como se vê no 

trecho abaixo : 

 

“A moradia confortável e barata faz parte de uma série de instituições que se ocupam da 

criança desde a mais tenra idade, asseguram-lhe instrução e auxílio de todo tipo, 

acompanham-na durante toda sua vida produtiva e asseguram-lhe, após trinta anos de serviço, 

uma pensão de trezentos francos com moradia e aquecimento. Quer dizer que eles a colocam 

a salvo da necessidade e conservam até o fim de sua existência a dignidade de sua profissão e 

a justa remuneração de seu trabalho”
146

. 

 

No entanto, o modelo dos proprietários de minas  de carvão não foi aplicado às maiores vilas 

operárias que se construíram ao longo do século XIX. No Segundo Império, período político 

priorizado por Zola em sua obra, as autoridades investiram obstinadamente em modelos de 

habitações populares individualizadas organizadas em vilas. Inspirado em padrões 
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habitacionais da Grã-Bretanha, o industrial Jean Zuber Filho apresentou à Sociedade Industrial 

de Mulhouse um modelo de casa individual que atenderia às necessidades econômicas e aos 

padrões morais adequados ao desenvolvimento da França. Outros industriais aderiram ao 

projeto e logo a experiência se espalhou por diversas cidades francesas. Em algumas delas, até 

o final do século XIX, dez mil operários chegaram a habitar nesse padrão, o que representava 

até 10% da população total de algumas cidades!
147

. 

 

Este foi o modelo mais aprovado por Zola e será transposto para a cidade utópica de 

Beauclair, onde se desenvolve a intriga do romance  Travail.  No contexto imaginado por 

Zola, nada era semelhante aos aglomerados idealizados por Fourier. As casas eram 

individuais e dispersas, não havendo o alinhamento racional de outras vilas construídas em 

torno às fábricas. Assim, 

 

“Nessa encenação, Zola expõe as cores de seu ideal de proprietário pequeno-burguês, papel 

que ele desempenhava em Médan. Enquanto a burguesia francesa, para resistir ao fluxo 

socialista, procura uma clientela nas camadas superiores dos proletários, alienados pela 

propriedade de sua casa comprada a crédito, o escritor que ela mais detesta oferece-lhe o 

concurso de seu talento e dá sua contribuição ao mito da casinha que começa a fascinar toda 

a classe média francesa”
148

.  

 

Em que pesem as diferenças de opinião em torno de qual seria o melhor sistema de moradia 

para o operariado, o certo é que Émile Zola vivia um momento em que a contribuição de uma 

lógica científica positivista influenciava fortemente a criação de projetos sociais na França. 

Em outras palavras, o cientificismo ganhou na França uma aplicação prática e imediata que 

foi acompanhada de perto por Zola. Sua obra ficcional se investe de uma missão: juntar-se a 

essas vozes e contribuir com a visão utópica de um projeto de sociedade. 

 

Em Germinal, Zola descreve um cenário a ser modificado. A forma como vivem os carvoeiros 

que são personagens do romance é ainda pré-moderna. Seu estilo de vida é visto como imoral 

pelo autor, que aponta razões tanto relacionadas à organização social, quanto à hereditariedade, 

para explicar porque, no meio operário, alguns comportamentos viciosos teriam uma tendência 

a se proliferar. O escritor busca o apoio da ciência para comprovar suas teses. E, de fato, 

                                                 
147

 GUERRAND, Roger-Henri. Op. cit., p. 381. 
148

 Ibid., p. 387. 



 

101 

 

alguns médicos estavam, então, bastante envolvidos com os estudos dos problemas humanos 

que levariam à degenerescência social. Zola herda desses defensores de um eugenismo 

científico interpretações relativas aos fatores hereditários que, segundo alguns estudos 

divulgados à época, influenciariam o processo de decadência moral do indivíduo. 

 

Já foi aqui exposta a teoria de Zola sobre os caracteres herdados que definiam as personalidades 

atormentadas de seus personagens. O escritor desenvolve uma tese sobre os tipos de 

combinação entre casais que levam os filhos a reproduzir o melhor, ou o pior, de seus pais. 

Tais hipóteses não apresentam indicadores de rigor científico, como já exposto. O mesmo 

pode-se dizer com relação à maneira como Zola interpretou os impactos de certas atitudes 

morais dos adultos sobre as crianças. Embora o escritor pudesse estar honestamente vinculado 

a uma missão emancipatória da sociedade, suas interpretações são muitas vezes forçadas e 

carentes de relativismo. Tal é o caso, por exemplo, da visão do alcoolismo presente no 

personagem Étienne Lantier, protagonista de Germinal: 

 

“il avait une haine de l‟eau, la haine du dernier enfant d‟une race d‟ivrognes, qui souffrait 

dans sa chair de toute cette ascendance trempée et détraquée d‟alcool, au point que la 

moindre goutte em était devenue pour lui un poison”
149

.  

 

Zola assim define uma “raça” de alcoólatras, termo que o escritor vai usar também para se 

referir de maneira pejorativa a grupos de indivíduos cujas atitudes morais poderiam de algum 

modo ser criticadas. Para alguns estudiosos, o termo “raça”, em Zola, refere-se ao proletariado, 

o que revelaria seu enorme preconceito burguês, tão freqüente à época, mas que parece 

estranho na voz de um escritor que procurou se engajar em lutas políticas em defesa da justiça.  

 

“A noção de raça está presente em toda a obra de Zola. Algumas vezes, diz respeito à 

condição humana : em La Débâcle (1892), vê-se um soldado, antes da derrota de Sedan, 

„submetendo-se à crise histórica e social da raça‟. Com mais freqüência, designa uma 

genealogia ou uma classe hereditariamente constituída: como seus contemporâneos, Zola 

oscila entre o sentido bíblico (descendência, posteridade) e a condição determinista e 

hierarquizante que, no século XX, o racismo moderno e o modo de pensar de todos passaram 

a ter.  
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Esse racismo não tem nada de execrável em Zola, e não será incompatível com seu 

engajamento pró-Dreyfus : é uma visão essencialista do mundo Ŕ e é a única que reina na 

época. Ainda seria preciso esperar cinquenta anos para que um pensamento não-racista do 

mundo se desenvolvesse em prol da derrota do nazismo. Naquele momento, na virada dos 

séculos, a raça permanece para Zola a expressão de um complexo de superioridade : de 

modo geral, só existe para ele raça ruim, ou seja, maldita”
150

. 

 

 “Na verdade, em Travail, a „raça‟ e o „sangue‟ são prioritariamente pejorativos, como 

ilustra uma passagem de umas quinze páginas em que esses termos aparecem, no mínimo, 

doze vezes, na maioria delas associadas a qualificações como „decadência‟, ou „enfraquecida‟, 

„degenerada‟, „destruída‟. A genealogia dos personagens de Travail remete a essa 

hereditariedade secular do assalariado, da antiga galé em que o escravo é torturado e 

desonrado“.
151

 

 

Como afirma Morice, de fato Zola vai empregar o termo „raça‟ para se referir a representantes 

de grupos sociais diversos, considerados inferiores pelo escritor. Nesse sentido, ele segue um 

certo caminho tomado por cientistas eugenistas que, como foi descrito no item sobre 

Darwinismo Social, interpretaram erroneamente as idéias de Charles Darwin a fim de criar 

hierarquias entre  raças, classes sociais e modelos de civilização.  

 

4.2. A percepção da criança na dicotomia natureza x criação 

 

Zola nos fala de uma sociedade em que a criança começa a ocupar um espaço público. A 

República Francesa percebe as crianças como seus futuros cidadãos que devem, portanto, 

receber cuidados que se concretizam não mais de forma exclusiva pela família, mas sim 

partilhada com o Estado. A religião também perde seu status na educação da criança e, ainda 

que as políticas sociais tenham perfis distintos para os ricos e os pobres, é o Estado que se faz 

cada vez mais presente nos mínimos fatores da realidade cotidiana infantil. O domínio de uma 

lógica econômica que favorece o progresso influencia diversas práticas culturais vivenciadas 

na (ou pela) infância. O ritmo da produção capitalista impõe novas exigências e as instituições 
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responsáveis pelo cuidado com as crianças adotam um perfil disciplinar que reproduz as regras 

do espaço de trabalho. Mesmo no seio da família o imaginário em torno da criança, desde seu 

nascimento, ganha novos significados. Consciente de todas essas mudanças, Zola impregna 

suas obras de uma reflexão sobre a infância que leva em consideração o papel social da criança 

nessa nova ordem social. Já no início da saga dos Rougon-Macquart, quando apresenta seus 

personagens, o autor trata de duas formas diferentes da composição familiar. A matriarca 

Adélaïde representa a maneira natural, destituída de qualquer estratégia econômica, a partir da 

qual uma família tradicional produzia sua descendência, ou seja, a maneira característica de 

um momento histórico onde as pessoas não faziam projeções econômicas tão definidas em 

relação aos filhos. Por outro lado, para Félicité, esposa de Pierre, o primogênito de Adélaïde, 

o fato de ter filhos tem uma outra conotação, como se observa: 

  

“elle reconstruisit sur la tête de ses fils l‟édifice de sa fortune, qui s‟écroulait entre ses mains. 

Ils n‟avaient pas dix ans, qu‟elle escomptait déjà en rêve leur avenir. Doutant de jamais 

réussir par elle-même, elle se mit à espérer en eux pour vaincre l‟acharnement du sort. Ils 

satisferaient ses vanités déçues, ils lui donneraient cette position riche et enviée qu‟elle 

poursuivait en vain”152. 

 

Para além dessa esfera doméstica, Zola explora outros aspectos relativos aos modos de 

inserção social da criança, que ele investiga seja através de suas pesquisas científicas, seja a 

partir da observação jornalística de espaços públicos freqüentados por crianças, sobretudo no 

meio popular onde viviam os operários. Esse esforço descritivo, mesmo que ganhe às vezes 

contornos mitificados, oferece ao leitor uma visão quase fotográfica de certos aspectos do 

cotidiano infantil no século XIX, na França, conseguindo mostrar detalhes que os documentos 

oficiais não revelam com a mesma clareza.  

 

Um dos temas mais presentes na obra de Zola são as práticas culturais operárias, vivenciadas 

indiscriminadamente por adultos e crianças. Os costumes operários são descritos de maneira 

diversificada pelo autor, que muitas vezes se refere aos modos como as crianças sentiam a 

influência dessas práticas. Os lugares de aprendizagem e de inserção social da criança se 

multiplicam nessa época, sobretudo com a chegada de milhares de crianças oriundas das áreas 

rurais, que vêm à cidade para trabalhar nos ateliês e fábricas, ou para mendigar com seus pais 
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pelas ruas. A escola passa também a oferecer uma educação mais formal, com a expansão da 

instrução pública.  

 

O escritor descreve todas essas situações baseando-se no seu senso de observação, mas existe 

na narrativa um viés crítico e uma preocupação com o destino daqueles futuros cidadãos 

franceses. E se Zola mostra, por vezes, seu lado moralista, isso de deve à influência que pesa 

sobre ele de idéias veiculadas por políticos e cientistas que defendiam uma intervenção 

higienista com o fim de disciplinar a vida privada das classes baixas.  As teses científicas 

relativas aos diversos fatores supostamente definidores da personalidade e da psicologia das 

crianças se inspiravam, na maioria das vezes, em estudos sobre a hereditariedade. A elite 

intelectual e científica da época via na difusão de princípios higienistas no meio popular uma 

forma de diminuir a incidência do alcoolismo e  promover a moralização dos comportamentos 

sexuais e reprodutivos dos pobres. Além desse claro interesse pela hereditariedade, Zola se 

apropriou de idéias que faziam a relação entre a influência do meio e a educação das crianças. 

Nesse campo, a ciência também propunha medidas concretas para evitar a exposição das 

crianças a um meio social que não fosse saudável e benéfico a seu desenvolvimento físico e 

emocional. Ao mesmo tempo em que Zola oferece um panorama jornalístico sobre os espaços 

onde vivem as crianças, ele também apresenta as possibilidades de como o progresso 

tecnológico e científico poderia se adaptar aos novos interesses e necessidades do universo 

infantil.  

 

O objetivo de Zola é o de contar a história de uma família em cujo desenvolvimento a 

hereditariedade, associada a alguns aspectos do meio social, é o elemento principal que move 

a trama, seus dramas e tragédias. Para colocar em funcionamento seu sistema, Zola se apóia 

numa certa tendência filosófica, o materialismo, definida por ele próprio como “la croyance 

en des forces sur lesquelles je n‟aurai jamais le besoin de m‟expliquer”153. Esse conceito se 

traduz na obra de Zola por um certo unanimismo, tendência literária que faz da literatura a 

expressão coletiva da vida e dos sentimentos humanos, ou mesmo na busca de uma 

“conscience globale de la vie universelle”154, como afirma Auguste Dezalay. Zola acredita, 

então, numa origem comum a todos os seres: a mãe-terra, que abriga a alma do mundo. A 
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esses princípios se vem ajuntar a leitura do Cours de Philosophie Positive, de Auguste Comte,  

assim como as referências encontradas nos dicionários científicos e literários publicados desde 

o século XVIII na França. Dessa aglutinação de referências, Zola constrói uma obra que tem 

por base uma filosofia difusa, fragmentada em correntes diversas, visto que o escritor se recusa 

a aceitar qualquer sistema filosófico totalizante. Entretanto, Zola imprime simultaneamente 

em sua narrativa um estilo de classificação rigorosa e ordenada com o objetivo – nem sempre 

atingido – de dar coerência ao todo. Dessa forma, para citar novamente Auguste Dezalay, Zola 

não consegue ceder “à la tentation d‟organiser la nature d‟une manière trop systématique”155, 

ainda que recorra freqüentemente a imagens que representam os impulsos naturais e instintos 

incontroláveis de seus personagens. Embora suas intrigas se construam quase sempre a partir 

de personagens que vivem problemas ancorados em sua época, estes são apresentados pelo 

escritor num encadeamento de fatores biológicos, ou através de metáforas tomadas 

emprestadas da natureza. Com efeito, a dimensão biológica está presente de forma intensa nos 

romances de Zola, como afirma o próprio escritor no prefácio ao primeiro romance da série 

Les Rougon-Macquart: 

 

“Physiologiquement, ils sont la lente succession des accidents nerveux et sanguins qui se 

déclarent dans une race, à la suite d‟une première lésion organique, et qui déterminent, selon 

les milieux, chez chacun des individus de cette race, les sentiments, les désirs, les passions, 

toutes les manifestations humaines naturelles et instinctives, dont les produits prennent les 

noms convenus des vertus et des vices”156. 

 

Na busca de decifrar a condição humana através da hereditariedade, Zola vai sendo levado a 

analisar com interesse o comportamento infantil. Em seus manuscritos, o escritor registrou 

diversos comentários a respeito das teorias do doutor Proper Lucas, publicadas em 1847 no  

“Tratado filosófico e psicológico da hereditariedade natural”157, minuciosamente resumido e 

anotado por Zola que assim sintetiza a obra: 
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“Ouvrage où la question est considérée dans ses rapports avec les lois primordiales, les 

théories de la génération, les causes déterminantes de la sexualité, les modifications acquises 

de la nature originelle des êtres, et les diverses formes de névropathie et d‟aliénation”
158

. 

 

 Esse esquema hereditário e biológico mostra-se extremamente inspirador para Zola, que 

encontra uma força criativa capaz de imaginar várias gerações de uma mesma família 

reproduzindo as características psicológicas originadas na loucura da matriarca, Adélaïde. 

Para compor cada um dos personagens da família Rougon-Macquart, Zola segue, de maneira 

um pouco grosseira, as chamadas “leis da hereditariedade”, concebidas por Lucas. Para cada 

uma dessas leis corresponderia um grau de semelhança entre as estruturas mentais de quem 

herda e de quem deu origem a uma determinada doença ou comportamento. A partir desse 

esquema, Zola desenvolve figuras representativas dos vários grupos sociais da época, expondo, 

dessa forma, uma concepção de sociedade que reúne os elementos naturalistas e darwinistas a 

outros elementos de inspiração sociológica, que dão maior importância às relações produtivas e 

à noção de classe. O contexto social é, portanto, essencial para compreender as tramas 

narradas por Zola, mas é importante destacar que o escritor parte de um elemento fatalista que 

amarra toda a história da família. Para ele, a saga dos Rougon-Macquart caminha para a 

degenerescência desde sua origem, sendo esta vinculada à doença mental de sua matriarca. A 

hereditariedade seria o principal motor dessa decadência familiar, sendo, porém, nutrida de 

outros elementos também degenerativos em sua essência, como o meio social onde quase 

todos os personagens convivem, ou seja, “le milieu empesté des faubourgs”159. 

 

Zola joga entre duas concepções essencialmente biológicas para traçar o destino de seus 

personagens. De um lado, alguns dos Rougon-Macquart caem na luta pela sobrevivência 

seguindo a regra de que o mais forte está sempre mais apto a vencer. Por outro lado, os 

personagens são apresentados como meras vítimas da herança familiar, e, por conseqüência, 

da degenerescência provocada pela doença mental da matriarca. Em ambos os casos, o autor 

procura sempre se referir à infância do personagem, a fim de tornar mais clara ao leitor a 

importância da “fatalidade do sangue” na vida dos indivíduos.  
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Para explicar comportamentos corrompidos que aparecem na vida adulta, que terminam por 

contribuir em seu conjunto para a decadência dos Rougon-Macquart, Zola coloca a infância 

do personagem em perspectiva. É o exemplo da personagem de Naná que, antes de 

protagonizar o romance homônimo, aparece como criança em L‟Assommoir. Naná é  filha da 

segunda união da personagem Gervaise, heroína do romance. A menina tem sua aparição na 

narrativa moldada por contornos trágicos. Quando tem ainda dois anos de idade, Naná é 

levada por sua mãe ao canteiro de obras onde o pai trabalha colocando telhas de zinco no teto 

da construção. Num estilo dramático, Zola relata como Gervaise chega com Naná no momento 

exato em que o operário se encontra no terceiro andar. Temerosa por seu marido, Gervaise se 

esconde com a filha para evitar que sua chegada o distraia. Ao encontrar uma vizinha, a 

mulher chega a comentar porque sente medo com a profissão de Coupeau: 

 

“ Ŕ Si vous saviez, dans le premier temps, dit encore Gervaise, j‟avais des frayeurs du matin 

au soir. Je le voyais toujours, la tête cassée, sur une civière”160.  

 

Mas um grito de Naná termina por efetivamente distrair Coupeau, que cai do teto e se  

machuca gravemente. Até então, o casal levava uma vida tranqüila e tudo muda com o acidente. 

Coupeau começa a beber e gasta todo o dinheiro ganho arduamente por Gervaise. Tornando-

se violento, Coupeau agride fisicamente tanto a sua esposa, como ao seu filho mais velho, 

Etienne Lantier, nascido do primeiro casamento de Gervaise. É nesse ambiente que Naná 

cresce, assistindo a cenas de violência, assim como de promiscuidade. Está subentendido na 

composição da personagem que a menina vai herdar da mãe uma tendência a se relacionar 

sexualmente com diferentes parceiros, o que influenciaria em seu destino de cortesã. E se em 

Gervaise o desejo sexual dirigido a homens diferentes termina sendo reprimido pela 

maternidade e pela responsabilidade de sustentar economicamente a família, em Naná essa 

pulsão poderá se liberar sem tantos limites. Naná revela já em L‟Assommoir, aos seis anos de 

idade,  as características futuras que a levarão a alimentar o que Zola chamaria de o “chancre 

de la prostitution parisienne”, como mostra o texto abaixo:  

  

“Cette fichue gamine parlait sans cesse de jouer à la maman, déshabillant les petits pour les 

rhabiller, voulait visiter les autres partout, les tripotait, exerçait un despotisme fantasque de 

grande personne ayant du vice“161. 
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O ambiente criado por Zola para contextualizar a infância dos quatro filhos de Gervaise é 

pontuado por características negativas. A embriaguez e a vagabundagem são freqüentes entre 

os moradores do bairro e as crianças ainda têm que sofrer as conseqüências de terem nascido 

numa família marcada por problemas mentais de diversas ordens. A hereditariedade se junta, 

então, à influência do meio na exposição que Zola faz das origens familiares de quatro 

personagens importantes para todo o desenvolvimento da saga dos Rougon-Macquart. Naná 

revela uma tendência promíscua desde a adolescência;  Étienne Lantier, o herói de Germinal, 

começa a trabalhar muito cedo numa fábrica, onde compartilha o hábito de beber com outros 

operários; Claude Lantier, o artista plástico de L‟Œuvre, segue os passos do seu pai, um 

homem que não soube se aproveitar da inteligência inata; e, enfim, Jacques Lantier, no qual a 

loucura da família se acentua, é o protagonista de A Besta Humana, um personagem “habité 

par le besoin du meurtre et de la destruction”162. 

 

O sistema de transmissão hereditária ao qual Zola faz referência direta em L‟Assommoir vai 

sendo gestado lentamente pelo autor, desde os primeiros esboços de  La Fortune des Rougon, 

o romance que dá início à série. É a partir da loucura de Adélaïde, a matriarca da família, que 

Zola define a origem das doenças mentais que vão servir de matéria original à composição de 

vários outros personagens da saga. É também através da criação de Adélaïde que Zola 

expressa sua crença na relação estreita entre natureza e organização social. De fato, Adélaïde 

trata seus filhos como se vivesse sempre em “estado de natureza”, no conceito rousseauniano 

do termo, como comprova a seguinte passagem do livro La Fortune des Rougon : 

 

“Elle laissa croître ses enfants comme ces pruniers qui poussent le long des routes, au bon 

plaisir de la pluie et du soleil. Ils portèrent leurs fruits naturels, en sauvageons que la serpe 

n‟a point greffés ni taillés. Jamais la nature ne fut moins contrariée, jamais petits êtres 

malfaisants ne grandirent plus franchement dans le sens de leurs instincts”163. 

 

Adélaïde é, então, apresentada como uma mulher que não tem consciência de suas atitudes, as 

quais são pouco convenientes para o ambiente de uma cidade do interior da França no século 

XIX:  
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“Elle était certainement très naturelle, très logique avec elle-même ; seulement sa logique 

devenait de la pure démence aux yeux des voisins. Elle semblait vouloir s‟afficher, chercher à 

ce que tout, chez elle, allât du mal en pis, lorsqu‟elle obéissait avec une grande naïveté aux 

seules poussées de son tempérament”164.  

 

Zola vai construindo a história da família Rougon-Macquart a partir do personagem de 

Adélaïde que, pertencendo a uma rica família, torna-se, com a morte dos pais, a única herdeira, 

à idade de 18 anos. Essa jovem mulher é apresentada como tendo uma personalidade frouxa e 

volátil, tendo herdado a loucura do pai, de maneira mais branda. Quando é ainda muito jovem, 

Adélaïde provoca reações adversas por parte da vizinhança, sobretudo por ter se casado com 

um jardineiro pobre, Rougon, descrito como “un pauvre diable, épais, lourd, commun, sachant 

à peine parler français”165. O casal tem um filho, Pierre, e apenas quinze meses após o 

casamento, o marido morre. Logo depois, Adélaïde encontra Macquart, seu segundo 

companheiro, a partir de cujo nome, de maneira composta, Zola vai criar a forma patronímica 

da família Rougon-Macquart. Esse personagem obtuso se revela alcoólatra e violento, 

compondo uma personalidade doente que será herdada por outros membros da família, como 

mostra a apresentação feita por Zola no romance já citado:  

 

“Macquart était la terreur des bonnes femmes du faubourg; elles l‟accusaient de manger des 

petits enfants tout crus. À peine âgé de trente ans, il paraissait en avoir cinquante. Sous les 

broussailles de sa barbe et les mèches de ses cheveux, qui lui couvraient le visage, pareilles 

aux touffes de poils d‟un caniche, on ne distinguait que le luisant de ses yeux bruns, le regard 

furtif et triste d‟un homme aux instincts vagabonds, que le vin et une vie de paria ont rendus 

mauvais ”.166 

 

Partindo de referências biológicas coletadas em seus estudos sobre a medicina, Zola constrói 

uma tese pseudocientífica em torno às estruturas mentais que teriam comprometido o 

desenvolvimento da família Rougon-Macquart. Adélaïde, como uma espécie de base doente a 

partir da qual toda a família evolui, seria portadora de uma perturbação definida pelo escritor 
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como um “détraquement du cerveau”167 que teria se manifestado desde a infância através de 

crises nervosas e de convulsões. Como conseqüência de seu estado mental, Adélaïde se mostra 

incapaz de desenvolver um senso prático diante das situações cotidianas e, para criar seus 

filhos, recorre apenas a seus instintos. As crianças crescem, então, sem regras nem limites e 

Adélaïde se mostra uma mãe frágil, sem força para se opor aos atos de vandalismos liderados 

por seus filhos, na vizinhança. Essa apatia compõe a personalidade da matriarca da família, 

como mostra a seguinte passagem do romance : 

 

“… jamais elle ne les frappait, ni même ne s‟emportait; elle vivait très bien au milieu du bruit, 

molle, placide, l‟esprit perdu. À la longue même, l‟affreux tapage de ces garnements lui 

devint nécessaire pour emplir le vide de son cerveau. Elle souriait doucement, quand elle 

entendait dir : „Ses enfants la battront, et ce sera bien fait‟ 168.   

 

Sem entrar em explicações científicas que legitimem sua tese sobre a origem dos problemas 

mentais da família, Zola detalha no romance as formas específicas a partir das quais cada um 

dos filhos de Adélaïde vai reproduzir tais problemas. Frutos das relações amorosas da 

matriarca com dois homens emocionalmente frágeis, os filhos de Adélaïde herdam os vícios e 

desvios de comportamento que mais tarde também serão reproduzidos pelos vários 

personagens criados por Zola no decorrer da saga familiar. É ao traçar esse encadeamento de 

trocas hereditárias que o escritor lança mão das teorias do doutor Prosper Lucas, criando, 

assim, um sistema de relações entre fatores biológicos e influências do meio social, para 

compor o conjunto de figuras que habitam os vários livros da série. 

 

Nos comentários e notas que acompanham sua obra, Zola oferece alguns indícios que revelam 

sua forma particular de compreender as teorias científicas sobre a hereditariedade, bastante 

difundidas na época. Vê-se, por exemplo, que o escritor define a hereditariedade como “une 

loi, une force, un fait”169. Essa lei desempenharia um papel fundamental em todos os domínios 

da existência humana, pois “l‟hérédité a lieu dans le mécanisme de l‟organisation (le 

physique) et le dynamisme de l‟organisation (le moral) de l‟être”170. Retomando as idéias de 

Prosper Lucas, Zola descreve como ocorre a relação entre o físico e o psíquico, para, a partir 
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daí, demonstrar como se propagam nos indivíduos as características adquiridas de forma 

hereditária. Haveria, então, três tipos de herança biológica: a primeira sendo resultado de uma 

“fusão”, a segunda de uma “soldagem” e a terceira de uma “combinação”, para usar traduções 

literais dos termos empregados por Zola:  (“fusion”,  “soudure” e  “combinaison”). Assim, o 

primeiro dos filhos de Adélaïde, Pierre Rougon, tem características herdadas a partir de uma 

combinação, como descreve o escritor: 

 

“... la moyenne équilibrée des deux créatures qui l‟avaient engendré. Il était un juste milieu 

entre le paysan Rougon et la fille nerveuse Adélaïde. Sa mère avait en lui dégrossi son père. 

Ce sourd travail des tempéraments qui détermine à la longue l‟amélioration ou la déchéance 

d‟une race paraissait obtenir chez Pierre un premier résultat. Il n‟était toujours qu‟un 

paysan, mais un paysan à la peau moins rude, au masque moins épais, à l‟intelligence plus 

large et plus souple”171. 

 

Ao contrário de Pierre, os dois outros filhos de Adélaïde reproduzem, cada um a sua maneira, 

os elementos degenerativos que vão pôr em marcha a decadência moral da família. Antoine, 

filho mais velho da união de Adélaïde e Macquart, é resultado de um processo de “fusão” dos 

defeitos herdados de seus pais. Ainda que pareça mais com o pai, sobretudo por “son amour 

du vagabondage, sa tendance à l‟ivrognerie et ses comportements de brute”172, Antoine tinha 

também várias características herdadas do lado materno, como descreve Zola: 

 

“Antoine appartenait à sa mère par une manque absolu de volonté digne, par un égoïsme de 

femme voluptueuse qui lui faisait accepter n‟importe quel lit d‟infamie, pourvu qu‟il s‟y 

vautrât à l‟aise et qu‟il y dormit chaudemen. ”173. 

 

O escritor explica ainda, no romance e em algumas de suas notas, que a personalidade de 

Antoine seria mesmo resultado de uma “fusão” de comportamentos viciosos, visto que o filho 

teria herdado a pior parte de cada um dos lados da família. À segunda filha do casal, Ursule, 

Zola escolhe uma outra fórmula que também promove o encontro das características dos pais. 

Trata-se, aí, da soldagem, uma junção de personalidades diversas numa mesma pessoa, que 

viveria sempre em estado bipolar, de alternância de humores. Assim, se em alguns momentos 
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Ursule expressa “des sauvageries, des tristesses, des emportements de paria”174, na maioria 

das passagens do texto a personagem demonstra mais objetivamente seu descontrole 

emocional, pois, como descreve Zola: “elle riait par éclats nerveux, elle rêvait avec mollesse, 

en femme folle du cœur et de la tête.”175 

 

Zola determina o caráter de seus personagens a partir de elementos emprestados às teorias 

científicas vigentes. No entanto, Philippe Hamon contesta a transposição mecânica de 

conceitos na obra de Zola e defende que o escritor ajunta a essa caracterização hereditária 

outros componentes necessários à composição do ambiente literário: “Tout autant que des 

paysages „réels‟, le personnage traverse des 'paysages génériques', et une hérédité textuelle 

le régit tout autant que la fameuse hérédité physiologique.”176. 

 

À medida em que avança na elaboração dos diversos livros da série, Zola vai acrescentando 

elementos que vêm explicar a classificação que o escritor cria para produzir seu próprio 

sistema de transmissão hereditária. No esquema que serve de plano à redação da saga familiar, 

o personagem Pierre é apresentado como alguém que desempenharia um papel importante na 

história de Plassans, a cidade imaginária criada por Zola, provavelmente inspirada em Aix-en-

Provence, onde se inicia o primeiro romance da série. Por sua relevância, Pierre deve se 

distinguir de seus dois irmãos. Ele seria o galho da árvore genealógica do qual se originariam 

homens de negócio, um médico e os demais burgueses do clã. Em oposição a esse conjunto de 

personagens, os descendentes de Ursule e de Antoine farão parte das classes média e baixa, ou 

de grupos sociais representativos do povo. 

 

Para compor esse universo, Zola se baseia na composição da sociedade francesa da época e 

estabelece a existência de cinco mundos, cada um com seus representantes, como mostra o 

primeiro roteiro da história dos Rougon-Macquart:  

 

“Povo} operário, militar 

 

Comerciante} especulador que vai investir nos setores imobiliário e de alto comércio 

(indústria) 
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Burguesia}  filho de novo-rico 

 

Grande mundo}  funcionários oficiais ou personalidades públicas e políticos 

 

E um mundo à parte}  puta, assassino, padre (religião), artista”177. 

 

É a partir desse esqueleto que Zola vai imaginar os dez temas dos vinte volumes que compõem 

a série dos Rougon-Macquart. O escritor cria uma árvore genealógica cuja base é Adélaïde, 

nascida em 1768. Essa matriarca sobrevive até o último romance da série, ainda que num 

estado de total insanidade, agravado desde a morte de seu neto Silvère, em 1851, na ocasião 

do golpe de Estado de 2 de dezembro. Desde então, Adélaïde passa a viver encerrada num 

asilo e morre depois de chegar aos 104 anos, mais ou menos na metade do romance Le 

Docteur Pascal. Desse tronco principal, nascem os três ramos da família: um legítimo, os 

Rougon, e os outros dois ilegítimos: os Macquart e os Mouret178. Os cinco mundos 

imaginados por Zola, que espelhariam o retrato da sociedade francesa, nascem todos dessa 

árvore genealógica, na qual as diversas ramificações são compostas pelo escritor a partir das 

características herdadas pelos personagens-fonte, que são Adélaïde, seu marido, seu segundo 

companheiro e seus filhos respectivos. No quadro seguinte, vê-se como Zola gerou a vida de 

vários de seus personagens, fazendo-os representar cada um dos mundos imaginados no 

esqueleto da série : 
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Uma breve análise da árvore genealógica da família Rougon-Macquart 

Representantes de cada um dos ramos Seus filhos 

Pierre Rougon – político que desempenha um papel 

importante no golpe de Estado.  

Pascal – médico – o cientista – aquele que vai tentar tudo 

decifrar.  

Aristide – aquele que ganha seu dinheiro no mundo 

financeiro. 

Eugène – desempenha primeiro um papel nos movimentos 

de transformação política e depois se torna ministro. 

Marthe – neutraliza os projetos políticos de seu primo e 

marido François Mouret, o qual se origina de um dos ramos 

bastardos da família.  

Sidonie – comerciante. 

Ursule Mouret - Mulher frágil que herda parte da 

personalidade doente da mãe, morre precocemente. 

François – Casa-se com Marthe, mas é considerado louco e, 

por isso, é isolado do convívio social para não entravar os 

projetos políticos dos Rougon.  

Helène  – Tem um papel protagonista numa história de amor 

sem maior relevância. Pratica a caridade e tem uma filha que 

morre cedo. 

Silvère – Jovem romântico e apaixonado que morre durante 

o golpe de Estado. 

Antoine Macquart Ŕ Sua principal característica é a 

inveja que nutre em relação a seu irmão Pierre. 

Lisa – a parte „ honesta‟ da família, casa-se com Quenu, 

herdeiro de uma pequena fortuna, com quem Lisa abre um 

comércio. A filha do casal, Pauline, vai sofrer toda vida pela 

ganância de seus tutores, depois da morte dos pais.  

Gervaise  – personagem emblemática e de personalidade 

multifacetada, que vai protagonizar com seus filhos as 

pequenas e grandes tragédias que se abatem sobre o povo.  

Jean – camponês sem família, representando o homem na 

sua luta impotente contra a natureza.  

 

 

Esse mundo diversificado nem sempre obedece à mesma lógica científica das teorias elegidas 

por Zola para estruturar seu sistema de influências hereditárias. Ainda que o escritor tenha se 

esforçado para incorporar o sistema de influências hereditárias erigido pelo doutor Prosper 

Lucas no desenvolvimento de sua obra, essas idéias vão perdendo força e coerência à medida 

em que a saga avança. Detalhes sobre o papel da hereditariedade tornam-se mais e mais 
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nebulosos e dão lugar à influência do meio sobre a definição das personalidades dos 

indivíduos. Outras referências dos debates intelectuais da época, como por exemplo o papel 

da luta de classes, vão recebendo atenção por parte do escritor, considerado um intelectual 

engajado nas questões sociais do seu tempo. No entanto, a falta de coerência quanto ao 

referencial teórico que daria base à sua obra fez com que Zola fosse duramente criticado, 

como resume Philippe Hamon: 

 

“[Para muitos] Zola era um naturalista grosseiro, um teórico em quem as ingenuidades 

científicas eram evidentes, mas, apesar de tudo, em quem se podia reconhecer uma grande 

força poética”
179

. 

 

No que concerne à infância, as características inatas vão ganhando menos espaço na descrição 

dos personagens que aparecem nos volumes posteriores ao romance L‟Assommoir, o sétimo 

da série. Angélique, por exemplo, o personagem infantil do romance Le Rêve, representa tanto 

a derrota da hereditariedade pela influência do meio180 quanto a força das pulsões do 

imaginário na estrutura da personalidade, como afirma o próprio escritor:  

 

“Angélique, avec ses désirs ignorés, son imagination nourrie de légendes, sa puberté 

s‟épanouissant dans l‟ignorance et dans le rêve, crée elle-même le milieu, l‟au-delà, 

l‟invisible, qui agit sur elle-même par un effet de retour […] Cela entrerait dans la théorie 

qu‟il n‟y a qu‟illusion de nos sens, que nous créons le monde, que tout part de nous pour 

revenir à nous”181.  

 

Para melhor entender essa descrição, devemos ressaltar alguns elementos importantes que 

contextualizam a presença de Angélique na família. Sidonie, uma das filhas de Pierre Rougon, 

é a mãe biológica de Angélique. Sidonie aparece inicialmente no romance La Curée, onde 

tem um papel protagônico na narrativa. Ela é a representação do empreendedorismo, uma 

mulher que faz de tudo, vendendo qualquer coisa para viver 182. Quando Zola escreve Le Rêve, 

em 1888, muito tempo depois de La Curée, que é de 1872, ele introduz novos elementos na 

definição de Sidonie. Em primeiro lugar, ela fica viúva e não mais tem um marido 
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desaparecido, como havia sido narrado no romance anterior a Le Rêve. Além disso, o escritor 

revela em suas notas explicativas à série que Sidonie  “a eu un enfant, sans le vouloir, sans 

trop savoir comment, et pour s‟en débarrasser, l‟a mis aux Enfants-Assistés ”.183. Essa é a 

única referência à família Rougon-Macquart em Le Rêve. A criança abandonada, Angélique, é 

entregue pela própria mãe à parteira e Sidonie depois desaparece completamente da narrativa.  

 

O objetivo de Zola é o de continuar a cumprir com sua missão de realizar experimentos através 

da literatura, pois Le Rêve “se présente comme un parfait roman expérimental puisque la tâche 

de l‟auteur consiste à déplacer dans un milieu mystique un rejeton de l‟hérédité rougonienne 

et à observer les effets de cette manipulation”184. Portanto , a história de Angélique é a de “un 

rejet des Rougon-Macquart, attaqué, transplanté dans un milieu particulier, et amélioré, 

sauvé par ce milieu ; toujours l‟influence du milieu, ici combattant l‟hérédité ”185.  

 

Percebe-se que Zola deseja dar um sentido à inclusão deste romance no conjunto da saga, 

tentativa que não é, porém, bem sucedida. O resultado parece ser o inverso pois, nesse livro, o 

mais curto da série, o escritor oferece uma quantidade infinita de informações enciclopédicas 

que terminam por obstaculizar a narrativa. Encontra-se de tudo no romance: inicialmente, 

uma longa descrição da arquitetura religiosa, “presque déjà gothique” da cidade imaginária de 

Beaumont186. Depois, Zola introduz uma série de detalhes burocráticos ou administrativos 

sobre o abandono de crianças e a guarda de enjeitados. Ele também apresenta as 

especificidades da profissão de bordador e, por fim, oferece descrições prolixas sobre a vida 

dos santos e sua importância no imaginário social da época. De fato, esses dados fornecem 

pistas relevantes à compreensão da personagem Angélique. É a partir do livro La légende 

dorée187 que a menina constrói suas referências morais e sua educação. Esse livro é o que dá 

sustentação à identidade de Angélique, que quer se manter pura e casta a todo preço.  

 

Angélique é acolhida por Hubert e Hubertine, um casal sem filhos cuja esterilidade está 

ligada, na narrativa, a uma maldição feita pela mãe de Hubertine, viúva de origem rica que, 
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sem querer ver sua filha casada com um bordador, deserda-a e a amaldiçoa. Em Angélique, o 

casal acredita ter encontrado um meio de conjurar a má sorte e, para cumprir melhor seu 

destino educam a menina à base de princípios de obediência e humildade. Ao mesmo tempo, 

o amor dedicado à menina pelo casal age sobre o caráter de Angélique, amolecendo as 

pulsões nervosas herdadas da família Rougon. No decorrer de alguns anos, esse modelo de 

educação gera seus efeitos, como descreve Zola: 

 

“Le milieu calme, cette petite maison endormie à l‟ombre de la cathédrale, embaumée 

d‟encens, frissonnante de cantiques, favorisait l‟amélioration lente de ce rejet sauvage, 

arraché  on ne savait d‟où, replanté dans le sol mystique de l‟étroit jardin; et il y avait aussi 

la vie régulière qu‟on menait là, le travail quotidien, l‟ignorance où l‟on y était du monde, 

sans que même un écho du quartier somnolent y pénétrât ”188. 

 

Ao situar Angélique num contexto tão diferente do de sua família biológica, Zola toca em 

questões caras ao debate intelectual da época no que se refere à percepção da criança e ao 

desenvolvimento humano. Discussões sobre religião, educação laica e ciência aparecem na 

composição do romance. Angélique torna-se uma adolescente na qual os valores religiosos 

agem de forma fantasmática, lutando contra os desejos sensuais que também habitam sua 

psiquê. Esse conflito de forças antagônicas vai desempenhar um papel fatal no 

desenvolvimento da menina. A crítica contra a educação religiosa ganha então contornos 

precisos, aliando Zola a outros escritores naturalistas, que colocaram sua literatura a serviço 

do combate ao catolicismo e favoráveis a uma educação laica. Para Zola, os efeitos de uma 

educação baseada nos dogmas católicos seriam ainda mais negativos às meninas que aos 

meninos. Adepto do progresso e da ciência, o escritor faz do seu romance uma crítica a essa 

educação, mostrando uma criança que se isola “hors du temps et hors du monde”, por estar 

mergulhada nas tradições e rituais do catolicismo pequeno burguês. Essa mesma crítica será 

retomada por Zola em um outro livro, Lourdes, que tem por protagonista a jovem Bernadette 

Soubirous e o fanatismo coletivo provocado por suas visões da mãe de Cristo. Mas é em Le 

Rêve que Zola se inicia no terreno da denúncia dos excessos religiosos, o que em muito 

contribuiu para acirrar seus embates com a parte conservadora da crítica literária, não apenas 

na França, mas em diversos países da Europa. Houve até mesmo reações do Papa, que se 

negou por diversas vezes a receber o escritor em suas passagens pela Itália. 
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Em Angélique, os traços biológicos constituem terreno fértil ao desenvolvimento de uma 

história cuja base é o fanatismo religioso. Habitando um lar isolado do mundo externo, a 

menina se nutre do misticismo e da tradição. Essa educação se desenvolve de maneira bastante 

especial no encontro com os traços inatos, sobretudo no que se refere às pulsões incontroláveis 

que vêm de sua família de origem. No espírito de Angélique, arma-se então a luta entre o amor 

apaixonado pelo jovem Félicien e a fidelidade aos princípios morais da castidade. Diante do 

dever de se manter pura, Angélique vive momentos de aflição: 

 

“Toujours des fougues l‟emportaient, des fautes se déclaraient, par des échappées imprévues, 

dans des coins d‟âme qu‟on avait négligé de murer. [… ] Puis, un flot de sang montait, 

l‟étourdissait; sa belle santé, sa jeunesse ardente galopaient en cavales échappées; et elle se 

retrouvait avec son orgueil et sa passion, toute à l‟inconnu violent de son origine”189. 

 

Sem conseguir se liberar do constrangimento moral imposto pela educação que recebe, 

Angélique vive seu amor por Félicien de maneira trágica. Antes mesmo que a união dos dois 

jovens seja efetivada, o que ocorre apenas no final do romance, seu futuro como casal já 

estava condenado. O pai de Félicien, o monsenhor de Hautecœur, é um bispo poderoso, que 

havia decidido abraçar a carreira religiosa após a morte de sua esposa. Julgando o filho 

responsável por essa morte prematura, o pai o afasta deixando sua educação a cargo de outras 

pessoas. Aos vinte anos, Félicien é finalmente aceito de volta pelo pai, que então se aplica a 

preparar um destino de glória e poder para o filho.  Angélique representa uma ameaça no 

caminho traçado pelo monsenhor para seu filho e o religioso faz de tudo para afastar o casal. 

No final do livro, Zola ainda oferece ao leitor a ilusão de que o amor dos dois jovens irá 

triunfar sobre tais percalços. Mas, de fato, o monsenhor apenas permite o casamento dos dois 

por conhecer a gravidade da doença que atinge Angélique. Com a morte da jovem, o casamento 

torna-se apenas um sonho, final encontrado por Zola para reafirmar sua crítica às convenções 

familiares conservadoras. 
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4.3. Uma visão emancipatória da evolução humana 

 

Antes mesmo de escrever sobre a cidade de Lourdes, essa crítica quanto à tradição católica 

vai reaparecer em outro livro, o último da série Rougon-Macquart - Le Docteur Pascal. Nesse 

romance, Zola defende sua crença na possibilidade da ciência vencer a fé. Clotilde, sobrinha 

do Doutor Pascal (um dos filhos de Pierre), é filha de Aristide, o poderoso financista de La 

Curée.  Com a morte da mãe de Clotilde, Aristide deixa a filha aos cuidados do irmão Pascal. 

Clotilde tem, então, sete anos, e o médico tem como intenção transformá-la em sua aprendiz, 

oferecendo-lhe uma educação que se baseia na ciência: “Il en a fait une savante, il s‟en est 

servi comme d‟aide. Elle a lu à peu près tout, très forte en histoire naturelle”190.  Mas a luta 

contra a influência da religião surge na intriga através da personagem Martine, que cuida de 

Clotilde e começa a trabalhar na casa de Pascal aos 13 anos. Ocupado por suas pesquisas, 

Pascal se vê obrigado a dividir com Martine a educação de Clotilde : “… ce fut elle qui éleva 

l‟enfant, la menant à l‟église, lui communiquant un peu de la flamme dévote dont elle avait 

toujours brûlé; tandis que le docteur, d‟esprit large, les laissait aller à leur joie de croire, car 

il ne se sentait pas le droit d‟interdire à personne le bonheur de la foi”191. Assim como muitas 

outras jovens no século XIX, Clotilde vive praticamente encerrada em casa, onde recebe uma 

educação que se destina a desenvolver habilidades manuais e um caráter generoso e gentil. 

  

A estrutura do personagem se inicia num formato que se assemelha ao de Angélique, prima de 

Clotilde. Dois dos traços comuns entre as duas são o pendor à arte e a atração pelo sagrado. 

Por influência de Pascal, descrito como um sábio e como “l‟homme digne et équilibré de 

l‟œuvre”192 (na verdade, o alter ego de Zola, aquele que conhece toda a árvore genealógica da 

família), Clotilde vai aos poucos se diferenciando da prima. No mesmo espírito de criticar a 

influência nefasta da educação religiosa sobre as meninas, Zola vai adicionando novos 

embates ao conflito entre religião e ciência, mostrando que, dessa vez, é a segunda a que 

ganha o confronto. 

  

Clotilde se sente verdadeiramente atraída pela religião e encontra na Igreja Católica o 

substitutivo para uma falta que ela não sabe bem definir. De início, Pascal aceita que Martine 
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possibilite a Clotilde o acesso a ensinamentos religiosos, mas, no decorrer da intriga, o médico 

se volta contra as demonstrações de fé que a menina expressa. Tal situação se agrava quando, 

sob influência de sua avó, Félicité, mãe de Pascal, Clotilde tenta destruir os papéis que 

documentam a história da família Rougon-Macquart. Félicité se aplica efetivamente a se 

apropriar desses documentos, que revelariam o passado vicioso da família. Mesmo mesmo 

conhecendo a importância científica dos trabalhos de seu tio, Clotilde é persuadida pela avó e 

por um padre amigo da família dos perigos das pesquisas de Pascal. Num momento de 

inconsciência, Clotilde decide roubar a chave do armário onde o tio preserva cuidadosamente 

a memória da família. Essa alteração de comportamento em Clotilde deve-se à influência 

negativa da religião, que coloca a jovem num estado de irracionalidade, levando-a a desejar 

“tout détruire dans un autodafé qui serait agréable à Dieu”193. Zola aqui denuncia a ignorância 

que a religião provoca nas personagens de Clotilde, Félicité e Martine – exemplos de pessoas 

que são obnubiladas por princípios anticientíficos que negam a razão. Dessa forma, ele 

enaltece a luta do pensamento racional contra os preconceitos, contra a hipocrisia católica e 

contra os limites do dogma. O Auto-de-fé fracassa e Pascal retoma o controle da situação. 

Clotilde reencontra seu lugar no projeto do tio, de torná-la uma jovem dedicada à ciência. A 

partir do capítulo VII, a relação entre os dois vai se transformar numa história de amor. 

 

Zola narra em sua intriga não apenas o resgate de uma jovem que corria o risco de cair no 

fanatismo religioso; ele desenvolve também a história de amor entre um sábio, que já é então 

um homem maduro, e uma mulher muito mais jovem, com idade para gerar uma criança que 

daria continuidade à família. Nesse ponto, o personagem e o romancista se misturam. Zola 

teve, ele próprio, uma relação amorosa com uma mulher bem mais jovem: Jeanne Rozerot, 

amante do escritor até o fim da sua vida e mãe dos seus dois filhos. Quando iniciam seu 

relacionamento, Jeanne é 27 anos mais jovem que Zola – um pouco menos que a diferença de 

idade entre Pascal e sua sobrinha – que é de 34 anos. Em seu romance, Zola celebra, então, o 

encontro dessa jovem mulher com um homem mais velho. Este último, totalmente dedicado 

ao trabalho e que, tendo desistido da busca da felicidade, conhece o amor numa idade mais 

avançada. Ao concluir o romance, Zola o dedica a sua amante, associando-a à personagem de 

Clotilde e reverenciando-a por ter lhe trazido de volta a juventude: 
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“A ma bien-aimée Jeanne, Ŕ à ma Clotilde, qui m‟a donné le royal festin de sa jeunesse et qui 

m‟a rendu mes trente ans, en me faisant le cadeau de ma Denise et de mon Jacques, les deux 

chers enfants pour qui j‟ai écrit ce livre, afin qu‟ils sachent, en lisant un jour, combien j‟ai 

adoré leur mère et de quelle respectueuse tendresse ils devront lui payer plus tard le bonheur 

dont elle m‟a consolé, dans mes grands chagrins”194. 

 

Não é por acaso que Zola também dedica esse romance a seus dois filhos. Trata-se, de fato, de 

uma narrativa voltada à esperança no futuro. Tomando como base a árvore genealógica da 

família Rougon-Macquart, vê-se como três outros personagens da geração de Clotilde  – 

Maxime (filho de Aristide), Claude (filho de Gervaise e Lantier) e Naná (filha de Gervaise e 

Coupeau) – têm filhos, mas todos morrem precocemente, deixando a família sem continuidade. 

O filho de Clotilde e Pascal, que nasce logo ao final da série, representa a perpetuação dos 

Rougon-Macquart. Sendo uma criança saudável, livre das “taras hereditárias” da família, 

representa, também, a possibilidade de redenção e de regeneração que Zola vai deixar como 

mensagem final, mostrando sua fé na humanidade. Essa abertura à superação da doença 

familiar já estaria, na verdade, esboçada desde o início da saga, pois Pascal é o único filho de 

Pierre que será poupado da influência hereditária negativa da avó Adélaïde, como mostra o 

resumo do personagem feito por Zola: “Pascal Rougon, né en 1813, a 38 ans en 1851 (Loi: 

Innéité, aucune ressemblance avec ses parents). Médecin. En dehors complètement des siens. 

L‟homme digne et équilibré de l‟œuvre”195. Pelo lado materno, o pequeno recém-nascido que 

fecha o ciclo da família também escapa da doença familiar. Clotilde, educada longe dos pais, 

vai crescer num ambiente sadio e se beneficia dos cuidados da educação oferecida pelo tio, 

que se utiliza da ciência para prevenir qualquer tendência impulsiva que pudesse comprometer 

o desenvolvimento da menina. Aqui Zola coloca em prática sua teoria de que um meio 

adequado pode influenciar positivamente a educação da criança e, conseqüentemente, pode 

também neutralizar os efeitos perversos das heranças biológicas, como já havia sido sutilmente 

referido no romance Le Rêve. Se com Angélique a religião termina por inviabilizar essa 

evolução, em Clotilde é a ciência que fala mais alto e, através de uma educação rigorosa e 

cuidadosa, ela escapa dos riscos de dar continuidade ao fanatismo e à loucura presentes em 

outros membros da família.   
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Essa é uma vitória da razão, representada aqui por um personagem no qual a crença na ciência 

e no progresso se aliam a um senso agudo de observação, elementos que farão do doutor 

Pascal a peça fundamental capaz de evitar a decadência total da família. Sendo, então, fiel a 

uma parte do pensamento positivista que propunha a identificação das partes doentes da 

sociedade para que a ciência fosse capaz de intervir e curar, Zola encontra seu próprio sistema 

de realização desse projeto, prevendo, desde o esboço de sua obra, o personagem capaz de 

exercer o papel da ciência. 

  

Ao final do romance, depois da morte de Pascal, os dossiês que registram o passado da 

família são queimados por Félicité, que nunca havia abandonado a idéia de apagar as “vilaines 

histoires” que poderiam comprometer seu projeto de preservar a lenda de glória e poder196  em 

torno da família Rougon. Mas esse incêndio não acaba com a obra de Pascal, visto que tudo o 

que o médico investira em Clotilde se propagaria positivamente, como mostra a paisagem 

seguinte: 

 

“ … l‟enlevant à un milieu exécrable, il l‟avait prise avec lui, il avait sûrement cédé à son bon 

cœur, mais sans doute aussi était-il désireux de tenter sur elle l‟expérience de savoir comment 

elle pousserait dans un milieu autre, tout de vérité et de tendresse. C‟était, chez lui, une 

préoccupation constante, une théorie ancienne, qu‟il aurait voulu expérimenter en grand : la 

culture par le milieu, la guérison même, l‟être amélioré et sauvé, au physique et au moral. ” 

 

Ao lembrar de Pascal, Clotilde se emociona enquanto vela seu filho, dando-se conta: “… du 

long travail qui s‟était opéré en elle. Pascal corrigeait son hérédité, et elle revivait la lente 

évolution…”197. 

  

Segura de que todo esse esforço afinal teve como resultado uma obra ainda maior – o filho do 

casal – Clotilde se mostra esperançosa diante do futuro da família Rougon-Macquart. Nas 

cenas finais do romance, Clotilde olha a árvore genealógica da família, único documento que 

sobrevive ao incêndio, e observa que essa representação da família é, de fato,  a mistura “de 

l‟excellent et du pire, une humanité en raccourci, avec toutes ses tares et toutes ses luttes”198. 

Clotilde se pergunta, então, porque “après tant de Rougon terribles, après tant de Macquart 
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abominables”199, ela resolve colocar mais uma criança no mundo. Mas logo esquece de seus 

temores ao ouvir um grito do filho e, ao colocá-lo no peito e ver sua boquinha tragar com 

voracidade o leite, mais uma vez Clotilde se enche de esperança, pois, como escreve Zola, 

“Une mère qui allaite, n‟est-ce pas l‟image du monde continué et sauvé?” 200. O menino, que 

não tem ainda uma identidade precisa, mostra-se como uma brisa saudável do futuro e surge 

no final do romance como se representasse um apelo à vida, ou, quem sabe, talvez, como “une 

invocation […] au génie qui naissait peut-être, au messie que le prochain siècle attendait, qui 

tirerait les peuples de leur doute et de leur souffrance ”201!   

 

4.4. Machado de Assis: um cético diante da evolução?  

 

Ao contrário de Zola, Machado de Assis mostra-se cético quanto ao papel da ciência no 

processo de aperfeiçoamento da sociedade, sobretudo no que se refere aos impactos desse 

progresso na infância. Seu interesse pauta-se por uma compreensão de fatores sociais e 

políticos que explicariam os diversos modos de inserção social do indivíduo, da infância à 

idade adulta. Essa busca, diferentemente de Zola, não apresenta uma visão regenerativa da 

sociedade. Machado de Assis desvela, através de suas intrigas, os contornos de certas 

estruturas sociais e a importância das mesmas à manutenção de uma ordem patriarcal e 

paternalista.  

 

A criança, em Machado de Assis, aparece como alegoria simbólica de uma ordem social que 

se reproduz sobretudo a partir do espaço doméstico. Trata-se de uma figura de estilo 

empregada pelo escritor para colocar em cena a sociedade brasileira enquanto tema literário, 

embora existam referências a certas particularidades históricas que serão analisadas mais 

adiante. Segundo Sérgio Buarque de Holanda202,  o Brasil sofre historicamente da ausência de 

uma distinção clara entre os domínios público e  privado. Desde sua origem, o país vem se 

organizando administrativa e politicamente muito mais em relação a interesses privados, do 

que a partir de regras claras visando à construção do Estado. No século XIX, enquanto muitos 

países ocidentais já adotavam sistemas políticos racionais, definidos a partir do Positivismo, 

que priorizavam a ordem e a justiça, o Brasil, apesar do lema de sua bandeira republicana, não 

havia cumprido a trajetória em direção a um Estado nacional liberto de influências religiosas e 
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interesses privados. O Estado brasileiro, dominado por representantes da elite, é ainda nesse 

momento contemporâneo a Machado de Assis uma extensão das relações familiares e fruto de 

acordos paternalistas e clientelistas. De fato, desde a época da colonização, a lógica doméstica 

resultante de um tipo de organização social moldada a partir do privado vem penetrando 

quase todas as esferas socioculturais do país, uma dinâmica que sobrevive até os dias de hoje. 

Machado de Assis concentra sua atenção sobre o meio urbano do Rio de Janeiro, no qual a 

conduta política obedece a essa mesma lógica. E é a partir desse contexto que o escritor 

desvela os mecanismos de reprodução de privilégios e convenções sociais do país. 

 

Não há uma lógica emancipatória na visão machadiana. A sociedade se compõe de indivíduos 

que procuram sobreviver num mundo onde as regras são sutilmente estabelecidas, o que não 

impede que sua transgressão seja feita, na maioria das vezes, com enorme esforço. E desde a 

infância é necessário se conformar às convenções sociais, sem tanta rigidez como nos países 

europeus, sem lutar por “idéias fixas”, como diz Brás Cubas, ou seja, sem defender ideologias 

ou doutrinas, mas, sim, adaptando-se ao jogo ambíguo da sociedade brasileira. Essa é a 

filosofia machadiana, expressa claramente no diálogo abaixo transcrito, que ocorre entre um 

pai e um filho, no conto “Teoria de Medalhão”. Nele, o pai tenta convencer o filho prestes a 

completar a maioridade de que a melhor carreira para um homem em boa condição social é a 

de ser um “medalhão”, ou seja, um homem que ascende social e politicamente não por méritos 

do seu próprio trabalho, nem através de suas convicções, mas sim pelo favoritismo 

conquistado através das relações pessoais com figuras políticas. Esse tipo de carreira foi – e 

ainda vem sendo –  o definidor da entrada de homens na vida pública do país.   

 

“Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas idéias 

que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente; 

coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um 

braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da platéia; mas 

era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as idéias; pode-se, com violência, 

abafá-las, escondê-las até a morte; mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante 

esforço conviria ao exercício da vida”
203

. 
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Os filhos que conseguem se impregnar dessa mentalidade passada por seus pais seguem um 

caminho de sucesso social e econômico que é retratado diversas vezes na ficção de Machado 

de Assis. E, ao invés de olhar de forma moralista ou maniqueísta para essa forma de ascensão 

social, o escritor prefere desvelar os artifícios humanos em sua expressão mais crua, na busca 

de adaptação à ordem social vigente: “O trabalho da educação residirá, talvez, nesse esforço: 

conduzir o homem à crença nas opiniões correntes, que são um nada, mas um nada 

garantido, isento dos reveses da contradição”
204

. 

  

Se, à diferença de Zola, não é comum encontrar em Machado de Assis uma descrição precisa 

da vida cotidiana das crianças, há, por outro lado, importantes referências para compreender 

as diversas formas de inserção social que se relacionavam à infância no Brasil. A principal 

conclusão que pode resultar de uma comparação entre os dois autores é, sem dúvida, que 

existe, no século XIX, uma diferença enorme entre a percepção da infância na França e no 

Brasil.  Se na França as crianças adquirem nessa época uma condição de sujeito político e 

social, como se vê pela posição protagônica que elas assumem em numerosos estudos 

científicos, sociológicos e em obras literárias; no Brasil, por outro lado, a criança é ainda 

objeto de preocupação exclusivamente doméstica. Na França, o combate ao trabalho infantil 

nas fábricas e à mendicidade das crianças já faz parte de algumas das políticas sociais do 

século XIX, enquanto que no Brasil é ainda a família o único responsável pelo cuidado de 

seus filhos, com exceção das crianças abandonadas, que são recolhidas em abrigos religiosos. 

Se o Estado francês torna-se cada vez mais um Estado providência, no Brasil os serviços de 

educação e saúde são controlados por instituições filantrópicas e religiosas. 

 

Essa confrontação de dois universos de representação e de conceitualização da infância 

alimenta de forma frutífera um diálogo entre as literaturas francesa e brasileira. A exemplo 

dos dois escritores estudados nesta tese, outros encontros possíveis podem ajudar a 

desenvolver idéias em torno do modo como essas representações e conceitos contribuem para 

as diferentes formas de inserção social da criança nesses dois países. Não se trata, porém, de 

articular um logos unívoco em torno ao lugar social da criança no século XIX, mas sim de 

entender a multiplicidade de aspectos trabalhados literariamente na França e no Brasil que 

contribuem para uma leitura interdisciplinar de temas vários, tais como a criança abandonada, 

a errância de crianças nos centros urbanos, as contradições de classes afetando a vida 
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cotidiana das crianças, as expectativas da ciência e da educação sobre o futuro das crianças, 

dentre outros. Nos próximos itens, analiso de forma comparativa como os assuntos relativos à 

evolução humana e ao desenvolvimento da criança na sociedade tornaram-se temas presentes 

nas obras de Zola e de Machado de Assis. 

 

Qual a visão de Machado sobre a teleologia e a evolução quando aplicada ao contexto 

brasileiro e aos grupos sociais, étnicos e etários que compõem a sociedade? Defendo nesta 

tese que Machado, mantendo sempre um olhar crítico, esteve intensamente interessado no 

debate evolucionista e na possibilidade de algumas teses da ciência serem transpostas à 

organização da sociedade e à implementação de políticas que impulsionariam a racionalidade 

do mundo moderno. Leitor assíduo de Herbert Spencer, Machado parecia acreditar que a 

humanidade teria muito a ganhar na utilização prática das descobertas científicas em projetos 

visando a organização social.  

 

Pretendo analisar a presença dessa temática na obra do escritor, esperando situar os reais eixos 

a partir dos quais ele revela a inadequação da importação de certas teses evolucionistas e 

emancipatórias ao contexto social do Brasil. 

  

O enigma sobre a evolução do homem aparece sob diversas abordagens na obra de Machado 

de Assis. É certo que o escritor tenta responder através de seus romances a indagações de 

ordem biológica, psicológica, metafísica e política, assim como a questões relacionadas à 

missão ou papel do homem enquanto sujeito individual e social na sua trajetória de vida. Com 

Brás Cubas, esse questionamento é a própria temática do romance e o morto, que toma a 

direção da narrativa, não se apresenta como um arauto do além, já que sabe de antemão não 

ter as cartas na manga para apresentar as respostas necessárias ao desconforto do ser humano 

frente a sua condição transitória no mundo. Há um contraste enorme entre os dois espaços 

habitados pelo personagem Brás Cubas. Se na morte ele se vê como alguém que desperdiçou 

todas as chances de sucesso, no espaço animado pela vida o personagem se apresenta como 

alguém que, desde o nascimento, distingue-se do resto dos mortais, ou seja,  um burguês com 

todas as possibilidades, num país marcado pela desigualdade social. Desde sua infância, Brás 

Cubas aprende também a se utilizar de sua condição de opressor. Parece bem aceito por todos 

até quando expõe as fragilidades dos outros. Como criança mimada e burguesa, não se pode 

puni-lo por nada: pode dar surras nos escravos, pode expor a infidelidade dos convidados dos 

pais. Nada é passível de recriminação no menino Brás Cubas. 
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“Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de „menino diabo‟; e verdadeiramente não era 

outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. 

Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do 

doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza 

ao tacho, e, não satisfeito com a travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que 

estragara o doce „por pirraça‟, e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, 

era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à 

guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil 

voltas a um e outro lado, e ele obedecia Ŕ algumas vezes gemendo Ŕ mas obedecia sem dizer 

palavra, ou quando muito, um „ai nhonhô!‟, ao que eu retorquia: Cala a boca, besta! Ŕ 

Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel às pessoas graves, puxar pelo rabicho 

das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste jaez, 

eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito 

robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração; e se às vezes me repreendia, à vista 

de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos”
205

. 

 

E tal menino é “pai do homem” pois, se Brás Cubas não recebe a educação devida, tudo o que 

aprende ou desaprende na infância será repetido na fase adulta. Não existe evolução sem 

educação, para Machado. Sua visão não é moralista, nem estava ele descrente da capacidade 

humana em relacionar-se de forma mais construtiva com seu tempo, sua sociedade, seus 

iguais. Porém, negando tanto a teoria rousseauniana em torno da crença na bondade humana, 

quanto uma possível deturpação genética à qual alguns estariam predispostos por fatores 

biológicos explicados dentro da lógica da cadeia evolutiva, Machado busca explicações que 

tornam mais contraditória a compreensão da alma humana. Não é a um embate metafísico, 

nem a um dilema existencialista a que se lança Machado na sua busca de explicações aos 

limites que levariam ao progresso material e social da humanidade. Percebe-se em suas 

crônicas uma preocupação específica com o Brasil. Suas observações estão quase sempre 

contextualizadas em circunstâncias muito específicas que levavam a sociedade brasileira a 

uma certa estagnação, que estaria bem distante das visões utópicas construídas pelo conjunto 

ideológico chamado de “evolucionismo social”.  
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Mesmo quando criava personagens de aparência prosaica, descritos em seus contos e ficções 

como meros cidadãos que habitavam o espaço urbano do Rio de Janeiro da época, Machado 

parece sempre estar conduzindo o leitor a um passeio subterrâneo por análises implícitas sobre 

a realidade social e política brasileira. 

 

Assim, ao contrário do que defendem muitos estudos biográficos e literários sobre Machado, 

o escritor não é um cético irremediável. Machado certamente enxergava saídas na 

modernidade e seu conto mais explicitamente direcionado à discussão das teorias evolucionistas 

em voga nos aponta os fundamentos a partir dos quais o escritor demonstra tanto sua crença, 

como suas dúvidas quanto às possibilidades e limites das sociedades –  sobretudo da brasileira 

–  naquele momento da história. 

 

No conto Evolução, por exemplo, as dúvidas e as descrenças de Machado estão dirigidas à 

classe política brasileira. Mas sua percepção das aquisições da modernidade é bastante 

positiva. Machado duvida, sim, da capacidade dos políticos, no Brasil, de transformar em 

prática o que as idéias evolucionistas pregavam como utopia nas nações modernas. 

 

Para provar suas conclusões sobre a inoperância, mediocridade e descompromisso dos políticos, 

Machado recorre a artifícios literários que vão simbolizar, através de determinados 

personagens, as causas históricas e as raízes culturais que estariam na base da formação da 

elite política. Os princípios de Machado não são moralistas. É todo um sistema de estruturas 

que explica a origem dos limites da classe política para governar o país. 

 

O conto Evolução tem vários pontos de identidade com o romance Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. Ambos protagonistas são filhos da burguesia carioca e a exposição dos símbolos 

que na época eram considerados distintivos aos que pertenciam a tal classe social aparecem 

descritos de forma semelhante nas duas obras. 

 

Desde o nascimento, as expectativas que se tinham sobre a criança nascida em berço de ouro 

pareciam fora de propósito para Machado de Assis. No olhar do recém-nascido Brás Cubas, já 

se enxergava sua futura nomeação em bispo, ou mesmo sua possível semelhança com 

Napoleão Bonaparte. Se tais comentários vindos de visitantes curiosos eram desprezados pelo 

pai, mais preocupado se o menino era bonito e parecido com ele próprio, isso não diminuía a 

intenção de Machado em demonstrar o exagero de cuidados e de projeções com que a classe 
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burguesa recebia uma criança recém-nascida. Diferentemente do que começava a ser 

divulgado nos manuais positivistas europeus, a criança brasileira era objeto de mimos 

exagerados, como expressa o personagem de Machado a respeito de sua própria educação: 

 

“Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque, se os contasse, não 

acabaria mais o capítulo e é preciso acabá-lo”
206

.  

 

Desenvolvendo-se num meio permissivo que estimula atitudes egoístas e pouco compassivas, 

Brás Cubas não é nem a imagem do Emílio de Rousseau, nem a representação de um erro 

genético que o fizesse propenso a algum tipo de perversão. Machado mostra a importância 

que dedica à educação e à construção da sociabilidade humana por meio dos instrumentos e 

valores que são oferecidos à criança, em todas as fases do crescimento. Não tendo nascido 

numa família com fibra suficiente para fazer do material cultural disponível a base necessária 

à inserção social de uma criança no mundo, Brás Cubas é a imagem do desperdício. Mas não 

porque sua natureza fosse essencialmente boa e tivesse sido deturpada por obra dos contatos 

sociais aos quais teve acesso. Simplesmente porque havia ao redor dessa criança em particular 

uma série de vantagens econômicas e materiais que, se tivessem sido utilizadas de forma 

racional, teriam produzido um homem com maior propensão à utilidade pública. 

 

Brás Cubas aqui simboliza um conjunto de meninos da elite que, tendo nascido no Brasil, e 

não na Europa, não podiam desfrutar das conquistas do progresso e da ciência. A família de 

Brás Cubas ainda está presa a valores anteriores à Modernidade. A religião – e muitas vezes a 

superstição – é o principal referencial à educação das crianças nesse momento da história 

brasileira e as orações são recitadas na hora de dormir, como forma de transmitir valores à 

criança. Tais esforços não resultam na formação esperada da criança, como afirma o 

personagem de Machado: 

  

“Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações; mas eu 

sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra 

perdia o espírito, que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula.” [...] “... sim, meu pai 

adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração, assaz 

crédula, sinceramente piedosa Ŕ caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada; 
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temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu deus. Da colaboração dessas 

duas criaturas nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era, no geral, 

viciosa, incompleta e em partes negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao 

irmão; dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que 

emenda; mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente 

superior ao sistema usado; e por esse modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio”
207

. 

 

O estilo provinciano, pouco culto e supersticioso de educar uma criança não parecia o modelo 

adequado à formação necessária para que a elite produzisse as futuras lideranças do país. 

Juntava-se à incapacidade dos pais em tornar acessíveis aos filhos o arsenal de conhecimentos 

já presentes no cotidiano de muitos estudantes europeus, a ausência de uma política nacional 

de educação. Tanto na Europa, como até mesmo em países da América Latina, a ampliação do 

acesso à escola criou um ambiente propício à formação de novas gerações de profissionais nas 

mais diversas áreas. 

 

O costume brasileiro de educar os filhos em casa, mesmo àqueles que teriam recursos 

financeiros para pagar boas escolas então existentes, impossibilitou a abertura do Brasil a  

inúmeras inovações pedagógicas que já eram implementadas na Europa. Os brasileiros 

cresciam, assim, sem desenvolver as habilidades necessárias ao homem cosmopolita e 

empreendedor que era cada vez mais atuante no contexto europeu e nos Estados Unidos.  

 

Machado de Assis afirma através de personagens sem estofo, desprovidos de idéias fixas – 

atributos dos doidos ou dos fortes, segundo Brás Cubas – o tipo de burguês que recebe a 

educação tradicional brasileira. Esse é o caso de Brás, como também de Benedito, 

personagem do conto Evolução. 

 

Brás Cubas e Benedito têm características comuns, sintetizando o perfil do homem letrado, 

que deveria compor os melhores quadros políticos e científicos para levar a nação brasileira 

rumo à modernidade. No entanto, ambos, respectivamente no final da vida e na maturidade, 

são apresentados como pessoas que não souberam – ou não quiseram – ocupar papéis 

protagônicos na empreitada de construir uma nação.  
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No início do conto Evolução, o narrador, uma voz neutra que parece muitas vezes se vestir 

com as máscaras de um estrangeiro, revela a Benedito qual seria o segredo para trazer o 

progresso ao Brasil: 

 

“Eu comparo o Brasil a uma criança que está engatinhando; só começará a andar quando 

tiver muitas estradas de ferro”
208

. 

 

Há muita ironia nessa frase. Machado parecia antever que o único investimento que vinha 

sendo feito para o progresso brasileiro era a construção de estradas de ferro, algo que parecia 

beneficiar muito mais aos ingleses que aos brasileiros. Sem conseguir olhar para outras áreas 

onde haveria a necessidade de esforços para o desenvolvimento do país, a classe política 

brasileira passou anos acreditando que, através das ferrovias, iria transformar o Brasil numa 

nação moderna. Machado já percebia essa idealização no final do século XIX, pouco depois 

da abolição da escravatura, mas tal pensamento dominou ainda por muitos anos as projeções 

da elite intelectual e política brasileira, que fazia usos diversos da imagem de um Brasil ainda 

criança por não ter se coberto de ferrovias. Segundo a análise de Tania Regina de Luca sobre 

os intelectuais que, ainda na década de 1920, defendiam idéias de progresso através da 

Revista do Brasil, essa imagem persiste para mostrar as deficiências do país frente às nações 

então consideradas modernas: 

 

“Trem, velocidade, trilhos Ŕ potentes símbolos da modernidade, do progresso e da 

racionalidade burguesa Ŕ foram mobilizados, especialmente no início do século XX, não em 

sua positividade, mas enquanto imagens-síntese do que nos faltava. As metáforas do 

descarrilamento, deriva ou descaminho eram recorrentes nos ensaios que procuravam dar 

conta da nossa situação. A idéia de que o país perdeu-se em alguma parte do caminho Ŕ teria 

alguma vez pego a estrada correta? Ŕ trazia subjacente a concepção de que ele carecia de 

bons condutores, esclarecidos e informados quanto aos rumos a seguir”
209

. 

 

Se nos anos 20 o grupo de intelectuais reunido em torno a Monteiro Lobato fazia da Revista 

do Brasil um espaço para elaboração dessas novas idéias de progresso, o que Machado via no 
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final do século XIX era uma elite incapaz de pensar em algo de consistente para dar forma aos 

planos nacionais em direção à modernidade. 

 

Por não ter idéias, o Brasil copia. É assim que faz Benedito, que, arrisco dizer, é uma das 

várias representações do país feita de maneira simbólica por Machado. Não bastasse o “B” 

que inicia o nome, assim como Brás Cubas, Benedito também sintetiza o Brasil em muitos 

dos aspectos que Machado pretende chamar atenção, sendo a expressão de uma certa classe 

social o principal deles.  

 

Machado parecia ter um enorme interesse em desvendar o pensamento da classe dominante do 

país. Os exemplos de Brás Cubas e Benedito apenas representam um conjunto bem maior de 

personagens cuja ponto em comum é o posicionamento num degrau superior da hierarquia 

social. A partir dessa posição, tais personagens revelam seu descompromisso, ou mesmo 

crueldade e cinismo, diante daqueles que não alimentam sua vaidade, ou que não possuem 

meios de alimentar essa busca de superioridade à qual os personagens da elite sempre se 

lançam nas obras de Machado. Há vários outros casos onde o jogo de relações sociais voltado 

à criação ou manutenção de privilégios é o que conta para os protagonistas da intriga. Em 

Quincas Borba, Rubião, quando encontra Cristiano Palha e sua esposa, desperta no casal uma 

sede de ambição. Nesse caso, porém, a luta por prestígio e dinheiro, que ganha tons 

darwinistas, refere-se a pessoas que não estão tão distanciadas socialmente. 

 

Machado expõe com sutileza os códigos e padrões que definem os encontros entre as classes 

sociais no Brasil. Quando introduz personagens mais pobres e os põe em contato com 

membros da elite, o escritor revela a arrogância, o descaso, a falta de compromisso e a 

sensação de superioridade que dominam o tratamento dos mais pobres pelos mais ricos. 

 

Segundo Valentim Facioli
210

, é nesses momentos que Machado apresenta com maestria sua 

crítica ácida contra a sociedade brasileira. Por trás do cinismo e da superioridade de 

personagens como Brás Cubas, ou como Fortunato de A Causa Secreta, há um escritor que 

expõe seu descontentamento com a maneira como as contradições e conflitos de classe 

ocorrem no país. A falta de estruturas reguladoras das relações sociais no Brasil transfere para 

as mãos da elite a decisão sobre aspectos fundamentais da vida dos seus subordinados. Se em 

                                                 
210

 FACIOLI, Valentim. Um Defunto Estrambótico Ŕ Análise e interpretação das Memórias póstumas de 

Brás Cubas. São Paulo: Nankin Editorial, 2002. 



 

133 

 

alguns casos a generosidade e a solidariedade são os elementos constituidores das relações 

entre proprietários e seus subordinados, na maioria das vezes o que se instala é uma relação de 

extrema desigualdade, revelada através do preconceito, do descaso e mesmo da violência. 

  

4.5. Machado e sua crítica social no contexto dos debates evolucionistas 

 

Vimos que, quando são tomados como referência, os princípios darwinistas aparecem sob 

uma lógica específica na obra de Machado de Assis. Em primeiro lugar, a evolução ou a 

continuidade da espécie não apareciam com valores em si positivos. Se na obra de Zola o 

nascimento de uma criança é a ocasião de celebrar a vida, não é com entusiasmo que Machado 

de Assis convoca a perpetuação da raça humana em sua narrativa. Apenas para citar um 

exemplo da diferença de tom entre os dois autores, aqui reproduzo a conhecida passagem que 

dá fecho ao romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, na qual o protagonista expressa seu 

alívio por não ter deixado descendência: "Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o 

legado da nossa miséria” 211. 

 

De fato, ao chegar à maturidade, nem Zola, nem Machado, haviam tido filhos. Mas seus 

caminhos se diferenciam quando, em 1889, Zola, aos 49 anos, é pai de sua primeira filha, 

Denise. Dois anos mais tarde, nasce seu filho, Jacques. As crianças fazem Zola rejuvenescer e 

dão um novo sopro de vida ao escritor, como ele mesmo expressa na dedicatória que escreve a 

Jeanne Rozerot citada acima. O romance Le Docteur Pascal é o resultado de uma grande 

mudança no espírito de um homem que atravessava uma fase de pessimismo quanto ao futuro 

da humanidade. O fato de ter filhos representaria um elemento importante nessa 

transformação. Por outro lado, Machado de Assis nunca pôde ter filhos. Ele viveu, no entanto, 

um casamento feliz com Carolina, contrariamente a Zola, que manteve uma dupla ligação, 

tendo vivido crises constantes com sua esposa. Embora Machado tenha se referido ao desejo 

de ter filhos, a esterilidade não parece ter impedido a felicidade do casal.  

 

À diferença de Zola, Machado não adota uma posição filosófica definida. Percebe-se uma 

lucidez na compreensão da vida que escoa para o nada, e Brás Cubas é a personificação desse 

indivíduo que busca algo indefinível para combater o desencantamento e que imagina ter a 

capacidade de criar um bálsamo contra o mal do século – a melancolia – tema tratado em 
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vários trechos do romance. Por meio de Brás Cubas, Machado monta o retrato de um homem 

que desperdiça as inúmeras possibilidades a ele oferecidas ao longo da vida. 

 

Para uma parte dos críticos literários brasileiros, o ceticismo de Machado aparece tardiamente 

em sua obra. São aqueles estudiosos que acreditam existirem duas fases na obra do escritor. A 

primeira teria começado com a publicação dos seus primeiros contos (Contos Fluminenses, 

1869). Logo depois, Machado publica seu primeiro romance, Ressurreição, que teve boa 

acolhida do público. Essa primeira fase vai até 1878, quando o estado de saúde de Machado 

começa a se deteriorar e inspirações de um teor bem distinto aparecem na composição de seus 

romances e contos. Sempre recorrendo à ironia, mas agora de maneira mais crua, Machado de 

Assis desnuda as estratégias adotadas pelo indivíduo para conviver em seu meio social. É ao 

longo dessa segunda fase que aparecem suas obras mais conhecidas: Memórias Póstumas de  

Brás Cubas (1881), o conto  O Alienista (1881),  os romances Quincas Borba (1891) e Dom 

Casmurro (1900), dentre outros. 

 

Uma outra parte da crítica literária brasileira considera, no entanto, que a perspicácia de 

Machado em relação às ambigüidades e contradições humanas é um elemento inerente a toda 

sua obra. Para esses críticos, não existiria uma ruptura dentro desse conjunto marcado pela 

coerência, no qual sempre se encontram elementos semelhantes, retomados de maneiras e 

abordagens diversas. A partir desse ponto de vista, Machado não faz mais que afinar 

gradativamente sua visão da sociedade, enriquecendo pouco a pouco sua escrita com uma 

sutileza capaz de, a cada nova narrativa, oferecer ao leitor uma roupagem nova para temas 

antigos. Defendo aqui uma maior pertinência dessa segunda análise, ainda que o objetivo deste 

trabalho não seja o de aprofundar o debate crítico mais geral sobre a obra de Machado.  

 

Assim como Zola, para voltar ao foco comparativo desse capítulo, vemos em Machado uma 

simbolização da infância enquanto espaço onde se discute a reprodução de certas práticas e 

convenções sociais. Mas o escritor brasileiro não compactua da discussão sobre os fatores 

hereditários nessa reprodução. Machado não apresenta personagens infantis como forma de 

fazer o leitor entender os problemas hereditários que serão revelados na fase adulta, como o 

faz Zola, freqüentemente. A criança, em Machado, é mais um ator dentro do quadro geral de 

uma sociedade pontuada por certos valores, preconceitos e interesses. A infância é o espaço 

onde se inicia uma aprendizagem necessária à convivência com esses elementos do jogo 

social. Ainda numa direção contrária à de Zola, Machado dá pouco espaço a uma visão da 



 

135 

 

regenerescência, ou da evolução social. Para ele, existiria um conjunto de estruturas sociais 

que se reproduzem no contexto patriarcal brasileiro, operacionalizando-se através de regras e 

convenções que deveriam ser aprendidas desde cedo pelas crianças. 

 

Machado de Assis percebe a aprendizagem necessária à inserção social como um processo 

influenciado por fatores ligados à classe, à raça, à cultura e ao gênero. Afastando-se do 

determinismo científico, o escritor tematiza a infância na intenção de encontrar outras 

explicações, fora da órbita da hereditariedade, para entender comportamentos adultos a partir 

da exposição de dados ligados ao universo infantil.  

 

Em crônica escrita em 1º de junho de 1888, o habitual narrador irônico freqüentemente 

utilizado por Machado para expor sua crítica social relata o tipo de educação que recebera na 

infância e que o distinguiria de outros representantes de sua mesma classe social. “Eu, em 

menino fui sempre um primor de educação. Criou-me uma ama escrava: e, apesar de escrava 

e ama, nunca lhe pus a boca no seio para mamar”.[...] “Podia citar outros muitos casos de 

boa criação, realmente exemplares. Nunca dei piparotes nas pessoas que não conheço, não 

limpo a mão à parede, não vou bugiar, que é ofício feio, e ando sempre com tal cautela, que 

não piso os calos aos vizinhos”
212

. 

 

Apesar de narrado em tom de crônica, esse trecho de Machado poderia se encaixar em vários 

de seus contos e romances. Não é certamente à sua infância que Machado se refere, quando 

fala desse menino que tinha cinco anos de idade em 1831, visto que o escritor veio a nascer 

em 1839. A ficção aparece, como já dito, para compor um dos personagens preferidos de 

Machado: o burguês bem nascido, membro de uma classe social que goza de privilégios e que 

precisa de pouco esforço para se manter no poder. O narrador tem, porém, o papel de 

contrapor um outro tipo de educação ao que tradicionalmente se oferecia às crianças da elite.  

A crônica, assim como Memórias Póstumas, inicia-se com uma saudação direta ao leitor, num 

tom irônico definido “pelo intuito de angariar público”
213

, um estilo bastante inovador para a 

época. Nessa introdução, são claras as referências a Rousseau: 
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“Agora fale o senhor, que eu não tenho nada mais que lhe dizer. Já o saudei, graças à boa 

criação que Deus me deu, porque isto de criação, se a natureza não ajuda, é escusado 

trabalho humano”
214

. 

 

Sem entrar em detalhes, vê-se que a criança da crônica manteve-se imune aos efeitos da 

civilização. Sua “boa” natureza foi preservada do contato pernicioso com os canais 

tradicionais de introdução da criança no mundo social. Machado dá a entender que seu 

narrador escapa desse contágio por ter se preservado de forma inconsciente, através do sono: 

 

“Aos cinco anos (era em 1831), como já sabia ler, davam-nos no colégio A Pátria, pouco 

antes fundada pelo Sr. Carlos Bernardino de Moura, com as mesmas doutrinas políticas que 

ainda hoje sustenta. A minha alma, que nunca se deu com política, dormia que era um gosto; 

mas os olhos não, esses iam por ali fora, risonhos, aprobatórios”
215

. 

 

A natureza da criança é apresentada como contendo aspectos positivos inatos. As características 

essenciais da infância seriam a curiosidade, a alegria de viver e a predisposição de tudo 

aprovar, sem fazer as restrições que são aprendidas com a cultura. Como na representação do 

Emílio de Rousseau, a criança, em Machado, mantida longe das deturpações geradas pela 

cultura, poderia se sair bem melhor na vida. A educação ideal estaria longe dos padrões que 

então definiam a inserção das crianças na sociedade. Machado parece confirmar a máxima de 

Rousseau, que diz: “Aquele de nós que melhor souber suportar os bens e os males desta vida 

é, para mim, o mais bem educado”
216

. Voltando ao que já foi dito na parte da justificação 

teórica desta tese, havia, por parte dos adultos e ao longo do século XIX, a retomada dos 

princípios de Rousseau, através da representação da infância como uma época de 

experimentação, onde a natureza e a cultura encontravam-se para gestar o futuro da 

humanidade. 

 

A importância oferecida à educação é o que melhor caracteriza a introdução da infância em 

vários romances e contos de Machado de Assis. Afastando-se de uma visão romantizada, ou 

de uma representação de uma época plena de possibilidades, a infância presente nas obras de 

Machado é um resultado da cultura. Nem a idealização de um período idílico, nem o peso de 
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um passado biológico e determinista, conseguem definir com exatidão o que Machado 

imagina ser dominante na iniciação da vida e na inserção das crianças na sociedade.  

 

Ao contrário de Rousseau, Machado não idealiza personagens que, a exemplo de Emílio, só 

afastados do contato com a civilização conseguiriam ser educados com chances de sucesso. 

Machado prefere mergulhar suas personagens num mundo darwinista e ver como elas reagem. 

A sobrevivência dos mais aptos é, porém, vista por um ângulo que exclui interpretações 

biológicas. São outros fatores que definem as circunstâncias que favorecem a situação de 

inclusão de alguns e de exclusão de muitos. O escritor apresenta, assim, através do conjunto 

de sua obra, as formas de sobrevivência de uma ordem social baseada em privilégios, na qual 

se reproduzem práticas educativas não-emancipatórias e restritivas.  

 

Sobre essa última questão, serão aqui analisados de maneira mais específica: o conto 

Mariana, e o romance Helena, que, cada um a seu modo, apresentam as bases que estruturam 

a crítica social que Machado construiu ao longo de sua vida literária. 

 

Machado de Assis tem um público de leitores que ele pretende agradar, composto 

principalmente por mulheres, como mostram alguns estudos sobre a recepção de sua obra217.  

Por isso, ao apresentar sua visão sobre a relação entre pessoas de classes sociais diferentes, 

o escritor muitas vezes faz a opção por uma narrativa onde o amor se introduz como campo 

priorizado pela intriga. Em vários de seus contos e romances, Machado insere personagens 

que compartilham algo comum na vivência de suas infâncias: originários de famílias pobres, 

crescem ao lado de crianças ricas, sendo, assim, os “agregados”, ou aqueles que vão ascender 

socialmente graças aos favores da elite brasileira. Num contexto de rígida mobilidade social, o 

relacionamento amoroso com alguém de uma classe social mais alta surge como oportunidade 

de ascensão. É nesse cenário que Machado também insere sua ironia contra a ideologia do 

“embraquecimento”, que, no contexto do século XIX, ganha impulso no Brasil a partir da 

divulgação de teorias eugênicas importadas da Europa. 

 

Um exemplo aparece já numa fase precoce da obra de Machado. No conto Mariana, 

publicado em 1871 num jornal feminino218, o escritor introduz o leitor numa conversação 

entre cavalheiros abastados que não se viam a quinze anos. Um deles, Coutinho, animado 
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pelos amigos a contar suas histórias de amor, fala de Mariana, uma mulher que ele teria 

amado mais que todas as outras. Apesar de sua condição de escrava, Mariana teria crescido 

junto a Coutinho e suas irmãs e, como em tantas outras famílias da elite da época, desde 

criança foi escolhida para receber atenção especial da matriarca, tornando-se, assim, a escrava 

preferida da patroa, como mostra o trecho abaixo: 

 

"...era uma gentil mulatinha nascida e criada como filha da casa, e recebendo de minha mãe 

os mesmos afagos que ela dispensava às outras filhas.[...]”  

 

“A sua educação não fora tão completa como a de minhas irmãs; contudo, Mariana sabia 

mais do que outras mulheres em igual caso. Além dos trabalhos de agulha que lhe foram 

ensinados com extremo zelo, aprendera a ler e a escrever. Quando chegou aos quinze anos 

teve desejo de saber francês, e minha irmã mais moça lho ensinou com tanta paciência e 

felicidade, que Mariana em pouco tempo ficou sabendo tanto quanto ela”219.  

 

Machado de Assis descreve sutilmente as contradições das relações entre senhores e escravos 

no Brasil, definidas por uma proximidade excessiva nos espaços privados e por um abismo 

profundo no acesso aos ganhos que a esfera pública oferecia. O escritor demonstra com 

habilidade como os escravos aprendiam a conviver intimamente com seus senhores, sem, 

entretanto, esquecer-se dos limites de sua condição social. 

 

Ao descrever o comportamento da escrava Mariana, Machado diz que ela “Não se sentava à 

mesa, nem vinha à sala em ocasião de visitas, eis a diferença; no mais era como se fosse 

pessoa livre, e até minhas irmãs tinham certa afeição fraternal. Mariana possuía a 

inteligência de sua situação, e não abusava dos cuidados com que era tratada. Compreendia 

bem que, na situação em que se achava, só lhe restava pagar com muito reconhecimento a 

bondade de sua senhora”
220

.  

 

 São esses os elementos que nutrem a narrativa da ambigüidade existente na condição de uma 

escrava que se beneficia de um tratamento diferenciado no espaço privado da família 

proprietária. Mariana aprende a receber carinho de sua patroa, sem, no entanto, confundir essa 
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atenção com uma destruição das barreiras sociais que a separa da dona da casa. E essa 

aprendizagem se faz desde a infância, num processo de difícil consecução, sobretudo quando 

se é criança e que se vive também para experimentar o que é novo, numa fase da vida em que 

os impulsos são mais fortes e menos autocontrolados. 

  

Penetra-se, então, no território nebuloso que do desejo. De que forma as crianças escravas 

aprendiam a não desejar o que era oferecido social e culturalmente a crianças ricas, com as 

quais compartilhavam um espaço tão íntimo, onde o afeto e a brincadeira eram as regras do 

jogo? Como crescer num mundo no qual impera a ilusão de ter acesso a tudo o que é parte do 

cotidiano de uma família de condição tão diferente à sua família de origem? Como conviver 

com a ambigüidade de receber carinho, ser tratado quase como um dos filhos biológicos, 

podendo até mesmo eventualmente dormir na mesma cama dessas crianças, e, ao mesmo 

tempo, ter de aprender que sua condição é essencialmente outra? 

 

Por isso, embora sejam claras, na narrativa de Machado, as precauções que Mariana é levada 

a tomar para conviver com as ambigüidades de sua condição, a intriga se desenvolve para um 

desfecho trágico. A maneira escolhida pelo escritor para apresentar uma situação de conflito 

expõe a base que fundamenta as contradições de classe que ainda hoje ecoam no Brasil. O 

tratamento afetuoso que eventualmente marcou a atenção especial que senhores dedicavam a 

escravos de sua predileção mascara, com efeito, a compreensão real que os primeiros têm 

quanto à inserção social dos segundos. Mesmo entre os agregados, que informalmente eram 

adotados pelos senhores, houve sempre uma definição muito clara dos limites de acesso a 

instrumentos efetivos para superação da pobreza e da submissão.  

  

Mesmo sem conseguir reprimir totalmente suas expectativas e desejos, os escravos não 

estariam alienados de sua condição. Castigos, reprimendas, obrigações excessivas, tudo isso 

funcionava como expedientes aos quais os senhores recorriam para explicitar o lugar social do 

escravo agregado na família estendida, onde ele foi acolhido. É o que nos diz Machado por 

meio da personagem Mariana. Sem deixar dúvidas quanto à necessidade da escrava 

compreender as regras que moldam sua relação com a família de Coutinho, o escritor 

apresenta os dilemas de Mariana ao ter que vivenciar os limites de sua condição, sobretudo 

quando ela começa a desejar o que lhe é sutil e peremptoriamente proibido. É a derrota contra 

o desejo que compõe o desfecho trágico da história.  
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Machado de Assis escreve seu conto com o tom irônico que lhe é peculiar, recheando a 

narrativa de cores dramáticas, que visam chamar a atenção de seu público leitor. A ironia se 

expressa na escolha de situar a narrativa na perspectiva de um grupo de homens oriundos da 

elite, pouco interessados nos problemas sociais do Brasil. Definindo essa moldura, o escritor 

se permite falar de assuntos trágicos num tom prazeroso e galhofeiro. Alguns elementos de 

uma moral inconseqüente, típica da elite brasileira, aparecem no conto, tendo o narrador, um 

dos amigos de Coutinho, como adepto dessa ideologia. O protagonista Coutinho é apresentado 

como o burguês acostumado a não trabalhar e a viajar pelo mundo, personagem comum entre 

as famílias ricas do Brasil imperial. Ele representa essa inconseqüência eternamente jovem, 

pois “Não há decepções possíveis para um viajante, que apenas vê de passagem o lado belo 

da natureza humana e não ganha tempo de conhecer-lhe o lado feio”
221

. Nesse ambiente onde 

domina a futilidade, alguns temas às vezes geram um certo mal-estar na conversação. O 

narrador, observando o ar triste do amigo Coutinho, pede-lhe que conte como passou os 

últimos anos.  Machado abandona, assim, a ironia, deixando a análise social ganhar espaço na 

narrativa. Ao longo da história de Coutinho, o leitor atento vai percebendo os diversos 

aspectos das contradições sociais do Brasil, que Machado consegue sutilmente incluir na 

narrativa.  

 

Quando Coutinho revela ter amado uma escrava, ele causa enorme espanto em sua platéia. E é 

nesse estado de perplexidade que Machado parece querer mergulhar o leitor, causando um 

estranhamento quanto ao que se costuma esperar das relações entre classes sociais no Brasil. 

Na sua narrativa, Coutinho compartilha desse espanto, pois, apesar de ressaltar ter sempre 

considerado Mariana como alguém que seria “quase” da mesma família que ele, vai mostrando 

sua percepção sobre como a escrava terminou por ultrapassar limites essenciais na convivência 

entre pessoas de origens distintas. A beleza de Mariana é um elemento que inspira certo 

reconhecimento dos homens de seu cotidiano, estimulando elogios por parte de alguns 

visitantes amigos da família. Mas esses atributos não poderiam justificar o erro fatal de se 

apaixonar pelo filho do senhor, situação condenada pelas convenções sociais vigentes, as 

quais vão sendo desveladas por Machado ao longo da narrativa. 

 

Quando Mariana descobre que Coutinho ficou noivo de sua prima Amélia, a escrava muda 

seu comportamento cotidiano. É a irmã de Coutinho que se dá conta de tal mudança, tentando 

adivinhar por quem Mariana estaria apaixonada e confiando a Coutinho suas impressões, 
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pedindo que o ajude a desvendar o segredo. O rapaz expressa sarcasmo diante da situação: “E 

quem será o namorado da senhora Mariana”… “O copeiro ou o cocheiro ”? ao que a irmã 

responde, dando o tom feminino e romântico ao caso: “Tanto não sei eu; mas seja quem for, 

será alguém que lhe inspirasse amor; é quanto basta para que se mereçam um ao outro”222. 

Sutilmente, Machado aqui critica a maneira pela qual alguns representantes da elite 

desprezam a importância dos sentimentos dos seus subordinados. Coutinho estava 

seguramente acostumado a considerar Mariana como uma escrava que mereceria algum tipo 

de tratamento especial, mas não ao ponto de ser vista como alguém propenso a amar, ou a ser 

amado.  A própria escrava dá voz a esse estereótipo: “ …eu não posso ter amores. Sou uma 

simples escrava” 223. Por possuir o que Machado define como “”uma inteligência natural », 

Mariana consegue respeitar humildemente as regras sociais. No contexto descrito pelo 

escritor, a escrava não deveria expressar suas emoções. Sendo propriedade de seus senhores, 

ela não teria direito a uma vida privada, a qualquer tipo de investimento afetivo que a 

distraísse de suas tarefas cotidianas. A irmã de Coutinho, Josefa, é a única a compreender de 

maneira distinta a possibilidade da escrava ter acesso a uma vida amorosa, mas essa opinião 

romântica é alvo de galhofas do irmão.  

  

Machado de Assis expõe alguns dos elementos da ambigüidade que historicamente fez parte 

da visão que a elite construiu em relação ao universo sexual e amoroso dos escravos. Num 

país que considera a mestiçagem uma prática comum, poderia parecer que aos escravos foi 

permitido vivenciar sua sexualidade nas mesmas condições das pessoas livres ebrancas, o que 

não é em nada verdadeiro. Ainda que atos sexuais entre as escravas e seus senhores fossem 

freqüentes (mais que entre escravos homens e mulheres da elite), essas relações fizeram parte 

de um universo clandestino. Para uma escrava, a ascensão ao lugar social de esposa ou 

legítima companheira do senhor era quase impossível, não importando as qualidades e 

atributos da escrava, nem seu nível de aproximação com a esfera privada do senhor.  

 

Mariana é descrita por Machado de Assis como “o tipo mais completo de sua raça. Sentia-se-

lhe o fogo através da tez morena do rosto, fogo inquieto e vivaz que lhe rompia dos olhos 

negros e rasgados. Tinha os cabelos naturalmente encaracolados e curtos. Talhe esbelto e 

elegante, colo voluptuoso, pé pequeno e mãos de senhora”
224

. Mesmo uma escrava com tal 
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perfil não poderia pretender ser aceita por um homem abastado e membro da elite, a menos 

que este estivesse disposto a enfrentar todas as convenções sociais e limites ideológicos então 

vigentes.  

 

Machado de Assis não era um romântico e, em suas intrigas, o amor inabalável não rompe 

fronteiras. Na intriga aqui analisada, o escritor trata com lucidez a impossibilidade de superar 

estruturas sociais rígidas que, no século XIX, determinavam as separações entre os mundos 

dos senhores e dos escravos. E, mesmo numa família como a de Coutinho, que vivia com 

ambigüidade a imposição de limites a certos escravos, algumas fronteiras não eram – ou 

nunca poderiam ser – ultrapassadas. 

 

E é justamente por transgredir uma proibição tácita que Mariana se lança na tragédia.  Depois 

de muito sofrer com a notícia do casamento de Coutinho com a prima, Mariana decide 

confessar ao rapaz seu amor, para depois fugir. Na intriga, ela  passa da condição de escrava 

predileta à de criminosa, provocando, assim, a decepção em todos os que a conhecem: “A mãe 

de Coutinho ficou triste e indignada com a atitude da moça”225. A gentileza e as boas 

maneiras que eram os atributos destacados por todos dão lugar a uma imagem de insolência, 

de ingratidão diante de tantos favores outrora concedidos por seus senhores. 

 

Mas Coutinho se preocupa ainda com Mariana, temendo que ela cumpra a ameaça de suicídio. 

Na primeira fuga a escrava é logo encontrada e, convencida pelo rapaz, volta para casa. Mas 

Mariana sabe que o casamento de Coutinho está cada vez mais próximo e, por isso, foge 

novamente. Coutinho de novo emprega todos os meios possíveis para encontrá-la e, dessa 

vez, capturá-la, segundo a lei. Assumindo o papel de senhor que busca recuperar uma escrava 

de sua propriedade, Coutinho procura as autoridades para  ajudarem na captura. É então que, 

ao final da narrativa, o rapaz se encontra face a face com Mariana, na pensão que lhe serve de 

refúgio. Quando Mariana se lança nos seus braços, Coutinho a afasta, dizendo: “Não venho 

aqui para receber-te abraços”, [...] “venho pela segunda vez buscar-te para casa, donde pela 

segunda vez fugiste”226.  

 

A morte da escrava é o recurso utilizado por Machado para mostrar a impossibilidade desse 

amor. O fim trágico não apenas simboliza um limite à união de pessoas de classes sociais tão 
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distintas, mas também mostra que, para a sociedade da época, a simples aceitação do direito 

de uma escrava ao amor seria inconcebível.  

 

Machado desvela, assim, a violência subjacente às relações sociais no Brasil. Muitas vezes 

sob a máscara da gentileza e da cordialidade, essa violência fundamenta a desigualdade que 

ainda hoje entrava os contatos entre pessoas de tecidos sociais distintos. Como na situação 

criada por Machado de Assis, aqueles que estão submetidos a relações de exploração são 

alvos freqüentes de atos de humilhação, cujo sentido é o de fazer essas pessoas reconhecerem 

seu lugar na sociedade. São as regras da separação de mundos, que, na obra de Machado, 

aparecem problematizadas num contexto onde essas classes antagônicas partilham da 

intimidade: no espaço doméstico e privado da casa das famílias da elite. Seria a cena  

privilegiada para expor as contradições das  relações sociais no Brasil. Em sua obra, Machado 

recorreu várias vezes à opção de situar a intriga no conflito resultante dessa convivência, tanto 

para tratar diretamente dessa questão, como para fazer dela o pano de fundo a partir do qual 

outros temas se desenvolvem. Essas duas formas diferentes de trabalhar literariamente as 

contradições entre classes sociais no Brasil serão exemplificadas em seguida, a partir da 

análise do romance Helena, publicado em 1876.  

 

Helena narra a história de uma jovem nascida de uma relação clandestina e cuja mãe se 

apaixona por um homem rico, que termina por adotar a menina. Numa situação comum ao 

contexto brasileiro do século XIX, Helena torna-se agregada de família que não é a sua, o que 

lhe leva a uma ascensão social que sem esse tipo de arranjo não seria viável.  Ainda que o 

Brasil tenha se constituído como um país católico, tendo o casamento religioso como único 

tipo de relação oficial reconhecida, grande parte das famílias era constituída de maneira não 

legitimada. O concubinato estabeleceu-se como prática comum desde o início da colonização 

e as crianças nascidas desse tipo de relacionamento, ainda que não recebessem os mesmos 

direitos de herança que os filhos legítimos, eram aceitos socialmente por grande parte das 

famílias. Viajantes europeus e norte-americanos registraram seu espanto diante do grande 

número de agrupamentos familiares nos quais bastardos e filhos legítimos conviviam com 

naturalidade. Um exemplo é o pastor norte-americano Robert Walsh, que, depois de ter 

percorrido o país em 1828-1829, escreve um livro sobre os costumes brasileiros. Ao visitar de 

passagem uma fazenda no sudeste do país, ele observa “duas mães Ŕ uma negra e uma branca 
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Ŕ e doze crianças de todos os tamanhos, sexos e cores, algumas com cabelos lanosos e faces 

escuras, algumas com a pele pálida e longas tranças”
227

. 

 

A situação acima citada pode até representar um caso extremo, mas havia, de fato, uma 

enorme tolerância com relação à presença de crianças ilegítimas habitando o entorno das 

famílias formalmente constituídas. Tal configuração contribuiu para que determinados 

comportamentos sexuais fossem cristalizados pela moral da época. E mesmo se as regras 

tácitas que se ramificavam a partir desses comportamentos não eram oficialmente 

proclamadas pelas instituições de então, elas tinham um papel importante na dinâmica de 

funcionamento do sistema patriarcal em vigor. A imposição da vontade do homem era, sem 

dúvida, o elemento que favorecia a aceitação da convivência entre filhos legítimos e não-

legítimos no seio da família estendida que caracteriza a cultura colonial brasileira. 

 

O romance Helena se inicia pela leitura de um testamento. O falecido, Conselheiro Vale, era 

um homem rico, letrado e defensor dos valores tradicionais, o que não o impedia de viver 

relações não abençoadas pela Igreja. Durante a leitura de seu testamento, são revelados 

detalhes de sua vida extraconjugal, sendo o mais surpreendente a existência de uma filha até 

então desconhecida. Divergindo do restante da família, Estácio, que era até então o único filho 

do Conselheiro, decide respeitar as últimas vontades do seu pai e acolhe Helena, sua agora 

meia-irmã, uma adolescente de 16 anos que vivia interna num colégio. A narrativa se enche 

então de detalhes sobre as bases em que as situações de adoção e de consangüinidade 

afetavam crianças nascidas fora do casamento no contexto do século XIX.  

 

O estilo intricado da narrativa, nem sempre presente na obra de Machado, corresponde talvez 

a uma intenção do autor de refletir a complexidade inerente às relações familiares no Brasil da 

época. De fato, a história de Helena não é de fácil compreensão. Ao longo da narrativa, 

revela-se que a personagem não é efetivamente filha biológica do Conselheiro Vale. Este a 

teria adotado ao se tornar amante da mãe da menina, uma mulher de caráter fascinante, 

Ângela, que havia deixado de viver com os pais ainda muito jovem, aos 20 anos, fugindo para 

viver em concubinato com um homem pobre, chamado Salvador. O casal tem uma filha, 

Helena, e passa por momentos de extrema dificuldade econômica, conhecendo a penúria e 
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vivendo de maneira errante. Ângela se aproveita, então, de uma viagem realizada por 

Salvador para fugir com o Conselheiro Vale, o qual, fascinado pela beleza e personalidade da 

mulher, monta para ela uma casa, adotando sua filha. Helena passa então, a partir dos sete 

anos de idade, a receber todas as atenções do Conselheiro, que continua sendo seu protetor 

mesmo depois da morte precoce de Ângela. Helena é educada segundo os preceitos da elite da 

época e sua transformação resulta em “um acordo de virtudes domésticas e maneiras 

elegantes”228.  Além de seus atributos naturais, a educação aporta a Helena o conhecimento de 

línguas estrangeiras, a prática musical, habilidades artísticas e “toda a sorte de trabalhos 

feminis”229. 

 

No entanto, há um outro elemento da personalidade de Helena que ajunta um tom de suspeita 

e de ambigüidade a essa imagem tão perfeita que era, segundo a percepção do próprio Estácio, 

“... os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o 

único senão que lhe achou e não era pequeno”
230

. 

 

Não é por acaso que Machado de Assis acrescenta esse tom ambíguo à descrição da 

personagem. Ao ser aceita pela família do Conselheiro Vale, Helena ganha uma característica 

anfíbia, podendo habitar dois mundos ao mesmo tempo. Sabendo interpretar os dados 

culturais da elite e dos menos favorecidos, a moça é capaz de “acomodar-se às circunstâncias 

do momento e a toda casta de espíritos, arte preciosa, que faz hábeis os homens e estimáveis 

as mulheres”
231

. À idade de 16 anos, ela demonstra uma profunda compreensão das 

convenções que regem, por exemplo, a manutenção da escravatura no contexto 

contemporâneo à narrativa. A personagem constata, então, que as relações de dependência e  

escravidão se perpetuam graças a um processo de “naturalização” resultante da aceitação 

recíproca, por parte dos poderosos e dos oprimidos, das convenções sociais vigentes.  

 

As idéias de Helena com respeito à escravatura se opõem à do seu irmão Estácio, o qual traz a 

visão de mundo de uma elite esclarecida, que defende, no contexto pré-abolicionista da época, 

a preservação do direito à liberdade:  
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“Nunca experimentei a necessidade ; mas imagino que o pior que há nela não é a privação de 

alguns apetites ou desejos, de sua natureza transitória, mas sim essa escravidão moral que 

submete o homem aos outros homens”232.  

 

Helena considera a escravidão sob um outro ângulo, pois acredita que um homem consciente 

de sua condição de escravo descobre como tirar alguma vantagem da submissão sob a qual 

está obrigado a viver. Segundo o historiador Sydney Chalhoub, é através de Helena que 

Machado de Assis revela existir, no seio da estrutura escravocrata e patriarcal, um elemento 

que poderia ser chamado de “orgulho de servilidade”, exemplificado pelo escravo que “avalia 

sua situação tendo como  critério o  poder senhorial e a conseqüente proteção que tal poder 

lhe  confere”
 233

.  Tal fenômeno seria justificado, ainda segundo Chalhoub, pela existência de 

regras sociais fundadas numa rígida hierarquia, na autoridade e na conseqüente submissão. É 

a partir de tal estrutura de relações sociais que se desenvolve um sistema vertical de concessão 

de favores dos ricos em relação aos pobres, sistema que não deixa lugar algum ao 

reconhecimento essencial dos direitos do indivíduos: “Os sujeitos do poder senhorial 

concedem, controlam uma espécie de economia de favores, nunca cedem a pressões ou 

reconhecem direitos adquiridos em lutas sociais. Fora dos referenciais da verticalidade, 

haveria apenas pulverização, átomos sem existência social”
 234

. 

 

Machado elabora sua crítica social num estilo refinado, que vai revelando pouco a pouco a 

ambigüidade dos subordinados face às relações de favor e dependência. Vivendo sob a 

vontade incontestável do senhor, o escravo também recebia alguns benefícios oriundos de sua 

subserviência, sobretudo se fosse elevado à posição de favorito. O aprendizado das regras do 

jogo transforma-se, então, no que Chalhoub chama da “arte de sobrevivência em meio à 

tirania e à violência”
235

, que está condicionada à habilidade do escravo em “atingir objetivos 

importantes utilizando de forma criativa Ŕ e reforçando, aos menos aparentemente Ŕ os rituais 

associados à própria subordinação”
236

. Nessa perspectiva, a condição de dependente funciona, 

em muitos casos, como fator de influência nas negociações de favores. 
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As origens sociais de Helena, que a levaram a conviver por muito tempo com pessoas pobres, 

favorecem a aproximação da jovem com um escravo da mesma idade, chamado Vicente. 

Aqui, Machado emprega um procedimento estilístico para multiplicar a representação dos 

subalternos que viviam na intimidade de uma família de posses. Cotejado a Helena, a filha 

ilegítima que busca ser aceita pela família, Vicente é a outra figura que alimenta a intriga no 

que se refere às relações entre os senhores e seus subordinados, vivendo o papel do escravo 

que cai nas graças do patrão. Vicente torna-se confessor de Helena e é para o escravo que a 

jovem confia seus segredos mais importantes. É o cúmplice da jovem, o servidor fiel que tem 

a possibilidade de aceder ao espaço sagrado de sua alma. A relação entre Vicente e Helena é 

representativa de um tipo de aliança que contribuiu para a reprodução do sistema de favores 

descrito anteriormente. Como o escravo predileto que recebeu atenções especiais do 

Conselheiro Vale, Vicente se comove com a história de Helena e reafirma sua fidelidade ao 

seu antigo proprietário, recebendo a jovem com carinho, ao contrário dos demais escravos da 

casa, que a rejeitam, não reconhecendo seu direito a ser parte da família. A relação de 

dependência e submissão ganha aqui um caráter emocional e psicológico, pois, mesmo depois 

da morte, o escravo ainda se governa pela ação daquele que por ele é considerado como um 

mestre. De maneira simbólica, Helena representa , então, um meio através do qual Vicente vai 

dar continuidade ao tipo de relação privilegiada que havia entre ele e o Conselheiro Vale. 

Com Estácio, esse vínculo não se teceu do mesmo fio, pois o jovem se mantinha afastado dos 

escravos e via na luta contra a escravidão uma questão mais política do que pessoal. Nesse 

sentido, ao invés de negociar favores individuais com seus escravos, Estácio preferia se 

engajar na defesa dos direitos legais ou jurídicos negados aos que viviam sob a escravidão.  

Por meio de personagens como Vicente, Machado de Assis, como já dito na análise do conto 

Mariana, descreve um privilégio particular dos pobres, ou de escravos, que compartilhavam 

da intimidade das famílias de elite no Brasil. Personagens como Vicente são emblemáticos na 

obra de Machado de Assis e esse representa, no romance Helena, o instrumento empregado 

pelo escritor para colocar em evidência uma situação comum à sociedade brasileira da época: 

o consentimento de favores no espaço doméstico. A partir de negociações empreendidas no 

universo privado da casa grandem, ou na intimidade da família de elite, o escravo poderia 

conquistar sua liberdade, e até, em menor medida, ascender socialmente.  

 

As pessoas que eram pobres, mas não escravas, eram também beneficiárias desse sistema de 

favorecimento. A história de Machado de Assis é um exemplo de tal situação. O escritor, até 

os 15 anos, viveu sob a proteção da Srª Barroso Pereira, dona de uma grande fazenda na área 
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urbana do Rio de Janeiro. Como bisneto de escravos e filho de um pintor com uma portuguesa 

nascida nos Açores, Machado não teria tido acesso à educação que recebeu, não fosse a 

intervenção da Srª Barroso.  

 

Voltando à dupla condição de Helena, que permitia à jovem compreender as contradições 

inerentes às regras que governavam as relações entre ricos e pobres no Brasil, é importante 

considerar a intenção de Machado de Assis de colocar no centro da intriga o tema da 

concessão de favores, um dos principais elementos desse convívio. É bom lembrar que Helena 

se torna aceita como parte de uma família de posses não por direito legítimo, mas por um 

desejo pessoal do Conselheiro de adotar uma menina que não era sua filha biológica. Seria a 

morte trágica de Helena, ao final do livro, uma maneira de Machado expor de maneira 

alegórica sua opinião acerca das contradições de classe no Brasil? A jovem ocupa um lugar 

social ao qual legalmente nunca teria direito, mas ao qual acede por um favor que é fruto da 

paixão de um homem rico por uma mulher pobre. Ao ser aceita pela família, Helena não sente 

confiança para revelar sua verdadeira condição, mas também não resiste ao desejo que sente 

pelo suposto irmão Estácio. Ao transgredir fronteiras que deveriam estar rigidamente fixadas 

na situação em que vivia, Helena põe em cheque as bases que, embora frágeis, davam 

sustentação aos códigos sociais da época. Ao ultrapassar tais limites, Helena passa a viver em 

permanente situação de conflito moral, num estado de ânimo onde a melancolia, a angústia e a 

ansiedade produzem a doença que a leva à morte.  Nesse final trágico, Machado talvez queira 

se referir à morte simbólica de uma certa categoria social – já nomeada acima como a dos 

“agregados” – que, sem chances de escapar  à sua condição de inferioridade, aproximava-se 

de forma artificial dos códigos da elite. Assim como em Mariana, Machado demonstra que, 

num contexto em que esses agregados ocupavam um lugar social não assegurado por uma 

condição de legitimidade reconhecida, o cumprimento de convenções tácitas tornava-se 

essencial. Ao ignorar tais convenções, tanto Helena, quanto Mariana assumem uma rebeldia 

que não cabe na ordem social e familiar da época.  A morte aparece ao final das duas 

narrativas não apenas como a afirmação dessa impossibilidade, como também da aceitação da 

submissão como regra. Ambas as personagens escolhem morrer – Mariana explicitamente se 

suicida e Helena se entrega à doença – o que revela a internalização da violência que define as 

separações de classe no Brasil. Violência que aparece não apenas nos gestos de opressão 

direta dos mais favorecidos contra os pobres, mas, de forma mais sutil, na postura submissa 

que estes últimos deveriam sempre apresentar diante de uma situação de favor.  
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A obra de Machado de Assis é, sem dúvida, de extrema importância para uma compreensão 

profunda do que muitos intelectuais denominam a “lógica clientelista”, que ainda hoje  

interfere na estrutura social e política do Brasil. O escritor parece propor ao seus leitores uma 

visão não-maniqueísta das relações contraditórias entre a elite e seus subalternos. Não se trata 

então, de negar os aspectos perversos que caracterizam o sistema escravista, mas sim de ir 

além desse nível de compreensão, para desvelar os mecanismos que permitiram a esse sistema 

sobreviver por quase 400 anos no país.Vê-se, então, que a iniqüidade se perpetua no Brasil a 

partir de dois elementos distintos: de um lado, a repressão violenta a qualquer forma de 

rebeldia ou resistência dos oprimidos. De outro, através da reprodução de práticas culturais 

fundadas na reciprocidade, ou na troca de favores, assim como numa proteção dos pobres pela 

elite, mediante uma obediência e docilidade que permitiam aos primeiros suportarem melhor a 

exploração. Esses dois tipos de relação entre as classes sociais persistiram ao longo da história 

do Brasil, influenciando de maneira mais ou menos direta alguns momentos cruciais da 

história do país.  
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Capítulo 5 Ŕ Machado de Assis e Émile Zola frente às utopias da modernidade 

 

5.1. Um século definido pelo novo 

 

Na maturidade, tanto Émile Zola, quanto Machado de Assis haviam construído uma sólida 

carreira no universo intelectual de seus respectivos países. Ambos também dedicaram 

esforços em analisar as sociedades francesa e brasileira atravésde suas obras. E, mesmo sob 

perspectivas e formatos diferentes, tanto Zola, quanto Machado fizeram da literatura um 

espaço para discussão de idéias referentes à missão civilizatória que vários países ocidentais – 

fossem metrópoles ou ex-colônias – propunham-se a experimentar no final do século XIX. Se 

em Zola a concepção de nação se mantinha fiel às noções de progresso e de racionalização 

que impregnaram a ideologia e os projetos políticos da época, em Machado uma visão crítica 

sobre os fatores que ainda prendiam o Brasil a seu passado de colônia escravista modelou a 

percepção que o escritor revela sobre os limites da ciência e da razão para responder ao 

projeto de construção da identidade nacional. 

 

Nesse último capítulo da tese, minha intenção é comparar essas duas concepções distintas, 

revelando, por meio da discussão de trechos dos romances de Zola e de contos, crônicas e 

romances de Machado, como cada um deles dialogou com as utopias e ideologias que 

caracterizam a modernidade. Apesar dos estilos tão diferentes, tanto Zola, quanto Machado 

souberam aproveitar os debates positivistas e o referencial evolucionista para contribuir com 

análises profundas dos elementos definidores das estruturas sociais de seus países. A partir de 

tais perfis, que hoje ainda se mostram relevantes como representações acuradas do século 

XIX, é possível entender algumas das heranças culturais e sociais ainda vivas na atualidade. 

 

Talvez por adotar um ritmo de intensa produção jornalística e literária, tanto Machado de 

Assis, quanto Émile Zola conseguiram mergulhar no espírito do seu tempo, compreendendo 

não apenas o que se expressava no ritmo dos acontecimentos cotidianos, mas também 

revelando as condições sociais ligadas a fatores estruturais que influenciaram em processos 

históricos de longo prazo, cujos efeitos foram deixando suas marcas até os dias de hoje. 

 

Voltando ao que foi dito no capítulo 3, quando foram discutidos os conceitos de história 

presentes na literatura de Zola e de Machado, e apesar da percepção das diferenças entre esses 

conceitos, conclui-se que ambos os escritores entenderam a história como um fluxo 



 

151 

 

alimentado ao mesmo tempo por uma corrente contínua e por ondas que anunciam mudanças 

abruptas. Se, às vezes, as circunstâncias históricas de importância para os rumos políticos dos 

países são ressaltadas por cada um dos dois autores, em outros momentos são os eventos que 

se definem no âmbito privado, nas descrições feitas a partir da intimidade da vida, que 

oferecem uma visão mais esclarecedora sobre cada uma das sociedades retratadas. 

 

Como afirmou Machado, em Memórias Póstumas de Brás Cubas: 

 

“Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes 

várias outras bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra 

daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem? Mas comparando, é como a arraia-miúda, que 

se acolhia à sombra do castelo feudal; caiu este e a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda 

e castelã... Não, a comparação não presta”
237

. 

 

O senso histórico de Machado de Assis é um indicador da atualidade do conjunto da obra do 

escritor, tanto no que se refere ao entendimento dos eventos referendados pela historiografia 

dita “oficial”, como sobre o fluxo contínuo dos acontecimentos ligados ao cotidiano da 

“arraia-miúda”. O mesmo se pode dizer da obra de Zola. O que diferencia os dois autores é a 

leitura de cada um em torno do que usualmente se resume no marco histórico da 

modernidade. Enquanto a visão de Zola é utópica e otimista com relação à França, a de 

Machado é realista e cética quanto aos impactos do progresso na emancipação da sociedade 

brasileira. 

 

A partir de trechos ficcionais dos dois autores, vimos como o intenso debate sobre a aliança 

entre as teorias evolucionistas e as utopias em torno do progresso da humanidade gerou 

impactos, tanto em decisões políticas ou econômicas tomadas pelas elites para dar impulso ao 

desenvolvimento dos países, como em mudanças culturais que foram aos poucos sendo 

incorporadas ao cotidiano das várias classes sociais. Outras questões importantes que 

influenciavam o contexto social da época também serviam de pano de fundo às intrigas de 

Machado e Zola, como é o caso das mudanças de regime político que, a partir do final do 

século XVIII cresceram em força, tanto nos países dominantes quanto nos que viviam na 

periferia do comércio internacional. 
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As mudanças que ocorreram na França republicana e a transição da Monarquia à República 

no Brasil são temas priorizados respectivamente por Émile Zola e Machado de Assis em 

vários de seus romances, crônicas e contos. O que estava em jogo, tanto no Brasil, quanto na 

França, era a construção de um modelo de nação, onde supostamente os cidadãos estariam 

representados na instância pública. A res pública era a idealização que dominava o imaginário 

das forças políticas que, em momentos diferentes da história dos dois países, impulsionaram 

os movimentos de ruptura com o poder monárquico. Porém, as conseqüências de tais 

movimentos foram essencialmente distintas na França e no Brasil, tanto no âmbito do jogo 

político, quanto nos impactos das mudanças na organização da vida cotidiana dos cidadãos. 

 

Essa República ideal era um Estado de Direito que deveria ter uma única constituição e onde 

todos os cidadãos da nação “desfrutavam de certos direitos jurídicos e políticos básicos” [...] 

“essas eram as aspirações não só dos países „desenvolvidos‟ (todos os quais estavam, até 

certo ponto, ajustados a esse modelo ao redor de 1880), mas de todos os outros que não 

queriam se alienar do progresso moderno”
238

. 

 

Na França, assim como em boa parte da Europa, a segunda metade do século XIX vivia sob a 

influência ideológica dessa visão de república construída a partir do progresso. Para fazer as 

nações chegarem ao ideal de desenvolvimento que se apresentava como conseqüência dos 

avanços científicos e industriais, os governos não apenas incorporavam esses novos formatos 

institucionais, mas também tentavam se livrar dos resquícios do atraso. Os impactos do 

progresso, no entanto, não se distribuíram de forma eqüitativa, nem internamente nos países 

europeus, nem muito menos no restante do mundo.  

 

“O que definia o século XIX era a mudança: mudanças em termos de e em função dos 

objetivos das regiões dinâmicas do litoral do Atlântico norte, que eram, à época, o núcleo do 

capitalismo mundial.” [...] “Em termos materiais, em termos de conhecimento e de 

capacidade de transformar a natureza, parecia tão patente que a mudança significava 

avanço, que a história Ŕ de todo modo a história moderna Ŕ parecia sinônimo de progresso. 

O progresso era medido pela curva sempre ascendente de tudo que pudesse ser medido, ou 

que os homens escolhessem medir. O aperfeiçoamento contínuo, mesmo das coisas que 
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obviamente ainda precisavam ser aperfeiçoadas, era garantido pela experiência 

histórica”
239

. 

 

Essa crença no progresso, na ciência e na evolução acompanha toda a série de romances da 

saga Rougon-Macquart, na qual Zola visa entender a “experiência histórica” a partir da 

análise dos múltiplos segmentos sociais que protagonizaram a modernidade francesa.  

 

Zola situa sua obra num tempo específico - meados do século XIX - e num marco ideológico 

preciso – no qual a ciência ocupa o lugar da religião.  A criação do seu romance experimental 

segue a moda da época, pois, em meados do século XIX, segundo Isaías Golgher, “Qualquer 

coisa, para conseguir respeito, bastava colocar a etiqueta de „científico‟, significando a 

„ultima verdade‟, não comportando contestação”
240

. A ciência, na obra de Zola, aparece, 

então, tanto como temática, quanto sob a forma de “référence méthodologique et de principe 

organisateur de son universe romanesque”
241

. 

 

O olhar de Zola sobre as mudanças que levam a França em direção à modernidade se pretende 

objetivo, científico, não-dogmático. Ele busca a verdade comprovada através da observação 

rigorosa dos impactos dessas mudanças nas vidas de pessoas de classes sociais distintas. No 

retrato que faz da sociedade que viveu o apogeu de Napoleão III, Zola aplica uma 

compreensão naturalista na análise dos fatos históricos. Assim como as forças da natureza são 

o motor da evolução, as transformações sociais são movimentos que dominam o curso da 

história de maneira inexorável, sem que os indivíduos tenham poder de se opor a tais forças. 

Como romancista-historiador, Zola se utiliza de uma visão fatalista dos processos sociais, 

tanto para revelar suas idéias sobre os fatores de degenerescência social, como para defender a 

emancipação utópica que marca o otimismo da fase final de sua obra.  

 

Na saga dos Rougon-Macquart há um forte investimento na análise das forças e impulsos que 

definem os destinos dos personagens envolvidos nas tramas. Nessa visão micro-cósmica do 

mundo que o rodeia, Zola parece estar aplicando os mesmos métodos utilizados pelos 

cientistas para entender mudanças adaptativas nos animais. Assim, “sur une conception de la 
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science qui ramène toute investigation au modèle des sciences naturelles; les conduites 

humaines s‟expliquent par le jeu de lois qui régissent aussi bien la conduite de tous les autres 

êtres vivants, la vie de l‟homme en société n‟est qu‟une forme spéciale de la vie dans la 

nature”
242

. 

 

A lógica naturalista é utilizada por Zola, tanto na análise de comportamentos de indivíduos, 

como na visão que o escritor elabora sobre os movimentos coletivos da sociedade. No 

capítulo quatro, analisei alguns personagens individualmente para revelar algumas das idéias 

de Zola sobre a hereditariedade. Neste capítulo final, minha idéia é perceber como o escritor 

transpôs suas teses para o terreno coletivo. 

 

Zola parte da idéia de um micro-cosmo para desenvolver sua visão naturalista do mundo 

social. Em Germinal, por exemplo, é o mundo dos operários carvoeiros que é visto em todas 

as suas expressões, como se aquele conjunto de pessoas estivesse num formigueiro observado 

minuciosamente por um cientista. O mesmo ocorre no bairro operário de L‟Assommoir, assim 

como no casario ao redor do mercado Les Halles, no romance Le Ventre de Paris. O 

naturalismo inaugura na literatura o método de evidenciar um determinado agrupamento 

social e, a partir daí, expor as relações humanas, que são analisadas segundo determinados 

valores morais. O exemplo abaixo, que inicia a ambientação do bairro onde mora Gervaise, 

heroína de L‟Assommoir, expressa com riqueza de detalhes a realidade dos operários 

franceses: 

 

“De tous les gargots, des bandes d‟ouvriers sortaient; des gaillards barbus se poussaient 

d‟une claque, jouaient comme des gamins, avec le tapage de leurs gros souliers ferrés, 

écorchant le pavê dans une glissade; d‟autres, les deux mains au fond de leurs poches, 

fumaient d‟um air réfléchi, les yeux au soleil, les paupières clignotantes. C‟était um 

envahissement du trottoir, de la chaussée, des ruisseaux, um flot paresseux coulant des portes 

ouvertes, s‟arrêtant au milieu des voitures, faisant une traînée de blouses, de bourgerons et 

de vieux paletots, tout pâlie et déteinte sous la nappe de lumière blonde qui enfilait la rue. Au 

loin, des cloches d‟usine sonnaient; et les ouvriers ne se pressaient pas, rallumaient des 

pipes; puis, le dos arrondi, après s‟être appelés d‟um marchand de vin à l‟autre, ils se 

décidaient à reprendre le chemin de l‟atelier, em traînant les pieds”
243

. 
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Esse mundo que assim se mostra de maneira dispersa e sem ordem serve de inspiração a 

vários romances de Zola. É pensando nas mudanças que o progresso científico poderá causar 

nas populações que habitavam os centros urbanos da França que o escritor dedica a parte final 

de sua obra. Em Docteur Pascal, Zola exprime uma crença otimista nos avanços da ciência. 

Pascal simboliza o homem que coleciona conhecimentos, que se dedica, como Littré, a reunir 

a memória científica do seu tempo. Zola admira Littré, assim como admira Darwin e, em 

depoimento de 1866, o primeiro é descrito por Zola como um “homme modeste qui s‟est 

cloître dans des travaux de géant”
244

 – perfil que será útil ao escritor para definir o 

personagem Doutor Pascal. Littré, para Zola, representa o homem que atua como um cientista 

que se dedica, acima de tudo, à prática “de l‟analyse, (a) le respect des faits, le refus des 

dogmes, comme l‟incarnation du movement profond du siècle”
245

. 

 

As contribuições da ciência reunidas sob o manto higienista serão priorizadas por Zola para 

dar ordem ao mundo por ele descrito em suas obras. As propagandas visando uma melhor 

educação das crianças, as campanhas contra o alcoolismo e os trabalhos urbanos para 

mudança no espaço habitacional são algumas das novidades modernas que recebem grande 

influência da ciência. Se na saga dos Rougon-Macquart Zola preferiu tematizar a importância 

da hereditariedade sobre toda a trajetória da família, tanto em seus movimentos de ascensão, 

quanto de decadência, nos romances da fase final de sua obra Zola vai usar a referência 

científica de maneira a defender alguns pontos de seu projeto ideal de sociedade. 

 

Por outro lado, Zola compactua do interesse crescente do Estado pela família, o qual se 

desenvolve durante o século XIX. Vista como o átomo a partir do qual o fluxo crescente de 

progresso material deve ser mantido, a família e seus membros ganham funções bem 

específicas. À mulher é reservado o lugar tradicional quase que exclusivamente privado. 

Mesmo no meio operário, onde cresce enormemente a participação da mulher na mão-de-obra 

industrial, as mulheres devem zelar pela moralidade familiar e, caso se mostrem incapazes 

dessa tarefa, devem ser alvo da vigilância de seus esposos. A família tem o papel de abrandar 

as paixões e construir um agrupamento ao qual o Estado mais facilmente pode se reportar para 

sua manutenção, sem ter que lidar com indivíduos dispersos.  
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Muitas dessas características se mantinham de épocas passadas, e é certo que, na prática, não 

se concretizam sempre dentro de um mesmo padrão. Há muitos detalhes que diferenciam os 

modelos de família, tanto no seu cotidiano, quanto na sua definição legal. Na França, “a 

legislação da vida familiar mostra as preocupações heterogêneas dos governos 

revolucionários; tratava-se de conservar o equilíbrio entre a proteção da liberdade 

individual, a preservação da unidade familiar e a consolidação do controle do Estado. 

Principalmente sob a Convenção, mas já antes dela, dava-se prioridade à proteção dos 

cidadãos contra a eventual tirania das famílias e da Igreja”
246

. Apesar dessa aparente 

valorização da liberdade individual, o perfil de família ainda reproduz  posturas autoritárias e 

o recrudescimento da influência do Estado na vida privada vai contribuir ainda mais para a 

rigidez das regras de atenção e cuidado às crianças.  

 

No contexto histórico analisado nessa tese, a Revolução Francesa é, de fato, o evento que 

marca o início de uma lógica intervencionista do Estado na vida privada da família. Apesar de 

nunca ter sido posta em prática, a idéia de Robespierre era a de retirar as crianças de sete ou 

oito anos do convívio de seus pais e criá-las em espaços coletivos. 

  

Para Richard Sennett, a mudança na representação da criança exclusivamente em seu espaço 

privado à criança que ganha expressão na esfera pública acompanha a complexidade com a 

qual esses espaços sociais vão se definindo a partir do século XVII. Ambas as esferas, pública 

e privada, são universos mutáveis, que vão se diferenciando e ganhando contrastes cada vez 

mais desiguais ao longo da Modernidade.  No que se refere à infância, é a família que 

permanece sendo o alvo principal, a partir do qual o Estado visa sedimentar o futuro da nação, 

pois “...a consciência crescente do lugar ocupado pela família no tabuleiro demográfico e 

social leva o poder Ŕ filantropos, médicos, Estado Ŕ a cercá-la de solicitude, a querer 

penetrar nos seus mistérios e entrar na fortaleza. Essa intervenção visa, em primeiro lugar, 

às famílias pobres, as mais despossuídas, tidas como incapazes de desempenhar seu papel, 

principalmente em relação aos filhos. No começo do século XX, multiplicam-se as incursões 

de juízes, médicos e policiais no âmbito do privado, em nome de “um interesse da criança”, 

dirigindo-se à criança como ser social”
247

.  
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Nas experiências de planejamento do espaço urbano para realocação dos operários, um dos 

ideais de maior influência era contribuir positivamente à moralização da família e educação 

das novas gerações. Em Travail, Zola, como escritor que, sobretudo na fase final de sua vida, 

tinha o interesse de influenciar o pensamento da juventude, ambienta sua intriga numa 

experiência urbana utópica, que também simboliza o projeto de sociedade ideal, onde a classe 

operária teria um papel relevante. O romance condensa, então, num conjunto habitacional que 

concretiza as utopias da luta operária, muitas das idéias emancipatórias que Zola desenvolveu 

ao longo de sua obra, a partir da crença no progresso e na ciência. 

 

5.2. A utopia da cidade operária 

 

Em Travail, assim como nos demais três volumes que formam a série Os Quatro Evangelhos, 

Zola se afasta do projeto de resumir sua interpretação da história social da França por meio da 

descrição dos costumes de uma só família. Sua ambição, na fase final de sua vida criativa, é a 

de expor um conjunto de ideais utópicos capazes de refundar a sociedade, de recriar as 

relações humanas através de princípios de solidariedade inspirados nos primórdios da 

Revolução Francesa e nos movimentos de reivindicação operária que se desenvolveram na 

Europa ao longo do século XIX. 

 

Zola percebe a Revolução como uma etapa inicial à construção de uma sociedade menos 

desigual. Com o fim do absolutismo e a ascensão da burguesia, a França teria iniciado um 

processo de ruptura com as amarras das formas tradicionais de apropriação do capital, uma 

etapa necessária à evolução do capitalismo segundo os moldes modernos. Zola acreditava 

nesse processo evolutivo, mas percebia que a tomada do poder pela burguesia não garantiria 

justiça social, pois a tendência da nova elite econômica era de priorizar o lucro, em detrimento 

do bem-estar da maioria da população. Sua visão era a de que “La Révolution n‟avait amené 

que la bourgeoisie au pouvoir, il fallait um siècle encore pour que l‟évolution s‟achevât, pour 

que tout le peuple eût sa part. Les semences germaient dans le vieux sol monarchiste, sans 

cesse éventré; et, dès les journées de 48, la question du salariat se posait nettement, les 

revendications des travailleurs se précisaient de plus em plus, ébrailant le nouveau regime 

bourgeois, qui possèdait, et que la possession égoïste, tyrannique, pourrissait à son tour”
248

. 
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Em Travail, Zola toma partido dos socialistas utópicos que questionavam a opressão que 

marcava a apropriação da força de trabalho pelo capitalismo. A luta contra a exploração dos 

operários é a temática dominante nesse romance, que vai desenvolver idéias já propagadas 

anteriormente pelo autor em Germinal. Para Zola, a revolta dos operários contra salários 

baixos, condições de moradia miseráveis e exposição a riscos no trabalho estaria em gestação 

durante o século XIX, considerado pelo escritor um século heróico “dans son effort si 

douloureux et si brave vers la vérité et vers la justice” 249
.  

 

A maneira como Zola se aproxima das idéias dos socialistas utópicos ganha tons religiosos, o 

que se expressa no título da série de livros Os Quatro Evangelhos, que juntos compõem uma 

visão otimista do progresso da humanidade. Em Travail, as obras de Fourier são as que 

recebem uma referência mais constante, mas Zola também cita os nomes de Saint-Simon, 

Proudhon e de Auguste Comte. A relação com o ideário positivista é evidente e a crença na 

ciência e no progresso é o que estimula o escritor a construir uma visão otimista do futuro. 

Não obstante, Zola defende que a preocupação puramente científica pode não oferecer o grau 

de compromisso necessário ao engajamento dos indivíduos na luta pelas reformas sociais. O 

foco no personagem-herói Luc Froment, envolvido com questões humanitárias, mostra que 

Zola, nessa fase final de sua obra, preocupava-se em associar sua fé nos avanços da ciência a 

certos valores menos racionais e voltados a uma visão transcendental. 

 

A opção de Zola por um discurso que incorpora a crença e a fé enquanto condições básicas 

para a defesa da justiça social não significa que o escritor tenha se aproximado de alguma 

religião institucionalizada. Em Travail, Zola continua atacando com veemência o catolicismo, 

creditando à Igreja a responsabilidade pela manutenção dos entraves à mudança social. A 

crítica de Zola se dirige sobretudo à ilusão, segundo ele propagada pela Igreja Católica, de 

que não haveria possibilidades de construir uma sociedade mais justa na terra, devendo os 

pobres ansiarem pelo paraíso para desfrutar da felicidade, como mostra o discurso do padre 

Marle: 

 

“Aimez-nous les uns les autres, c‟est la morale de notre divin maître Jesus. Seulement, il a dit 

aussi que le bonheur c‟était pas de ce monde, et c‟est une folie coupable que de vouloir 

réaliser sur cette terre le royame de Dieu, qui est au ciel”
250

. 
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A esse tipo de posicionamento, Zola respondia com uma defesa da superação das injustiças 

pela junção dos avanços da ciência e do progresso às reformas sociais que beneficiassem os 

trabalhadores. Em Travail, essa comunhão de iniciativas transformadoras aparece de forma 

orquestrada, tendo cada um de seus empreendedores um determinado papel na intriga. 

 

O personagem central é Luc Froment, um jovem engenheiro que sonha com a emancipação da 

classe operária através de uma nova concepção do trabalho. Tal conceito em muito se 

aproxima da visão marxista que define a origem do trabalho a partir da necessidade humana 

de transformação da natureza. O trabalho passa a ser, então, a atividade essencialmente 

humanizadora das sociedades primitivas e é a partir da evolução da técnica que a história dos 

meios de produção de desenvolve. Zola parte desse princípio para defender um modelo de 

sociedade onde o trabalho seria o centro dos investimentos humanos. Em todas as esferas da 

vida, o trabalho deveria ser valorizado como o meio de transformação social que levaria a 

uma sociedade mais fraterna e justa. A política deveria se associar à ciência para gerar os 

meios necessários à adequada utilização da força de trabalho, e é através da voz de um 

cientista que Zola expõe tal perspectiva: 

 

“Le travail est la vie elle-même, la vie est un continuel travail des forces chimiques et 

mécaniques. Depuis le premier atome qui s‟est mis en braule pour s‟unir aux atomes voisins, 

la grande besogne créatice n‟a point cessé, et cette création qui continue, qui continuera 

toujours, est comme la tâche même de l‟éternité, l‟oeuvre universelle à laquelle nous venons 

tous apporter notre pierre. L‟univers n‟est-il pas un immense atelier oú l‟on ne chôme jamais, 

oú les infiniment petits font chaque jour un labeur géant, où la matière agit, fabrique, enfante 

sans relàche, depuis les simples ferments jusqu‟aux créatures les plus parfaites? Les champs 

qui se couvrent de moissons travaillent, les forêts dans leur poussée lente travaillent, les 

fleuves ruisselant le long des vallées travaillent, les mers roulant leurs flots d‟un continent à 

un autre travaillent, les mondes emportés par le rythme de la gravitation au travers de l‟infini 

travaillent. Il n‟est pas un étre, pas une chose qui puisse s‟immobiliser dans l‟oisivité, tout se 

trouve entraîné, mis à l‟ouvrage, force de faire sa part de l‟oeuvre commune. Quiconque ne 

travaille pas, disparait par là même, est rejeté comme inutile et gènant, doit ceder la place au 

travailleur nécessaire, indispensable. Telle est l‟unique loi de la vie, qui n‟est en somme que 



 

160 

 

la matière en travail, une force en perpétuelle activité, le dieu de toutes les religions, pour 

l‟oeuvre finale du bonheur dont nous portons en nous l‟impérieux besoin” 
251

. 

 

Essa idealização não é, porém, o retrato que Zola esboça da situação do operariado na época 

em que escreve seu romance. No século XIX, depois de pavimentadas as bases da 

transformação social, a França ainda teria um longo caminho para gerar as condições de 

trabalho adequadas à construção de uma sociedade mais justa. O romance Travail se inicia 

pela exposição do sofrimento que marca a vida dos operários franceses. Zola descreve esse 

quadro com cores fortes, mostrando o envolvimento de mulheres, crianças e adolescentes em 

situações de exploração e de estímulo ao alcoolismo. Josine é a personagem criada para 

representar a jovem mulher abandonada pela família que, junto com um irmão ainda criança, 

expõe-se às duras condições da vida operária. A trajetória de Josine serve de introdução ao 

romance e é a trama que vai desvendar o caráter do herói Luc Froment, como mostra o texto 

abaixo: 

 

“Et Luc, les yeux emplis de cette vision, le coeur meurtri par le destin de cette Josine, si 

abandonnée, si miserable, sur ce banc, à son côté, se disait qu‟en cette malheureuse 

retentissait toute la débâcle du travail mal organisé, déshonoré, maudit. C‟était à cette 

suprême souffrance, à ce sacrifice humain de la triste enfant, que toute sa soirée aboutissait, 

les desastres de la grève, les coeurs et les cerveaux empoisonnés de haine, les duretés 

égoistes du négoce, l‟alcool devenu l‟oubli nécessaire, le vol legitime par la faim, toute la 

vieille société craquant sous l‟amas de ses iniquités”
252

.    

 

Tomado de compaixão pela situação de Josine e seu irmão, Luc passa a viver em proximidade 

ao cotidiano do operariado, mostrando assim sua visão das condições de trabalho ainda 

deploráveis que faziam parte da vida dessas pessoas. A idéia de Zola é, então, mostrar o 

contraste entre a situação real e a utopia desejada por Luc Froment, que será, no romance, o 

porta-voz de uma sociedade justa, montada a partir de uma outra concepção de relações 

produtivas.   

 

A visão marxista de Zola se expande à concepção utópica de evolução histórica que levaria a 

sociedade capitalista a um longo processo de desenvolvimento até chegar ao socialismo. 
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Nessa outra etapa da história, o trabalho perderia totalmente seu caráter exploratório e teria a 

função de promover a inserção social de todos os indivíduos, como mostra o texto de Zola: 

  

“D‟abord, il fallait que la nation reprît possession du sol et des instruments du travail, pour 

les socialiser, les rendre à tous. Ensuite, le travail serait réorganisé, rendu general et 

obligatoire, de façon à ce que la rémunération fût proportionnelle aux heures de besogne 

fournies par chacun”
253

. 

 

A visão dominante no romance de Zola é a de uma ação reformista para chegar a tais 

resultados. O escritor não desenvolve um pensamento revolucionário, nem defende estratégias 

específicas de enfrentamento à mudança social. Sua visão é, pois, conciliatória e os 

personagens que porventura estejam do lado da revolta aparecem na trama em lugar marginal, 

sem espaço no projeto de emancipação da sociedade francesa. Tal é o caso, por exemplo, do 

ceramista Lange, que, com suas idéias revolucionárias, não fazia parte de qualquer grupo 

social, vivendo isolado do mundo, ganhando seu pão com a venda de suas cerâmicas, sem 

precisar estabelecer vínculos formais com ninguém. Mesmo na vida privada, tal personagem 

decide descumprir as regras convencionais, tomando como esposa uma jovem mulher sem 

origem familiar definida, encontrada por Lange quase morta, depois de ter sido abandonada 

por um bando de bêbados com o qual peregrinava. 

 

É através de indivíduos com Lange, descomprometidos com qualquer papel político, que Zola 

revela sua crítica a uma postura de radicalização das mudanças sociais, representando ideais 

impossíveis de serem postos em prática : 

 

“Et il retomba tout de suite à sa passion sectaire, il se lança dans les idées d‟anarchie 

extreme, qu‟il tenait de quelques brochures, venues et restées em ses mains, par il ne savait 

lui-même quel hasard. Il fallait d‟abord tout détruire, s‟emparer révolutionnairement de tout. 

Le salut ne serait que dans la destruction totale de l‟autorité, car s‟il restait un seul pouvoir 

debout, le plus infime, il suffirait à la reconstruction de l‟édifice entier d‟iniquité et de 

tyrannie. Ensuite, la commune libre pourrait s‟établir, en dehors de tout gouvernment, grace 

à l‟entente des groupes sans cesse variés, continuellement modifiés, selon les besoins et les 
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désirs de chacun. Et Luc fut frappé de retrouver là les séries de Fourier; car le rêve final était 

le même, cet appel aux passions créatrices, cette expansion de l‟individu libéré dans une 

société harmonique, où le bien de chaque citoyen nécessitait le bien de tous; seulement, les 

routes étaient différentes, l‟anarchiste n‟était qu‟un fouriériste, qu‟un collectiviste désabusé, 

exaspéré, ne croyant plus aux moyens polítiques, résolu à conquerir par la force, par 

l‟extermination, le bonheur social, puisque des siècles de lente evolution ne semblaient pas 

devoir le donner”
254

. 

 

A essa visão revolucionária, Zola opõe um lento processo de gestação de reformas sociais, 

partindo das mudanças necessárias nos locais de moradia e de trabalho dos operários. Assim 

como outros intelectuais de seu tempo, Zola se aproxima das idéias dos socialistas utópicos, 

mas só para aproveitar delas o que melhor convém a seu projeto reformista. Charles Fourier é 

um desses ideólogos cujas teorias foram deturpadas para melhor servir aos interesses dos que 

tinham em mente desenvolver projetos sociais na França, durante o século XIX. Fourier tinha 

princípios que iam de encontro a muitos valores moralistas da época. Se a parte de sua obra 

referente às transformações das atividades laborais foi levada a cabo por alguns políticos 

reformadores, uma outra parte, relativa ao questionamento das relações sexuais, foi deixada 

de lado. Contra o tédio, Fourier propõe uma rotatividade, tanto no trabalho, como no amor. 

Em seu falanstério, uma comunidade utópica, onde entre 1.600 a 1.800 pessoas viveriam em 

coletividade, cada pessoa se envolveria “conforme sua conveniência, nas séries de trabalho e 

de amor tão numerosas quanto variadas. A diversidade dos indivíduos e dos trabalhos 

tornará os trabalhos atraentes; os mais penosos são remunerados por gratificações 

excepcionais”. Assim,  “Os estímulos ao trabalho não seriam somente dinheiro, seriam de 

ordem simbólica, lúdica, erótica... aliás, a propriedade privada não é abolida, mas Fourier 

instaura o princípio de propriedade composta e o que chamaríamos de autogestão. A vida 

coletiva é animada pelas refeições (a gastrosofia é um ramo importante da economia 

política), pelo teatro, pelos festivais e também por um culto unitário. O sistema educativo 

estaria baseado em uma nova pedagogia, com as crianças agrupadas por idade em classes 

autogeridas. A utopia de Fourier dá conta de tudo” 
255

. 
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Nisso Zola e Fourier tinham algo em comum. Queriam falar de todos os assuntos ligados ao 

desenvolvimento do homem em coletividade. O mesmo ímpeto taxonômico aparece no 

conjunto da obra de cada um dos escritores. Fourier, assim como Zola, tinha uma tendência à 

classificação, à análise das várias dimensões da atividade humana, e propunha sistemas 

sociais que levassem em consideração mudanças em todos esses aspectos da vida em comum. 

O que se altera entre os dois intelectuais é a visão moralista de Zola em relação a alguns 

aspectos transgressivos da teoria de Fourier. O questionamento social deste último é mais 

radical e sua sociedade utópica tem como princípio a subversão das regras do casamento. As 

mulheres devem se juntar ao projeto de construção de uma sociedade nova de forma 

emancipada e autônoma, pois, “atento à condição social da mulher no trabalho, Fourier 

denuncia sua exploração e mostra, um quarto de século antes do higienista Parent-

Duchâtelet, que a prostituição é grandemente devida à impossibilidade de as mulheres 

sozinhas viverem do próprio trabalho. Fourier descreve o que será a condição feminina no 

Éden „harmoniano‟: igualdade e liberdade para as mulheres como para os homens”
256

. 

 

Assim, Fourier serve de referência a Zola num outro sentido, ou seja, como idealizador de 

uma cidade utópica, que serviu de inspiração à construção de vilas operárias na França. Se as 

idéias de gestão coletiva dos meios de produção são deixadas de lado, outras idéias de Fourier 

servem como ponto de partida para que Luc Froment, o herói de Zola, construa seu projeto de 

reorganização das relações cotidianas dos operários com o trabalho. 

 

Como já mencionado, Zola era contra a idéia de tudo coletivizar defendida pelos seguidores 

de Fourier. Para ele, a manutenção da individualidade fazia parte da sociedade moderna. 

Caberia, então, aproveitar dos socialistas utópicos o que eles haviam construído como 

projetos de reforma das relações de trabalho e de convivência que pudessem promover uma 

mudança social lenta e progressiva.  

 

As idéias de Fourier a esse respeito foram divulgadas através da imprensa, assim como nos 

livros: Traité de l‟Association domestique-agricole, La Fausse Industrie, Théorie des Quatre 

Movements e Le Nouveau Monde industriel et sociétaire. Implementadas por meio de seus 

discípulos, as idéias de Fourier partiam de um diagnóstico bastante pessimista das condições 
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de moradia dos franceses, tanto nas cidades, como no campo. Um deles, o engenheiro Victor 

Considérant, visitou os casebres da região rural da França para traçar um plano de 

modificação das estruturas de moradia. Os retratos traçados, tanto por Fourier, quanto por 

Considérant, revelam a situação de pobreza em que viviam os operários e os trabalhadores 

rurais e a hipocrisia da elite diante de tais condições: 

 

Diz Fourier:  

“Os costumes civilizados amontoam em uma água-furtada três dezenas de operários, homens 

e mulheres misturados, muito moral e decentemente: nossos moralistas, inimigos da reunião 

na indústria a estabelecem nos lugares onde ela é inconveniente: nas moradias dos pobres e 

doentes, que vemos comprimidos como arenques, nas águas-furtadas de canuts (tecelões) e 

nos hospitais”
257

. 

 

E afirma Considérant: 

“É preciso ver a Champagne e a Picardia, a Bresse e o Nivernais, a Solognem o Limousin, a 

Bretanha, etc., e vê-los de perto. Ali existem cômodos que são a cozinha, a sala de jantar, o 

dormitório, para todos, pai, mãe e filhos...são ainda adega e celeiro; algumas vezes estábulo 

e galinheiro. O dia chega por aberturas baixas e estreitas; o vento passa sob as portas e 

caixilhos desconjuntados; assovia através dos vidros enegrecidos e quebrados, quando há 

vidros...pois há províncias inteiras em que o uso do vidro é praticamente desconhecido. É um 

lampião untuoso e fumarento que ilumina, em algumas ocasiões Ŕ habitualmente é o fogo. O 

chão é de terra, desigual e úmida. Aqui e ali há poças. Caminha-se por elas. As crianças de 

pouca idade se arrastam. Eu, que vos falo, vi patos procurando ali seus alimentos”
258

. 

 

São essas observações do espaço de moradia popular que farão Fourier e seus seguidores 

buscarem recursos para  construção de “falanstérios”, edifícios destinados à moradia de até 

3.500 pessoas, como foi referido no capítulo 4. A visão dos fourieristas era de que, uma vez 

iniciada a propagação dessas experiências, a sociedade francesa aos poucos se transformaria 

totalmente. Apesar de sua motivação utópica, os falanstérios não vingam enquanto projeto 

social, ocorrendo apenas de forma pontual a partir do interesse particular de um ou outro 
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industrial francês, como foi o caso do falanstério de Guise, também já citado no capítulo 

anterior.  

 

Em Travail, é a partir dessas idéias que Zola imagina as mudanças sociais que afetarão a vida 

dos operários de Beauclair. O engenheiro Luc Froment, que representa vários dos alteregos de 

Zola, terá o olhar privilegiado para imaginar essa transformação. Nesse personagem, Zola 

mistura suas próprias características às de seu pai, um engenheiro italiano que morreu em 

Aix-em-Provence, onde trabalhou durante alguns anos construindo canais. A admiração pela 

obra do pai faz com que Zola imagine Luc Froment como um engenheiro comprometido com 

as questões sociais. É durante os seus anos de estudante que Luc terá contato com o meio de 

vida operário, entrando na intimidade de vários dos seus vizinhos de bairro. Nessa 

aproximação com os costumes do povo, Zola espelha no personagem uma atitude que ele 

próprio assumira ao longo de sua vida, nas suas incursões jornalísticas para tomar notas sobre 

os costumes dos operários: “Il était d‟intelligence libérée, il n‟acceptait que les faits 

démontrés scientifiquement. Il était seul, il voulait agir seul, il mettait toute sa foi dans 

l‟action. Il était l‟homme qui ose, et cela suffirait, sa mission serait remplie”
259

. 

 

A ação de Froment tem como intenção principal mitigar o sofrimento de pessoas humildes, 

cuja expressão principal é Josine, que “devenait comme la victime unique, la petite ouvrière 

chètive, à la main blessée, qui mourait de faim, que la prostitution roulerait au cloaque, 

incarnant la misère du salariat em une pitoyable figure, dont le charme le possédait. 

Maintenant, il souffrait de ce qu‟elle devait souffrir, et son besoin était de la sauver, dans son 

revê fou de sauver Beauclair” 
260

. 

 

Assim, enquanto houvesse miséria e exploração, enquanto a mulher do povo não pudesse 

amar e procriar em paz, não haveria esperanças à humanidade. Agir no sentido de transformar 

as relações sociais torna-se uma missão obsessiva para Luc Froment. 

 

Com sua vila operária, Zola pretende pôr em funcionamento sua experiência de transpor às 

páginas do romance o processo de mudanças que levaria à emancipação da sociedade 

francesa. A visão utópica junta-se ao interesse em refletir sobre o contexto social a partir de 
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um instrumental pretensamente científico. Zola toma emprestados ideologias e sistemas de 

interpretação então em voga para imaginar que, dentro da sua cidade imaginária, um novo 

projeto de sociedade poderia ser gestado. O romance ganha a forma, então, “d‟une oeuvre de 

science et d‟art s‟adressant à l‟humanité tout entière, au-dessus du moment et du code social, 

visant à um absolu de vérité”
261

.  

 

Dentro do micro-cosmo da cidade de Beauclair, Zola imagina a superação da miséria e da 

exploração por meio da concretização da utopia de Luc Froment, que desejava ter o poder de 

transformar a cidade num espaço de solidariedade e felicidade. Mas a missão emancipatória 

de Froment não se impõe ante o egoísmo e a resistência à mudança que se apresentam como 

reação dos moradores da cidade a suas idéias. Luc Froment chega, na verdade, a estabelecer o 

embrião da cidade que ele gostaria de ter como modelo para Beauclair. Ele o faz por meio da 

construção de uma vila operária ao redor das propriedades de seu amigo empresário, Jordan, 

revitalizando uma mina abandonada a fim de abrigar os operários que fariam parte da 

experiência.   

 

Reformada segundo princípios de modernização que poupariam o esforço humano no trabalho 

de extração do minério, a mina consegue um ritmo de produção competitivo. Não é por razões 

econômicas que o projeto de Froment entra em crise. São, na verdade, os conflitos sociais e 

humanos que vão abalar o sistema imaginado pelo engenheiro. A vila operária, denominada 

Crécherie, uma sociedade cooperativa que possuía todas as instalações necessárias a uma 

experiência de cidade modelo, torna seus moradores independentes em relação ao contexto 

urbano de Beauclair. 

 

“Puis, au centre des terrains, Luc avait fait élever la Maison-Commune, une vaste 

construction où se trouvaient les Écoles, une Bibliothèque, une Salle de réunion et de fètes, 

des Jeux, des Bains. C´etait là simplement ce qu‟il avait gardé du phalanstère de Fourier, 

laissant chacun bâtir à sa guise, sans forcer personne à l‟alignement, n‟éprouvant la 

nécessité de la communauté que pour certains services publics. Enfin, derrière, des 

Magasins-Généraux se créaient, de jour em jour élargis, une boulangerie, une boucherie, une 

épicerie, sans compter les vêtements, les utensiles, les menus objets indispensables, toute une 

association coopérative de consommation qui répondait à l‟association coopérative de 
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production, régissant l‟usine. Sans doute, ce n‟était encore qu‟um embryon, mais la vie 

affluait, l‟oeuvre pouvait être jugée”
262

. 

 

Enquanto esse embrião crescia, os vários representantes do tecido social de Beauclair 

começavam a reagir de maneiras diversas às mudanças que o novo sistema de produção 

criado por Froment poderiam provocar na economia e na sociedade locais. Os operários da 

cooperativa faziam questão de propagar que a jornada de trabalho havia diminuído e que o 

trabalho havia se tornado mais prazeroso, além de melhor remunerado. As lojas da vila 

operária também funcionavam em sistema de cooperativa. Assim, gastava-se menos com as 

despesas do dia-a-dia.  

 

O primeiro  a  se  inquietar   com   tais  mudanças   foi   Delaveau,  gerente  de   uma   outra 

fábrica de exploração de minérios, situada ao lado da Crécherie.  

Mantendo seu descontentamento de forma discreta, Delaveau temia o efeito contagioso que 

um tipo de trabalho mais livre e associativo poderia provocar em seus próprios operários. 

Muitos trabalhadores que agora estavam sob a administração de Froment eram originários da 

empresa vizinha. 

 

As idéias introduzidas por Froment na socialização das crianças também causavam 

preocupação à sociedade tradicional de Beauclair. O engenheiro acreditava no poder 

emancipatório de uma educação baseada no coletivismo e fazia as crianças lidarem desde 

cedo com ideais de justiça e solidariedade. Além disso, a compreensão da igualdade entre os 

sexos se fazia presente, na prática: 

 

“Et les deux sexes n‟étaient point séparés, garçons et filles grandissaient côté à côte, depuis 

leurs berceaux que se touchaient, jusqu‟aux ateliers d‟apprentissage qu‟ils quittaient pour se 

marier, en passant par les classes, où ils étaient mèlés comme ils le seraient dans l‟existence, 

assis sur les mêmes bancs. Séparer dès l‟enfance les deux sexes, les élever, les instruire 

différement, dans l‟ignorance l‟un de l‟autre, n‟est-ce pas les rendre ennemis, pervertir et 

affoler par le mystère leur attrait naturel, faire que l‟homme se rue et que la femme se 

reserve, dans um malentendu sans fin? Et la paix ne naîtra que lorsque l‟intérêt común 

apparaîtra aux deux camarades, se connaissant, ayant appris la vie aux mêmes sources, se 
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mettant ensemble en route pour la vivre logiquement, sainement, comme elle doit être 

vécue”
263

. 

 

Os professores ensinavam às crianças acreditando que o eixo central da aprendizagem se faz a 

partir de iniciativas próprias e do contato com a prática. O conhecimento formal perdia sua 

importância e os dogmas pedagógicos mais tradicionais eram questionados. Castigos e 

premiações não eram permitidos na escola da vila operária e era a autonomia do aluno o 

objetivo principal do ensino. Dessa forma, 

 

“L‟instruction n‟était plus une torture, elle devenait un plaisir toujours renouvelé, du moment 

qu‟on la rendait attrayante, en se contentant d‟exciter les intelligences, de les diriger 

simplement dans leurs découvertes. Chacun a le droit et le devoir de se faire, lui-même. Et il 

faut que l‟enfant se fasse lui-même, il faut le laisser se faire au milieu du vaste monde, si l‟on 

veut qu‟il soit plus tard um homme, une énergie agissante, une volonté qui decide et 

dirige”
264

. 

 

Por fim, as mudanças na organização e no próprio significado do trabalho revolucionavam a 

inserção social dos operários. Em sintonia com as idéias de Marx, Zola defendeu em sua obra 

uma emancipação progressiva da classe trabalhadora, acreditando que uma nova divisão 

social do trabalho, que um melhor aproveitamento do esforço humano e que a possibilidade 

do operário realizar tarefas diversas e de forma mais prazerosa, tudo isso levaria a um futuro 

de justiça e solidariedade.  

 

Projetos de sociedades utópicas que reinventavam uma nova forma de coletividade desde a 

infância estavam em debate na época. Como já referido aqui, os modelos mais divulgados 

foram os de Charles Fourier e Robert Owen. Os princípios que sustentavam essas utopias 

colocavam em cheque as bases do individualismo característico da sociedade burguesa e da 

produção capitalista. Zola vai mostrar em sua obra uma afinidade com essas utopias e uma 

crítica à forma como a burguesia da época se organiza para derrubar as iniciativas concretas 

de cooperativismo, ou de outras experiências de coletividade que fossem promotoras de 

igualdade social.  
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Zola apresenta a burguesia como uma classe temerária a idéias novas e o conflito que se 

instala em Beauclair contra a Crécherie de Luc Froment toma como base a defesa da 

autoridade, da propriedade, da religião e da família. Mas, contrariando os temores dos 

comerciantes e industriais locais, os meios empregados por Luc Froment para criar sua 

experiência seguem uma lógica racional, científica, reformatória, mas em nada revolucionária. 

A ausência de ações hostis e agressivas contra a burguesia é o motor da crise que se instala 

dentro da Crécherie. Os operários acreditavam em mudanças radicais, que os fizessem 

melhorar de forma qualitativa seu padrão de vida, e vêem a ascenção social como motivação 

principal de sua ligação com o projeto de Luc Froment. Quando os operários percebem que os 

resultados nesse sentido só poderiam ser percebidos depois de anos de investimento e 

sacrifício, começam eles também a acreditar, à sua maneira, no fracasso da experiência. 

 

O discurso de Bonnaire, o operário mais fiel a Luc Froment, expressa a mentalidade que vai 

tomando conta dos operários nesse momento de revolta: 

 

“il faut que le peuple s‟empare tout de suite des outils du travail, il faut qu‟il dépossède la 

classe bourgeoise, en disposant lui-même du capital, por réorganiser le travail universel et 

obligatoire”
265

. 

 

Uma visão bem ligada à luta de classes, portanto. Estaria Zola interessado em expor as idéias 

da época relativas à oposição entre socialismo e capitalismo? O escritor não vai muito além 

dessas explanações panfletárias, nem defende posições radicais em seu texto. Sua ambição é 

mais moderada e modesta: encontrar formas de inserção do operariado numa sociedade em 

transformação. Ele alia a ciência à ideologia para dar forma a esse projeto. Em Travail, todas 

as vozes se mesclam para dar dramaticidade aos embates ideológicos que eram levados a cabo 

na França, no contexto marcado pelo apogeu das idéias socialistas. 

 

De um lado, a Igreja reagia à ausência da institucionalização da prática e da educação 

religiosas na Crécherie. Acusando os moradores da cidade operária de terem expulsado Deus 
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de seu convívio, o padre Marle visitava com freqüência o local para tentar convencer Froment 

a construir uma Igreja. Embora o engenheiro não fosse contrário à construção, não era sua 

prioridade fazê-lo, por acreditar na liberdade de crença e também por ver na religião uma 

forma de controle que não se adequaria aos princípios de autonomia e liberdade que 

inspiravam a experiência da Crécherie. Na utopia de sociedade construída a partir da vila 

operária, Luc Froment via a religião cada vez mais como algo menos necessário, que iria 

morrer lentamente, como parte da evolução humana, sendo substituída pela ciência. E assim 

respondia ele ao padre: 

 

 “La science abolit un à un tous les dogmes, la religion de la humanité est née et va conquérir 

le monde. A quoi bon une église catholique à la Crècherie, puisque la vôtre est déjà trop 

grande pour Beauclair, qu‟elle devient de plus em plus deserte et qu‟elle s‟écroulera un de 

ces jours?”
266

. 

 

Quanto aos interesses dos comerciantes e burgueses que se opunham às inovações 

implementadas na Crècherie, eles se dirigiam à manutenção das regras econômicas que 

garantiam o lucro e a expansão do capital na economia local. Os burgueses temiam que a 

forma de coletivização do capital tomasse conta de outras unidades produtivas. Seguindo o 

modelo da Crècherie, o prefeito de uma comuna vizinha, denominada Combettes, havia 

decidido adotar o sistema cooperativo tanto na extração e beneficiamento do minério, como 

na exploração das terras agrícolas e na conseqüente comercialização dos produtos resultantes 

dessa exploração. Assim, “les paysans fourniraient le pain aux ouvriers, qui leur fourniraient 

les outils , les objets manufacturés nécessaires à leur existence, de sorte qu‟il y aurait 

rapprochement des deux classes ennemies, fusion peu à peu intime, tout un embryon de 

peuple fraternel”
267

. 

 

Esse efeito propagador foi motivo de preocupação entre os comerciantes de Beauclair. Com a 

coletivização dos sistemas de produção e de venda dos produtos de manutenção básica, vários 

lojistas se sentiram ameaçados e passaram a investir contra a experiência da Chècherie. Pouco 

a pouco, os comerciantes foram perdendo a clientela da Crècherie e da comunidade de 
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Combettes, que se mantinham unidas também no abastecimento mútuo de bens produzidos 

em esquema cooperativo. Mas, apesar de uma tentativa de ataque à experiência da Crècherie 

através de uma multa pelo uso com fins industriais das águas de um rio que servia à cidade, 

não houve meios efetivos de causar a ruína da fábrica. Os argumentos de Luc Froment contra 

a ação judicial foram mais eficientes, e os comerciantes locais, apesar de demonstrarem seu 

descontentamento até mesmo em manifestações públicas, aos poucos foram deixando de lado 

ações mais concretas, esperando que o efeito multiplicador da experiência fosse diminuindo. 

 

De fato, Zola trata de maneira superficial o desenrolar dos conflitos que afetam a Crècherie. 

Pouco a pouco, o fluxo da narrativa deixa o terreno das lutas ideológicas e passa a se centrar 

no cotidiano dos operários que viviam na vila. O longo relato mostra as diversas fases das 

mudanças empreendidas por Luc Froment, até que este chega à idade de 80 anos. Com sua 

obra consolidada, o engenheiro espera ainda pelo progresso da ciência para que também o 

operariado possa usufruir do desenvolvimento tecnológico. Por fim, a Crècherie vai crescendo 

lentamente, como um embrião socialista e coletivista, mostrando-se como experiência de 

sucesso capaz de servir de modelo aos ideais de Zola para emancipação do operariado.   

 

Assim, já no final de sua obra, Zola, embora de maneira romântica e sem aprofundar 

adiscussão sobre os conflitos sociais então existentes, cumpre com a missão que havia se 

proposto desde a gênese de sua “histoire social”: a de lançar  uma utopia de emancipação à 

sociedade francesa. Embora ele não tenha abandonado de todo suas intenções cientificistas, 

sua obra final assume tons mais românticos e idealistas. A ciência aparece não mais como 

método, pois a narrativa de Travail não obedece ao mesmo ímpeto classificatório e descritivo 

característico de vários outros romances do autor. Há um idealismo sobre a ciência, 

considerada quase como uma entidade salvadora, capaz ao mesmo tempo de livrar a 

humanidade de seus germes de degenerescência e de criar possibilidades de progresso 

benéficas a todos os grupos sociais. Assim, é um Zola messiânico que vemos surgir na sua 

obra final, que acredita no progresso e na evolução, deixando para trás os temores fatalistas 

que justificavam suas preocupações sobre como a hereditariedade poderia desempenhar um 

papel na explicação das causas da decadência social.  
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O tom eugenista, porém, não é abandonado totalmente, pois Zola sonha com a regeneração de 

raças, com a capacidade da ciência em intervir no processo de sanar a humanidade por meio 

de reformas higienistas. Tal misticismo impede que se leve a sério a experiência da Crècherie  

exposta em Travail enquanto modelo de projeto social  a ser implementado de forma concreta. 

O romance é melhor representativo de uma utopia, da rendição do autor a um ideal romântico 

de sociedade. É o sonho de Zola que se expressa em suas obras finais e, nesse sentido, o 

escritor foi coerente com seu plano de trabalho para os Quatro Evangelhos, exposto em 

correspondência ao amigo Octave Mirabeu: 

 

“Tenho todo o próximo século até a utopia. Para Travail, todo o desenvolvimento da futura 

cidade. (...) Em Justice, toda a humanidade, os povos se juntam, tornando-se uma única 

família, a questão das raças estudada e resolvida. (...)  Tudo isso é bem utópico, mas o que 

você quer? Há quarenta anos disseco, é preciso permitir, em minha velhice, sonhar um 

pouco”
268

. 

 

5.3. O duplo olhar de Machado de Assis 

 

Apesar de perceber os benefícios do progresso à civilização, Machado de Assis, ao contrário 

de Zola, não se dedica a defender utopias de modernidade para o Brasil. O escritor brasileiro 

parecia mais próximo a Husserl, que afirmou sua crítica à ideologia do progresso da seguinte 

forma: 

 

“A exclusividade com que a totalidade da visão de mundo do homem moderno se deixou, na 

segunda metade do século XIX, ser determinada pelas ciências positivas e ofuscada pela 

„prosperidade‟ que estas produziram significou um afastamento descuidado das questões que 

eram decisivas para uma verdadeira humanidade”
269

. 

 

As leituras filosóficas de Machado de Assis certamente o influenciaram na compreensão das 

questões que desvendariam a humanidade a seus olhos. O estilo encontrado pelo escritor para 

expor suas restrições quanto às utopias do progresso e da evolução em voga à época mostram 

que sua visão vai além da racionalidade oferecida pelo positivismo. Machado muitas vezes se 
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mostra preciso e objetivo na análise acurada de dados da realidade brasileira –  quando, por 

exemplo, utiliza números do censo para tecer críticas às reformas políticas da época – mas, 

em seu conjunto, sua visão foca questões universais que estariam ligadas ao entendimento 

subjetivo da alma humana. 

 

Foi Roberto Schwarz quem primeiro organizou um pensamento mais sistemático em dois de 

seus livros dedicados à obra de Machado de Assis: Ao Vencedor as Batatas e Um Mestre na 

Periferia do Capitalismo, sobre a dupla visão de Machado em relação à realidade social 

transposta para sua ficção. A análise de Schwarz foi referendada por Alfredo Bosi, Hélio de 

Seixas Guimarães, Luiz Costa Lima e mais recentemente pelo psicanalista Tales Ab‟Saber.  

 

Schwarz inicialmente analisa esse duplo olhar a partir dos textos onde Machado situa sua 

crítica ao paternalismo e a lógica do favor que ligam subalternos a pessoas de posses no 

Brasil. Assim, na primeira fase da obra de Machado, “as relações paternalistas são 

analisadas com finura, mas não em veia crítica, o que é também uma forma de legitimação. 

Do ponto de vista de nossas elites não era possível pedir mais: o paternalismo é sutil, 

complexo, flexível, não é atrasado, as novas formas de propriedade não são imorais, e as 

duas esferas não se chocam, antes se completam...”
270

 

 

É como se, para Roberto Schwarz, Machado procurasse encontrar, através da legitimação de 

situações de dependência típicas do paternalismo brasileiro, uma certa naturalização do papel 

que cada um desempenha nesse jogo. Assim, um sistema que na verdade mantém as pessoas 

em relação de submissão seria interpretado como um fluxo de troca de favores entre 

subordinados e proprietários, gerando dessa forma um relacionamento menos conflituoso 

entre as classes sociais. 

 

O duplo olhar de Machado se divide, então, em, de um lado, a análise das circunstâncias 

históricas e sociais que contribuíam para  manutenção de privilégios e, de outro, uma opinião 

de fundo mais subjetivo sobre os valores que vão fundar uma ordem moral própria ao país, 

que também se perpetua ao longo da história.  

 

                                                 
270

 SCHWARZ, Roberto. Op.cit., p. 105. 



 

174 

 

Um outro exemplo usado por Schwarz para tratar desse duplo olhar de Machado é Helena, 

romance já analisado nesta tese. O discurso da protagonista recorre a justificativas diversas, 

que explicam a necessidade de resguardar instituições e estruturas sociais. A escravidão, 

como foi aqui analisado, é apresentada de forma natural, assim como deveria ser aceita a 

separação de mundos entre as classes. Apesar da situação enganosa em que vive Helena 

durante algum tempo, o pensamento da personagem é o de estar transgredindo limites, razão 

pela qual sua morte aparece como uma punição. Assim, “Considerado o conjunto, digamos 

que Helena procura formular para o paternalismo uma via que tanto corrige a brutalidade 

da sujeição pessoal, quanto a baixeza do motivo econômico. São as nossas duas formas 

dominantes de alienação social, ressalvada a relação escrava, que é a principal, mas que o 

livro não corrige. Do ponto de vista de nossos homens livres, era uma ideologia completa: o 

sentimento cristão da família suprime os inconvenientes do paternalismo autoritário, bem 

como os efeitos degradantes do Capital, que não se tornam a razão de ser das pessoas”
271

. 

 

Segundo Antonio Candido, é “intoxicante a presença da vida nacional na obra de 

Machado”
272

. Talvez seja esta a razão que leva ainda hoje alguns estudiosos a tentarem 

entender até mesmo os atuais processos de corrupção da classe política no Brasil a partir da 

leitura da obra de Machado de Assis. A tendência a se apropriar de recursos e bens públicos 

por parte daqueles que deveriam representar os cidadãos nas instâncias governamentais 

causava incômodo ao escritor. Tal prática vem se perpetuando ao longo dos séculos e 

contribui, segundo o psicanalista Tales Ab‟Saber, para forjar uma lógica perversa que 

submete as relações do sujeito privado com qualquer bem público a partir da intenção 

imediata de satisfazer interesses individuais.  

 

Ab‟Saber defende que Schwarz coloca com justeza o apego de Machado, na primeira fase de 

sua obra, às discussões de ordem moral que definiam o jogo ambivalente entre o público e o 

privado. Em muitos momentos, segundo o crítico, impera a lógica da conciliação, algo que 

parece dialogar com o conceito de cordialidade que Sérgio Buarque de Holanda defendeu em 

Raízes do Brasil, como afirma Tales Ab‟Saber: 

 

“A cordialidade, que parece um dado de civilidade, na verdade é o que opera a supressão do 

espaço público. Esses são os paradoxos: aquilo que parece ser é acompanhado 
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imediatamente de um não-ser. Isso tudo é matéria social brasileira, é estrutura da sociedade 

e da economia e é uma forma do sujeito: oscilante constantemente entre não-ser e ser o 

outro. O que Roberto Schwarz está tentando nomear, usando categorias como „volúvel‟, 

como „solução de descompromisso‟”
273

. 

 

O estilo do narrador volúvel que, segundo Schwarz, é mais evidente em Memórias Póstumas, 

revela o tom com o qual o escritor trata o paternalismo na chamada segunda fase de sua obra. 

Mas não é apenas a volubilidade o fator diferencial nessa abordagem. Machado assume cada 

vez mais o ceticismo e a ironia que vão afiando seu discurso contra a reprodução do 

clientelismo, do favoritismo, da corrupção, da dignidade empenhada e de todas as demais 

conseqüências da manutenção do paternalismo no Brasil. 

 

Em Um Mestre na Periferia do Capitalismo, como já foi dito, Roberto Schwarz analisa o 

personagem Brás Cubas, um burguês de idéias dispersas que busca “uma superioridade 

qualquer que seja”, que nasce num lugar social a partir do qual se oferecem todas as 

possibilidades de sucesso e que terminam sendo desperdiçadas pelo excesso de narcisismo e 

de inconseqüência do personagem. Esse símbolo da falta de compromisso da elite com os 

destinos da nação toma contato com as idéias científicas que deram impulso aos desejos de 

progresso na modernidade, além de dialogar com um universo filosófico mais subjetivo, 

representado sob o nome de Humanitismo, a doutrina criada por Quincas Borba, amigo de 

infância que aparece como louco em um momento posterior da vida do protagonista do 

romance.  

 

Além de passear por tantas referências ideológicas, Brás Cubas se perde na tentativa de 

debater os rumos políticos do país. Ao introduzir fatos do contexto político nas discussões 

levadas a cabo por amigos e familiares de Brás Cubas, Machado revela sua visão sobre o 

comportamento padrão da elite brasileira quando se dedica a entender as questões nacionais, 

ou os assuntos de respaldo internacional que tivessem impacto no Brasil. A atitude 

inconsistente que ainda hoje se evidencia no tratamento dos problemas políticos do país 

aparece sob a forma de personagens que, ao conquistarem posições confortáveis na escala 

social, gastam seu tempo a adquirir benefícios, ou títulos de nobreza, ao invés de buscar 

soluções efetivas para o futuro da nação. 
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Se nos anos anteriores à Proclamação da República Machado de Assis, assim como Joaquim 

Nabuco, difundia em seus escritos uma simpatia pelo regime monárquico, a partir da crise do 

Império ele vai se tornando cada vez mais cético no sentido político. A saída encontrada pelo 

escritor para transpor tal ceticismo às páginas da literatura repete-se em alguns de seus contos 

e romances. Trata-se de mostrar personagens simbólicos que, ao revelarem sua própria 

divisão interna com respeito a alguns assuntos relevantes, representariam a cisão política do 

Brasil entre Monarquia e República. Essa idéia de um Brasil dividido e sem convicção leva 

Machado a insistir cada vez mais, até o final de sua vida, na ironia que representa sua 

descrença nos rumos políticos do país.  

 

Se, no Império, o Brasil esteve naturalmente ligado à metrópole européia e, por isso, a 

presença dos estilos de governo de tradição herdada de Portugal e da França fosse 

inteiramente justificada, talvez Machado esperasse que, com a Independência, e mais tarde 

com a República, o país pudesse criar formas originais de representação política. Mas o que 

Machado criticava, na verdade, não era a simples importação de modelos, pois o escritor 

provavelmente compreendia a tendência das novas nações em buscar referências no 

pensamento positivista que dava sustentação aos governos políticos da época. As restrições 

feitas por Machado de Assis tinham sua origem na profunda compreensão dos limites que 

levariam o Brasil a seguir os padrões institucionais das nações modernas. 

 

Antecipando o que mais tarde Sérgio Buarque de Holanda estudou de maneira mais 

sistemática, Machado de Assis já percebia algumas características do processo de formação 

econômica e social do Brasil que inibiriam a construção de instituições públicas de 

representação coletiva que referendassem a cidadania.      

 

Sérgio Buarque, em seu livro Raízes do Brasil
274

, oferece uma leitura capaz de desvendar o 

ceticismo de Machado com relação à importação de ideais positivistas para o contexto 

político-social brasileiro. Havia, por parte dos intelectuais, cientistas e políticos que adotaram 

o positivismo no Brasil, uma confiança ilimitada na perfeição e racionalidade das idéias de 

Auguste Comte. Embora muitos dos positivistas tenham se dedicado a procurar adaptar tais 

idéias ao contexto brasileiro, tais esforços não foram suficientes para produzir outras 
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referências filosóficas e políticas capazes de influenciar os debates da época. Isso porque, 

segundo Sérgio Buarque de Holanda: 

 

“ No Brasil, os positivistas foram sempre paradoxalmente negadores. Não eram positivos Ŕ 

pode dizer-se Ŕ em nenhum dos sentidos que a essa palavra atribui Augusto Comte em seu 

Dicionário sobre o espírito positivo. Viveram narcotizados por uma crença obstinada na 

verdade de seus princípios e pela certeza de que o futuro os julgaria, e aos seus 

contemporâneos, segundo a conduta que adotassem, individual e coletivamente, com relação 

a tais princípios. [...] Mas seu instinto essencialmente negador vedou-lhes continuamente a 

possibilidade de inspirarem qualquer sentido construtivo, positivo, aos nossos negócios 

públicos”
275

. 

 

A vitória do liberalismo individualista, que defende interesses privados e coloca em segundo 

plano o investimento na construção de instâncias coletivas de garantia da cidadania, esteve 

pautada no poder dos proprietários rurais, especialmente de São Paulo, segundo José Murilo 

de Carvalho: 

 

“Para esses homens, a república ideal era sem dúvida a do modelo americano. Convinha-

lhes a definição individualista do pacto social. Ela evitava o apelo à ampla participação 

popular tanto na implantação como no governo da República. Mais ainda, ao definir o 

público como a soma dos interesses individuais, ela lhes fornecia a justificativa para a defesa 

de seus interesses particulares. A versão do final do século XIX da postura liberal era o 

darwinismo social, absorvido no Brasil por intermédio de Spencer, o inspirador do principal 

teórico paulista da República, Alberto Sales”
276

. 

 

Nos Estados Unidos da América, as chances de sucesso de tal modelo se devem a vários 

motivos, desde a história de ocupação do país, que deu aos colonos um sentido de 

pertencimento dentro de um regime igualitário, com exceção dos escravos. Mais tarde, com a 

Revolução Americana, apesar da manutenção de uma cultura racista, também os negros foram 

pouco a pouco inseridos como cidadãos. A situação do Brasil pré-republicano era totalmente 

diferente. As reformas que levaram à paulatina abolição da escravatura não garantiam 
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alternativas de inclusão social aos escravos. A concentração de privilégios nas mãos de uma 

elite de proprietários, aliada à ausência de políticas de instrução, impedia uma grande parte da 

população de superar sua condição de pobreza.  

 

“Nessas circunstâncias, o liberalismo adquiria um caráter de consagração da desigualdade, 

de sanção da lei do mais forte. Acoplado ao presidencialismo, o darwinismo republicano 

tinha em mãos os instrumentos ideológicos e políticos para estabelecer um regime 

profundamente autoritário”
277

. 

 

A descrença de Machado quanto à transposição de modelos liberais republicanos ao Brasil 

repousa sobretudo na visão que o escritor tinha sobre o paternalismo, como já mencionado. 

Para ele, o Brasil ainda não havia desenvolvido uma estabilidade política própria a países em 

condições à prática democrática prevista nos regimes liberais constitucionalistas. Sérgio 

Buarque confirma o temor de Machado, ao afirmar que: 

 

“Esse rígido paternalismo é tudo quanto se poderia esperar de mais oposto, não já às idéias 

da França revolucionária. [...] mas aos próprios princípios que guiaram os homens de 

Estado norte-americanos na fundação e constituição de sua grande República”
278

. 

 

Em toda sua vida de escritor, Machado de Assis esteve atento ao fluxo de acontecimentos que 

marcaram a transição da escravatura ao regime de trabalho livre, e da Monarquia à República. 

Além de criticar a falta de investimento dos governos em reformas sociais, Machado 

ironizava a mentalidade provinciana e predatória da maioria dos políticos brasileiros. Os 

movimentos políticos que marcam esse período, ainda que inspirados em desejos de mudança, 

não foram acompanhados da construção de possibilidades concretas de superação dos 

principais problemas brasileiros, nem foram capazes de instituir a cidadania defendida por 

alguns princípios liberais do Ocidente.  

 

É a partir de tais limites que Machado de Assis constrói seu ceticismo em relação aos 

discursos de modernização que faziam do progresso e da ciência as panacéias para os males 
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brasileiros. Esse pensamento foi sendo construído aos poucos, numa primeira fase mais ligada 

à abordagem das relações individuais dentro do âmbito privado, para depois ser simbolizado 

em personagens representativos de estruturas sociais ou temas nacionais priorizados pelo 

escritor.  

 

Dois exemplos de narrativa (O Caso da Vara e Esaú e Jacó) ─ respectivamente um conto e 

um romance ─ mostram como Machado de Assis foi construindo sua visão crítica e seu 

ceticismo quanto às mudanças políticas ocorridas no Brasil na segunda metade do século 

XIX. Em ambos os casos, personagens simbólicos mostram a divisão do Brasil entre idéias 

republicanas e monárquicas, assim como entre a defesa da escravidão e a luta pela liberdade. 

 

Vejamos primeiro O Caso da Vara
279

. A história é simples: um jovem seminarista decide 

abandonar a carreira eclesiástica e foge do seminário. Tenta encontrar abrigo em casas de 

conhecidos mais próximos, mas, temendo ser entregue diretamente à ira paterna, refugia-se na 

casa de uma senhora com quem não tem tanta intimidade. O seminarista, que se chama 

Damião, apela à relação de estima existente entre Sinhá Rita (a mulher que o acolhe) e seu 

padrinho. Damião implora à mulher que interceda pela liberação do destino eclesiástico. 

Depois de relutar, Sinhá Rita decide aceitar o desafio, sobretudo por querer testar seu poder de 

persuasão frente ao padrinho de Damião. A história se desenrola sem que haja um desenlace 

sobre a saída do jovem do seminário. O mais importante para Machado não era, portanto, 

contar a história com começo, meio e fim, mas, sim, apresentar personagens que se debatem 

num jogo movido por interesses difusos e limitados pelas convenções sociais da época.  

 

São interesses que movem as posturas individuais dos personagens. De um lado, o principal 

objetivo de Damião era sair do seminário. Sabendo que estaria cometendo um ato que iria de 

encontro ao desejo do pai, ele imagina que todos na rua observam sua fuga, e busca 

desesperadamente, sem idéia prévia, um refúgio. Termina optando pela casa de Sinhá Rita, 

uma mulher de quarenta anos, alegre, mas disposta a brigar quando necessário. Mais tarde, ao 

falar com o padrinho de Damião, percebe-se a influência que ela exerce sobre as pessoas.  

 

João Carneiro, o padrinho, não aprecia conflito e, muito a contragosto, atende ao pedido da 

amiga. Teme a raiva do pai de Damião e preferiria soluções drásticas: um decreto do Papa 
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extinguindo a Igreja, ou mesmo a morte fulminante do seminarista. Tudo, menos ter que 

enfrentar o descontentamento do pai de Damião, ou, ao contrário, negar-se a atender um 

pedido de Sinhá Rita. João Carneiro parte para sua missão e manda mais tarde uma carta 

dizendo que a solução só apareceria no dia seguinte. No desenlace da história, a solução não 

chega. 

 

O que se passa, no entanto, é um outro dilema: Sinhá Rita tinha sob sua supervisão várias 

moças que aprendiam a fazer renda. Uma delas, uma menina negra de 11 anos, ao rir de uma 

piada contada por Damião, é ameaçada de levar uma surra com uma vara que Sinhá Rita 

guardava para esse fim. Ao assistir à cena, Damião decide consigo mesmo apadrinhar a 

menina caso consiga sair do seminário. Na parte final da história, no entanto, ao ficar na casa 

de Sinhá Rita esperando a decisão do pai, Damião volta a presenciar a ira da mulher contra a 

menina e termina sendo cúmplice da surra. Sinhá Rita pega a menina pela orelha e reclama 

dela por não ter feito um bom serviço com as rendas. Diz que vai lhe dar uma surra e pede que 

Damião lhe passe a vara. O jovem fica indeciso e, sem coragem de intervir, com medo de 

perder o apoio de Sinhá Rita, Damião lhe passa a vara – e assim termina o conto. 

 

Escrito em 1891, o conto se refere ao fato como se tivesse ocorrido nos anos 50. Machado 

parece querer colocar a intriga num plano cronológico distanciado, talvez para que as 

referências entre o ano de publicação do conto e os eventos políticos que ocorriam no Brasil 

não ficassem tão óbvias. O Brasil recém republicano de 1891 ainda ouvia os ecos do Império 

e da escravatura abolida apenas três anos antes. Damião também representa o Brasil no 

sentido de ser uma referência à ruptura com a Igreja, já que a República inaugura um tempo 

de distanciamento dos mandos efetivos do clero no Estado brasileiro. Com o fim da 

Monarquia, o prestígio da Igreja diminui bastante, ainda que a influência da religiosidade 

tenha permanecido de maneira bastante presente na vida cotidiana dos brasileiros.  Não é à toa 

que os republicanos reprimem a comunidade de Canudos, justificando a necessidade de 

destruir um movimento caracterizado por um fanatismo religioso que vem associado à defesa 

da Monarquia. 

 

No que se refere à escravidão, Damião também é um Brasil indefinido. Uma parte dele está 

totalmente convicta da necessidade de abolir os resquícios de crueldade com que ainda se 

tratavam os negros em 1891. Por isso, apesar de sentir uma comoção pela condição de 

opressão vivida pela menina negra, Damião não consegue agir de forma clara no sentido de 
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impedir a continuidade dessa situação. Ao final, o que Machado nos diz, ao interromper 

bruscamente o conto sem dar um fecho à história inicial, é que o Brasil continua com seus 

males, vivendo contraditoriamente e mudando muito lentamente.  

 

O país não está representado apenas na figura de Damião que, mesmo indeciso, tem o impulso 

de fugir, de viver outra vida. O Brasil também é João Carneiro, que prefere qualquer coisa a 

viver o conflito, e é também Sinhá Rita, que está firmemente atada a tradições, mas que 

também tem seu lado generoso e alegre
280

. 

 

Já no romance Esaú e Jacó, Machado de Assis se inspira na imagem bíblica da rivalidade 

entre irmãos para simbolizar a divisão política que domina o país durante a transição da 

Monarquia à República. A narrativa se inicia pelo ano de 1871 – fazendo mais uma vez 

referência à Lei do Ventre Livre. E é curiosamente situando essa rivalidade no ventre da mãe 

que Machado nos conta a história de Esaú e Jacó, os dois irmãos que já se batiam antes 

mesmo de nascer. A mãe ─ cujo nome, Natividade, também remete à procriação ─ descobre, 

através de uma vidente, que seus filhos viveriam essa rivalidade por toda vida. Pode-se, a 

partir de algumas metáforas presentes na narrativa, associar o ventre de Natividade a um país 

que, ainda não totalmente formado, já se encontra dividido em dois. Um país que procura 

nascer novamente – construindo uma nova identidade, longe da escravidão (1871, a Lei do 

Ventre Livre) e da Monarquia (um período de transição à República). Os dois irmãos seriam 

representações de um mesmo país, com duas identidades: um Brasil que quer romper com seu 

passado e um outro que se projeta no futuro. Na essência, porém, essas duas metades não 

diferem tanto entre si, posto que são irmãos gêmeos, de inicío ainda nem saídos do ventre que 

abriga a ambos. 

  

Tal é a intriga imaginada metaforicamente por Machado para representar esse país em 

transição. Para o crítico norte-americano John Gledson, Esaú e Jacó é o romance mais 

explicitamente alegórico do escritor, sobretudo no que se refere a fatos políticos sobre a 

história do Brasil. Com efeito, segundo Gledson, “se nos outros romances é preciso buscar e 

interpretar, para encontrar e entender os significados políticos e históricos do livro, aqui, os 

acontecimentos símbolos, nomes alegóricos, etc, que se relacionam com a política são tão 
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numerosos a ponto de se tornarem inescapáveis. Um romance que começa em 1871 (o ano da 

Lei do Ventre Livre), com uma mãe recente que se chama Natividade e que sobe o Morro do 

Castelo (onde o Rio foi fundado, em 1557, por Estácio de Sá, e onde os jesuítas, liderados 

por Frei Manuel da Nóbrega, mantiveram seu colégio), a fim de consultar uma cabocla 

chamada Bárbara, sobre o destino dos seus filhos, não pode ser considerado esquivo em seu 

convite ao leitor para se empenhar num jogo de interpretação histórica, em nível 

alegórico”281. 

 

É partindo desses vários indícios que John Gledson apresenta sua análise do romance, fazendo 

uma aproximação com interpretações de outros críticos literários. Os dois irmãos representam 

duas faces da vida política e social do Brasil, às quais já me referi na discussão do romance 

Helena. O primeiro dos irmãos, Pedro, é ao mesmo tempo malicioso e conciliador, e suas 

ações são guiadas por valores de reciprocidade. O segundo, Paulo, é mais agressivo e defende 

com convicção seus princípios. Pedro está mais identificado com a monarquia, enquanto 

Paulo com a República, dados que revelam opiniões do próprio Machado referentes, segundo 

Gledson, a “uma certa visão do Império em termos de maior sutileza e sofisticação, e da 

República em termos da maior brutalidade de seus métodos”282.  

 

Os irmãos mantém entre si divergências políticas e disputam o amor de uma mesma mulher: 

Flora. Nem um, nem outro se realizam no plano amoroso, pois Flora morre precocemente.  O 

que de fato interessa observar no romance é a transposição que Machado faz, numa intriga de 

contornos simples, dos discursos políticos e das contradições sociais que permeiam o Brasil 

da época. O escritor constrói uma narrativa crítica e irônica em torno do discurso bastante 

divulgado sobre a visão do Brasil como  “um país novo”, algo que se fez ainda mais presente 

no senso comum nesse momento de transição da Monarquia para a República.  Para Machado, 

essa página supostamente branca onde a elite política pretendia escrever uma nova identidade 

para o Brasil, já estaria maculada com as marcas do passado. O tempo histórico ganha 

indefinição e perde suas referências cronológicas a partir da fusão que Machado cria, ao 

imaginar dois irmãos gêmeos representando regimes políticos de épocas distintas, mas que 

compõem, de fato, uma só identidade para o país. Talvez o escritor queira mesmo dizer que a 
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sociedade brasileira tenha perdido seu senso histórico, conforme interpretação de Gledson 283. 

Do ponto de vista da classe política, essa incompreensão se produz por meio de uma projeção 

de uma República ideal, que parece se compor apenas de futuro, sem que, no presente, o 

Estado consolide ações concretas para superar os atrasos do passado. A impossibilidade de 

aprender com os erros faz do Brasil um país sem memória, mas cujo passado encontra sempre 

formas de se perpetuar, o que impede a pretendida inserção do país no conjunto de nações 

ditas modernas. Aqui se revela a visão pessimista sobre o futuro que é  característica do 

conjunto da obra de Machado de Assis. De fato, as passagens do romance relativas ao futuro 

estão impregnadas de confusão, de indefinição. Desde o início, a vidente que prenuncia a 

rivalidade entre os dois irmãos não consegue prever o que irá se passar no futuro, que aparece 

como algo nebuloso.  Ao final, mesmo ascendendo ao Parlamento, os dois permanecem sem 

um papel político preciso no contexto do país, perdendo-se em disputas retóricas sobre os dois 

modelos de governo que os opõem ideologicamente. Em outras palavras, nessa representação 

de um país dividido em dois e eternamente indefinido, Machado parece querer destacar sua 

descrença em relação à superação dos reais problemas que impediam o desenvolvimento 

brasileiro.  

 

Concretamente, não havia no tempo de Machado um movimento emancipatório bem 

articulado no Brasil. O escritor tampouco se mostrou entusiasmado com os eventos da 

abolição da escravatura e da proclamação da República. O que se percebe na crítica social 

presente na obra de Machado é que o país estaria preso à reprodução de estruturas sociais que 

impediriam um avanço em direção à Modernidade. Essa interpretação se baseia na leitura de 

trechos das obras de Machado que, embora sob um estilo literário e nem sempre fiel aos 

eventos históricos, falam da indiferença da elite econômica ante os verdadeiros problemas 

sociais. Disposta a manter certos privilégios e convenções, as classes mais abastadas teriam 

adotado uma lógica conciliatória que impedia qualquer movimento efetivamente 

emancipatório de ir adiante.  

 

Assim, ao invés das descrições naturalistas e da aplicação de métodos racionais importados da 

ciência positivista, Machado recorre à ironia e busca referências filosóficas clássicas para 

tratar das contradições que impediam o Brasil de implementar as soluções “modernas” para 

superação de seus problemas sociais. 
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O certo é que o arcabouço ideológico que combinava o positivismo ao evolucionismo social 

era composto de amarras muito estreitas para esse escritor interessado em perscrutar a alma 

humana. No entanto, a escrita de Machado não é lançada em terreno etéreo. O valor de sua 

obra está em representar concretamente uma análise acurada das principais contradições do 

Brasil “real”. Mas, numa corrente oposta aos escritores posteriormente classificados como 

“intelectuais engajados”, como foi o caso de Zola, Machado não busca soluções objetivas e 

racionais, nem se apóia em uma visão teleológica e positivista da história, para explicar tais 

contradições sociais.   

 

Um dos principais limites apontados por Machado de Assis na teoria evolucionista foi a visão 

de uma humanidade que se move em vitórias ou conquistas obtidas com o desenvolvimento 

científico. Essa percepção da história não apenas definia uma progressão em fases que poderia 

ser vivenciada por qualquer sociedade capaz de entrar na lógica civilizatória, mas também 

mascarava as contradições próprias à subjetividade do indivíduo. Segundo Bosi, além de 

tentar neutralizar a complexidade da condição humana para impor a idéia de uma sociedade 

onde serão os mais fortes e mais aptos a vencerem, os adeptos das idéias evolucionistas 

impunham uma determinada lógica para esse progresso rumo ao desenvolvimento. Ao prever 

a idéia de progresso a partir da história européia, ou ocidental, os seguidores do darwinismo 

social previam “o melhoramento científico que o estágio científico da Humanidade teria 

inaugurado depois de superadas as fases teológica e metafísica da História”
284

. 

 

Cada vez mais voltado à compreensão de como as circunstâncias e convenções sociais 

definiam o destino do indivíduo, Machado referencia, na fase final de sua obra, os filósofos 

que, a exemplo de Schopenhauer, construíram um pensamento que fez reviver alguns dos 

princípios do século XVII para explicar o desamparo moral do homem em sociedade. Num 

momento em que Freud ainda não havia construído suas hipóteses sobre o mal-estar na 

civilização ─ que a modernidade só fez exacerbar ─ Machado, a partir da leitura de 

Schopenhauer, Leopardi e Stendhal, dentre outros, já esboça idéias próximas ao niilismo. 

Nesse prenúncio de explicações para um mundo pós-moderno, Machado, como disse Alfredo 

Bosi, parecia antever que o progresso e a evolução não trariam os benefícios materiais que 
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fariam as sociedades superar as injustiças e contradições sociais, nem ajudariam o indivíduo a 

se livrar do seu sentimento de angústia
285

.  

 

Sem se filiar a ideais políticos, nem a utopias sociais específicas, Machado se firma como 

cronista de sua época, percebendo os impasses do momento histórico brasileiro e tecendo uma 

visão baseada em “valores e modos de pensar que permearam o seu distanciamento 

estratégico”
286

.  

 

O estilo inovador de Machado de Assis, já aqui referido, que escolhe o ângulo do narrador 

enganoso para exercitar seu ceticismo, é o que garante, também, a flexibilidade da qual o 

escritor necessitava para defender tais pontos de vista. Machado de Assis transfere à ficção a 

linguagem crítica iniciada em suas crônicas, ou seja, a narração através de uma voz que expõe 

com ironia a mentalidade da elite brasileira, sobretudo nos temas relativos aos privilégios e 

interesses da classe dominante. O exemplo de Memórias Póstumas de Brás Cubas é talvez o 

mais relevante na compreensão dessa extensão do pensamento do cronista. Assim, como já foi 

mencionado, a intriga que se constrói a partir de personagens que representam o 

descompromisso com os reais problemas nacionais tem como objetivo expor a mentalidade 

volúvel que domina as decisões políticas brasileiras.  

 

Argumentos baseados em supostos princípios filantrópicos serviam, por exemplo, como 

material de ataque à aprovação de leis. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o cunhado 

do protagonista, Cotrim, que aparece para representar esse discurso de defesa de privilégios 

na manutenção da escravidão: 

 

“Talvez pareça excessivo o escrúpulo de Cotrim, a quem não souber que ele possuía um 

caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram 

ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Argüiam-no de avareza, e cuido 

que tinham razão; mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes devem 

ser como os orçamentos: melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras 

tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular 

era o de mandar com freqüência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer 

sangue, mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo 
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longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco 

mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole 

original de um homem o que é puro efeito das relações sociais”287. 

 

Numa clara demonstração do uso da ironia, Machado faz referência ao famoso discurso 

proferido em 1852 pelo Ministro da Justiça brasileiro, Eusébio de Queiroz, que defende a 

manutenção da escravatura, ainda muito tempo depois da aprovação, em 1831, da lei de 

cessação do tráfico. Apoiando-se em razões ligadas à conservação dos interesses dos 

proprietários de terras no Brasil,  tal posição, sustentada por grande parte da opinião pública e 

por todos os partidos políticos da época,  condena a interrupção formal do comércio de 

escravos como forma de incremento do desenvolvimento econômico do país.288 

 

Como no exemplo citado acima, o tratamento sutil dos antagonismos sociais existentes no 

Brasil é uma das características importantes das obras de Machado de Assis. Mas, ao 

contrário de outros escritores realistas a ele contemporâneos, Machado não se pauta num 

discurso político proferido por um herói engajado, nem em intrigas centradas na martirização 

de um determinado personagem representativo dos conflitos sociais vigentes. Essa escolha 

reflete, talvez, uma tendência histórica do jogo político brasileiro, no qual a conciliação vence 

o conflito. Mas pode também se tratar de um procedimento empregado pelo escritor para criar 

um estilo de linguagem particular ao campo literário, como sustenta o historiador Sidney 

Chalhoub : 

 

“A Machado de Assis, como John Gledson já sugeriu, interessava desvendar o sentido do 

processo histórico referido, buscar as suas causas mais profundas, não necessariamente 

evidentes na observação da superfície dos acontecimentos. A representação literária desses 

sentidos mais cruciais da história exigia uma narrativa mais sinuosa, cheia de mediações e 

nuances” 
289

.  

 

A ambigüidade que marcou a lenta aprovação das leis restritivas ao regime de trabalho 

escravo torna-se, então, assunto de diversas crônicas do escritor, como se vê abaixo:  
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“A lei de 28 de setembro fez agora cinco anos. Deus lhe dê vida e saúde! Esta lei foi um 

grande passo na nossa vida. Se tivesse vindo uns trinta anos antes, estávamos em outras 

condições. 

 

Mas há 30 anos, não veio a lei, mas vinham ainda escravos, por contrabando, e vendiam-se 

às escâncaras no Valongo. Além da venda, havia o calabouço. Um homem do meu 

conhecimento suspira pelo azorrague. 

 

─ Hoje os escravos estão altanados, costuma ele dizer. Se a gente dá uma sova num, há logo 

quem intervenha e até chame a polícia. Bons tempos os que lá vão! Eu ainda me lembro 

quando a gente via passar um preto escorrendo em sangue e dizia: „Anda, diabo, não estás 

assim pelo que eu fiz!‟ ─ Hoje ... 

 

E o homem solta um suspiro, tão de dentro, tão do coração... que faz cortar o dito. Le pauvre 

homme!”
290

. 

 

Machado de Assis, assim, elabora, tanto em sua ficção, quanto em suas crônicas, uma 

narrativa feita através de uma voz que expõe com ironia o descompromisso da elite brasileira 

com os rumos que os movimentos abolicionistas tomariam nas últimas décadas do século. Em 

crônica de 19 de maio de 1888, poucos dias depois da abolição da escravatura, ele redige uma 

crítica jocosa e irônica sobre a lentidão que tocou a aprovação da lei de 13 de maio. Mesmo 

sendo uma crônica, o narrador parece mais um personagem de Machado que, de maneira 

semelhante a Brás Cubas, exprime idéias que deviam passar pela mente de muitos 

proprietários de escravos. Tanto pelo estilo como pelas informações nela contidas, vale a pena 

transcrever completamente a referida crônica para, em seguida, proceder a uma análise mais 

cuidadosa da crítica sutil feita por Machado sobre os limites das estruturas sociais brasileiras. 
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“BONS DIAS!      [19 maio de 1888] 

 

Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum, depois do gato morto, ou 

como melhor nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a 

história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes 

mesmo dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha, pessoa de seus dezoito anos, 

mais ou menos. Alforriá-lo era nada; entendi que, perdido por mil, perdido por mil e 

quinhentos, e dei um jantar.  

 

Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni 

umas cinco pessoas, conquanto as notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito 

de lhe dar um aspecto simbólico. 

 

No golpe do meio (coup du milieu, mas eu prefiro falar a minha língua),levantei-me eu com a 

taça de champanha e declarei que acompanhando as idéias pregadas por Cristo, há dezoito 

séculos, restituía a liberdade ao meu escravo Pancrácio; que entendia que a nação inteira 

devia acompanhar as mesmas idéias e imitar o meu exemplo; finalmente, que a liberdade era 

um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado. 

 

Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. 

Um dos meus amigos (creio que é ainda meu sobrinho) pegou de outra taça, e pediu à ilustre 

assembléia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos 

cariocas. Ouvi cabisbaixo; fiz outro discurso agradecendo, e entreguei a carta ao molecote. 

Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi 

mais nada. De noite, recebi muitos cartões. Creio que estão pintando o meu retrato, e 

suponho que a óleo. 

 

No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: 
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─ Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um 

ordenado, um ordenado que... 

─ Oh! Meu senhô! Fico.  

─  ...Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo; tu cresceste 

imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho; hoje estás mais alto que eu. 

Deixa ver; olha, és mais alto quatro dedos... 

─ Artura não qué dize nada não, senhô... 

─ Pequeno ordenado, repito, uns seis mil-réis; mas é de grão em grão que a galinha enche o 

seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha. 

─ Justamente. Pois seis mil-réis. No fim de um ano, se andares bem, conta com oito. Oito ou 

sete. 

 

Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por não me 

escovar bem as botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um 

impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele 

continuava livre, eu de mau humor; eram dois estados naturais, quase divinos.  

Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, 

um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando não lhe chamo filho do diabo; 

cousas todas que ele recebe humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre. 

 

O meu plano está feito; quero ser deputado, e, na circular que mandarei aos meus eleitores, 

direi que, antes, muito antes de abolição legal, já eu, em casa, na modéstia da família, 

libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia; que esse escravo 

tendo aprendido a ler, escrever e contar (simples suposição) é então professor de filosofia no 

Rio das Cobras; que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos, não são os que 

obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, antes que o 

digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a justiça 

na terra, para satisfação do céu. 

Boas noites”
291

.  

 

A crônica explicita a maneira como se davam as relações entre poderosos e subordinados. Por 

falta de lei, ou por atraso desta, ou ainda pela não aplicação da mesma, conta-se com a 
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decisão de foro íntimo, privado, daqueles que têm posses e que se deixam tomar pelo coração 

para fazer benefícios aos vulneráveis. A lei não importa nada e pouco vai mudar – vamos 

todos seguir esse fluxo voluntário e pessoal no que se refere a questões simples ou 

gravíssimas – o mau humor do patrão é colocado no mesmo nível do direito à liberdade (ele 

só é livre porque o patrão quis – não há outro valor mais importante que a vontade do senhor). 

 

A maneira superficial como muitas vezes os mais abastados se “comprometiam” com o 

destino de seus subordinados deixa brechas para que a exploração e a subserviência 

continuem sendo as marcas dominantes da relação entre esses dois grupos sociais. O caso 

imaginado por Machado em sua crônica é revelador: o salário baixo que será pago aos 

escravos libertos, a continuidade dos maus tratos, a falta de informação acurada sobre se, de 

fato, o escravo teria acesso à educação (o narrador da crônica apenas supõe que seu escravo 

saberia ler, escrever e fazer contas), esses são alguns dos exemplos das ambigüidades do 

suposto “ato filantrópico” de um senhor que liberta seu escravo. A ironia de Machado nesse 

ponto vai além: ele imagina que o escravo, que talvez seja ainda analfabeto, tornar-se-á 

professor de filosofia... no Rio das Cobras!!! 

   

E, ao dizer que, na prática, a justiça é feita por homens “puros, grandes e verdadeiramente 

políticos”, e não pelos que fazem as leis, o escritor revela a arrumação conveniente das regras 

sociais no Brasil. Olhando o jogo de interesses que sempre dominou a vida social, econômica 

e política do país, percebe-se que o melhor, para os detentores de tais interesses, era deixar as 

decisões fora do controle do Estado e do seu aparato legal. Os poderes públicos, de acordo 

com o que escreve Machado, seriam sempre “retardatários, trôpegos e incapazes de 

restaurar a justiça na terra, para satisfação do céu.” Ou seja, para satisfação daqueles que se 

colocam acima dos demais, o melhor era prescindir da intervenção pública, que supostamente 

defenderia o bem de todos. Essa postura de descaso para com a ação pública é a que vai 

dominar o jogo político no Brasil. 

 

A lógica da elite é a de fazer pressão em todos os processos de decisão política para garantir 

interesses privados, e só a muito custo abrindo mão de pequenos privilégios. O tema da Lei do 

Ventre Livre é apenas um exemplo de como foi conflituoso o embate para considerar, aos 

poucos, os escravos como indivíduos livres. Todos os tipos de justificativas eram utilizadas 

para manutenção das crianças escravas sob a propriedade do senhor e até argumentos 
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baseados em supostos princípios filantrópicos serviam como material de ataque à aprovação 

da lei.  

 

“Existe uma espécie de libidinagem do paternalismo Ŕ abordada obliquamente em Helena Ŕ 

que a Machado neste momento causava horror, em cuja exploração entretanto ele iria se 

comprazer ao infinito nos romances da segunda fase Ŕ dois anos mais tarde Ŕ de que ela 

seria a matéria por excelência” 
292

. 

 

5.4.Uma visão peculiar em torno das idéias evolucionistas 

 

Machado introduz em sua análise aspectos contraditórios das relações entre as classes sociais, 

no Brasil. Ao invés de presa fácil e predador, ao invés de opressão direta e domínio absoluto, 

ao invés de perda e lucro, todas relações de forte peso antagônico, Machado vai mostrar as 

ambigüidades da adaptação pela sobrevivência social nos moldes brasileiros. A lógica do 

favor, já analisada por Schwarz, é uma das novidades introduzidas por Machado na percepção 

da “seleção natural” que movimentava as relações entre as classes sociais no Brasil.   

 

Haveria, ainda, por parte de Machado de Assis, uma intuição relativa a conhecimentos  que 

viriam só muito tempo mais tarde a ser divulgados e que revelariam os limites da teoria 

evolucionista clássica para determinar a complexidade de fatores que incidem na evolução 

humana? Em alguns trechos dos seus romances e contos o que o escritor parece querer dizer é 

que o sistema adaptativo próprio à seleção natural seria por demais simplificado para se 

aplicar ao desenvolvimento do homem em sociedade, pois “ A vida humana é tão complexa e 

a existência humana é tão improvável, que tem de haver mais que um processo simples”
293

. 

 

Machado assim mesmo conversa com parte da teoria evolucionista, sobretudo com algumas 

das idéias do próprio Darwin.  Segundo Robert Foley,  a pedra de toque do pensamento 

darwinista é “a sobrevivência do indivíduo para se reproduzir por meio de alguma vantagem 

adaptativa e, portanto, a evolução de um „mundo adaptativo”
294

. Além disso, a narrativa 

evolucionista possui atrativos literários que justificam o interesse de escritores como Machado 
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de Assis. Analisando o aspecto mítico da teoria evolucionista, Misha Landau associou a 

estrutura da narrativa científica aos mitos clássicos e aos contos de fadas, interpretação esta 

que foi eficientemente resumida por Robert Foley, como se vê a seguir: 

 

“Na evolução humana, há um herói que parte de um lar carente e tumultuado (ou seja, ele 

era um macaco), que luta contra a adversidade (as florestas desaparecem e o heróico 

hominídeo tem que se haver nas savanas crestadas), descobre ou recebe um presente que é a 

chave do sucesso (que pode ser qualquer coisa, desde andar ereto até as ferramentas, a 

inteligência, a linguagem, dependendo das preferências e, talvez, dos dados disponíveis), 

para então triunfar (isto é, transformar-se num humano moderno e adquirir o aparato da 

civilização)”
295

. 

  

Tal sintonia com o instrumental utilizado pela literatura não aparece por acaso. Talvez tenha 

sido este o referencial primitivamente impregnado na mente humana, que serviu como base à 

criação de narrativas sobre a trajetória heróica em culturas diversas. Evidentemente, não é a 

repetição desse conjunto de elementos ficcionais que vai marcar a literatura machadiana. Mas, 

de uma certa maneira, Machado contribuiu com uma teoria muito particular a respeito da 

necessidade de adaptação do ser humano em sociedade e da criação de estratégias que levem 

essa adaptação a ser bem sucedida. 

 

Nesse sentido, Machado de Assis talvez tenha se dedicado a aplicar a lógica da seleção 

natural ao entendimento dos jogos e dinâmicas do ambiente social. O embate entre natureza e 

criação aparece, pois, na obra de Machado de uma maneira distinta da que se revela na obra 

de Émile Zola. Parece que é o segundo elemento que sempre vence, ou seja, é a criação ─ ou 

a cultura segundo outro tipo de nomenclatura ─ que vai fornecer os mecanismos necessários à 

sobrevivência dos mais aptos, sob a lógica machadiana. O escritor destaca em muitos de seus 

personagens a existência de uma “segunda natureza”, definida por Bosi como “o cimento 

ideológico que os sustenta e os legitima [os personagens] em nome dos „cálculos da vida‟”
296

.   

Bosi ressalta, então, o uso da máscara por certos personagens machadianos, como mecanismo 

fundamental na luta pela sobrevivência. 
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Machado abre-se, também, às incertezas da alma humana, que seriam dificilmente 

enquadradas no esquema rígido de uma lógica puramente biológica. Indo além do referencial 

evolucionista, Machado encontra na filosofia o apoio para acrescentar à sua leitura do 

processo pelo qual o ser humano se adaptaria à “seleção natural” outras dimensões históricas, 

culturais e mesmo transcendentais, que contribuem para a riqueza e aprofundamento da 

análise. 

 

Eugênio Gomes, em artigo publicado em apêndice às Obras Completas
297

 de Machado de 

Assis, afirma que os quatro últimos romances do escritor representam “uma tetralogia, 

condicionada a um simbolismo de caráter metafísico”
298

. Nesse texto, o crítico defende que 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Esaú e Jacó 

comporiam aquele conjunto e que Memorial de Aires não seria na verdade um romance à 

parte, mas apenas o detalhamento do pensamento do Conselheiro Alves, personagem de Esaú 

e Jacó. Nessa tetralogia, Machado estaria interessado em abordar as temáticas filosóficas que 

o inspiraram sobretudo na fase final de sua obra.  

 

Nos dois primeiros romances, Machado expõe sua ironia em relação às teorias científicas que 

desenvolveram sistemas totalizantes para explicar a sociedade da época. Tanto em Memórias 

Póstumas, como em Quincas Borba, a filosofia aparece como pano de fundo à definição de 

personagens. Na ironia que utiliza para expor o discurso científico e filosófico através de 

personagens que estão no limiar entre razão e insanidade, Machado se aproxima de 

Schopenhaeur e de uma crítica contra qualquer visão doutrinária sobre a realidade humana: 

 

“Toda ciência no sentido próprio do termo, compreendida como conhecimento sistemático 

guiado pelo fio condutor do princípio da razão, nunca alcança um fim último, nem pode 

fornecer uma explicação completa e suficiente, porque jamais toca a essência mais íntima do 

mundo, jamais vai além da representação, antes, basicamente, somente conhece a relação de 

uma representação com outra”
299

. 

 

A partir de Dom Casmurro, a visão de foco subjetivo, marcada pela busca de referências para 

compreender as escolhas individuais a partir da leitura de autores como Schopenhauer, será o 
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marco indicador de mudança na ótica machadiana. O pessimismo ainda se encontra presente 

em Dom Casmurro e o personagem, em algumas passagens, parece simbolizar o que foi dito 

pelo filósofo em O mundo como vontade e como representação. Bentinho é o exemplo de um 

indivíduo às voltas com a compreensão de acontecimentos marcantes em sua vida tendo como 

principal referência uma visão de mundo exclusivamente atada a seu próprio umbigo. A idéia 

central de Schopenhauer – que aparece na obra de Machado – é a de que, apesar dos avanços 

do racionalismo, o indivíduo sempre responde de forma subjetiva à necessidade de interpretar 

o mundo que o cerca. A razão pode e deve ser usada em termos práticos e a humanidade deve 

ser capaz de avançar na construção de sistemas racionais que auxiliem os indivíduos na sua 

busca de respostas dos diversos dilemas que acompanham a trajetória da vida humana. No 

entanto, estamos sempre, segundo Schopenhauer, muito mais propensos a construir 

representações sobre os objetos que nos cercam, sejam eles quais forem, pois “O mundo 

inteiro dos objetos é e permanece representação, e precisamente por isso é, sem exceção e em 

toda a eternidade, condicionado pelo sujeito, ou seja, possui realidade transcendental. Desta 

perspectiva não é uma mentira nem uma ilusão. Ele se oferece como é, como representação, e 

em verdade como uma série de representações cujo vínculo comum é o princípio de 

razão”
300

. 

 

O princípio de razão seria o elemento encadeador das coisas entre si, mas poucas pessoas são 

capazes de usá-lo de modo adequado, visto que sempre estamos construindo interpretações a 

partir de sofismas, de ilusões, sem entender o universo circunscrito aos fatos ou objetos que 

compartem entre si tal princípio da razão.  

 

Bentinho talvez seja também a representação do burguês brasileiro, um membro da elite que 

têm diante de si as potencialidades do progresso, da ciência, dos novos conhecimentos que 

circulavam no Brasil à época. Mesmo assim, com todo esse arsenal de novidades, Bentinho 

não é capaz de entender de forma objetiva sequer o mundo próximo que o cerca, confirmando, 

mais uma vez, a afinidade de Machado de Assis com o pensamento de Schopenhauer: 

 

“Trata-se de um erro tão grande quanto comum considerar que os fenômenos mais 

corriqueiros, universais e simples seriam os mais bem compreendidos por nós. Antes, são 
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apenas os fenômenos com os quais mais nos familiarizamos e acerca dos quais, no entanto, 

somos mais freqüentemente ignorantes”
301

. 

 

Bentinho tenta, então, desvendar a suposta traição de Capitu e todo o romance parece ter 

como missão demonstrar o quanto de subjetivo fundamenta qualquer percepção do 

personagem a esse respeito. Ao invés de tentar compreender os fatos como eles ocorreram, 

Bentinho está o tempo todo atado a seus ciúmes e às versões dos fatos que construiu para 

imaginar um suposto romance entre Capitu e Escobar.  

 

As dúvidas de Bentinho quanto à sua vida conjugal e sua incapacidade de interpretar a própria 

realidade de forma mais objetiva é o mote para Machado construir uma visão pessimista e 

melancólica em torno do desamparo do homem moderno. Os fatos são por demais opressivos 

para Bentinho, e sua inabilidade para entendê-los o leva a retirar-se do convívio social, saída 

encontrada pelo personagem para não ter que adicionar o olhar externo à sua já tão 

desencantada visão da vida. 

 

Dom Casmurro confirma, então, a afirmação de Alfredo Bosi, que é da combinação entre o 

particular e o universal que vai nascer o melhor da arte de Machado de Assis: 

 

 “À medida que cresce em Machado a suspeita de que o engano é necessidade, de que a 

aparência funciona universalmente como essência, não só na vida pública mas no segredo da 

alma, a sua narração se vê impelida a assumir uma perspectiva mais distanciada e, ao 

mesmo tempo, mais problemática, mais amante do contraste. Rompe-se por dentro o ponto de 

vista ainda oscilante dos primeiros contos. A ambigüidade do eu-em-situação impõe-se como 

uma estrutura objetiva e insuperável”
302

. 

 

As incertezas de Bentinho são também expressões da compreensão da condição humana que 

Machado de Assis construiu ao longo de toda sua obra. Ao distanciar-se cada vez mais das 

certezas da ciência, Machado inaugura, no Brasil, um olhar cético sobre os fatores que então 

eram apontados como os efetivamente definidores da psicologia humana. A dúvida quanto ao 

potencial da ciência em comprovar por meio de experiências as inúmeras “verdades” sobre os 
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comportamentos humanos acompanha, como foi exposto acima, períodos importantes da obra 

de Machado.  

 

Num sentido simbólico, seria Dom Casmurro uma crítica à arrogância positivista de uma 

época? Segundo John Gledson, apesar de não tratar de verter de maneira tão direta a ironia 

empregada contra o positivismo, que aparece com muito mais força em Memórias Póstumas e 

Quincas Borba, Machado parece revisitar essa temática em Dom Casmurro. O que difere em 

relação aos outros dois romances é que, em Dom Casmurro, Machado parece expor sua 

descrença em relação a qualquer doutrina em geral, como afirma o crítico norte-americano: 

 

“ Ao passo que a sátira de Machado pode ter sido inicialmente endereçada contra o 

positivismo, então bastante em voga entre a elite intelectual brasileira, tornou-se aos poucos 

muito menos específica no sentido filosófico, evoluindo para a condenação de qualquer 

doutrina Ŕ por mais tosca que fosse sua formulação...”
303

. 

 

A crítica de Machado quanto a interpretação dos problemas da humanidade a partir de 

sistemas totalizantes aparece, em algumas de suas obras, no discurso de personagens que 

defendem idéias “fixas”, estando, em determinadas circunstâncias, no limite entre a razão e a 

loucura. Quincas Borba e Simão Bacamarte são os exemplos mais expressivos dessa visão 

irônica sobre a inadaptação de tais referências filosóficas ao contexto político e social 

brasileiro. Ambos terminam suas vidas como indivíduos mentalmente incapazes de viver sob 

o jogo de convenções que domina a sociedade. Apresentados inicialmente como detentores de 

um saber revolucionário, tanto Quincas Borba, quanto Simão Bacamarte são exemplos de 

personagens cuja coerência será colocada à prova através do questionamento de sua sanidade 

mental. 

 

Em O Alienista Simão Bacamarte chega a um povoado pequeno e representativo dos 

costumes provincianos da época imperial, com o objetivo de apresentar um novo tratamento 

da loucura. Cria, na vila de Itaguaí, uma casa de internação que aos poucos será ocupada por 

toda população, desfecho que provoca uma mudança de foco na narrativa. A idéia central do 

conto é a de que a estratégia de Simão Bacamarte não se mostra eficiente no diagnóstico dos 

problemas mentais da população de Itaguaí e – mais que isso – suas teorias estariam tão 
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alheias à realidade que, no final da narrativa, é o médico quem interna a si mesmo na sua Casa 

Verde. A experimentação de hipóteses variadas sobre as patologias que supostamente 

acometeriam a população de Itaguaí não se mostra eficaz como procedimento científico e em 

nada contribui para uma visão mais definitiva sobre as fronteiras entre a loucura e a razão. O 

conto não apenas traduz o pensamento de Machado com relação aos limites da ciência para 

desvendar a alma humana, mas também apresenta com ironia as idéias do escritor sobre a 

inviabilidade de adaptar regras rígidas ao cotidiano da sociedade brasileira: 

  

“Não se trata, apenas, de descrever nossa inadequação ao modelo europeu. O texto de 

Machado alcança sua dimensão crítica à medida que testemunha o processo de normalização 

da sociedade brasileira, em suas idiossincrasias, como propriamente nosso e se posiciona 

com ceticismo em relação a seus valores. Pode-se perceber no humor de O alienista uma 

crítica perspicaz às intenções controladoras da nascente psiquiatria brasileira em relação à 

população, bem como uma compreensão exata das alianças recíprocas entre ela e o poder 

público. Mas é especialmente na ironia à positividade experimental, aos altos ideais 

humanitários do saber psiquiátrico e à sua suposta vinculação com os princípios universais 

da razão Ŕ vínculo que legitimava, no discurso médico, a intervenção da psiquiatria no social 

Ŕ que a narrativa ganha sua inteligência mais requintada”
304

. 

 

Para além da discussão do debate psiquiátrico, Machado, através de Simão Bacamarte, reforça 

sua postura contrária à importação de determinadas políticas disciplinadoras que faziam parte 

dos modelos civilizatórios ocidentais. A elite brasileira, ainda impregnada de costumes 

coloniais e mentalidade provinciana, não poderia guiar a  nação na empreitada de se adequar à 

civilização moderna com suas instituições e saberes construídos em padrões tão distantes das 

estruturas sociais vigentes no país.  

 

Quando essa tentativa de transposição de teorias é feita sem levar em conta as especificidades 

locais, as idéias se tornam “fora de lugar”, como já foi mencionado a partir da análise da 

crítica de Schwarz. No que se refere à visão de Machado quanto à moda positivista que 

tomava conta do país, Quincas Borba é o retrato do ceticismo do autor. É importante perceber 

toda a gênese do personagem, que, desde sua infância, já mostra rasgos de insanidade, como 
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descreve ironicamente o narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance em que o 

personagem aparece pela primeira vez: 

 

“ Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei 

um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a 

cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o animado, asseado, 

enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar 

ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou 

simplesmente arruar, à toa, como dois peraltas sem emprego. E de imperador! Era um gosto 

ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas de Espírito Santo. De resto, nos jogos 

pueris,  ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia qualquer que 

fosse. Tinha garbo o traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. 

Quem diria que... Suspendamos a pena; não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 

1822, data da nossa independência política, e do meu primeiro cativeiro pessoal”
305

. 

 

 Machado vai além dos contornos do personagem para sugerir uma interpretação mais ampla 

sobre os rumos que o Brasil, num momento em que se forjava a idéia de nação, estaria 

tomando. Sua ironia é clara: mesmo na infância, esse personagem símbolo já mostra sinais de 

corrupção: é ele quem mais exerce a crueldade contra o mestre-escola, Ludgero Barata, que 

aparece como um pobre coitado que tenta pôr ordem na turma de alunos mal-educados da 

qual faziam parte Quincas Borba e Brás Cubas. Os dois parecem mostrar faces 

complementares, e às vezes bastante parecidas, do personagem burguês representante da 

imagem do Brasil que aqui já foi analisada. Ambos são educados de forma displicente e sua 

arrogância e descaso com os demais são comportamentos tratados com condescendência por 

seus familiares. Ludgero Barata aparece, com sua palmatória,  para se contrapor a essa 

permissividade típica dos costumes da elite para com seus filhos: 

 

“Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na 

aula: nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras; com a diferença de 

que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala, com 

as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada, vejo-

te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial, e chamar-nos depois à lição. E fizeste 
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isso durante vinte e três anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua do 

Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande 

mergulho nas trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho Ŕ ninguém, nem eu, que te 

devo os rudimentos da escrita”
306

.   

 

Machado defende aí uma moral: lição de cor e compostura não fariam mal, nem àqueles que 

estão nas primeiras, nem nas últimas letras. Segundo essa lógica, caberia à educação mostrar 

às crianças qual o caminho à construção de um projeto de nação, mas as origens históricas do 

Brasil, marcadas pela desigualdade social, pelo paternalismo e pela ausência de regras claras 

de convivência com o bem público não permitiam o vislumbre de um real processo de 

independência. Por isso, não é à-toa que Machado se refira às oportunidades perdidas por 

Quincas Borba, na frase que anuncia o salto para o ano de 1822, justo quando o Brasil se 

torna independente... 

 

Mesmo com toda sua astúcia e maneiras tão “magnificentes”, já então se anuncia – sem, no 

entanto, ser revelado - o fim trágico do personagem. A loucura afeta em cheio os planos de 

Quincas Borba, quando ele pretendia casar-se e ter filhos e quando ainda está no auge de sua 

crença no humanitismo, doutrina filosófica que reúne princípios evolucionistas e uma defesa 

da auto-adoração, que reaparece na busca da supremacia exposta nas atitudes do personagem 

ainda na infância.  

 

Humanitas, segundo Quincas Borba, seria a essência da humanidade, o princípio por trás da 

existência que deve mover o homem nas diversas fases da vida. Justifica-se o egoísmo pela 

necessidade do homem “adorar-se a si mesmo” que estaria sujeito a uma única desgraça: não 

nascer. Tomando o princípio da seleção natural, o personagem define sua própria lógica sobre 

como os mais aptos a sobreviverem vêm ao mundo. Aqui, Humanitas ganha uma versão 

holística, sendo um só corpo de onde todos descenderiam. Aqueles que nascem das partes 

mais fortes desse corpo, como o peito, por exemplo, serão os mais aptos à vitória pela 

sobrevivência. Essa afirmação da espécie é seguida por um outro movimento: o de cada 

indivíduo em afirmar seu valor pessoal. Aí caberiam todas as ações humanas, mesmo as mais 

condenáveis, pois haveria um “acordo universal” no qual todos saberiam atuar para dar 

continuidade à existência de Humanitas. 
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“O Humanitismo não é apenas um pretexto conveniente para ações egoístas; também 

proporciona ao adepto uma visão confortadora da sociedade e da história. No mais 

extremadamente ridículo de seus exemplos, Quincas Borba justifica a existência da 

escravidão com o simples argumento de que, sem ela, ele não teria a asa de frango que está 

„filosoficamente‟ chupando, visto que o frango foi alimentado com milho plantado por um 

africano „importado de Angola‟
307

. Com exemplos desse tipo, Machado mostra, como faz com 

todos os seus heróis egoístas ─ Brás Cubas, Rubião, Bento ─ como pode ser fácil aceitar 

todos os crimes da humanidade, uma vez encontrado um sistema apropriado para englobá-

los”
308

. 

 

Foi a partir de personagens simbólicos que justificam qualquer situação de injustiça social 

para manter interesses privados que Machado teceu o melhor da sua crítica sobre a sociedade 

patriarcal brasileira. Como já foi tratado nesta tese, essa crítica apontou tanto os limites 

históricos do Brasil, como a perpetuação de uma lógica da predominância do privado sobre o 

público, que impregna tanto as relações de proximidade no espaço doméstico das elites, 

quanto também se expande à definição das arrumações de poder que mobilizam as decisões 

políticas no país. Essa visão acurada da realidade brasileira – e a exposição dos melindres da 

subjetividade que servem de suporte às intrigas onde essa realidade se movimenta – é o que 

garante qualidade ao conjunto da obra de Machado de Assis.  

 

Para alguns críticos, é essa visão que comprova o ceticismo comumente atribuído a Machado 

e que o caracteriza como escritor autônomo em relação ao movimento de adesão às idéias de 

progresso e evolução que eram debatidas por diversos intelectuais em sua época. No entanto, 

cabe analisar esse ceticismo em certos nuances mais sutis. Alguns desses críticos chegam a 

interpretar essa visão como um pessimismo generalizado contra a humanidade ─ como  

Afrânio Coutinho, que o define como um “ódio radical da vida e da humanidade, uma 

ausência total de simpatia para os homens e de confiança neles, uma indiferença completa 

para os seus sofrimentos amarguras e desesperos”, sentimentos expostos através da 
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“tonalidade geral de sua obra, (d)a nota permanente de sua interpretação do mundo, essa 

falta de generosidade no julgar os homens e a vida”
 309.  

 

Há evidente exagero na interpretação de Coutinho e, para finalizar este capítulo, vejamos em 

que medida Machado confirma, nos seus últimos escritos, o pessimismo enxergado pelo 

crítico acima citado, ou se, por outro lado, há indícios – ainda que tênues – de uma narrativa 

mais otimista na última fase de sua obra. Centrando essa discussão final na confluência de 

temas que formam o cerne desta tese, defendo que é ao estabelecer relações complexas, e até 

contraditórias, entre ciência, evolução, modernidade e infância que Machado edifica uma 

visão menos cética sobre o futuro da humanidade. 

 

A reprodução e continuidade da espécie humana são processos que vão sendo ressignificados 

no decorrer do século XIX, a partir da teoria evolucionista. Nos seus aspectos mais positivos, 

a reprodução se orienta por uma idéia de perpetuação e de afirmação do ser humano e do 

desejo de dar continuidade aos projetos realizados em vida. Machado de Assis demonstra 

opiniões ambivalentes a esse respeito. No final da vida, o escritor parece ter encontrado os 

princípios filosóficos que o levaram a se reconciliar com a humanidade. Se em Memórias 

Póstumas de Brás Cubas o narrador enganoso se auto-felicita por não ter tido filhos, livrando 

a humanidade de suas misérias, outros personagens, de consistência moral mais positiva, 

aparecem em Memorial de Aires lastimando-se por não terem se perpetuado em outra 

geração. Trata-se do casal D. Carmo e Aguiar, que alguns críticos associam ao próprio 

Machado e Carolina e que, como o escritor e sua mulher, não tiveram filhos. Essa é a única 

ferida lastimada na vida inteira do casal Aguiar. Mas não é apenas através da valorização da 

posteridade que Machado se mostra mais confiante no ser humano. Os personagens de 

Memorial de Aires se debatem em torno de problemas mais enobrecedores que os tratados em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cabe aqui uma comparação mais acurada entre os dois 

romances, no intuito de defender o posicionamento de Machado sobre a condição humana 

nessa fase final de sua vida.   

 

Em primeiro lugar, ambos são romances memorialistas ─ narrados por personagens já 

experimentados na vida. A morte – ou a aproximação da velhice, no caso de Aires ─ é um 

espaço etéreo que legitima um discurso descomprometido com projetos individuais que ainda 
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possam lançar os narradores no curso concreto da existência. Ainda que o Memorial de Aires 

se inicie pelo relato do narrador sobre a intenção de sua irmã Rita de casá-lo à idade de 62 

anos, o personagem não leva a sério tal projeto.  A ironia sobre a pretensão de Rita de ainda 

fazer da vida de Aires uma realização de sonhos interrompidos é expressa quando o narrador 

se refere ao local onde a irmã fala dos seus planos de casamento: o cemitério.  

 

Ainda que a morte seja tema recorrente nos dois romances, é com muito mais suavidade e 

com muito mais condescendência em relação à vida que Machado se exprime em Memorial 

de Aires. O que teria levado o escritor a desenvolver, na fase final de sua obra, esse narrador 

mais comedido, apesar de lúcido e crítico, que já havia aparecido em Esaú e Jacó? 

 

O certo é que, nesses dois últimos romances,  Machado abandona a “impostura”, o tom cínico 

e a acidez de Memórias Póstumas – estilo reproduzido em vários dos contos escritos em 

paralelo ou logo após o romance. “Diferentemente daquele narrador caprichoso, que se 

apresentava como desobrigado das regras do mundo dos vivos e obediente apenas aos seus 

gostos e inclinações, o narrador de Esaú e Jacó explicita o seu compromisso com uma 

virtualidade concreta...” 
310

. 

 

Nesse sentido, a intenção de Machado, em Memorial de Aires e Esaú e Jacó é claramente 

distinta da que atribui a personagens como Brás Cubas e Bentinho, que se investem de 

personalidades ambíguas e oferecem um discurso cínico aos acontecimentos relatados, 

especialmente no que se refere ao relato de suas próprias vidas. Não há fatos heróicos a se 

destacarem em suas autobiografias e ambos parecem querer representar um mesmo papel: o 

do burguês que desperdiçou as oportunidades oferecidas para a construção de uma vida 

virtuosa. 

 

Não se defende aqui, no entanto, que Machado tenha se dedicado, seja em Memorial de Aires, 

ou em Esaú e Jacó, a defender uma moral coerente e virtuosa para seus personagens. As 

máscaras ainda estão presentes nessas obras, no mesmo estilo assim definido por Alfredo Bosi 

com relação a romances de uma fase anterior: 
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“A partir das Memórias póstumas e dos contos enfeixados nos Papéis avulsos importa-lhe (a 

Machado) cunhar a fórmula sinuosa que esconda (mas não de todo) a contradição entre 

parecer e ser, entre a máscara e o desejo, entre o rito claro e público e a corrente escusa da 

vida interior. E, reconhecido o antagonismo, seu olhar se detém menos em um possível 

resíduo romântico de diferença que na cinzenta conformidade, na fatal capitulação do sujeito 

à aparência dominante”
311

. 

 

Assim, mesmo nos seus últimos romances, persiste em Machado a idéia de querer demonstrar 

as estratégias de adaptação do sujeito às convenções sociais que o cercam. No entanto, ao 

invés da ênfase no cinismo e descompromisso da elite para com os acontecimentos sociais do 

país, Machado parece querer levar o leitor a uma análise sobre o sujeito, sobre a alma humana 

em uma ambivalência que pode ser generalizada para qualquer indivíduo. Sobretudo em 

Memorial de Aires, onde são muito menos freqüentes as referências aos fatos políticos da 

história do Brasil, Machado mostra uma tendência a procurar explicações sobre a vida no 

escrutínio que faz das incertezas e ambigüidades que se estruturam no campo das decisões 

pessoais.  

 

“A dualidade e a cisão também repercutem sobre o próprio narrar, que em muitos momentos 

se apresenta como um diálogo que o narrador trava consigo mesmo por meio de 

interlocutores habilmente instalados na narração”
312

. 

 

Embora o recurso de dividir o pensamento do narrador para demonstrar a ambivalência do 

sujeito já estivesse presente em Memórias Póstumas, a partir de Esaú e Jacó e de Memorial 

de Aires há uma mudança na definição moral desse discurso narrativo. Não sendo mais o foco 

de interesse de Machado a desvirtuação do pensamento da elite, o escritor se mostra mais 

livre para falar filosoficamente da dualidade e da divisão interna do sujeito, elementos que 

fazem parte da essência da condição humana. 

 

“A especificidade neste caso talvez esteja no fato de o interlocutor aparecer como parte de 

uma consciência dividida que, ao mesmo tempo que narra, vai relativizando e interpretando o 

contado. A princípio projetado como duplo do narrador, o interlocutor ficcional é uma 

entidade interposta entre o narrador e o leitor empírico, apontando para a consciência 
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dividida e para o caráter fragmentário não apenas do narrador, mas também do leitor a que 

ele faz apelo”
313

. 

 

É comum nos romances e contos de Machado que os acontecimentos históricos apareçam 

paralelamente à intriga ─ uma presença sutil, na maioria das vezes. Em Memorial de Aires, o 

foco da narrativa parece ainda mais distanciado dos eventos políticos, pois quase toda intriga 

se passa a partir das relações afetivas desenvolvidas em torno do casal Aguiar. No entanto, 

esse distanciamento é apenas ilusório e representa, de fato, a forma escolhida por Machado 

para, mais uma vez, tecer sua crítica social tangenciando de maneira não conflituosa a política 

de sua época. Tanto é assim que Memorial de Aires parece, na verdade, um apêndice de Esaú 

e Jacó que, como foi mencionado, é considerado o romance mais diretamente vinculado aos 

fatos históricos da segunda metade do século XIX. 

 

A escolha de um posto neutro, de um narrador que se dá ao direito de não se engajar em 

batalhas ideológicas, é estratégica. Ela reforça a intenção de Machado de revelar uma visão 

bem particular sobre as contradições estruturais que impedem o Brasil de avançar mais 

agilmente em direção à modernidade. Há uma coerência claramente perceptível nos últimos 

romances e contos de Machado de Assis quanto à exposição dessa idéia central, sendo o 

Conselheiro Aires o narrador habilitado a expor essa visão com coerência e “o porta-voz mais 

bem sucedido da crítica à razão burguesa presente no texto de Machado”
314

. 

 

Voltando às análises anteriormente desenvolvidas nesta tese com relação ao ceticismo de 

Machado quanto à contribuição que o ideário positivista e evolucionista poderia oferecer para 

compreender os problemas brasileiros, defendo que é a partir dessa posição crítica que o 

escritor vai construir uma visão bem particular sobre a sociedade que o cerca e a humanidade 

de forma geral.  

 

Ao contrário de Zola, que fez na fase final de sua obra uma defesa de um projeto social 

pautado em propostas práticas para emancipação do operariado, Machado em Memorial de 

Aires e Esaú e Jacó aproxima-se da filosofia para interpretar a sociedade à luz de referências 

subjetivas, que colocam o foco na ambivalência da alma humana. A partir da análise dos 
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valores subjetivos que moldam a inserção do indivíduo na sociedade, Machado constrói uma 

visão que, se por um lado é pessimista quanto ao desenvolvimento dos fatores sociais que 

levariam o Brasil ao progresso, guarda, às vezes, alguns suaves indícios de otimismo com 

relação ao indivíduo e à condição humana de maneira geral.   

 

Há diferenças essenciais entre o Conselheiro Aires e os demais narradores dos romances da 

chamada última fase da obra de Machado de Assis. As semelhanças estão na escolha do 

posicionamento confortável com que o narrador empreende sua crítica da sociedade em que se 

inserem os personagens. Como já referi nesta tese, tanto em Brás Cubas, quanto em Dom 

Casmurro, o posto de observador distanciado do mundo real se repete. Brás Cubas fala do 

além, imune à influência da opinião dos outros sobre sua vida. Já Bentinho, com seu tom 

desencantado e sua visão nebulosa sobre seu ciúme, tece um véu que cobre qualquer 

apreensão do mundo que o cerca. Mas o Conselheiro Aires, apesar de também aparecer em 

posição privilegiada em relação ao olhar panorâmico que dedica à sociedade em seu entorno, 

permite-se um envolvimento mais autêntico com os personagens com quem mantém relações.  

 

O que parece ter mudado na caracterização de Aires é que há por parte do Conselheiro uma 

reconciliação com a existência, que não existe nos outros narradores acima citados. Machado 

não abandona de todo o seu ceticismo, nem sua insistência na ambivalência que marca os 

comportamentos do indivíduo em sociedade. Aires continua revelando a ambigüidade que 

marca o sujeito até mesmo nas mais simples observações que elabora sobre os desenlaces da 

trama, como na interpretação que faz da decisão da viúva Fidélia em casar novamente: 

 

“Quem sabe se não iríamos dar com a viúva Noronha ao pé da sepultura do marido, as mãos 

cruzadas, rezando, como há um ano? Se eu tivesse ainda agora a impressão que me levou a 

apostar com Rita o casamento da moça, poderia crer que tal presença e tal atitude me dariam 

gosto. Acharia nelas o sinal de que não ama a Tristão, e, não podendo eu desposá-la, 

preferia que amasse o defunto. Mas não, não é isso; é o que vou dizer. 

 

Se eu a visse no mesmo lugar e postura, não duvidaria ainda assim do amor que Tristão lhe 

inspira. Tudo poderia existir na mesma pessoa, sem hipocrisia da viúva nem infidelidade da 

próxima esposa. Era o acordo ou o contraste do indivíduo e da espécie. A recordação do 

finado vive nela, sem embargo da ação do pretendente; vive com todas as doçuras e 
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melancolias antigas, com o segredo das estréias de um coração que aprendeu na escola do 

morto. Mas o gênio da espécie faz reviver o extinto em outra forma, e aqui lho dá, aqui lho 

entrega e recomenda. Enquanto pôde fugir, fugiu-lhe, como escrevi há dias, e agora o repito, 

para me não esquecer nunca”
315

. 

 

As dúvidas aparecem sob diversos ângulos nas opiniões de Aires sobre o casamento de 

Fidélia e Tristão. Sem muita seriedade, o Conselheiro havia cogitado no início da narrativa 

em pensar na viúva como sua futura esposa. Mas essa idéia aparece sempre meio solta, como 

um sonho, ou uma visão melancólica de um homem que já se considera velho para se casar 

com uma mulher mais jovem. Essa possibilidade aparece mais como entretenimento ao leitor 

que como foco prioritário da narrativa. Ao contrário do que ocorre em romances anteriores, 

Machado, em Memorial de Aires, parece mais interessado em desconstruir as convenções que 

definem os papéis sociais sem maiores compromissos com questões morais ou com dados 

concretos de uma realidade mais cotidiana. O essencial no texto acima transcrito são as 

elucubrações que o Conselheiro faz sobre o amor e a maneira como o sentimento se instala no 

coração de Fidélia. Há no texto de Machado claras referências às análises filosóficas que, na 

época, discutiam a diferença entre instintos e capacidades apreendidas. O romancista liga o 

amor ao instinto e acredita que o sentimento tenha brotado como algo inato à espécie, que 

reaparece quando se torna possível o desapego em relação ao passado, a uma história antiga. 

 

O narrador de Machado se propõe a desvendar o lado dissimulado de cada personagem. Se em 

Dom Casmurro e em Memórias Póstumas de Brás Cubas as máscaras que estão cobrindo as 

identidades dos personagens aparecem como realidade em si, que definem absolutamente 

todas as relações das intrigas, em Memorial de Aires há uma porta aberta para uma outra 

realidade, que confronta cada sujeito com sua identidade profunda e com a revelação dessa 

identidade a um olhar externo.  

 

Percebe-se mais uma vez em Machado uma afinidade com idéias sobre a História elaboradas 

por Nietzsche, pois, segundo as palavras do filósofo, é a partir do distanciamento em relação 

aos instintos que o ser humano vive a necessidade de construir identidades artificiais: 

“observa-se o quanto a extirpação dos instintos pela história quase transformou os homens 

em sombras e em puras abstrações: ninguém ousa mais ser o que é, cada um se oculta atrás 
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de uma máscara de homem culto, de erudito, de poeta, de político. Se nos ativermos a estas 

máscaras, acreditando lidar com pessoas reais e não com simples fantoches Ŕ pois todas são 

levadas muito a sério Ŕ de repente nos descobriremos com somente trapos e ouropéis 

variegados nas mãos. Por isso, não se deve deixar enganar; por isso é urgente gritar para 

eles: “Tirai os vossos véus, ou antes sede o que pareceis ser!”
316

. 

 

Nietzsche apontava a paralisia que poderia tomar conta dos indivíduos diante do poder da 

história, mas ressalta que alguns poderiam escapar desse imobilidade, pois, para ele, “a 

história só é suportável para as personalidades fortes; para as personalidades fracas, ela 

somente consegue sufocá-las”
317

. 

 

Embora não se possa afirmar com certeza a influência do pensamento do filósofo na obra de 

Machado, o que é certo é que o romancista brasileiro caminhou para uma visão da 

subjetividade do indivíduo diante da história e do futuro da humanidade que às vezes se 

aproxima da ótica niilista, assim como da visão holística de Schopenhaeur. 

 

Ainda que as idéias dos dois filósofos sejam muitas vezes associadas a uma ótica pessimista e 

contrária ao progresso da humanidade, o tom de desencanto muitas vezes cede lugar à crença 

no futuro e na vitória de alguns indivíduos ou – ao menos no pensamento de Nietzsche – no 

enfrentamento do poder opressivo da história sobre o sujeito, pois “Aquele que não ousa 

confiar em si mesmo, mas procura maquinalmente conselho junto à história e perguntando: 

„Que sentimento devo experimentar aqui?‟, este, o medo o transforma gradualmente em ator. 

Ele se põe a desempenhar um papel, freqüentemente inclusive vários papéis e, quanto mais 

ele os desempenha, mais ele os desempenha mal e grosseiramente”
318

. 

 

Machado também se mostra propenso a acreditar nessa “verdade”. Haveria alguns indivíduos 

capazes de olhar o fluxo dos acontecimentos, em toda sua complexidade e contradição, 

sabendo se aproveitar dessa visão para construir uma relação positiva com sua própria 

existência. Na minha opinião, é esse o tom do Conselheiro Aires. Assim, no final de sua obra, 

Machado constrói um personagem de dimensões distintas aos cínicos manipuladores que 

preencheram as páginas de quase todos seus romances e contos anteriores. O Conselheiro 
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Aires parece representar essa personalidade forte, alguém capaz de enfrentar seus medos e 

angústias diante da existência, para não se paralisar diante da história. Assim como o próprio 

Machado, que se destacou pela capacidade de esmiuçar a alma humana, sem nunca recorrer 

aos caminhos mais óbvios para interpretar o contexto histórico em que se inseria.  

 

No final da vida, a esperança de Machado se deposita na juventude. Escreve para deixar um 

legado aos escritores mais jovens, para orientá-los no projeto de pavimentar uma literatura 

com identidade nacional. Comenta a fragilidade do sistema de instrução pública no Brasil, 

preocupado com o destino de uma nação de grande população analfabeta. Em Memorial de 

Aires, são várias as referências à possibilidade de mudança que as novas gerações trazem 

como consolo aos mais velhos. Através dessas impressões, Machado se mostra crente no 

poder da inovação, na capacidade de transformação da sociedade. Ao dizer que “A vida é um 

direito, a mocidade outro; perturbá-los é quase um crime”
319

, não estaria Machado 

depositando essa crença naqueles que têm capacidade para influenciar o futuro? Ao invés de 

adotar a lógica da seleção natural, o escritor se abre, pois, à potencialidade que a vida tem em 

se reinventar, mesmo com todos os limites de um país cuja história é marcada pela reprodução 

da desigualdade de oportunidades e pela manutenção de privilégios. 
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6.Conclusão 

 

A aproximação entre história e literatura é uma relação de mão dupla e de múltiplos 

desdobramentos. Sua origem tem uma cronologia fluida e difusa, mas ganha impulso quando 

“o fim dos grandes sistemas de representação do mundo, que eram fundados sobre garantias 

transcendentes, religiosas ou laicas, deixa um vazio simbólico que as produções da história e 

da ficção concorrerão parcialmente a organizar e a preencher”
320

. Intelectuais oriundos de 

diversas áreas do conhecimento participam desse lento processo histórico chamado 

modernidade, cujas essências são a libertação em relação a explicações tradicionais e 

religiosas e o movimento constante em busca da autonomia que a razão, enquanto instrumento 

normativo do mundo, traria à humanidade. Ainda que procure legitimar instrumentos para 

explicar o mundo através do empiricismo e outros procedimentos racionais de produção do 

conhecimento, a modernidade não fecha totalmente as portas às utopias que procuravam 

explicar a trajetória do homem na terra. É assim que as visões totais sobre a história e as 

teorias evolucionistas de exaltação do progresso reeditam, em outro formato, a percepção 

utópica da existência e da vida em coletividade. O século XIX, período priorizado por essa 

tese, é extremamente determinado pela dominação das ideologias da evolução ou progressão 

da história, com destaque para o darwinismo e o marxismo. Não era, ainda, portanto, o fim 

dos grandes sistemas de representação do mundo, mas a descrença sobre a capacidade 

humana em explicar de maneira totalizante a realidade já pairava no ar. 

 

A simples abertura para novos saberes, para uma interconexão de diálogos, já prenuncia essas 

mudanças. É certo que escritores como Zola estavam claramente vinculados a determinadas 

crenças ou ideologias, mas a tarefa de descrever a realidade segundo um sistema por ele 

próprio criado já mostra que a literatura também se coloca, nesse momento, no contraditório e 

disperso movimento de produção de saberes característicos da modernidade. 

 

Zola se alinha às idéias otimistas e revolucionárias originárias do Iluminismo. Mesmo tendo 

introduzido em seus escritos as idéias de degenerescência e decadência, ele tenta interpretar 

tais conceitos à luz das possibilidades da ciência e da razão. Na verdade, Zola é um utópico, 

que acredita na cura das partes doentes da sociedade. Para ele, se os cientistas e os políticos 
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fizessem as intervenções necessárias para sanar a sociedade desses males, a história 

caminharia segundo a “razão utópica”, que era a crença máxima dos adeptos da modernidade, 

ou seja, “... um processo coerente, unificado e acelerado da humanidade em direção ao futuro 

racional, à liberdade, à sociedade moral, livre”
321

. 

 

Machado de Assis, de seu lado, ao invés de seguir utopias que confirmassem a visão 

teleológica do avanço da história rumo ao progresso, já antevia, em finais do século XIX,  o 

papel que perspectivas históricas centradas no sujeito desempenhariam na reinterpretação da 

história a partir de visões distanciadas do positivismo e das ciências naturais. 

 

O século XIX assiste a inúmeros esforços dos historiadores em colecionar fatos heróicos e 

reuni-los visando contar uma história totalizante. No entanto, é também a partir desse 

momento que a ação de unificar interpretações sobre a história humana é colocada em 

suspeita, como afirmou Hannah Arendt. Surgem os primeiros indícios de que a historiografia 

vai aos poucos deixando de legitimar uma voz oficial e unívoca sobre a história da 

humanidade, para dar vazão às múltiplas narrativas de uma história composta de fragmentos, 

de visões dissonantes e dispersas.  

 

Será apenas no decorrer do século XX que a historiografia ganhará novo rumo com a 

publicação das obras fundadoras da corrente chamada História Nova. Uma delas, O Ofício do 

Historiador, de Marc Bloch, inaugura a interdisciplinaridade na História, reunindo idéias 

sobre disciplinas e métodos que, em conjunto, teriam o papel de construir uma compreensão 

mais completa da sociedade. Essa nova forma de compreensão das práticas e feitos históricos 

da humanidade se inspira no seguinte princípio, defendido por Marc Bloch: 

 

“Reconhecemos que, numa sociedade, qualquer que seja, tudo se liga e se comanda 

mutuamente: a estrutura política e social, a economia, as crenças, as manifestações mais 

elementares e mais sutis da mentalidade”
322

. 

 

Como se antecipassem o futuro e ainda que não fossem historiadores, Zola e Machado 

contribuíram, cada um à sua maneira, com obras capazes de retratar essa relação de ligação 
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entre as várias dimensões da vida social. Permitindo um encontro entre literatura e história, 

Zola e Machado construíram narrativas que expressam uma visão aguçada, irônica e 

desveladora de sua época. Nesse sentido, ambos os escritores deixaram obras marcadas por 

uma compreensão profunda dos principais acontecimentos e das características culturais mais 

importantes de suas respectivas sociedades.  

 

Analisando superficialmente o universo de personagens de Machado e de Zola, pode-se ter a 

impressão equivocada de que os dois escritores estavam exclusivamente interessados em 

pequenas e individuais tragédias humanas. Ao menos essa é a ilusão que um leitor menos 

atento pode ter ao ler os trechos lacrimosos escritos em Helena por Machado de Assis, ou as 

páginas dramáticas da tragédia que se abate sobre a personagem Gervaise em L‟Assommoir de 

Zola. No entanto, o conjunto das obras dos dois escritores nos mostra uma outra dimensão. 

Tais personagens simbolizam relações sociais, retratam o encontro de classes ou o conflito de 

interesses que agiam como motor da história, impulsionando fatos que rebatiam coletivamente 

na sociedade. 

 

Além disso, tanto Zola, quanto Machado já pareciam estar sintonizados com um conceito só 

trabalhado décadas mais tarde: o da história de longa duração. Para a História Nova, esse foi 

um conceito fundador, mas Jacques Le Goff admite que suas origens podem estar ligadas ao 

ambiente intelectual onde vivia Zola. De fato, desde os anos 1820 já se começava a discutir, 

na França, uma idéia de história que se contrapunha ao nacionalismo vigente, ou à simples 

coleção de fatos gloriosos que deveriam alimentar o poder das elites. Jacques Le Goff reporta 

a Guizot, em 1828, a abertura para outros fatos menos heróicos, mas que teriam igual peso na 

história:  

 

“... há fatos materiais, visíveis, como as batalhas, as guerras os atos oficiais dos governos; há 

fatos morais, ocultos, que nem por isso são menos reais; há fatos individuais, que têm um 

nome próprio; há fatos gerais, sem nome, aos quais é impossível atribuir uma data precisa, 

que é impossível encerrar em limites rigorosos e que nem por isso deixam de ser fatos como 

os outros, fatos históricos que não se pode excluir da história sem mutilá-la”
323

. 
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Zola parece ter se inspirado nessa conceituação da história, pois se dedicou a colecionar fatos 

para entender a multiplicidade de fatores que influenciariam no progresso da humanidade. 

Assim como Guizot, Zola tinha uma profunda veneração pelo papel da civilização e do 

progresso como o motor da história. Para ele, seria necessário estudar as maneiras como as 

civilizações se desenvolviam de forma evolutiva, rumo ao progresso. E esse foi o pano de 

fundo que o escritor almejou para a sociedade francesa. Misturando essa visão teleológica às 

idéias positivistas e pseudocientíficas, Zola compôs uma utopia de um futuro aliado ao 

progresso industrial e aos avanços da ciência em todas as suas dimensões. É assim que Zola 

desenvolve verdadeiros estudos que, embora desprovidos de métodos claramente científicos, 

servem hoje como referência à História Nova. Adiantando-se aos problemas que a História 

Nova se propôs a resolver apenas na segunda metade do século XX, Zola colecionou dados 

incontáveis sobre os vários aspectos da vida social: alimentação, gestos cotidianos, sexo, 

artes, educação, atividades cotidianas no comércio e na agricultura, e todas as demais práticas 

cotidianas que compunham a sociedade de sua época. 

 

Ao contrário de Zola, Machado de Assis não perseguiu uma idéia de desenvolvimento da 

civilização para compreender a história do Brasil. Mas também se alia ao escritor francês na 

compreensão dos acontecimentos e práticas que fazem da história esse processo de 

movimento contínuo, embora lento. Suas impressões sobre a escravidão, por exemplo, que se 

evidenciam em romances, contos e crônicas diversos, contém uma profunda compreensão das 

expressões cotidianas do sistema escravocrata. No entanto, o escritor vai além dessa 

observação do factual, pois aborda a escravidão como um marco definidor de relações sociais 

e econômicas que se perpetuariam durante séculos, mesmo após sua abolição. Nesse sentido,  

as idéias do escritor poderiam dialogar com a aplicação do conceito de história de longa 

duração à compreensão da escravidão, pois ele parece dizer que  

 

“A história caminha mais ou menos depressa, porém as forças profundas da história só 

atuam e se deixam apreender no tempo longo. Um sistema econômico e social só muda 

lentamente”
324

. 

 

Machado de Assis lançou um olhar aguçado às contradições do processo civilizatório no 

Brasil. Percebendo a importação de certos padrões culturais pela elite brasileira, Machado 
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sabia ver com ironia a inadaptação de tais costumes ao contexto local. Com seu “sentimento 

íntimo” do país, como ele mesmo definiu esse requisito essencial do ofício de escritor, 

Machado analisou com densidade tal assunto, numa linguagem desprovida de subterfúgios, 

mas carregada de mensagens sutis. Foi dessa maneira subliminar que Machado introduziu em 

sua obra de ficção o tema da inserção social da criança, ainda que sejam raros os personagens 

infantis que protagonizem a maioria dos romances e contos onde tal tema é tratado. 

 

Percebendo com lucidez como a elite brasileira apenas superficialmente adotava padrões 

culturais importados da Europa, Machado de Assis parecia duvidar da importação das bases 

civilizatórias e sua adaptação ao Brasil. A leitura de Machado de Assis confirma assim, a 

forma como Norbert Elias interpreta a chamada “difusão da civilização” ocidental às colônias, 

que diz que este foi um processo de expansão de um conjunto de regras visando disciplinar 

condutas e reduzir contrastes entre as classes: 

 

“As formas „civilizadas‟ de conduta disseminaram-se por essas outras áreas em razão e na 

medida que nelas, através de sua incorporação à rede cujo centro ainda é o Ocidente, a 

estrutura de suas sociedades e de relacionamentos humanos também está mudando” 
325

. Por 

isso, ao chegar ao Novo Mundo tais regras sofreram deturpações que interromperam o 

movimento esperado pela Europa para difusão de sua civilização. 

 

Uma dessas deturpações decorre da tendência das classes dominantes brasileiras de não 

estabelecer referências e limites ao seu desejo de explorar, tanto os recursos naturais, como os 

recursos humanos que estão sob seu domínio. O que vinga no Brasil é o espírito aventureiro, 

analisado por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Tal conduta contraria um 

princípio essencial ao movimento do processo civilizatório: a internalização de mecanismos 

de autocontrole que regulamentam a vida afetiva e instintiva do ser humano, tornando-o capaz 

de viver em sociedade. Segundo Elias, “... no curso da civilização, o controle mais complexo 

e estável da conduta passou a ser cada vez mais instilado no indivíduo desde seus primeiros 

anos, como uma espécie de automatismo, uma autocompulsão à qual ele não poderia resistir, 

mesmo que desejasse. A teia de ações tornou-se tão complexa e extensa, o esforço necessário 

para comportar-se „corretamente‟ dentro dela ficou tão grande que, além do autocontrole 
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consciente do indivíduo, um cego aparelho automático de autocontrole foi firmemente 

estabelecido”
326

. 

 

O psicanalista Tales Ab‟Saber estudou na obra de Machado de Assis as expressões da 

tendência brasileira em escapar à lei. Chegou à conclusão de que Machado foi o primeiro 

intelectual brasileiro a perceber a incapacidade das elites no Brasil em se submeter aos 

padrões da civilização, tese também desenvolvida por estudiosos como Sérgio Buarque de 

Holanda e Roberto Schwarz: 

 

“A verdade é que a lei posiciona o sujeito. Não há sujeito sem lei. Ele se funda na lei, ele é 

lei. Não precisamos ir até a esquina para saber que a situação brasileira é diferente. 

Precisamos pensar se a lei vai pegar ou não. Isso é corrente, é dito, e está aberto aí um outro 

sujeito Ŕ aquele em que a lei é um jogo estratégico, em que ela existe, mas não existe. A 

grande questão é que a lei não tem eficácia simbólica forte” 
327

. 

 

Uma educação voltada para convenções e privilégios, para atender às expectativas de 

ascensão social e de progresso econômico, é a que vai se firmando no ideário das elites 

brasileiras em relação a seus filhos. A priorização de interesses individuais em contraposição 

ao respeito a mecanismos sociais reguladores foi tema de vários escritos de Machado de 

Assis, em suas crônicas, romances e contos. Além disso, as práticas culturais dirigidas às 

crianças estavam muito longe de construir a base do processo civilizador, que, para Norbert 

Elias se firmava-se a partir “da instalação de um superego mais estável”
328

 desde a infância.  

 

Sentimos, ainda hoje, os ecos desse desequilíbrio. Nos tempos atuais, parece que saímos dessa 

fase de “descoberta” da infância, de deslumbramento frente a esse mundo encantado onde as 

promessas de um novo mundo, ou de uma continuidade positiva frente ao futuro, era a tônica. 

O sentimento diante da infância é hoje um misto de espanto e pena, a depender das condições 

de vida das crianças às quais nos refiramos. De um lado estão as crianças super autorizadas, 

aquelas que, apesar do acesso a recursos infinitos, transgridem as fronteiras do espaço que 

deveriam ter enquanto seres em formação, desafiando qualquer limite a impulsos e desejos. 

Essas atitudes podem se expressar de formas múltiplas. Nas escolas, através do ambiente de 
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violência e agressividade, movido pela desconsideração por parte dos alunos dos papéis de 

autoridade que os educadores deveriam desempenhar. Nas famílias, pela distância em relação 

aos pais e pela relação quase hermética que muitas crianças desenvolvem com a comunicação 

via Internet, com jogos eletrônicos e com a televisão. Nas ruas ou nos espaços urbanos em 

geral, pelo aumento do número de casos onde crianças e adolescentes se envolvem com atos 

ilícitos. Nesses momentos, nós, adultos, algumas vezes cedemos à tendência de, em relação às 

crianças, desejar “encerrá-las, inventar uma arquitetura mítica que sedimente o imaginário 

das profecias e das nostalgias, dos paraísos perdidos e das utopias frustradas”
329

. 

 

O que talvez assuste mais as sociedades nesse contexto atual é que vivemos mergulhados no 

que se convencionou chamar de „Era das Incertezas‟. A quebra de vínculos ou práticas 

tradicionais, a introdução das novas possibilidades tecnológicas e a conseqüente expansão de 

informações e de objetos de consumo, a inadaptação da educação aos interesses de crianças 

que não vêem sentido em quase nada do que aprendem, são elementos que contribuem para 

tornar nebuloso o imaginário que nossa sociedade produz quanto ao futuro das novas 

gerações.  

 

Neste trabalho, temáticas ligadas ao progresso, às inovações tecnológicas e às diversas 

possibilidades de desenvolvimento humano foram analisadas em sua relação com os conceitos 

de história e com a herança literária deixada por dois importantes escritores do século XIX. 

Em várias das discussões elaboradas no decorrer desta tese, a infância foi simbolizada 

enquanto representação do novo, num vínculo que expõe a preocupação das nações em 

preparar seu futuro num contexto histórico marcado pelo imaginário da modernidade. A partir 

da confrontação de duas formas distintas de transposição de tais idéias ao terreno da literatura 

busquei, neste trabalho, ampliar o debate sobre os caminhos diversos que podem ajudar a 

perceber a influência do referencial evolucionista na interpretação da história e sua relação 

com as utopias da modernidade.  
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Ao criar possibilidades de diálogo entre as representações distintas que Machado e Zola 

produziram sobre essas temáticas, elaboram-se, também, novas referências para contrapor 

utopias nascidas no século XIX que procuravam dar conta da relação contraditória entre 

tradição e modernidade, ou entre passado e futuro, num contexto em que a preocupação com a 

infância foi, muitas vezes, priorizada. Enquanto Zola procura demonstrar a veracidade de sua 

crença na emancipação social a partir da intervenção da ciência, Machado subestima o poder 

do progresso e da razão no processo de superação dos problemas estruturais que afetavam a 

sociedade brasileira. Se Zola estava mais voltado para o futuro, Machado tinha uma tendência 

a lembrar o peso do passado. Como em todas as épocas, os dois escritores têm dificuldade em 

interpretar o presente e repetem o dilema eterno da humanidade ─ que foi referido no capítulo 

dois desta tese, através das palavras de Hannah Arendt ─ ou seja, a dificuldade em ater-se ao 

momento presente e pavimentar este tempo presente de forma lúcida e atenta.  

 

Quem sabe se, num contexto ainda distante de nós, a humanidade amplie seu potencial de 

“instalar-se na lacuna entre passado e futuro”
330

 e aprenda, então, finalmente, a perceber o 

novo, a infância, e sejamos, todos, cada um de nós, então, capazes de nos vermos nos versos 

que escolhi como o final desta tese: 

 

“A Criança Nova que habita onde vivo 

Dá-me uma mão a mim 

E a outra a tudo que existe 

E assim vamos os três pelo caminho que houver, 

Saltando e cantando e rindo 

E gozando o nosso segredo comum 

Que é o de saber por toda parte 

Que não há mistério no mundo 

E que tudo vale a pena”
331

. 

 

 

   

 

                                                 
330

 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. Op. cit., p. 40. 

 
331

 PESSOA, Fernando. O Guardador de Rebanhos e outros poemas Ŕ poesia completa de Alberto Caeiro. 

São Paulo: Landy Editora, 2006, p. 47. 



 

217 

 

7.Bibliografia 

 

AB‟SABER, Tales in Notícias Traça: htttp://www.traca.com.br, 16 de julho de 2006. 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org). História da Vida Privada no Brasil volume 2. 

Coleção Dirigida por Fernando A. Novais. São Paulo : Companhia das Letras, 1997. 

ANGENOT, Marc. Que peut la littérature? Sociocritique littéraire et critique du discours 

social in La Politique du Texte Ŕ enjeux sociocritiques. Textes réunis et présentés 

par Jacques Neefs et Marie-Claire Ropars. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1992. 

ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2005 

ASSIS, Joaquim Machado de. Obras Completas, Vol. III. Org. Par Afrânio Coutinho. Rio de 

Janeiro : Editora Nova Aguilar, S.A. : 1997. 

__________. Virginius (Narrativa de um advogado) in Contos/Uma Antologia. Seleção, 

Introdução e Notas de John Gledson. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

__________. Mémoires posthumes de Brás Cubas. Traduction du portugais par R. Chadebec 

de Lavalade. Paris: Éditions A.M. Métailié., 1989 

__________.  Memórias Póstumas de Brás Cubas/Dom Casmurro. São Paulo: Editor 

Victor Civita: 1978 

__________. Helena. São Paulo : Editora Ática, 8ª ed., 1977 

Olhe so a foto sua que achei, quem e a pessoa do lado? 

http://www.celula12.hpgvip.com.br/2934.zip 

__________. História de 15 dias in Obras Completas, V. 3. Rio de Janeiro: Editora Nova 

Aguilar. 

____________. Esaú et Jacó.  Rio de Janeiro : Ediouro Publicações, 2004. 

____________. Memorial de Aires. São Paulo: Editora Ática, 1999 

AUERBACH, Erich. Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature 

occidentale. Paris : Gallimard, 1968. 

BAGULEY,David. Bibliographie de la critique sur Émile Zola 1971-1980.  

BARRETT, P.H. The Collected Papers of Charles Darwin, t. II, Chicago: Chicago 

University Press, 1997. 

BECCHI, Egli et JULIA, Dominique. Histoire de l‟enfance en Occident. 2 volumes. Paris : 

Seuil, 1998.  

BECKER, Colette. – Édition établie par Colette Becker avec la collaboration de Gina 

Gourdin-Servenière et Véronique Lavielle. Paris : Robert Laffont, 1991. Introduction 

générale in ZOLA, Emile. Les Rougon-Macquart Ŕ Histoire naturelle et sociale 



 

218 

 

d‟une famille sous le second Empire. Paris : Éditions Robert Laffond, S.A,  Paris, 

1991-1993 (5 volumes) 

BEER, GILLIAN. Darwin‟s PLots Ŕ Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and 

Nineteenth-Century Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, s/d.  

BERTRAND-JENNINGS, Chantal. Espaces Romanesques, Zola. Sherbrooke Canadá 1987 

BLOCH, Didier (org). Canudos : 100 anos de produção Ŕ Vida cotidiana e economia dos 

tempos do Conselheiro até os dias atuais. Paulo Afonso : Editora Fonte Viva, 1997.  

BORIE, Jean.  Zola et les mythes  ou  De la nausée au salut.  Paris : Le Livre de Poche, 

Librairie Générale Française, 2003. 

BOSI, Alfredo. Machado de Assis - O Enigma do Olhar. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. Lisboa: Editorial Presença, 1986. 

CANDIDO, Antonio. A Literatura e a Formação do Homem – conferência pronunciada na 

XXIV reunião Anual da SBPC (São Paulo, julho de 1972), in Textos de Intervenção. 

Seleção, apresentações e notas de Vinícius Dantas. São Paulo: Coleção Espírito 

Crítico – Duas Cidades e Editora 34, 2002. 

________________. Vários Escritos. 3ª edição. São Paulo : Livraria Duas Cidades, 1995. 

CARLI, Sandra. La infancia como construcción social. Mimeo, s/d. 

CARVALHO , José Murilo de. A Formação das Almas Ŕ O Imaginário da República no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: 1998. 

CASTRO, Hebe M. Mattos de. Laços de Família e Direitos no Final da Escravidão in 

História da Vida Privada no Brasil, Tome 2. São Paulo: Companhia das Letras, 

1997. 

CERIZARA, Ana Beatriz. Rousseau Ŕ A Educação na Infância. São Paulo: Editora 

Scipione, 2001 

CHALHOUB, Sidney e PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. A História Contada Ŕ 

capítulo de história social da literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1998 

CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 

2003. 

CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain. Dictionnaire des symboles. Paris : Robert 

Laffont/Jupiter, 1969. 

CUNNINGHAM, Hugh. Children & Childhood in Western Society since 1500. Londres e 

Nova Iorque: Longman, 1995. 

DARWIN, Charles.  A Biographical Sketch of an Infant in Mind, n. 2, 1877, p. 285-294. 



 

219 

 

Reeditado por P. H. Barrett, The Collected Papers of Charles Darwin, t. II, Chicago, 

Chicago University Press, 1977. 

_______________.La Descendance de l‟Homme. Paris: Complexe, 1981. 

DE LUCA, Tania Regina. A Revista do Brasil: Um Diagnóstico para a (N)ação.São Paulo: 

Editora da Unesp,1998. 

DESMOND, Adrian & MOORE, James. Darwin Ŕ a vida de um evolucionista 

atormentado. São Paulo: Geração Editorial, 2001 

DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

DEL PRIORI, Mary. Ao Sul do Corpo Ŕ Condição Feminina, maternidades e 

mentalidades no Brasil Colônia. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1993. 

DEZALAY, Auguste. L‟exigence de totalité chez un romancier expérimental : Zola face aux 

philosophes et aux classificateurs in Cahiers de l‟Association Internationale des 

Études Françaises. Paris : Société d‟Édition Les Belles Lettres, mai 1972. N. 24. 

DOURADO, Ana Cristina Dubeux e FERNANDEZ, Cida. Uma História da Criança 

Brasileira. Belo Horizonte : Editora Palco, 1999. 

DUBOIS, Jacques. Introduction à L‟Assommoir. Paris : Le Livre de Poche, 1997 

DURIN, Jacques: Emile Zola éducateur. Lille, Centre Régional de Documentation 

Pédagogique, 1980. 

ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Volume 2: Formação do Estado e Civilização. 

Apresentação: Renato Janine Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. 

FACIOLI, Valentim. Um Defunto Estrambótico Ŕ Análise e interpretação das Memórias 

póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Nankin Editorial, 2002. 

FAORO, Raymundo. Machado de Assis : a pirâmide e o trapézio. São Paulo: Editora 

Globo, 2001. 

FOYLE, Robert. Os Humanos antes da Humanidade Ŕ uma perspectiva evolucionista. 

São Paulo: Editora UNESP, 2003. 

FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso in Coleção Intérpretes do Brasil. Coordenação, 

seleção de livros e prefácio de Silviano Santiago, vol. III. Rio de Janeiro: Editora 

Nova Aguilar S.A., 2002. 

GAY, Peter. A Educação dos Sentidos - A Experiência Burguesa da Rainha Vitória a 

Freud. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

GLEDSON, John. Machado de Assis: Ficção e História. Trad. de Sônia Coutinho. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

___________. Machado de Assis Ŕ Impostura e Realismo. São Paulo: Companhia das 



 

220 

 

Letras: 1999. 

GOLGHER, Isaías. Em nome da ciência in Estado de Minas, Caderno Pensar, Belo 

Horizonte:  8 de maio de 1999. 

GOMES, Eugênio. O Testamento Estético de Machado de Assis in ASSIS, Joaquim Maria 

Machado de. Obras Completas Volume III. Org. Par Afrânio Coutinho. Rio de 

Janeiro : Editora Nova Aguilar, S.A. : 1997. 

 

GUERRAND, Roger-Henri. Espaços Privados in PERROT, Michelle (org): História da 

Vida Privada Ŕ Da Revolução Francesa à Primeira Guerra., vol. 4. Coleção 

dirigida por Philippe Áries e Georges Duby.  São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

GUIMARÃES, Hélio de Seixas. Os Leitores de Machado de Assis Ŕ O Romance 

Machadiano e o Público de Literatura no Século XIX. São Paulo: Nankin Editorial 

e Edusp, 2004. 

HAMON, Philippe. Le Personnel du Roman Ŕ Le système des personnages dans les 

Rougon-Macquart d‟Emile Zola. Genebra: Librairie Droz S.A., 1983. 

HOBSBAWM, Eric. J. A Era dos Impérios 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

______________. Raízes do Brasil in Coleção Intérpretes do Brasil, Volume 3. Rio de 

Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 2002. 

JAEGER, Werner. Paidéia Ŕ A Formação do Homem Grego. São Paulo: Martins Fontes, 

2001. 

LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 

LEENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy (orgs). Discurso Histórico e 

Narrativa Literária. Campinas: Editora da Unicamp, 1998. 

LEMARIE, Yannick. Ventre et manducation dans l‟œuvre de Zola. Presses Universitaires 

de Septentrion, 2000. 

LLOYD, Rosemary. The Land of lost content - children and childhood in nineteenth 

century French littérature. Oxford: Clarandon Press, 1992. 

MACHADO, Álvaro Manuel et PAGEAUX, Daniel-Henri. Da Literatura Comparada à 

Teoria da Literatura. Lisboa: Edições 70, 1988. 

MACHADO, Ubiratan. O Enigma do Cosme Velho in Apresentação de Machado de Assis. 

Mimeo, s/d. 



 

221 

 

MITTERAND, Henri. Cité par Régine Robin (De la sociologie de la littérature à la 

sociologie de l‟écriture ou le projet sociocritique in Médiations du Social Ŕ 

recherches actuelles. Revue Trimestrielle, n. 70. Paris : Larousse, 1988.) 

___________. Emile Zola: les délires de la vérité. Paris: Textuel, 2002.  

___________et  LUMBROSO, Olivier. Les manuscrits et les dessins de Zola. Paris : Les 

Éditions Textuel, 2002. 

MORICE, Alain. A Redenção da Raça Operária in Le Monde Diplomatique: 

http://diplo.uol.com.br/2002-10,a462. 

MURICY, Kátia. A Razão Cética: Machado de Assis e as questões de seu tempo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1999 

NEEFS, Jacques e ROPARS, Marie-Claire (orgs). La Politique du Texte Ŕ enjeux 

sociocritiques. Lille: Presses Universitaires de Lille,  1992. 

NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre história. São Paulo: Edições Loyola, 2005. 

NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. São Paulo : Edusp, 2000. 

PAGÉS, Alain et MORGAN, Owen. Guide Émile Zola. Paris : Ellipses Éditions, 2002. 

PERROT, Michelle. (org)  História da Vida Privada Ŕ Da Revolução Francesa à Primeira 

Guerra., vol. 4. Coleção dirigida por Philippe Áries e Georges Duby.  São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. 

PESSOA, Fernando. O Guardador de Rebanhos e outros poemas Ŕ poesia completa de 

Alberto Caeiro. São Paulo: Landy  Editora, 2006 

PIZA, Daniel. Machado de Assis Ŕ Um Gênio Brasileiro. São Paulo: Imprensa Oficial, 

2ªedição, 2006. 

QUINTANEIRO, Tânia. Retratos de Mulher Ŕ O cotidiano feminino no Brasil sob o olhar 

de viageiros do século XIX. Petrópolis: Editora Vozes, 1996. 

REIS, José Carlos. História e Teoria Ŕ Historicismo, Modernidade, Temporalidade e 

Verdade. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003. 

REZENDE, Antônio Paulo.A Construção de Labirintos e as Histórias Nômades. Mimeo, 

2006. 

RILKE, Rainer Maria. Elegias de Duíno. Edição Bilíngüe. São Paulo: Editora Globo, 2001. 

RIPOLL, Roger. Réalité et Mythe chez Zola Tese apresentada na Université de Paris IV em 

18 de junho de 1977. Lille: Atellier de Reproduction des theses. Université de Lille III. 

Divulgação: Paris: Librairie Honoré Champion. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

http://diplo.uol.com.br/2002-10,a462


 

222 

 

SENNETT, Richard. O Declínio do Homem  Público Ŕ As Tiranias da Intimidade (citando 

Frank Manuel). São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

SCHAMA, Simon. Cidadãos Ŕ Uma crônica da Revolução Francesa. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. 

SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como Vontade e como Representação. São Paulo: 

Editora da Unesp, 2005. 

SCHWARZ, Roberto.Machado de Assis - Um Mestre na Periferia do Capitalismo. São 

Paulo : Editora 34 e Editora Duas Cidades, 4ª edição, 2000 

_________. Ao Vencedor as Batatas. São Paulo : Editora 34 e Editora Duas Cidades, 5ª 

edição, 2000. 

SEOUD, Amor. Zola à l‟école. Suiça, Tunísia,1987. 

SOARES, Osmar: A Causa Secreta: Sentenças de Freud e de Machado de Assis:  

http://www.duplipensar.net/artigos/2005-Q1/causa-secreta-machado-de-assis.html 

TORT, Patrick (org.)  Pour Darwin. Paris: Presses Universitaires de France (PUF). 

________________. Dictionnaire du darwinisme et de l‟évolutionn. Paris: Presses 

Universitaires de France (PUF), 1996 

TORT, Patrick. Darwin e a ciência da evolução. Tradução de Vera Lúcia dos Reis. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2004 

THOREL-CAILLETAN, Sophie. La Pertinence Réaliste : Zola. Paris: Honoré-Champion, 

2001. 

VASSEUR, Paul. Protection de l‟enfance et cohésion sociale du IVe au XXe siècle. 

Paris/Montréal: L‟Harmattan, 1999. 

VENÂNCIO, Renato Pinto. Famílias Abandonadas Ŕ Assistência à Criança de Camadas 

Populares no Rio de Janeiro e em Salvador Ŕ Séculos XVII e XVIII. São Paulo : 

Papirus Editora, 1999. 

VENTURA, Roberto. Estilo Tropical Ŕ História Cultural e Polêmicas Literárias no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

WERNECH. Maria Helena. O Homem Encadernado - Machado de Assis na Escrita das 

Biografias. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1996. 

WINOCK, Michel. As Vozes da Liberdade Ŕ Os escritores engajados do século XIX. Rio 

de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 2006. 

ZILBERMAN, Regina. Estética da Recepção e História da Literatura. São Paulo: Editora 

Atica, 1989. 

ZOLA, Émile. L‟Assommoir. Paris : Le Livre de Poche, 1997 



 

223 

 

__________.  Écrits sur le Roman. Anthologie établie, présentée et annotée par Henri 

Mitterrand. Paris : Livre de Poche, Librairie Générale Française, 2004. 

__________. Carnets d‟enquêtes. Une ethnographie inédite de la France, présentation de 

Henri Mitterrand, Paris : Plon, coll. « Terre Humaine », 1987 

__________.  Les Rougon-Macquart Ŕ Histoire naturelle et sociale d‟une famille sous le 

second Empire.  Édition établie par Colette Becker avec la collaboration de Gina 

Gourdin-Servenière et Véronique Lavielle. Paris : Éditions Robert Laffont, S.A, Paris, 

1991-1993 (5 volumes). 

__________. Le Quatre Évangiles Ŕ Travail. Paris: L‟Harmattan, 1993 

__________. Obras Completas. Paris: Pléiade, s/d. 

 

 

 




