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Machado e o clichê
da infidelidade
Daniel Gil*

* Mestrando em Literatura Brasileira.

Abordaremos a forma cuidada como Machado de Assis reorientou
o proveito de uma ação recorrente dos romances de seu tempo. O escri-
tor, ao final do século XIX, conseguiu produzir em suas principais obras
uma transfiguração da infidelidade conjugal, cuja presença havia se tor-
nado uma constante burocrática em considerável espectro da produção
romanesca. Desse modo, compôs exemplo a inúmeras gerações futuras
quanto ao dever fundamental da arte para com todos os detalhes de seu
tecido: a inventividade.

Para tanto, passaremos primeiramente por considerações alinhava-
das pelo próprio escritor na resenha, publicada em 1878, sobre O primo
Basílio, do romancista português Eça de Queirós. Caminharemos daí para
uma análise de três romances dos mais prestigiados de Machado – Me-
mórias póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro –, inves-
tigando-os no sentido de desvelar distinções no tratamento do tema da
infidelidade e demonstrar a astúcia com que o ficcionista remodelou um
artifício extenuado.

Basílio

Machado de Assis afirma que o segundo romance de Eça foi
decerto sua estreia literária, pois o autor lusitano teria alcançado um
acerto no emprego de certos recursos que não destoavam do paladar
de público e crítica. Ou seja, o ruidoso aplauso, que o havia colocado
desde logo na primeira galeria dos contemporâneos, não se arrefeceu
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por conta do aprimoramento da técnica literária indispensável para a
consolidação de um escritor. Entretanto, observa que o herói, “se no
primeiro romance é ele característico e novo, no segundo é já rebus-
cado, tem um ar clichê; enfastia” (1878).

E ao deslindar sua proposição, Machado inicia uma ríspida
análise que em muito interessa ao nosso trabalho porque desnuda a
forma automática e quebrantada como o adultério se transforma, em
sua opinião, em artifício literário:

A tarde e a noite gasta-as a pensar ora no primo, ora
no marido. Tal é o introito, de uma queda, que nenhu-
ma razão moral explica, nenhuma paixão, sublime ou
subalterna, nenhum amor, nenhum despeito, nenhu-
ma perversão sequer. Luísa resvala no lodo, sem vonta-
de, sem repulsa, sem consciência; Basílio não faz mais
do que empuxá-la, como matéria inerte que é. Uma vez
rolada ao erro, como nenhuma flama espiritual a alen-
ta, não acha ali a saciedade das grandes paixões cri-
minosas: rebolca-se simplesmente. Assim, essa ligação de
algumas semanas, que é o fato inicial e essencial da ação,
não passa de um incidente erótico, sem relevo, repugnan-
te, vulgar. Que tem o leitor do livro com essas duas cria-
turas sem ocupação nem sentimentos? Positivamente nada.

Sem dúvida os termos “repugnante” e “vulgar” não evidenciam
qualquer espécie de moralismo porque mesmo a imoralidade não
aparece aos olhos de Machado, “nenhuma paixão sublime ou subal-
terna, [...] nenhuma perversão” etc. A advertência vai obviamente para
um possível propósito menor do escritor com as ações concebidas,
para a escassez de traços morais que serviriam a uma narrativa mais
opulenta. O crítico estaria sequioso de um desenredo que instigasse
mais veementemente seu pensamento; estaria confiando a laboração
da estória a algum dizer implícito. Mas entrevê somente a ação por
si mesma, e essa forma não lhe agrada.

Tal desacordo pressupõe a ideia de que o elemento sedutor do
romance deva permear as entrelinhas do acontecimento e engendrar
exposições subentendidas que enovelem a psique do leitor nas contro-
vérsias enunciadas. Caso contrário, o vínculo do receptor com a estó-
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ria nunca será mais nobre que o da curiosidade. Nessa direção, segue
o parecer:

Suponhamos que tais cartas não eram descobertas, ou
que Juliana não tinha a malícia de as procurar, ou enfim
que não havia semelhante fâmula em casa, nem outra
da mesma índole. Estava acabado o romance [...]. Para
que Luísa me atraia e me prenda, é preciso que as
tribulações que a afligem venham dela mesma; seja uma
rebelde ou uma arrependida; tenha remorsos ou
imprecações; mas, por Deus! dê-me a sua pessoa moral.

O “ar clichê”, que provoca o fastio machadiano, indica o ensejo
de Eça em sacar a infidelidade e seus desdobramentos como atrativo,
sem constituir um propósito maior por trás dos fatos ou, ao menos,
uma inovação suficiente no rompante das causalidades. Desse modo,
o adultério parece vulgar e desinteressante; Luísa se mostra carente do
quinhão moral necessário: não apresenta qualquer peculiaridade que
faça o crítico tombar em meditação – limita-se a herói sem vida
própria, mero “títere” nas mãos do escritor.

Machado preferirá uma direção distinta.

Brás

Brás Cubas, ao contar algumas experiências de sua vida afetiva,
não nos remete a nenhum caso de perfeito compromisso: compartilha
a “dama espanhola” Marcela com o abastado tísico Xavier; vive um
efêmero episódio com Eugênia quando já cogitava seriamente Virgília;
comparticipa dos amores desta com Lobo Neves; e talvez só não tenha
detraído Nhã-Loló porque a jovem Damasceno sucumbe à epidemia
logo nos primórdios da relação.

Imediatamente podemos evidenciar certas distinções na maneira
como a infidelidade é tratada nesse trabalho e no livro de Eça de Queirós.
Há de se verificar que em O primo Basílio tal ação é realizada com
absoluto destaque, prefaciando a peripécia, à maneira comumente encon-
trada na obra de muitos escritores. Sem a traição de Luísa, nas palavras
de Machado, “estava acabado o romance”. Já em Memórias póstumas de
Brás Cubas a infidelidade é ordinária, corriqueira e, conquanto se ofereça
em demasia, nem de longe tem a mesma implicação.
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Na obra machadiana todas as ações funcionam como pretexto
para que interajam pessoas morais e logo, permeando tais interações,
encontra-se a energia do romance. Por isso a infidelidade, como qual-
quer outra circunstância da estória, não possui qualquer intenção se
despida de um subtexto imanente, fruto desse trançado moral. A
começar por ser o narrador um personagem irônico e submerso em
compreensões particulares, o que obriga o leitor a duvidar mesmo do
que é dito. Assim o leitor já é parte do trançado.

Pensemos, por exemplo, em como traduzir: “Certo é que os
diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade; mas não é menos
certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus
presentes. E depois eu confiava na minha boa Marcela; podia ter
defeitos, mas amava-me” (Assis: 1881, 70). Ironia da melhor estirpe.
Estamos diante de duas personalidades marcadamente circunscritas
pelo narrador. A primeira é de um jovem Cubas no cúmulo de sua
ingenuidade. A segunda, de uma linda mulher dotada de todas as
malícias do mundo e que vivia delas. Todavia, a definição dos dois
personagens não é exatamente narrada, e sim manifestada no texto.
Ainda que o narrador nos dê seus juízos de valor a respeito de outrem,
a pessoa moral é representada firmemente após, inclusive, ter-se abalroado
com outras manifestações morais. E Machado parece concentrar seu pro-
pósito na exposição e análise dessas categorias humanas.

O objetivo não é diferente nos casos de infidelidade. No relato
de uma “fase consular”, em que Brás Cubas e Xavier regiam o governo
de Marcela, afigura-se a intenção de nos entregar mostras da natureza
essencial dos personagens, sobretudo aquelas que nos levem à reflexão.

Provavelmente, há no romance uma única vez em que a infide-
lidade desencadeia ações de tal forma significativas que poderiam so-
brepujar esse intuito analítico. Dá-se a partir de uma carta anônima
remetida a Lobo Neves, denunciando a relação de sua mulher com Brás
Cubas. De forma ardilosa, Virgília parece contornar a situação. No en-
tanto, alguns capítulos adiante, Dona Plácida, suposta dona de uma
casinha onde ficara combinado o encontro dos amantes, avista o ministro
desconfiado vindo em direção ao lugar – seria flagrado, naquela feita, o
adultério. Brás Cubas, então, consegue esconder-se a tempo, evitando o
pior.

Não obstante a agonia dos acontecimentos que acabam de
suceder, Machado rapidamente os aproveita para reiniciar seu desíg-
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nio e conduzir o protagonista a reportar o caso a uma conclusão
filosófica desenvolvida em capítulos anteriores – mais uma de nosso
defunto autor –, a “equivalência das janelas”: para refrescar a consci-
ência de algo indigno que porventura fizermos, façamos algo suficien-
te para compensá-lo. Ou seja, equiponderar uma janela fechada abrindo
outra, para que “a moral possa arejar continuamente a consciência” (p.
137). Assim, Brás Cubas pode nesse momento compensar o fato de
não ter coragem plena para sair à rua e arrancar Virgília do marido.
Basta dar dois passos em direção à porta dizendo que o fará. Mesmo
que Dona Plácida esteja ali, na certeza de impedi-lo.

Borba

Quincas Borba foi publicado em A Estação a partir de 1886 e
editado em livro no ano de 1891, com sensíveis diferenças. O roman-
ce mantém o propósito expositivo e analítico das categorias humanas,
ainda que siga um pouco mais zeloso com seu enredo. Tanto quanto
Memórias póstumas, apresenta digressões repentinas, embora em me-
nor número e acompanhando um rol maior de ações.

Apesar dessa característica mais contida quanto aos recursos e
de possuir um estilo mais abeirado àquele que usualmente se encontra
na escola realista, frustra o leitor que busque tramas que por si mes-
mas garantam seu entreter. As ações continuam essencialmente sim-
ples e ministram cada vez mais vida e fundamento humano. E o tema
de nosso interesse se realça exatamente quando a simplicidade se
radicaliza, ganhando assim aspecto renovado.

Quincas morre e deixa sua herança ao amigo e enfermeiro Pedro
Rubião de Alvarenga, na condição de cuidar de seu cachorro, cujo
nome era o mesmo do filósofo louco. Animado com a nova conjuntura
financeira, Rubião parte de Barbacena para o Rio de Janeiro. Durante
a viagem conhece o casal Palha e, atraído por Sofia, começa a frequen-
tar a casa dos dois. Basicamente é essa a trivial urdidura, que inclui
insinuações contraditórias da mulher para com Rubião e a diligência
de diversos oportunistas em tirar vantagem do herdeiro ingênuo.

Sofia se revela uma pessoa moral extremamente complexa: po-
demos dizer que tem um elo com Virgília e Capitu, porquanto exala,
como aquela, um mistério indecifrável na razão de seus sentimentos
e conduta, ao mesmo tempo que se assemelha à esposa de Bentinho
pela capacidade de conduzir e dissimular, ainda que seja mais vulgar
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e leviana. Sente-se muitíssimo orgulhosa das investidas de Rubião,
instigando-o a reforçar os galanteios. Em paradoxo, demonstra por
vezes um certo pudor hipócrita, resultado de convenções sociais e
interesses vários.

Mas o leitor é surpreendido ao perceber que, no momento em que
a trama se desenlaça – e aí reside a substância que nos interessa –,
simplesmente nada acontece de mais tácito entre os dois personagens:
o previsível crime conjugal em que poderíamos apostar é transfeito na
loucura do protagonista, assim como na indiferença frívola de Sofia.
Massaud Moisés diz, sobre o caso, ser

risível que a duas pessoas dotadas dumas quantas pos-
sibilidades vitais, dinheiro, posição social, culturas etc.,
o adultério se afigurasse um caminho aberto à sua rea-
lização como criaturas que tivessem desígnios maiores.
[...] Diante dum bem que nunca chega, para satisfazer
a homens e mulheres sedentos dum não-sei-quê perdido
não sei onde, à mulher só resta o caminho da falsidade e
ao homem, o da loucura, para solucionar um impasse
inexplicável numa sociedade que permitia e até exaltava o
adultério como sinônimo de gente civilizada. [...] É quase
incrível que ambos não consumam o delito e Rubião fique
louco (1960, 8; grifo do autor).

Bento

Nenhum outro caso de infidelidade é tão famigerado na histó-
ria da literatura brasileira quanto o de Capitu a Bento Santiago.
Muito porque, entre outras coisas, não há ao longo do romance provas
infalíveis de que a personagem dos “olhos de ressaca” tenha realmente
traído o marido. Mas foi necessária a opinião feminina, bons anos
depois da publicação de Dom Casmurro, no livro The Brazilian Othello
of Machado de Assis, da norte-americana Helen Caldwell (1960), para
que todos nos bestificássemos com a dúvida.

O uso da primeira pessoa por Machado está relacionado com
uma técnica maliciosa: a de se emancipar do narrador para introduzir-lhe
uma outra visão de mundo. Esse recurso viabiliza encaixar-lhe qualidades
– sobretudo os preconceitos que pretende denunciar – que, aliadas a uma
feição simpática, sedutora e convincente, possam ganhar o leitor e persua-
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di-lo das opiniões mais duvidosas. O crítico inglês John Gledson já nos
disse, referindo-se a Dom Casmurro, que “Machado foi capaz de iludir o
leitor por ter sido capaz de lisonjear seus preconceitos” (1991, 8).

A intenção de transformar a infidelidade por meio da compo-
sição de uma teia enganosa pode ser identificada logo na maneira
oportuna como o artista modela o narrador: alguém que comunica
um tom simples, que se distancia de alguma forma de grandes sus-
peitas. Lembremos, por sua vez, que Brás Cubas era atraente, mas
tinha um aspecto um tanto excêntrico, falava-nos do emplasto etc.
Não é o caso de Bentinho, que, conquanto seja uma personalidade em
certa medida curiosa, faz com que o leitor se descuide mansamente
onde deveria redobrar a atenção.

Bentinho vive cenas adolescentes com Capitu cuja poesia é ines-
quecível, e aliciante. Vejamos por exemplo sua descrição apaixonada do
momento em que a mãe de Capitu quase os flagra no primeiro beijo:

Ouvimos passos no corredor; era D. Fortunata. Capitu
compôs-se depressa, tão depressa que, quando a mãe
apontou à porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum
laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento, um
riso espontâneo e claro, que ela explicou por estas pa-
lavras alegres: – Mamãe, olhe como este senhor cabe-
leireiro me penteou; pediu-me para acabar o penteado,
e fez isto. Veja que tranças! (Assis: 1900, 93).

Sorrateiramente, Dom Casmurro vai dando indícios tendencio-
sos da possível dissimulação adúltera ainda latente na jovem Capitu.
Outras passagens servem ao mesmo propósito. E em todas elas Ma-
chado nos exibe o apogeu de seu domínio técnico, inclusive para que
a técnica não nos salte aos olhos. Suas frases são sonoras, contidas e
necessárias; as intenções são submersas e perfeitamente realizadas. A
ironia dos romances anteriores, adquirida por meio de artifícios varia-
dos, alcança sua maior homogeneidade.

Analisemos com quanta aptidão, e por quais motivos, o escritor
projeta desde nova a nossa “mulher por todos os lados” (p. 193) com
mais iniciativa, inteligência e frieza que o pequeno Santiago. Não
fossem sua artimanha e sua determinação firmemente constituída, o
plano com José Dias talvez não vingasse, e a promessa de Dona Glória
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teria feito de nosso Bentinho um sacerdote. O caráter moral que
prevalece é capaz de instigar no leitor os preconceitos mais machistas,
além de fazer de Bentinho uma pessoa pura, ingênua o bastante para
ser vítima de um delito. Não pensarão os leitores, com raras exceções,
que a mesma ingenuidade pueril, se verdadeira, possa condicionar um
ciúme imaginoso.

Portanto, há mais que episódios de amor adolescente extraordi-
nariamente poéticos na base desse trabalho, mesmo que por eles já se
entendesse por que é o livro mais popular de Machado de Assis. Há
todo um plano de manipulação psicológica de um locutor carente de
respaldo, de alguém que lhe dê razão e compreenda quão bela e
trágica foi sua experiência com a mulher amada. Barreto Filho, num
importante ensaio, acrescenta que, ainda que fosse comprovada, a
infidelidade excederia “o conflito moral que os romances exploram no
adultério. O livro não tem semelhante vulgaridade. É uma falha mais
radical, uma traição à infância, uma negação da poesia da vida, tanto mais
dura quanto se tem a impressão de que tinha de ser assim” (1955, 98).

O casamento de Bentinho perlonga o idílio adolescente, mas
também os usuais ciúmes. O afogamento de seu amigo Escobar altera
sensivelmente a esposa, semeando suspeitas. Logo, a similitude curio-
sa do filho com o amigo morto transforma e arrebata de vez o des-
confiado Bentinho, e uma separação traumática acaba por desmen-
tir as juras juvenis.

Por isso, no intento de rememorar o passado em sua velhice
solitária, o narrador transcreve suas reminiscências e reproduz, no
Engenho Novo, a casa onde morava na Rua de Matacavalos. Nessa
operação, Machado reflete a circunstância de vida cujo gozo possível
se realiza exclusivamente na contemplação da memória, como previa
o horizonte schopenhaueriano, como bem lembrou Merquior. E a
memória se configura sob o acabamento forçoso da subjetividade e da
fantasia. Merquior ainda nos sensibiliza ao dizer que “Dom Casmurro
reafirma a infidelidade básica da vida a todo o projeto de felicidade
humana” (1997, 181-2).

Considerações finais

Machado de Assis enxergou que o artifício da infidelidade,
quando trabalhado de forma desatenciosa, pode representar um pro-
blema à virtude do romance. Por conseguinte, transformou o que
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poderia ser clichê em poderoso recurso inventivo. Para tanto, partiu
da premissa de que a ação, seja qual for, não deve constituir-se como
a substância central, um fim em si mesmo. Ou seja, há de se encon-
trar um propósito maior correndo por entre as linhas da estória para
que a forma conquiste seu merecido relevo.

Nem mesmo uma obra da importância de O primo Basílio
deixou de se render ao impulso de uma peripécia curiosa e devoluta,
baseada no adultério. Com seu olhar criterioso, Machado mostrou o
quanto os personagens podem perder em contingente moral e, de
imediato, em atrativos mais densos. Baseado na compreensão desses
fatores, cuidou, em seus principais romances, de remodelar a infide-
lidade e suas implicações.

Em Memórias póstumas de Brás Cubas ela é manifestada de
forma ordinária; em Quincas Borba, inesperadamente, ela não se con-
cretiza; e em Dom Casmurro nem mesmo se sabe a sua existência. Em
todos esses trabalhos as manifestações e imbricações morais são astu-
tamente produzidas, denunciadas e trançadas, revelando um comple-
xo painel de categorias humanas. Assim se explica que nosso escritor
continue inspirando nosso labor criativo.
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