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RESUMO 

 

Esta dissertação propõe-se a analisar e reavaliar o contributo do escritor inglês 

William Shakespeare (1564-1616) para o universo ficcional de um dos mais relevantes 

autores da literatura brasileira, Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1909). Mais 

conhecido pelo realismo da sua obra literária, Machado de Assis foi também leitor activo e 

entusiástico de Shakespeare ao longo da sua vida. Neste sentido, começamos por abordar a 

questão da recepção de Shakespeare no Brasil oitocentista, bem como das primeiras 

representações das suas peças e das primeiras traduções, a fim de respondermos a questões, 

tais como: o modo como Machado chega a Shakespeare; o seu notável interesse pelo autor 

inglês; e quando a influência Shakespeariana começa a ser pertinente na sua obra. Dado que a 

escrita de Machado dialoga com a de Shakespeare através das mais diversas formas 

intertextuais (citações, alusões, adaptações, pastiches, apropriações, paródias, deslocamentos 

temáticos e fusões de natureza híbrida), procurámos fazer uma análise sistemática de alguns 

textos machadianos, à luz do exemplo particular de Hamlet. Este trabalho procura também 

demonstrar que a possibilidade de interpretação de novos diálogos intertextuais entre 

Shakespeare e Machado está longe de ser um tema encerrado. Deste modo, damos ênfase, 

sobretudo, a aspectos menos explorados pela crítica nomeadamente, a relação estabelecida 

com Hamlet na construção de um idioma ficcional próprio como o demonstram as análises 

feitas a crónica-conto “A Cena do cemitério” (1894) e do romance Helena (1876) onde 

evidenciamos na personagem homónima, traços ofelianos. Os resultados apresentados 

pretendem, por último, ser um contributo intertextual e comparatista para o estudo do diálogo 

produtivo existente ente a obra de Machado de Assis e William Shakespeare.  
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation is a study and reassessment of the contribution of the English writer William 

Shakespeare (1564-1616) to the fictional universe of one of the most important Brazilian’s 

authors, Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1909).  Well known for the realism of his 

major literary works, Machado de Assis was an active and enthusiastic Shakespeare’s reader 

throughout his life. In order to understand this literary relationship, we started by approaching 

the Brazilian reception of William Shakespeare in the first half of the nineteenth namely the 

first performances of his plays and the translations of his writings, in order to answer central 

questions to our enquiry, such as: how did Machado arrived at Shakespeare; why did last so 

long his remarkable interest about the English writer; and finally when did the Shakespearean 

influence begin to be relevant to the Brazilian master. The dialogue between Machado’s and 

Shakespeare’s works is visible by means of quotations, allusions, adaptations, pastiches, and 

appropriations. Within this vast set of text we sought mainly to analyse and interpret the early 

presence in Machado’s writings of the tragedy Hamlet and its universe. This study also aimed 

at showing that the inter-textual dialogue between Shakespeare and Machado is far from 

being an exhausted issue. As a matter of fact, we emphasized in this study, aspects less 

explored by scholars, namely the literary role of aspects of Hamlet in the building up of a 

proper Brazilian fictional idiom, namely in Machado’s novel Helena (1876) and in his 

chronicle-short-story “A Cena do Cemitério” (1894). Lastly, our study aims at offering a 

small contribution in order to further the understanding of the complex inter-textual dialogue 

between Machado de Assis and William Shakespeare. 

 

 

 

 

 

Key words: Hamlet; Inter-Arts Studies; Comparative Literature; Brazilian Literature; 

Influence. 

 

   

 

 

 



 

  

 

SIGLAS 

 

 

 

 

Adoptamos neste estudo a edição da Obra Completa de Machado de Assis da editora 

Jackson (Rio de Janeiro, 1955) em 31 volumes. As referências a esta obra são dadas através 

da sigla OC seguida da indicação do volume (vl.) e da página. Foram ainda consultadas a 

Obra Completa (1959) em 3 volumes da editora Aguilar; a Coleção Digital de Machado de 

Assis (2008); e algumas publicações parciais, como por exemplo os textos publicados por 

Raimundo Magalhães Júnior, Massaud Moisés e João Roberto Faria.
1
 Ao citar Machado de 

Assis, apesar de algumas actualizações, mantive a ortografia brasileira por razões de 

fidelidade às edições recorridas. O mesmo se aplica ás citações de estudos e ensaios 

publicados no Brasil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Embora com o título de Obras Completas, não se encontram nestas edições (José Aguilar e W. M. Jackson) a 

totalidade dos escritos de Machado de Assis.  
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INTRODUÇÃO  

 

Há, de facto, homens-oceanos 

Victor Hugo 

 

 

A escolha de William Shakespeare (1564-1616) e de Machado de Assis (1839-1908) 

como campo de investigação, não é tão arbitrária quanto possa parecer à primeira vista. 

Aquele que é o “centro” do Cânone Ocidental e aquele que é a expressão mais alta do génio 

literário brasileiro foram aqui escolhidos tanto pela excelência, como pela representatividade 

que o primeiro tem para o segundo. Diante da responsabilidade de escrever sobre dois autores 

que possuem uma vastíssima bibliografia, esta dissertação aponta para a conveniência de 

revisitar, reafirmar e reavaliar, o impacto que Shakespeare teve na formação e na obra de 

Machado. Com efeito, mais de um século de estudos sobre a influência que o Bardo exerceu 

sobre o Bruxo do Cosme Velho ainda não foi suficiente para encerrar o assunto.
 2

 Assim, esta 

dissertação tem como objectivo principal analisar exaustivamente aspectos da 

intertextualidade de Machado de Assis com William Shakespeare, enfatizando, sobretudo, 

aspectos menos explorados pela crítica, nomeadamente, a relação estabelecida com Hamlet, 

na construção de um idioma ficcional próprio.  

Filho de um pintor mulato e de uma humilde açoriana, o jovem Joaquim Maria ficou 

órfão de mãe muito cedo sendo criado pela madrasta. Aos seis anos perde a única irmã e aos 

vinte e quatro dá-se a morte do pai. Às marcas psicológicas que estas fatalidades podem 

causar em qualquer indivíduo, acrescentam-se outras mazelas como a timidez, a gaguez e a 

epilepsia as quais contribuíram para a fragilidade da sua saúde. Semelhantemente a 

Shakespeare, as suas lições maiores foram obtidas como autodidacta, numa época onde ainda 

não havia universidades no Estado do Rio de Janeiro, contando apenas, com a sua assiduidade 

nas melhores bibliotecas da cidade, nomeadamente, a Biblioteca Nacional e o Real Gabinete 

Português de Leitura. Apesar de ser considerado um dos maiores romancistas brasileiros, o 

prestígio intelectual que Machado de Assis conquistou, ainda jovem, não se deve aos seus 

textos de ficção. Aos dezassete anos aventurava-se na exposição das suas prematuras ideias 

                                                 
2
 Alcunha atribuída a Machado de Assis que propagou no meio literário através do escritor Carlos Drumond de 

Andrade (1902-1987) ao publicar o poema “A um bruxo com amor” (1959). O poeta tomou como ponto de 

partida a casa de Machado que situava na Rua do Cosme Velho para vaguear pela sua obra manifestando sua 

admiração profunda e respeitosa ao “bruxo”. Desde então, este adjectivo tem sido empregue por praticamente 

todos os estudiosos da obra machadiana. 
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sobre poesia e teatro num dos seus primeiros ensaios, “Ideias Vagas: A Comédia Moderna”, 

publicado em 31 de Julho de 1859 no jornal A Marmota Fluminense, do seu amigo e editor 

Francisco de Paula Brito (1809-1891).  

Ainda na juventude, colaborou em pequenos periódicos e com aproximadamente vinte 

anos, Machado já se destacava no meio literário e cultural do seu tempo, com intervenções 

dotadas de coragem e pertinência nos textos que publicava em vários jornais do Rio de 

Janeiro (Faria, 2008: 22). Machado já tinha trinta e um anos de idade quando iniciou a 

publicação de contos e romances, nomeadamente, os Contos Fluminenses em 1870 e o seu 

primeiro romance Ressurreição, em 1872. Esta actividade literária só foi interrompida no ano 

da sua morte, em 1908. Mas, antes de dedicar-se intensamente à actividade romanesca que o 

consagrou, Machado foi conhecido nas funções de cronista, crítico teatral e literário, 

comediógrafo, poeta, ficcionista e tradutor, tendo mesmo exercido a função de censor do 

Conservatório Dramático. A convivência do jovem Machado de Assis com amigos jornalistas 

e outros intelectuais nas reuniões da Sociedade Petalógica teve um papel decisivo para o 

amadurecimento precoce do seu sentido crítico (Faria, 2008: 30-31).
 3

 Como mestre de si 

mesmo, apurou o seu gosto e estilo de tal modo que, aos quarenta e dois anos de idade, ao 

publicar As Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), apresentava um estilo sem vestígios 

aparentes de auto-didactismo, nenhuma auto-comiseração pelas dificuldades provenientes da 

sua juventude e, muito menos, as “exaltações” de um negro humilhado por uma sociedade 

branca dominante.  

Harold Bloom, um dos grandes impulsionadores contemporâneos do conceito de 

“Cânone Ocidental” afirmou, em The Western Canon (1994), que nada explica Shakespeare e 

que nada o pode explicar completamente (1996: 14). O mesmo acontece com Machado de 

Assis, pois nenhum grande escritor pode ser explicado totalmente. A escrita de Machado 

dialoga com a de Shakespeare através das mais diversas formas intertextuais; tais como 

citações, alusões, adaptações, pastiches, apropriações, paródias, deslocamentos e fusões de 

natureza híbrida. À relação Shakespeare/Machado pode-se assim aplicar produtivamente o 

conceito de intertextualidade que se tornou popular a partir dos anos 60 através da estudiosa 

                                                 
3
 Esta sociedade literária e artística foi criada por Francisco de Paula Brito, um mulato de origem humilde. 

Assim como Machado, aprendera o ofício de tipógrafo na Imprensa Nacional e a partir de 1831 estabeleceu-se 

como editor por conta própria. Paula Brito reunia os jovens escritores, de quem publicava os primeiros ensaios, 

para falar, principalmente, de literatura, de espectáculos teatrais e ler versos (Faria, 2008: 84-85). Por muitas 

vezes, Machado escreveu a importância deste editor e amigo bem como a importância da sociedade “Petalógica”, 

como se lê nas crónicas de 24 de Dezembro de 1861 (Diário de Notícias), 1 de Janeiro de 1863 (Futuro), 11 de 

Setembro de 1864 (Futuro) ou a 3 de Janeiro de 1865 (Diário de Notícias). Cabe ainda salientar que esta 

sociedade fundada por Paula Brito lembra vagamente a Academia Brasileira de Letras que seria fundada muito 

mais tarde, em 1897 cujo objectivo será o cultivo da língua e da literatura nacional. 
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francesa Julia Kristeva. Com efeito, grande parte do texto machadiano poderia ser definido 

como: “um cruzamento de textos, onde se lê, pelo menos outro texto” e muitas vezes 

construído como “um mosaico de citações” ou como “transformação de um outro texto” 

(Kristeva, 1969: 145-46).  

Ao definir o mesmo termo, Meyer Howard Abrams faz a seguinte afirmação: 

 

[Intertextuality] is used to signify the multiple ways in with any one literary text is 

made up of other text, by means of its open or covert citations and allusion, its 

repetitions and transformations of the formal and substantive features of early texts, 

or simply its unavoidable participation in the common stock of linguistic and 

literary conventions and procedures that are “always already” in place and 

constitute the discourses into which we are born. (Abrams, 1993: 285) 

 

 Neste processo intertextual o escritor assimila o texto fonte, recria-o e insere-o num 

determinado tempo e espaço desejado. É, por exemplo o caso de Dom Casmurro (1899), obra 

em que Machado cria um Otelo brasileiro, ou seja, transforma o Otelo shakespeariano num 

típico burguês carioca de finais do século XIX. Ainda a propósito de Dom casmurro e do 

Otelo brasileiro poderíamos falar de uma adaptação que, nas suas várias dimensões, pode ser 

definida como um produto de transcodificação e como um processo criativo de 

reinterpretação intertextual. Segundo Linda Hutcheon: “adaptation is a form of intertextuality: 

we experience adaptations (as adaptations) as palimpsests through our memory of other works 

that resonate through repetition with variation” (2006: 8). Grande parte da obra de Machado é, 

como se verá, um palimpsesto onde a nossa “memória” reconhece as mais variadas formas de 

“repetição com variação” de temas shakespearianos.  

Outra dimensão muito relevante que marca as formas de intertextualidade de Machado 

com Shakespeare – ou como diria Linda Hutcheon de “repetição com variação” – reside na 

paródia: “Parody, then, in its ironic ‘trans-contextualization’ and inversion, is repetition with 

difference” (Hutcheon, 1985: 32). Neste sentido, o escritor brasileiro é também conhecido 

como um mestre no uso da paródia, tendo irónica e sintomaticamente elegido para este fim, 

Shakespeare e, em particular, a sua tragédia Hamlet. Para além de estar associado ao conceito 

de “carnavalização” de Mikhael Bakthin, isto é, do “mundo às avessas”, a paródia, como 

salienta Hutcheon, assinala a diferença entre dois textos e pode valer-se da ironia como o seu 

mecanismo retórico preferido, onde o alvo nem sempre é o texto parodiado (1985: 32). 

Machado ilustra este fenómeno através do conto “A Chave” (1880), onde a paródia 
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Shakespeariana, não tem por alvo Hamlet, mas típicos costumes cariocas.
4 

Hutcheon ainda 

afirma que: “parody is a sophisticated genre in the demands it makes on its practitioners and 

its interpreters” (1985: 33). Assim, a comicidade da paródia é sofisticada e não provém do 

humor em particular, mas do grau de empenho (isto, é de conhecimento literário e cultural) do 

leitor na dialéctica intertextual entre cumplicidade e distanciação do texto parodiado. Neste 

caso, se o leitor não reparar ou não conseguir identificar uma alusão ou citação intencionais, 

de certo modo, limita-se apenas a “naturalizar” contextos alheios no texto onde o processo 

paródico ocorre (Hutcheon, 1985: 32).  

Por outro lado, a problemática da intertextualidade não é separável de uma 

metodologia comparatista. Como lembra Helena Buescu: “a metodologia comparativa não é 

aquela que só recorre pontualmente ao confronto entre dois fenómenos literários mas, 

sobretudo, pensa o literário através do procedimento comparativo, ou seja, considera tal 

procedimento como fundador de uma área de reflexão” (2001: 5). Neste sentido, procuramos 

utilizar um método que é simultaneamente intertextual e comparativo, onde os textos de 

Shakespeare e Machado se cruzam produtivamente.  

O corpus é constituído, na sua maioria, por um conjunto variado de textos, de 

diferentes géneros (da prosa ao verso, da crónica ao conto e do conto ao romance), onde 

sobressaem os contos “Cinco Mulheres” (1865) e “A Chave” (1880), o romance Helena 

(1876) e a crónica-conto “A Cena do Cemitério” (1894). Quanto a Shakespeare, o corpus é 

essencialmente constituído por textos presentes ao longo da vasta obra de Machado. Entre 

eles: A Midsummer Night’s Dream , All’s Well that Ends Well, Coriolanus, Hamlet, King 

Henry IV, King Lear, Macbeth, Measure for Measure, Othello, Richard III , Romeo and 

Juliet, The Merchant of Venice, The Tempest, The Merry Wives of Windsor, Twelfth Night e 

The Winter’s Tale. É de referir que dentro deste conjunto de textos onde a lírica de 

Shakespeare esta aparentemente ausente, é Hamlet quem recebe maior ênfase, dado que este 

texto acompanhou Machado de Assis desde sempre, na sua longa carreira literária. Contudo, 

não nos limitamos a uma estrita intertextualidade Shakespeare/Machado dado que esta relação 

não é apenas literária, pois tais origens confundem-se com as do aparecimento do teatro no 

Brasil pós-colonial.  

Assim, no primeiro capítulo apresentamos elementos de ordem histórica, cultural e 

biográfica que considerámos imprescindíveis para compreender a formação literária deste 

autor. De facto, estas questões, que se relacionam estreitamente com o início da presença de 

                                                 
4
 Sobre o conto “A Chave”, ver p. 64. 
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Shakespeare no Brasil oitocentista, têm com o objectivo principal enquadrar os primeiros 

impactos do Bardo em Machado de Assis. Nesse breve “regresso” à primeira metade de 

oitocentos também apresentamos algumas influências, consideradas relevantes, de 

Shakespeare na literatura e cultura brasileiras pós-coloniais e que podem ter influenciado de 

algum modo, o então jovem escritor brasileiro. Apresentamos e interpretamos, ainda neste 

capítulo, exemplos concretos do impacto que estes primeiros contactos com Shakespeare, 

feitos através do palco, tiveram na capital cultural do Brasil oitocentista: o Rio de Janeiro.  

O segundo capítulo é constituído por um estudo dedicado à génese da influência 

literária de Shakespeare em Machado. Isto é, depois de estudado o início da presença de 

Shakespeare na cena dramática da jovem nação brasileira, interpreta-se o modo como 

Machado de Assis chegou a Shakespeare através da leitura. Debatida a influência da cultura 

francesa no Brasil oitocentista e o modo pelo qual a literatura inglesa surge neste contexto 

afrancesado, é possível perceber melhor o lugar de Shakespeare no universo literário 

machadiano. Com uma visão universalista derivada de Shakespeare (entre outros), e 

utilizando-a criativamente como peça fundamental no processo de formação da jovem 

literatura brasileira, Machado acabou por ser ele próprio alvo de duras críticas. De facto, 

Machado nunca se restringiu a uma temática estritamente regionalista, tendência dominante 

entre os primeiros escritores brasileiros de relevo. A sua escrita, enraizada na região do Rio de 

Janeiro, nunca perdeu a dimensão universalista tributária de uma cultura transatlântica. Daí 

que neste estudo também seja abordado o impacto que os estrangeirismos literários e culturais 

do meio social e da época tiveram em Machado e o modo como ele reagiu a essa situação 

complexa. 

O terceiro capítulo examina, num primeiro momento, o facto de Machado de Assis 

não ser apenas um discípulo distante e inesperado de Shakespeare, pois o Bardo é tanto uma 

figura central e exemplo maior de inspiração, como é o seu objecto maior (os textos) de 

paródia. Esta última circunstância é ilustrada exemplarmente através das formas de 

apropriação de Hamlet. De facto, as alusões e referências a este drama shakespeariano são 

inúmeras por toda a obra de Machado, sobretudo antes dos seus grandes romances realistas. O 

impacto deste texto dramático no pensamento machadiano é de tal modo grande que o escritor 

brasileiro adequa às suas próprias predisposições criativas momentos conhecidos de Hamlet, 

como exemplificamos na abordagem da crónica-conto “A Cena do Cemitério”. Num segundo 

momento, estudamos sobretudo as recriações e alusões feitas a Ofélia, onde se torna relevante 

alguns aspectos do romance machadiano, Helena e da sua protagonista homónima. Esta 

personagem é alvo de uma metamorfose psicológica altamente sugestiva de um palimpsesto 
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ocultador de fortes marcas ofelianas. Se Machado criou um Otelo brasileiro, como afirmou 

Helen Caldwell (2002), porque não haveria de tropicalizar ou estilizar Ofélia em algumas das 

suas personagens femininas? Procurámos, contudo, sempre ter em atenção os perigos da 

sobreleitura tendo em conta que, nesse processo de sondagem nesta “área de reflexão”, é 

grande a possibilidade de se cair em excessos interpretativos. Deste modo, este último 

capítulo apresenta uma análise, tão exaustiva quanto possível, de exemplos e pressupostos 

teóricos que sustentam as nossas afirmações e que poderão permitir novas sondagens deste 

amplo campo intertextual/comparatista marcado pela complementaridade, reacção e pelo 

constante retorno, mesmo se involuntário, de Machado a Shakespeare.  

Este estudo conta ainda com uma cronologia de Machado de Assis elaborada 

especificamente para o acompanhamento desta leitura. É de referir, por fim, que mais de um 

século após ter conduzido a literatura brasileira à sua emancipação, Machado de Assis é hoje 

reconhecido como um dos grandes mestres da literatura universal. Tendo em consideração os 

aspectos até aqui mencionados e, em virtude do que se abordada neste trabalho, é-nos 

oportuna a afirmação de Victor Hugo (1802-1885) feita em 1864, no seu célebre estudo 

dedicado a William Shakespeare: “há, de facto, homens-oceanos” (2012: 19). Mas a esta lista 

de génios identificados por Victor Hugo, ou a essa porção de “sal áspero que tudo deixaria 

apodrecer se não existisse” (2012: 19), acrescentaríamos o também “oceânico” Machado de 

Assis.  
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CRONOLOGIA DE MACHADO DE ASSIS 

 

1839 – 21 De Junho – Nascimento de Joaquim Maria Machado de Assis, filho da 

portuguesa Maria Leopoldina Machado de Assis e do mulato Francisco José Machado de 

Assis no morro do Livramento na cidade do Rio de Janeiro.  

1843 – Criação do Conservatório Dramático Brasileiro. 

1845 – Morre sua única irmã aos quatro anos de idade de sarampo. 

1849 – Sua mãe morre de tuberculose. 

1854 – Seu pai casa-se pela segunda vez com a mulata Maria Inês. Neste ano, o jovem 

Machadinho se torna assíduo a livraria Paulo Brito, cujo proprietário lhe serve de amigo e 

conselheiro. Ainda neste mesmo ano Machado começou a escrever. 

1855 – Machado publica o seu primeiro poema Ela na revista Marmota Fluminense. 

1856 – Machado de Assis entra para a Imprensa Nacional como aprendiz de tipógrafo.  

1858 – Passa a colaborar com vários jornais e revistas cariocas, actividade que exerce, 

praticamente, sem interrupções, por toda a sua vida.  

1859 – Inicio da sua actividade como crítico teatral na revista O Espelho. 

            1860 – Machado como apenas 21 anos inicia seu trabalho como redactor do primeiro 

jornal diário do país, Diário de Notícias do Rio de Janeiro. 

1861 – Publicação da sua primeira tradução: Ensaio De L’Amour des Femmes pour les 

Sots (1855) (Queda que as Mulheres têm para os Tolos) do escritor belga Victor Hénaux.   

1862 – Início de sua actividade de censor no Conservatório Dramático Brasileiro. 

1863 – Publicação do Teatro de Machado de Assis composto por duas comédias; “O 

Protocolo” e “O Caminho da Porta”. 

           1864 – Morre seu pai. Publica seu primeiro livro de poesia: Crisálidas. 

           1867 – Torna-se auxiliar do director geral do Diário de Notícias. Machado é agraciado 

com o grau de cavaleiro da Ordem das Rosas, por serviços prestados às Letras Brasileiras. 

1869 – Casa-se com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novais. Morre o poeta e 

amigo português Faustino Xavier Novais (irmão de Carolina).  

1870 – 29 De Junho – Eça de Queiroz, então cônsul de Portugal em Inglaterra, escreve 

a Machado de Assis a propósito da sua crítica ao O Primo Basílio (1878), na revista O 

Cruzeiro. São publicadas as obras Falenas (poesia) e Contos Fluminenses. 

1871 – Chega ao Rio de Janeiro o importante actor italiano Ernesto Rossi (1827-

1896), intérprete do teatro shakespeariano.  

1872 – Ano da publicação de Ressurreição, o primeiro romance de Machado de Assis. 
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1873 – Publicação de Histórias da Meia-noite (contos). Machado é nomeado primeiro-

oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 

1874 – Publicação do romance A Mão e a Luva que traz uma epígrafe inspirada em As 

You Like It. 

1875 – Publicação do seu livro de poemas Americanas. 

1876 – Publicação do romance Helena.  

1878 – Publicação do romance Iaiá Garcia. 

1881 – Publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. É nomeado 

Oficial de gabinete do Ministério da Agricultura. 

1882 – Publicação do livro de contos Papéis Avulsos. 

1884 – Publicação do livro de contos Histórias Sem Data. 

1886 – Machado adopta o polémico pseudónimo shakespeariano Malvolio, na secção 

“Gazeta de Holanda”, do periódico Gazeta de Noticias. 

1888 – 13 De Maio – Abolição definitiva da escravatura. É condecorado como Oficial 

da Ordem da Rosa, por decreto do Imperador D. Pedro II.  

1889 – 15 De Novembro – Proclamação da República. 17 De Novembro, embarque da 

família imperial para o exílio na Europa. Machado é nomeado director da Directoria do 

Comércio.  

1891 – Publicação do romance Quincas Borba. 

1892 – Desempenha o cargo de Director Geral da Aviação. 

1896 – Publicação do livro de contos Várias Histórias. Fundação da Academia 

Brasileira de Letras, por iniciativa de, entre outros, Machado de Assis. 

1897 – Eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.  

1899 – Publicação de Dom Casmurro e do livro de contos Páginas Recolhidas. 

1901 – Publicação de Poesias Completas. 

1904 – Publicação do romance Esaú e Jacó. É eleito membro correspondente da Real 

Academia de Ciências de Lisboa. Carolina, sua esposa, morre aos 70 anos de idade.  

1906 – Publicação do livro de contos Relíquias da Casa Velha. 

1908 – Publicação do romance Memorial de Aires. Afasta-se do Ministério da Viação 

para tratamento de saúde. A 27 de Setembro, morre Machado de Assis aos 69 anos de idade. 
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1.1. Principais Traduções e Adaptações  

 

A divulgação de William Shakespeare fora de Inglaterra iniciou-se de forma lenta e, 

no continente sul-americano, não foi diferente. No caso do Brasil, devido ao reduzido número 

de falantes da língua inglesa, na primeira metade do século XIX, o acesso à obra de 

Shakespeare, no original era relativamente limitado. Deste modo, a leitura de Shakespeare foi 

feita em geral através de traduções portuguesas, espanholas e, sobretudo, francesas (Gomes, 

1961b: 27). Sabemos que Machado de Assis, por exemplo, possuía uma versão das obras 

completas de Shakespeare de Émile Montégut, publicada em 1867 pela editora francesa 

Garnier, com sede na cidade do Rio de Janeiro desde 1844.  

O número de traduções em língua portuguesa que poderiam ser consultadas em 

Portugal e no Brasil era bastante escasso. No caso português, Jorge Bastos da Silva afirma 

que o mundo literário lusitano tardou a entregar-se à tarefa de traduzir Shakespeare (2005: 

12). O legado shakespeariano chegou, assim, ao oitocentismo português fortemente 

condicionado pelo papel de intermediários como Jean François Ducis (1733-1816), com as 

suas adaptações para teatro e, mais tarde, pelo compositor operático Giuseppe Verdi (1813-

1901). Ducis adaptou para o teatro Hamlet (1769), Romeo and Juliet (1772), Macbeth (1783) 

e Othello (1792). Dentre as composições de Verdi que mais marcaram a cultura portuguesa e 

europeia oitocentista destacamos: Macbeth (1847), Othello (1887) e Falstaff (1893). Note-se 

que o interesse por Shakespeare acompanhou toda a carreira de Verdi, tal como também se vê 

em Machado de Assis. Segundo a historiadora Celuta Moreira, apenas Macbeth de Verdi foi 

vista nos palcos brasileiros de oitocentos, constando uma apresentação em 1852 e outra em 

1860 (1961a: 267-8). As apresentações operáticas (Otelo, Romeu e Julieta) encenadas nos 

brasileiros daquela época devem-se, maioritariamente, ao compositor italiano Gioachino 

Antonio Rossini (1792-1868). 

Eugénio Gomes enumera algumas das traduções feitas em Portugal nas últimas 

décadas do século XIX. Entre elas existem várias de Hamlet: em 1874 pelo José Feliciano 

Castilho; em 1877 pelo rei D. Luís; em 1879 por Bulhão Pato; em 1887 por José António de 

Freitas, um brasileiro que na altura vivia em Portugal; em 1889 por João Félix Pereira. Dentre 

as traduções de outras peças, podemos citar: A Midsummer Night’s Dream, traduzida em 1874 

pelo Visconde de Castilho; Othello, em 1882 por D. Luís; The Merchant of Venice, em 1879, 

também por D. Luís, seguida por outra tradução da mesma peça por Bulhão Pato em 1881. 

Finalmente, Richard III foi ainda traduzido por D. Luís em 1880 (Gomes, 1961b: 28). 
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A propósito do trabalho do José António de Freitas, que nasceu no Brasil, verifica-se 

algum desentendimento na apreciação deste tradutor de Shakespeare entre e os críticos 

brasileiros, nomeadamente Eugénio Gomes.
5
 No que se refere as primeiras tradições de peças 

de Shakespeare para o português do Brasil, Gomes afirma: 

 

Quanto a traduções dignas deste nome, quem abriu por assim dizer o caminho, no 

Brasil, foi o escritor e poeta Tristão da Cunha, com a Tragédia de Hamleto, 

Príncipe da Dinamarca, editado por Schimidt em 1933. Uma tradução erudita, cuja 

linguagem modelada pelo português antigo, procura corresponder em densidade 

vocabular à do texto elisabetano. (Gomes, 1961b: 30) 

 

Assim, o estudioso não reconhece a tradução de Freitas como brasileira ou mesmo não a 

reconhece de todo. Ao utilizar a expressão “tradução digna deste nome”, a interpretação de 

Gomes não se limita a aspectos culturais e linguísticos do tradutor, mas baseia-se, também, na 

qualidade da tradução que, provavelmente, era muito limitada em José António de Freitas.  

Cabe ressaltar que mesmo não havendo tradução brasileira das obras de Shakespeare 

durante o século XIX, eram frequentes as traduções de fragmentos dos seus textos nesta 

época. Havia uma certa preferência, ao gosto romântico pelo famoso solilóquio de Hamlet, 

“To be or not to be” (Acto III, cena 1, v. 56) que recebeu traduções muito variadas e foi 

explorado até a banalização. Em 1876 Machado publicou no Jornal das Famílias um conto 

também intitulado “To be or not to be”. Mas ao contrário do que sugere o título, o conto nada 

tem a ver com a tragédia de Hamlet, pois Machado apenas faz uso do drama para construir 

sua comédia. 
6
 A primeira tradução, na íntegra, feita por Machado de Assis deste solilóquio 

deu origem a um poema homónimo que foi publicado pela primeira vez em 1901 na 

colectânea Ocidentais. 

Muito antes da tradução de Machado deste solilóquio, diversos caricaturistas, 

frequentemente empregaram-no para fixar situações indecisas ou dubitativas em que se 

encontravam, muitas vezes personalidades do mundo político. Em algumas caricaturas, a cena 

deste monólogo e a do cemitério aparecem mescladas, com personagens a balbuciar o “ser ou 

não ser” com uma caveira na mão (Gomes, 1961b: 35). O historiador Herman Lima, na sua 

História da Caricatura no Brasil (1963), afirmou que nenhuma obra literária obteve maior 

repercussão, entre os caricaturistas do Brasil nos séculos XIX e XX, como a de Shakespeare. 

Relativamente a Hamlet, o historiador faz a seguinte afirmação: “De todos os seus dramas 

                                                 
5
 Por exemplo, Gomes suspeita que as traduções de Freitas foram feitas a partir de versões francesas, como as de 

Ducis. 
6
 Retomamos este conto na p. 51. 
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nenhum serviu de motivo à charges mais numerosas do que Hamlet, especialmente o acto III, 

cena 1 e o acto V, cena 1” (Lima, 1963: 658). Herman está a referir-se a cena do monólogo 

“To be or not to be, – That is the question” e a cena do enterro de Ofélia. Apesar do sucesso 

incontornável das representações de Othello no Brasil de oitocentos, os caricaturistas 

encontraram, sobretudo, em Hamlet os “ingredientes” propícios para expressar as suas críticas 

político-sociais ao longo do século XIX, em particular através da recriação cómica do famoso 

solilóquio “to be or not to be” – que pode ser considerado, entre outras leituras possíveis, uma 

expressão poética máxima da busca da verdade. Assim, este solilóquio foi muitas vezes 

utilizado para satirizar as certezas, afirmando de forma irónica e exagerada que as dúvidas 

podem ser a solução.  

Neste recuo às primeiras décadas do século XIX, nota-se uma série de modalidades de 

relacionamento intertextual com Shakespeare a suscitar uma maior atenção crítica. Trata-se 

das primeiras influências Shakespearianas na literatura brasileira pós-colonial. É possível 

verificar este fenómeno nas obras de autores, tanto anteriores como contemporâneos de 

Machado de Assis. Dentre tais escritores, destaca-se: Gonçalves Dias (1823-1864); Álvares 

de Azevedo (1831-1852); Luís Delfino (1834-1910); Rui Barbosa (1849-1923); Cruz e Sousa 

(1861-1898); Coelho Neto (1864-1934); e Olavo Bilac (1865-1918). Shakespeare aparece, por 

exemplo, disseminado pelos poemas de Azevedo, como se pode confirmar em “ O Poema de 

Frade” que evoca o solilóquio “To be or not to be”, “ A Harmonia” que alude a Ofélia ou “À 

la Malibran” que alude a Desdemona. O poeta parnasiano Luís Delfino, para além de dar 

títulos em inglês aos seus sonetos – tais como: “To Wish”, “Farewell”, “Only” ou “For a 

Time” etc – inspirou-se para muitos deles em peças de Shakespeare, como é o caso de “A 

Mulher” que alude a Othello, “O Conselho de Hamleto” que alude a Ofélia ou “Fantasia sobre 

Alguma Cousa” que alude a The Comedy of Erros. De Rui Barbosa, podemos citar as suas 

“Cartas de Inglaterra” que revelam fortes influências do bardo. De Cruz e Souza, uma das 

figuras mais importantes do simbolismo brasileiro, podemos citar “Emparedado”, texto em 

prosa que integra o livro Evocações, e tal como o poema “Pressago” ambos recriam o ciúme 

de Otelo. Relativamente a Coelho Neto, destacamos o seu livro de contos Álbum de Caliban 

e, do parnasiano Olavo Bilac, o poema “Romeu e Julieta”.  

Merece, também, destaque o romance histórico Leonor de Mendonça (1846) do
 

escritor maranhense, Gonçalves Dias.
 7

  Na introdução deste texto dramático que é um dos 

mais importantes do romantismo brasileiro, é com Othello que Gonçalves Dias argumenta e 

                                                 
7
 A acção do drama é baseada na morte da espanhola Dona Leonor de Mendonça e do seu suposto amante, pelo 

seu marido D. Jaime (1479-1532), o quarto duque de Bragança.  
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procura esclarecer a natureza do ciúme do fidalgo D. Jaime de Bragança. E, por certo, é de 

uma leitura romântica de Shakespeare que derivam a extrema crueldade do desenlace em que 

o próprio Duque, “novo” Otelo enfurecido, se dispõe a executar sua vingança. Mas o autor 

não se limitou em estabelecer um paralelo entre Otelo e o seu protagonista D. Jaime. 

Gonçalves Dias, ainda neste texto, chamou a atenção do leitor para a sublimidade do bardo: 

“Shakespeare ainda não foi excedido em arrojo e sublimidade por nenhum outro dos 

excelentes dramaturgos” (Gonçalves Dias, 1972: 6).  

Ainda na introdução a Leonor de Mendonça, Gonçalves Dias escreve sobre a sua 

decisão de imitar Shakespeare: “Nós por que o não havemos de imitar?” (1972: 6). Esta 

interrogação pertinente de Gonçalves Dias leva-nos a citar Victor Hugo que mais tarde, em 

1864, no monumental estudo que dedica a Shakespeare, oportunamente, responde a esta 

questão ao afirmar: 

 

 Shakespeare é a glória de Inglaterra que, em política, tem Cromwell; em Filosofia, 

Bacon; em Ciências, Newton. Três altos génios mas Cromwell está manchado de 

crueldade e Bacon de indignidade. Quando a Newton, o seu edifício oscila neste 

momento. Shakespeare é puro, o que não sucede a Cromwell e a Bacon, é 

inabalável o que não sucede a Newton. Além disso está mais alto como génio. 

Acima de Newton esta Copérnico e Galileu; Acima de Bacon há Descartes e Kant; 

acima de Cromwell há Danton e Bonaparte; acima de Shakespeare não há 

ninguém. Shakespeare tem iguais mas não tem superior (1968: 317).
8
 

 

Apesar de discutível, o Shakespeare de Victor Hugo ainda se repercute em final do século XX 

em teóricos como Harold Bloom quando escreve “Shakespeare is “the largest writer we ever 

will know” (Bloom, 1995: 3). Contudo, o que nos importa salientar neste caso é a grande 

influência que este livro de Victor Hugo parece projectar na formação de Machado de Assis e 

na sua bardolatria. Importa-nos lembrar que Gonçalves Dias compôs o drama Leonor de 

Mendonça a pensar na restauração do teatro português empreendida pelo seu mestre Almeida 

Garrett (1799-1854) desde 1838, com Um Auto de Gil Vicente (1838). Para além de já afirmar 

a universalidade de Shakespeare, Gonçalves Dias, de certo modo, antecipa a importância das 

influências estrangeiras na formação da literatura brasileira com uma identidade própria; 

                                                 
8
  Shakespeare est la grande gloire de l’Angleterre. L’Angleterre en politique a Cromwell, en philosophie Bacon, 

en science Newton ; trois hauts génies. Mais Cromwell est taché de cruauté et Bacon de bassesse ; quant à 

Newton, son édifice s’ébranle en ce moment. Shakespeare est pur, ce que Cromwell et Bacon ne sont point, et 

inébranlable, ce que n’est pas Newton. En outre, il est plus haut comme génie. Au-dessus de Newton il y a 

Kopernic et Galilée ; au-dessus de Bacon il y a Descartes et Kant ; au-dessus de Cromwell il y a Danton et 

Bonaparte ; au-dessus de Shakespeare, il n’y a personne. Shakespeare a des égaux, mais n’a pas de supérieur 
(Hugo, 2010: 311-312). 
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aspecto retomado, algumas décadas mais tarde, em 1858, por Machado de Assis no seu 

primeiro texto crítico: “O passado, o presente e o futuro da literatura Brasileira”. 

Assim, antes da existência de uma tradução brasileira das obras de Shakespeare, a sua 

presença era já conhecida em “solo” brasileiro, de tal modo, que se difundiu rapidamente por 

todo o continente sul-americano. Com efeito, a introdução de Shakespeare no Brasil do século 

XIX foi feita, assim como em Portugal, de modo indirecto, ou seja, por via de adaptações 

teatrais e estudos de origem francesa. Daí a importância do teatro para um entendimento 

satisfatório dos efeitos da arte shakespeariana na sensibilidade e no pensamento brasileiro 

durante o século XIX, onde Machado de Assis será o agente central do culminar desta 

presença romântica de Shakespeare na literatura brasileira e o ponto de partida para novas 

aventuras intertextuais com o bardo. 

 

 

1.2. As Primeiras Dramaturgias: João Caetano Precursor de Machado? 

 

Foi pouco depois da Independência do Brasil, em 1822, que começaram a surgir as 

primeiras representações de episódios dramáticos shakespearianos das quais se tem 

conhecimento documental. Estas foram adaptações francesas, como as de Jean-Fraçois Ducis 

(1733-1816), traduzidas inicialmente por portugueses e espanhóis. Tal é o caso da actriz 

portuguesa Ludovina da Costa a qual teria participado da encenação de Romeu e Julieta em 

1835. Duas companhias espanholas – a de Adolfo Ribelle e a de José Lapuerta – são também 

importantes neste contexto. Adolfo Ribelle, em 1838 levou a cena no Rio de Janeiro, 

Macbeth, Hamlet, assim como os dois últimos actos de Otelo; enquanto a companhia de José 

Lapuerta apresentou mais tarde, em 1843 uma versão de Othello: Otelo ou o Mouro de 

Veneza (Gomes: 1961b: 13-14). 

O primeiro actor brasileiro a destacar-se em representações de personagens 

shakespearianas, na primeira metade do século XIX, seria João Caetano (1808-1863). Este 

actor, como Machado de Assis e provavelmente William Shakespeare, foi um autodidacta. 

Caetano começou a sua carreira como amador e, dentro de poucos anos, criou a sua própria 

companhia teatral: a Companhia João Caetano. De autodidacta, João Caetano passou a 

professor de teatro, ao publicar, em 1837, as suas Lições Dramáticas, as quais oferecem 

testemunhos preciosos de caracterização psicológica e trabalho vocal, os quais lembram o 

papel de Otelo que o tornou famoso.  
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Antes de 1836, com raríssimas excepções, todo o repertório de João Caetano era 

composto por peças portuguesas ou por traduções e adaptações, sobretudo francesas, feitas em 

Portugal (Prado, 1972: 13). Mas foi com as adaptações shakespearianas de Ducis, traduzidas 

por Gonçalves de Magalhães (1811-1822), que este actor alcançou o maior êxito artístico de 

todos os seus (cerca de trinta) anos de teatro.
 9

 Entre as peças de Shakespeare que representou 

estão Otelo, de 1837 a 1860; Hamlet e The Merchant of Venice – com o título português 

Shyloc ou A Terrível Vingança de um Judeu – ambas em 1843; e finalmente, Macbeth em 

1843 e 1846. Othello foi levado à cena, pelo menos, vinte e seis vezes, um número admirável 

para a época, ao longo da vida deste actor (Gomes, 1961a: 28). Deste modo, João Caetano foi 

o primeiro, e por mais de um século, o único grande actor brasileiro identificado com um 

papel shakespeariano. Segundo a historiadora de teatro brasileiro Celuta Moreira Gomes, há 

pouca informação sobre as representações destas primeiras tragédias de Caetano. Assim, 

dúvidas pairam sobre a origem dos textos; não se sabe se seriam traduções directas ou 

adaptações (Gomes, 1961a: 28). Mas, como afirma Prado de Almeida: “sempre que 

procuramos Shakespeare em João Caetano acabamos por encontrar, com uma única e pouco 

significativa excepção, Jean-François Ducis” (Prado, 1972: 25). 

Em França, no início do século XIX, Shakespeare era já, um processo em constante 

reinvenção. Ainda assim, as adaptações de Ducis não deixam de suscitar algum 

estranhamento ou, como afirmou Prado, o ingrato destino de Ducis “foi o de ter sido 

considerado excessivamente audacioso pelo século dezoito e excessivamente timorato pelo 

dezenove” (1972: 25). Ducis, que não dominava o inglês, como o próprio afirma 

explicitamente no prefácio da adaptação de Hamlet (1769) – “Je n’entends point l’anglois” – 

nas suas recriações baseava-se, sobretudo, nas traduções de Pierre-Antoine de La Place (1707-

1793). Cabe ressaltar que La Place, depois de Voltaire (1694-1778), foi o primeiro escritor e 

dramaturgo francês a traduzir Shakespeare. Dentre suas traduções de temas shakespearianos 

estão: Othello, Hamlet, Cymbeline, Julius César, The Merry Wives of Windsor, Timon of 

Atenas, Antony and Cleópatra, Henry VI e Richard III. Mas diferentemente de Ducis, La 

Place foi um tradutor que dominava a língua inglesa.  

Não sendo nosso objectivo analisar estas adaptações, podemos, contudo, destacar 

algumas mudanças relevantes realizadas por Ducis. Em geral, as personagens secundárias 

desaparecem e as principais, frequentemente, recebem outros nomes, como por exemplo, 

                                                 
9
 Apesar de não ser considerado um nome de relevo pela crítica brasileira, Domingos José Gonçalves de 

Magalhães foi um precursor do romantismo literário brasileiro. Figura de destaque na política, Magalhães foi 

amigo de Dom Pedro II e precursor filosófico no processo de modernização e emancipação do pensamento 

literário brasileiro oitocentista (Bosi, 2006: 97-8). 
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Horácio que passa chamar-se Norceste. No Othello de Ducis verificam-se “deturpações” 

ainda maiores. Com a excepção do nome do protagonista, todas as outras personagens tiveram 

o nome alterado. Desdemona, por exemplo, tornou-se Hédelmone enquanto o seu lenço foi 

trocado por um diadema.
 10

 Neste sentido, Eugénio Gomes destaca o facto, de numa das suas 

versões, Ducis ter recriado no seu texto um Otelo branco, afim de não chocar a sociedade 

aristocrática francesa setecentista (Gomes, 1960b: 15)
11

. Aquando da representação deste 

Otelo de Ducis por João Caetano – que tal como Machado era mulato – ele encarnou o mouro 

na sua cor “de origem”, afastando-se assim, de Ducis. A audácia de Caetano nesta 

interpretação levou Prado a fazer a seguinte observação: 

 

Não se pode imaginar maior atrevimento, por parte de um ator tão em começo de 

carreira, do que esse desafio lançado ao “monstro sagrado” [Otelo] da tragédia. É 

um gesto que só se compreende num país de riquíssima tradição teatral, como 

Inglaterra, onde os atores já nascem representando Shakespeare, ou então no Brasil, 

onde a própria ausência de tradição abre campo para todas as aventuras, desde que 

haja coragem e ambição, qualidades que nunca faltaram ao nosso João Caetano. 

(Prado:1972: 27) 

 

 

Cabe-nos, assim, ressaltar o êxito alcançado por este actor numa altura em que ainda não 

havia vestígios da Lei Áurea, isto é, um período ainda esclavagista.
12

 Nestas representações 

do mouro, Caetano não só confrontava audaciosamente a personagem estilizada por Ducis, 

como também os preconceitos da sociedade branca dominante da época. 

Sem entrar em pormenores, Prado de Almeida alude à hostilidade do público francês à 

violência “rácico-passional” do Otelo de Ducis (1972: 25). Esta reacção não é de estranhar, 

dado que ainda em 1822 o então jovem Almeida Garrett – que não era ainda uma figura maior 

do romantismo português e admirador incondicional de Shakespeare – de igual modo 

satirizava essa mesma violência de Otelo:  

 

Ver o herói, ardendo em zelos 

Mais negros que sua cara, 

Afogar com um travesseiro 

A inocente, a quem roubara!  

 

                                                 
10

 As adaptações shakespearianas de Ducis se encontram disponíveis na página eletrónica da Biblioteca Nacional 

Francesa: <http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html>. 
11

 Eugénio Gomes, como noutros casos, é impreciso e não refere a fonte da sua informação. 
12

A Lei Áurea foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil sancionada a 13 de Maio de 1888 e que foi precedida 

pela Lei do Ventre Livre de 28 de Setembro de 1871, que libertou todas as crianças nascidas de pais escravos. A 

Lei Áurea foi assinada por Dona Isabel, princesa Imperial do Brasil, na sua terceira e última regência, estando o 

Imperador D. Pedro II em viagem ao exterior (Viana, vl. 3, 1967: 213-15) 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
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Se isto em Inglês é beleza 

De expressão e de energia, 

Entre nós, os Portugueses,  

É nojenta porcaria. (Garrett, 1957: 90) 

 

 

Nestes versos, curiosamente publicados na revista portuguesa O Toucador (1822) 

direccionada para um público feminino, o jovem Garrett exprime um inesperado preconceito 

racial. O sujeito poético não só repudia os actos violentos de Otelo (uma violência típica de 

Shakespeare) como também a cor da pele do mouro, tornando-a símbolo de barbárie, do feio e 

de “nojenta porcaria” (mesmo que o acto seja mais negro do que a cor da pele). Sugere ainda, 

o sujeito, com ironia, que os portugueses tinham então um sentido estético mais apurado do 

que os ingleses (do tempo de Shakespeare?), pois eram incapazes de criar arte a partir de um 

tópico tão sensível como o da negritude: “mais negro que a sua cara”. Note-se que nestes 

versos, as oposições brancas/negro, português/inglês, livre/escravo e homem/mulher sugerem 

ainda a oposição clássico/romântico. Ainda em O Toucador, Garrett, sem deixar de 

reconhecer o estatuto do “imortal Shakespeare”, critica-o pela “falta de despeito e delicadeza 

com que […] tratou o “belo-sexo” (Garrett, 1957: 89). Cabe no entanto, ressaltar que Garrett, 

enquanto romântico já amadurecido, será uma presença constante do percurso literário de 

Machado de Assis.   

Trinta anos mais tarde, o romancista brasileiro Manuel António Álvares de Azevedo 

(1831-1852) afirmará exactamente o oposto do que dissera o jovem Garrett em relação a 

Otelo. Este admirador brasileiro de Shakespeare chegou a traduzir, por exemplo, o quinto acto 

de Othello e na introdução à sua peça Macário (1852), para além de expor as suas ideias sobre 

o modo dramático, apresenta também uma leitura de Otelo idealizada e oposta à do jovem 

Garrett: 

 

Se eu imaginasse o Otelo, seria com todo o seu esgar, seu desvario selvagem, com 

aquela forma irregular que revela a paixão do sangue. É que as nódoas de sangue 

quando caem no chão não têm forma geométrica. As agonias da paixão, do 

desespero e do ciúme ardente quando coam num sangue tropical não se derretem 

em alexandrinos, não se modulam nas falas banais dessa poesia de convenção que 

se chama – conveniência dramática. (1965: 150-51) 

 

 

 Álvares de Azevedo rejeitava então, o nacionalismo literário, quase sempre obrigatório na 

literatura das primeiras décadas do Brasil já independente, optando por uma abordagem mais 
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propriamente estética.
13

 O jovem Azevedo, apesar de lamentar as deturpações dos textos de 

Ducis e o seu “reflexo gelado”, demonstrou também, gratidão: “se o povo sabe o que é 

Hamlet, Otelo… deve-o ao reflexo gelado de Ducis” (Azevedo, 2000: 507-508). De referir, 

ainda, que muito da poesia de Azevedo é inspirada por Shakespeare, como por exemplo: “A 

cantiga do sertanejo”, baseada em Merchant of Venice; “Anima Mea”, baseada na III parte de 

Henry VI; “Ophelia” e “Anjinho” inspiradas em Hamlet; e “A Harmonia” que aludem a 

Desdemona, entre outros. 

Machado de Assis na sua crítica “Alvares de Azevedo: Lira dos vinte anos”, publicada 

em 1866 na “Semana Literária” – secção do Diário do Rio de Janeiro – lamentou os poucos 

anos de vida deste promissor escritor. Exaltou o talento do jovem poeta e explicou o porquê 

das reservas de Azevedo em relação às traduções de Ducis: “O poeta fazia uma frequente 

leitura de Shakespeare, e pode-se afirmar que a cena de Hamlet e Horácio, diante da caveira 

de Yorick, inspirou-lhe mais de uma página de versos. Amava Shakespeare, e daí vem que 

nunca perdoou a tosquia que lhe fez Ducis” (OC, vl 29, 1955: 110). Para além das alterações 

já mencionadas nas adaptações de Ducis, a “tosquia”, ironicamente acentuada por Machado, 

parece remeter para os cortes do enredo enquadrados no espírito e na letra da tragédia 

neoclássica francesa.  

Entretanto, a crítica, em meados dos séculos XIX, já ia para além das imitações de 

Ducis e, questionava também o desempenho do principal actor brasileiro de Shakespeare, 

João Caetano. Aquando a morte do actor, em 1863, Machado de Assis não deixou de 

prestigiá-lo destacando-lhe a singularidade. Na crónica de 1 de Setembro de 1863, publicada 

na Revista Dramática, Machado afirmou que, embora imperfeito e autodidacta, Caetano foi 

um artista que tirava do seu próprio esforço aquilo que somente o ensino organizado poderia 

oferecer: 

 

 Dotado de talento superior e admiráveis dotes, soube João Caetano, durante a 

longa carreira que percorreu, conquistar o lugar mais proeminente da cena 

brasileira, sem conflito de emulação. Suas criações foram em grande número. No 

drama e na tragédia não teve nunca quem o igualasse porque havia nele, à falta de 

preceitos, a intuição que dá os talentos superiores. (Assis, 2008: 306) 

 

João Caetano marca, assim, a presença de Shakespeare no Brasil, na primeira metade do 

século XIX, sendo instrumental para o jovem Machado. Pode-se dizer que elogios como estes 

acima citados – que podem lembrar, numa leitura atenta, um profético auto-elogio – foram 

                                                 
13

 Como se sabe, a independência do Brasil deu-se a sete de Setembro de 1822. 
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raros. Machado não lhe perdoava o repertório anacrónico e a falta de iniciativa para se 

“actualizar” enquanto artista, o que significava manter o seu público distanciado das novas 

tendências realistas.  

Por sua vez, ainda no papel de crítico, Machado de Assis em “Ideias sobre o teatro” 

não deixou de apontar os defeitos de João Caetano, como se lê nesta crítica publicada a 13 de 

Novembro de 1859, em O Espelho: 

 

Não nego, não poderei negar o talento do Sr. João Caetano; seria desmentido 

cruelmente pelos fatos. Mas também não lhe calo os defeitos. Ele os tem, e devia 

desprender-se deles. […] Há frases bonitas, cenas tocantes, mas há em 

compensação verdadeiras nódoas que mal assentam na arte e no artista. […] O que 

deploro desde já é a tendência arqueológica de pôr à luz da atualidade essas 

composições-múmias, regalo de antepassados infantes que mediam o mérito 

dramático de uma peça pelo número dos abalos nervosos. (Assis, 2008: 172) 

 

Neste caso, em particular, Machado de Assis está a criticar o mau desempenho de João 

Caetano em O Sineiro de São Paulo, do dramaturgo francês muito conhecido na época pelos 

seus melodramas populares, Joseph Bouchardy (1810-1870). Caetano tinha um repertório 

repetitivo e não se cansou de representar esta peça, que era vista por Machado como uma 

“velha página de glória do Sr. João Caetano” (Assis, 2008: 151). Segundo Machado “não era 

coerente arrancar do pó do arquivo aquele drama, velho na forma” e “pautado sobre os 

preceitos de uma escola decaída, limpo totalmente de mérito literário” (Assis, 2008: 171). 

Caetano era um actor dotado de sensibilidade e que se deixava dominar pelas emoções das 

personagens. Assim, Machado critica o excesso melodramático no teatro brasileiro da 

primeira metade do século XIX. O futuro autor de Brás Cubas já ansiava pela arte moderna, 

ou seja, pelo realismo, sem exageros expressivos.  

Segundo Afrânio Coutinho, Machado reagia contra estes excessos e, como um 

eclético, sabia reconhecer as virtudes de cada escola literária, sem tomar partido (1966: 17). 

Semelhantemente, o biógrafo Barreto Filho afirma que Machado de Assis não gostava da falta 

de contenção, da desordem romântica e dos excessos temperamentais dos latino-americanos 

(1980: 55). Machado usou a expressão “composições-múmias” para qualificar um repertório 

de peças anacrónicas representadas por Caetano e “abalos nervosos” para, provavelmente, 

sintetizar os exageros melodramáticos nas suas interpretações, como é o caso do drama O 

Sineiro de São Paulo. Neste sentido, Eugénio Gomes partilha desta interpretação quando 

escreve sobre o Otelo de Caetano: “O actor brasileiro [João Caetano] portava-se, enfim, nesse 

desempenho, como um verdadeiro negro, dando absoluta vazão aos impulsos de sua natureza 
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insubmissa” (1961b: 15). O próprio Caetano, em suas Lições Dramáticas, lembra-nos que 

Otelo tem um “carácter rude de um filho do deserto” e que, ao representar-se o mouro “devia 

trazer à ideia do espectador o rugido do leão africano” (1956b: 29). 

Ao escrever sobre o teatro brasileiro, no ensaio “O Presente, o Passado e o Futuro da 

Literatura”, em Maio de 1858, Machado de Assis demonstrou estar a par do que se passava 

nos palcos dos dois principais teatros em actividade no Rio de Janeiro: o Teatro São Pedro de 

Alcântara (actualmente denominado Teatro João Caetano) e o Ginásio Dramático.
 14

 Apesar 

de não haver teoria ou teorias da tradução no Brasil ao longo do século XIX, como afirma o 

francês Jean Michel Massa (2008: 14), Machado de Assis, que também foi tradutor, levou ao 

extremo a sua insatisfação com as imitações, nomeadamente francesas, que marcaram os 

palcos cariocas. Machado desejava o fim daquelas representações baseadas em traduções 

“inconvenientes” e chegou mesmo a sugerir a cobrança de impostos sobre as peças traduzidas, 

de forma a forçar os empresários a encontrar na dramaturgia brasileira o repertório das suas 

companhias: 

 

Para quê estas traduções enervando a nossa cena dramática? Para quê esta 

inundação de peças francesas, sem o mérito da localidade e cheias de equívocos, 

sensaborões às vezes, e galicismos, a fazer recuar o mais denodado francelho? É 

evidente que é isto a cabeça de Medusa, que enche de terror as tendências 

indecisas, e mesmo as resolutas. Mais de uma tentativa terá decerto abortado em 

face desta verdade pungente, deste fato doloroso. (Assis, 2008: 112) 

 

Acerca desta posição Roberto Faria sugere que Machado se deixou levar pelo ânimo juvenil 

nessa reivindicação, a qual, naquela altura, traduzia o seu forte sentimento nacionalista (2008: 

31). De qualquer modo, é compreensível que o jovem intelectual e apaixonado pelo teatro 

desejasse a emancipação brasileira também nas artes. Percebemos que, na sua opinião, as 

fracas traduções existentes constituíam verdadeiros obstáculos que impediam a criação do 

teatro nacional. Por outro lado, Machado invocava um certo distanciamento do paradigma 

romântico, ao afirmar que as novas vocações dramáticas deveriam estudar a “escola moderna” 

ou realista, pois era necessário que os novos talentos passassem pela reforma dos princípios, 

até então, dominantes. 

O perfil do teatro brasileiro até aqui traçado, ou seja, os acontecimentos teatrais nas 

primeiras décadas do século XIX, ilustra as dificuldades da recepção de Shakespeare nesta 

                                                 
14

 “O Presente, o Passado e o Futuro da Literatura” é o primeiro artigo importante de crítica literária escrita por 

Machado de Assis. O texto traz reflexões sobre a poesia brasileira, o indianismo e trata, sobretudo, das 

dificuldades no estabelecimento da literatura (principalmente os géneros dramático e narrativo) no país (Bosi, 

2006: 97). 
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época. Este ambiente, contudo, proporcionou os primeiros contactos de Machado de Assis 

com as personagens do bardo, e contribuiu para o seu primeiro impacto na obra do escritor 

brasileiro. Como veremos, após as representações em línguas portuguesa e castelhana das 

imitações de Ducis, o teatro de Shakespeare será divulgado no Brasil especialmente em 

italiano. Serão estas representações que aproximarão, de modo significativo, Machado de 

Assis do dramaturgo e poeta inglês, contribuindo para a sua fecunda presença na obra 

machadiana. 

 

 

1.3. Machado de Assis: Crítico de Teatro 

 

Ao falar na relevância do teatro na vida e na obra de Machado de Assis, não podemos 

esquecer-nos de que o escritor de crónicas, contos e romances foi também dramaturgo. 

Machado publicou e viu representadas, entre 1860 e 1906, sete peças, num total de 16 peças 

que escreveu durante este período. Para além das peças citadas, Cecília Loyola ainda nomeia 

mais 7 peças incompletas ou não localizadas (1997: 297). Apesar de sua incontestável 

importância dentro da história da literatura brasileira, Machado de Assis é pouco lembrado 

enquanto dramaturgo. Suas peças não obtiveram grande êxito. Daí que muitas vezes a sua 

escrita para teatro seja esquecida pela maioria dos estudiosos de sua obra. No seu estudo 

Machado de Assis e o Teatro das Convenções (1997), Cecília Loyola procurou quebrar os 

estigmas de “não teatral” ou de “pouco dado à cena”, atribuídos ao escritor tradicionalmente 

pela crítica. Esta estudiosa argumenta que a crítica contemporânea vê nas peças de Machado, 

frieza e não ironia, artificialidade e pouca adequação ao modo dramático. Com efeito, numa 

tentativa de estimular novos estudos sobre a obra dramática de Machado de Assis, a estudiosa 

brasileira percorreu um caminho inverso: procurou compreender nos textos dramáticos de 

Machado aquilo que lhes é próprio, à luz do conjunto da obra não dramática.  

Antes de publicar duas de suas comédias, que já tinham sido representadas em palco 

(Caminho da Porta e O Protocolo), Machado escreve ao seu amigo Quintinho de Bocaiuva 

(1836-1912) a pedir alguns conselhos referentes à publicação da peça. Respondeu Bocaiúva: 

 

[…] Como lhes falta a idéia, falta-lhes a base. São belas, porque são bem escritas. 

São valiosas, como artefatos literários, mas até onde a minha vaidosa presunção 

crítica pode ser tolerada, devo declarar-te que elas são frias e insensíveis, como 

todo o sujeito sem alma. […] As tuas comédias são para serem lidas e não 
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representadas.
15

 Como elas são um brinco de espírito podem distrair o espírito. 

Como não têm coração não podem pretender sensibilizar a ninguém. (Assis, 2008: 

313) 

 

Machado recorria a este jornalista e político por duas razões: “razão de estima literária e razão 

de estima pessoal” (Assis, 2008: 312). Note-se que o amigo salienta a riqueza do estilo 

literário de Machado de Assis mas aponta-lhe a falta de recursos dramáticos. Neste sentido, o 

biógrafo Barreto Filho afirma que as peças de Machado apresentam diálogos frios e figuras 

sem movimento e sem cor. Barreto filho salienta, por outro lado, que este suposto “fracasso 

de Machado como escritor teatral foi importante porque determinou a forma de suas 

produções da maturidade. Determinou de modo negativo, obrigando-o a descobrir um outro 

tipo de expressão para as suas criações” (Filho, 1980: 42-43). Como se subentende a partir 

das afirmações do biógrafo, não é no teatro de Machado que mais se faz sentir a presença de 

Shakespeare na sua obra. Contudo, de toda a prosa machadiana, é na sua dramaturgia que 

surge a sua primeira referência directa a Hamlet, nomeadamente, na peça Hoje Avental, 

Amanhã Luva (1860). Esta comédia em um único acto é uma imitação do drama francês 

Chasse au Lion, de Gustave Nadeu e Émile de Najac. Hamlet é aludido a propósito do seu 

famoso solilóquio “To be or not to be”. A alusão surge quando Durval questiona Rosinha 

sobre Sofia, a qual não vê a algum tempo: “Era elegante e bela a bons dois anos. Sê-lo-á 

ainda? Não será? Dilema de Hamlet (Assis, 2008: 3). 

Independentemente de alguma divergência que possa existir entre o crítico teatral e o 

autor de obras dramáticas, pouco aceitáveis para representação, ainda assim, Machado de 

Assis é considerado um dos maiores críticos teatrais brasileiros do século XIX. Desde de 

jovem, Machado demonstrou imenso interesse pela dramaturgia. Tinha apenas 20 anos 

quando assumiu a responsabilidade de crítico teatral do jornal O Espelho em 1859. No ano 

seguinte passou a colaborar no Diário do Rio de Janeiro, onde escreveu crónicas, artigos 

sobre literatura e teatro. Durante este período colaborou em outros jornais como O Futuro, 

Imprensa Académica e Semana Ilustrada.  

O reconhecimento da actividade jornalística e de sua capacidade intelectual fez com 

que fosse convidado a integrar o grupo de censores do Conservatório Dramático Brasileiro. 

Esta instituição censória, fundada em 1843, era responsável pela avaliação da qualidade 

dramática de um texto, susceptível de ser levado à cena, sobretudo de acordo com os padrões 
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 Itálico meu. 
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estéticos e morais da burguesia carioca da época.
16

 Em seu artigo “Ideias sobre o Teatro” 

publicado na revista O Espelho no ano de 1859, Machado questiona negativamente a 

limitação dos censores e imposições impostas aos mesmos: “A arena da arte dramática entre 

nós é tão limitada, que é difícil fazer aplicações sem parecer assinalar fatos, ou ferir 

individualidades. De resto, é de sobre individualidades e fatos que irradiam os vícios e as 

virtudes, e sobre eles assenta sempre a análise” (Assis, 2008: 133). Entre 13 e 16 de Março de 

1860, Machado de Assis escreveu uma versão completa e ampliada do artigo anteriormente 

referido, agora intitulado “O Conservatório Dramático” e, neste novo texto os seus 

questionamentos relativos as limitações dos censores parecem ainda mais acentuadas: “Julgar 

de uma composição pelo que toca às ofensas feitas à moral, às leis e à religião, não é discutir-

lhe o mérito puramente literário, no pensamento criador, na construção cênica, no desenho 

dos caracteres, na disposição das figuras, no jogo da língua” (Assis, 2008: 217). 

Na opinião de Machado, os censores dramáticos deveriam antes julgar a qualidade 

literária dos textos e, quando necessário, proibi-los de subir a cena com base neste 

julgamento. Mas os valores defendidos por Machado estão longe dos princípios impostos pelo 

Conservatório Dramático, da época, como observa João Roberto Faria:  

 

1. Não devem aparecer na cena assuntos, nem expressões menos conformes 

ao decoro, aos costumes, e às atenções que em todas as ocasiões se devem guardar, 

maiormente naquelas em que a Imperial Família honrar com a Sua Presença o 

espetáculo;  

2. O julgamento do Conservatório é obrigado quando as obras censuradas 

pecarem contra a veneração à Nossa Santa Religião, contra o respeito devido aos 

Poderes Políticos da Nação e às Autoridades constituídas, e contra a guarda da 

moral e decência pública. Nos casos, porém, em que, as obras pecarem contra a 

castidade da língua, e aquela parte que é relativa à Ortoépia, deve-se notar os 

defeitos, mas não negar a licença. (Faria, 2008:62) 

 

Como podemos observar neste dois princípios a moral, a religião e o pode político não estão 

de todo ausentes dos julgamentos do conservatório. Machado parece aqui curiosamente 

defender Shakespeare, na medida em que o teatro shakespeariano nem sempre é moralista e 

tem todos os atributos que Machado afirma não existirem nos textos dramáticos brasileiros da 

época. Curiosamente, esta “censura” de Machado sublinha aspectos em que ele se tornará 

exímio, não nos seus dramas mas, sobretudo, através das suas narrativas, povoadas por 
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 Podemos observar que, de certo modo, esta instituição censória acabou por contribuir para um envolvimento 

directo entre o Estado e a cultura. Desta convergência, político-cultural da época, criou-se e o Instituto 

Geográfico Brasileiro em 1838 e a Academia Imperial de Belas Artes em 1850, instituições importantes para a 

construção da nação através das artes. 
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personagens bem definidas e muitas delas com conduta moral questionável. E embora 

Machado não se tenha afirmado como dramaturgo maior, esta sua actividade de censor – ou 

mais claramente de crítico ou juiz da potencial qualidade dramática de um texto – será 

instrumental para o grande romancista em que ele gradualmente se transformará. Machado de 

Assis foi um censor de formas e não de conteúdos, e actuou sempre como uma espécie de 

pedagogo.  

De referir ainda nos pareceres emitido por Machado, uma rara opinião sobre um 

conteúdo temático muito polémico para a época e, que nos parece relevante para este trabalho: 

a escravatura no Brasil. Este tema é pouco abordado na sua obra, pese embora pelo menos a 

existência do conto “Pai contra Mãe” (1906), onde esta temática é abordada directamente, 

para além da existência de muitas personagens secundárias nas suas narrativas que são 

escravos.
17

 Num parecer onde Machado propõe algumas alterações ao drama Mistérios 

Sociais do português César de Lacerda, ele parece ironizar inconscientemente em torno da sua 

própria biografia. Com efeito, o protagonista do drama, um ex-escravo, ao conquistar a 

liberdade casa-se com uma baronesa portuguesa. Uma das sugestões de Machado para a peça 

consistia na alteração da condição do protagonista de escravo para homem livre. Esta proposta 

parece querer adequar o enredo às condições sociais da época e aos seus preconceitos, o que 

constituiria uma subordinação da “moral” (entenda-se os costumes e os valores dominantes na 

sociedade brasileira da época). Contudo, Machado parece reflectir ironicamente a sua própria 

origem étnica. De igual modo, Machado casará não como uma baronesa mas com uma 

portuguesa proveniente da pequena burguesia portuense.  

Em relação às alterações em Mistérios Sociais, Machado afirmou: “a teoria filosófica 

(do enredo) não reconhece diferença entre dois indivíduos que como aqueles [o ex-escravo e a 

baronesa] tinham as virtudes no mesmo nível; mas nas condições de uma sociedade como a 

nossa, este modo de terminar a peça deve ser alterado” (Assis, 2008: 274). Não nos parece, 

contudo, que “aquela sociedade” escravocrata, como referiu Machado, acatasse de bom grado, 

o sentimento de “igualdade social” entre um ex-escravo e uma baronesa. Mesmo assim, o 

jovem Machado surge aqui, inesperadamente, condicionado pelas disposições censórias do 

Conservatório, ao contrário do que escrevera em “Ideias Sobre o Teatro”. Aparentemente 

Machado não tira proveito da sua condição social e racial nestes pareceres, nem tão pouco, 

revela marcas de uma vitimização étnica. Ou será, como afirmaram Eugénio Gomes (1958: 

                                                 
17

 Para mais informações sobre textos de Machado de Assis que abordam o tema “escravatura” ver: Machado de 

Assis. Machado de Assis Afro-Descendente: Escritos de Caramujo: Antologia. Ed. Eduardo de Assis Duarte. Rio 

de Janeiro: Pallas, 2007. 
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14-15) e Roberto Faria (2008: 66) que Machado de Assis referendou no seu parecer sobre 

“Mistérios Sociais” “um preconceito contra o escravo”? 

A partir de 1871, com a criação de um novo Conservatório Dramático, Machado de 

Assis passou a exercer mais uma vez a função de censor. Desta vez, porém, não há 

conhecimento do destino da documentação referente a esta sua segunda fase no 

Conservatório. Conforme observa Faria, esta documentação ainda não foi encontrada e poderá 

estar perdida para sempre (2008: 93). Logo, não é possível calcular precisamente o grau de 

envolvimento de Machado de Assis com esta instituição e a prática censória sendo 

“impossível saber” por quanto tempo exerceu esta função (Faria, 2008: 94). Contudo, o tema 

não deixa de ser fascinante. 

Na última década do século XIX, nota-se um decréscimo, ainda maior, nos seus 

comentários sobre espectáculos ou artistas que tenha visto em palco. Entre 1895 e 1896, 

Machado chega a escrever frases como: “quando eu ia ao teatro” ou “Posto não frequentar 

teatros há muito tempo” (Assis, 2008: 617). Isto, porém, não significa que Machado se tinha 

afastado da leitura dramática nem das leituras shakespearianas. É mesmo tentador afirmar-se 

que a medida em que o escrito brasileiro se afastou da crítica teatral e do Conservatório 

Dramático, Shakespeare e a sua obra foram gradualmente ocupando, no imaginário e na 

escrita machadianos, o espaço vazio deixado por aquelas actividades. 

 

 

1.4. O Impacto de Shakespeare em Machado: O Caso Rossi 

 

Se para Machado o teatro é uma arte “pela qual se conhece o estudo e o grau de 

civilização de um povo” (Assis, 2008: 107) parece-nos que tal força de civilização é 

encontrada em Shakespeare. Será com as poucas visitas de companhias estrangeiras de teatro 

e ópera, dotados de temas shakespearianos. A partir da década de 70, o Rio de Janeiro recebeu 

dois grandes actores italianos, que se fizeram notáveis pelas interpretações realizadas de 

várias personagens shakespearianas: Ernesto Rossi (1827-1896) e Tommaso Salvini (1829-

1916), muito admirados em toda a Europa e nos Estados Unidos (Faria, 2008: 83). Machado 

admirava os dois actores mas não escondeu a sua preferência por Ernesto Rossi. 

 O actor Ernesto Rossi e a sua companhia teatral italiana esmeraram-se no Teatro 

Lírico Fluminense pela primeira vez a 11 de Maio de 1871. Rossi na sua estreia no Rio 

representou, entre outras peças Hamlet, Otelo, Romeo e Julieta e Macbeth. Esta companhia 
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tinha uma particularidade especial; apresentava ao público brasileiro um “novo” Shakespeare 

representado sem “exageros” melodramáticos, uma verdadeira revelação para Machado de 

Assis. Aquando dessas primeiras encenações de Rossi, Machado contava com os seus trinta e 

um anos de idade e já tinha visto outras representações shakespearianas, como por exemplo, 

Othello em que actuou João Caetano. Mas Machado parece estupefacto diante das 

representações de Rossi. Eugénio Gomes afirma que tal perplexidade advém do facto de 

Ernesto Rossi ser o introdutor do “verdadeiro” Shakespeare no Brasil. As suas representações 

não eram derivadas das adaptações francesas, como as de Ducis, representadas anteriormente 

por João Caetano, mas traduzidas ou adaptadas das fontes originais inglesas (1961: 17).  

Entusiasmado com as actuações de Rossi, Machado explicou o êxito desta companhia, 

numa carta enviada ao poeta e amigo Salvador de Mendonça a 20 de Julho de 1871:  

 

Ernesto Rossi está representando o monólogo do Hamlet; faz o mesmo ponto de 

interrogação; Que é melhor; curvar-se à sorte ou lutar e vencer?” 

[…] O teatro não regurgita de povo como devia ser, mas Rossi é coberto de 

entusiásticos aplausos. E bem entusiásticos foram os que lhe deu o público na 

representação de Macbeth, em que Rossi esteve simplesmente admirável. 

[…] Os monólogos do punhal, as cenas com Lady Macbeth, a do banquete, são 

páginas de arte que não se apagam mais da memória. […] Além do gosto em 

aplaudir um artista como Ernesto Rossi, há outras vantagens nestas representações 

de Shakespeare; vai-se conhecendo Shakespeare, de que o nosso público apenas 

tinha notícia por uns arranjos de Ducis “duas ou três peças apenas” ou por 

partituras musicais. (Assis, 2008: 517) 
 

Machado de Assis compara, assim, as representações dos actores Rossi e Caetano, atribuindo, 

claramente, superioridade às representações do actor italiano. Há que ressaltar que 

relativamente a Hamlet, Machado “nunca o tinha visto representar” (Assis:2008: 525) por 

João Caetano, o que o levou a afirmar que a interpretação de Rossi, “naquele tipo eterno de 

irresolução e de dúvida”, ficaria, certamente, gravada em sua memória para sempre, como de 

facto ficou. Rossi esmerava-se nas representações de personagens shakespearianas. Na sua 

opinião, o dramaturgo inglês não era digno de menor honra. Rossi chegou a fazer a seguinte 

afirmação: “Aquele que é um santo para mim, mais santo que todos os santos, porque faz 

milagres também depois de tantos anos de sua morte; certamente exige máxima devoção e 

não se contenta com um culto superficial” (Rossi Apud Lancellotti, 173-174).  

A devoção religiosa ao Shakespeare de Rossi pode parecer carregada de exagero, mas, 

sintomaticamente, Machado de Assis fará afirmações semelhantes. Ainda na “Carta a 

Salvador de Mendonça” (1871), acima transcrita, Machado escreve uma advertência irónica a 
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Shakespeare em forma de apóstrofe, sobre o desempenho de Rossi nas interpretações de suas 

personagens, através de uma comparação entre leitura e representação: 

 

Olha Shakespeare. Nenhum poeta imprimiu mais vitalidade própria nas páginas 

de seus dramas; nenhum parece dispensar tanto o prestígio do tablado. E 

contudo poderia o Rossi, poderia ninguém, reproduzi-lo com tanta verdade, se 

limitasse a ler e decorar-lhe os caracteres? A vida que a esses caracteres 

imortais deu a nossa imaginação, sentimo-la em cena quando o gênio 

prestigioso do Rossi os interpreta e traduz, não só com alma, mas com 

inteligência criadora. (Assis, 2008: 525)  
 

A poesia de Shakespeare está para além do palco e concentra-se no texto lido ou ouvido. 

Contudo, Rossi tinha o poder de levar o espectador a redescobrir Shakespeare através de suas 

representações, cheias de “inteligência criadora”. Neste enxerto, é como se Machado se 

colocasse na posição de médium entre Rossi e Shakespeare. Num tom quase de afronta – 

“Olha Shakespeare” – Machado também parece representar “um papel” em que o estilo como 

que pronuncia o dos romances realistas.  

 Ainda no ano de 1871, outras companhias italianas estiveram no Brasil. Embora 

contemporâneo de Rossi, o actor Tomas Salvini, não tivesse o talento recriador e inovador de 

Rossi – como afirmou Machado – limitando-se à representações dominantes à época, 

alcançou maior êxito com a personagem de Otelo e Hamlet do que Rossi. Apesar de ter um 

lugar de destaque entre os melhores actores da época, Rossi, tal como Caetano em 1835, não 

obteve muito êxito entre o público marcadamente burguês, o qual lhe censurou o desempenho 

de Otelo. Segundo Eugénio Gomes, tudo leva a crer, que tal como Caetano, o trágico italiano 

era propenso a excessos melodramáticos na representação do mouro (1961b: 20). Ainda 

assim, a introdução do teatro shakespeariano no Brasil contou com a encenação de dois dos 

actores mais aplaudidos do século XIX, Rossi e Salvini. 

Tendo em conta seus comentários conhecidos como censor ou talvez como crítico 

dramático oficial, imaginamos que o desejo de Machado de Assis seria ver, em cena, peças 

com valor estético. Mas os anúncios teatrais da época privilegiavam as atracções populares 

(Faria, 2008: 93). Com efeito, nota-se o descontentamento de Machado de Assis com o teatro 

ao longo da década de 1870. Na crónica de 1º de Outubro de 1877 publicada na revista 

Ilustração Brasileira, por exemplo, ele lamenta que, enquanto o Teatro Lírico do Rio de 
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Janeiro preparava a encenação de O Guarani
18

 “com todo o esplendor”, a “Spelterini dava um 

passeio sobre corda” e que “esta funambula bonita e ágil, mestre na arte de usar de maroma, 

tem abalado uma parte da população, que admira os efeitos ginásticos” (Assis, 2008: 554).
19

 

Machado de Assis discordava e lamentava, principalmente, a “mania do aparato”, 

como referiu no ano a seguir, na crónica de 1 de Setembro de 1878 publicada em O Cruzeiro: 

 

Talvez o leitor lastime não ver em toda essa enfiada de recreios públicos alguma 

coisa que entenda com a mentalidade humana. Não a havemos de ir procurar no 

Teatro Lírico, aonde, em geral, só vão os dois primeiros sentidos [ver e ouvir]. Nos 

teatros dramáticos encontraríamos essa coisa, se na maior parte não se 

compusessem de mágicas aparatosas, operetas medíocres, e o melodrama intenso, 

inofensivo e sepulcral. Danças, vistas, tramóias, tudo o que pode nutrir a porção 

sensual do homem, nada que lhe fale a essa outra porção mais pura; nenhum ou 

raro desses produtos do engenho, frutos da arte que deu à Humanidade o mais 

profundo dos seus indivíduos. (Assis, 2008: 566) 
 

A necessidade de criar formas mais populares de arte do espectáculo parece ter contribuído 

para um certo retardamento no aparecimento do drama propriamente dito nos palcos 

brasileiros. Quando Machado escreve: “raro produtos de engenho” ou faculdade inventiva, 

provavelmente, ele estará a aludir a Shakespeare e a outros grandes dramaturgos cujas 

representações eram ainda escassas no Brasil em finais do século XIX. Por conseguinte, 

aquele que convidava ao leitor “Ao teatro! Ao teatro!” (Assis, 2008: 109) como se lê na 

crónica de 31 de Julho de 1856 publicada na Marmota Fluminense, agora em 1º de Setembro 

de 1878 numa crónica em O Cruzeiro, recomendava ao leitor: “Recolhe-te, de quando em 

quando, fecha a tua porta, abre a tua despensa intelectual, e saboreia sozinho o manjar dos 

deuses. Agora, sobretudo, nestas noites de chuva ou de frio, é uma deliciosa volúpia. Goza e 

vinga-te […]” (Assis, 2008: 566). Machado sugere ironicamente ao seu leitor, “a deliciosa 

volúpia” da leitura dos grandes dramaturgos. 

Em 1879, Ernesto Rossi retornou ao Brasil para uma temporada mais alargada e 

variada. Além de Othello, Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth, Richard III, The Merchant of 

Venice e King Lear, representou também Coriolanus, uma das peças de Shakespeare menos 

                                                 
18

 Segundo Machado, O Guarani foi o primeiro alicerce da reputação de romancista de José de Alencar (1829-

1877). Obra em que “desde a entrada estamos em puro e largo romantismo” (Assis, vl 29, 1955: 329). Neste 

romance, cuja história passa-se em 1640, heroísmo e poesia criam as raízes originárias do povo brasileiro, 

valorizando o índio como tipo de herói nacional. Baseando-se em documentos e depoimentos de viajantes da 

época, José de Alencar une a história ao mito, criando uma simbologia poética para a união entre colonizadores e 

a nova terra (Coutinho e Sousa, vl 1, 2001: 801). 
19

 Maria Spelterini (1853-1912), uma famosa equilibrista italiana conhecida por ser a primeira mulher a 

atravessar, em 1876, o desfiladeiro do rio Niágara sobre uma corda bamba. Spelterini chegou ao Brasil em 

Outubro de 1877 e parece ter agradado o público carioca com as suas ginásticas. Por outro lado, este tipo de arte 

não parece agradar Manasses (Machado).   
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levadas ao palco. Por influência das correntes migratórias, as quais fluíam às cidades de São 

Paulo e Porto Alegre, outras companhias italianas passaram a visitar o Brasil, com maior 

frequência e todas elas traziam em seus repertórios algumas das peças do bardo. Crescia, 

assim, o prestígio da arte teatral italiana e de Shakespeare no Brasil. Podemos ainda destacar a 

companhia italiana de Giacinta Pezanna Gualtierre (1841-1919) que, em 1882 apresentou pela 

primeira vez, um Hamlet feminino, por ela própria. Também há a referir a companhia 

Giovanni Emmanuel, tendo este ficado famoso pela sua interpretação de Otelo, a qual chegou 

a ser comparada a de Ernesto Rossi (Gomes, 1961b: 20-21). Uma espécie de confronto entre a 

arte de Giovanni Emmanuel e Ernesto Rossi não tardou a estabelecer-se no Brasil. Os rivais 

partilhavam principalmente o prestígio das suas representações do mouro de Shakespeare.  

As representações de Rossi foram frequentemente lembradas por Machado de Assis. 

No conto “Curta História” de 1886, por exemplo, o enredo gira em torno de uma rapariga que, 

numa ida ao teatro, se encanta com o actor que representava Romeu. Diz o narrador na 

primeira frase do conto: “a leitora ainda há de lembrar-se do Rossi, que aqui nos deu tantas 

obras-primas do teatro inglês, francês e italiano. Era um homenzarrão, que uma noite era 

terrível como Otelo, e outra noite meigo como Romeu” (OC, vl 21, 1955: 337). Na crónica 

publicada na Gazeta de Notícias a 3 Junho de 1894, intitulada “A Cena do Cemitério”, onde a 

intertextualidade com Hamlet é extremamente fecunda, o narrador mais uma vez indaga o 

leitor: “Não sei se vos lembrais ainda de Rossi e Salvini?” (OC, vl 27, 1955: 107). Até mesmo 

numa das versões do monólogo “To be or not to be” de Hamlet, bastante usado por Machado, 

apresenta variações linguísticas, paródicas e de pastiche provenientes do contacto com os 

actores italianos. Na crónica de 12 Junho de 1892 lê se: “Ecco il problema e a solução” ou  

“Ecco il problema como diria o finado Rossi” na crónica de 14 de Junho de 1896 (OC, vl 26, 

1955: 49).  

João Roberto Faria menciona também outro relevante impacto dessas representações 

de Rossi na escrita de Machado, nomeadamente em Dom Casmurro (1899). O historiador 

afirma: “O Otelo que Bentinho vê no teatro, pelos olhos de Machado, é o de Ernesto Rossi” 

(Faria, 2008: 89). Trata-se do diálogo de Machado com Shakespeare no capítulo CXXXV de 

Dom Casmurro, ironicamente intitulado “Otelo”. Durante a representação da peça, o 

protagonista, Bentinho, realmente parece sofrer uma influência intensa ao assistir a encenação 

daquela peça: 

 

 Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não 

vira nem lera nunca; sabia apenas o assunto, e estimei a coincidência. Vi as 
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grandes raivas do mouro, por causa de um lenço, — um simples lenço! — E aqui 

dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me 

pude furtar à observação de que um lenço bastou para acender os ciúmes de Otelo e 

compor a mais sublime tragédia deste mundo. […] Tais eram as idéias que me iam 

passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que o mouro rolava convulso, e 

Iago destilava a sua calúnia. […] Logo, o último ato mostrou-me que não eu, mas 

Capitu devia morrer. […] Um travesseiro não bastaria; era preciso sangue e fogo, 

um fogo intenso e vasto, que a consumisse de todo, e a reduzisse a pó, e o pó seria 

lançado ao vento, como eterna extinção...
 20

 (Assis, 1962: 201-2) 

 

 

É notável o efeito da acção desta cena nos pensamentos de Bentinho que, sob forte impacto 

emocional da actuação repensou o suposto destino de Capitu, assim como o seu próprio 

destino. Até então, Bentinho desejava suicidar-se mas o “último acto” da peça o fez desistir. 

A representação pareceu-lhe tão convincente que não lhe passou pela cabeça que Capitu 

pudesse ser inocente como Desdemona, e que sua morte poderia ser um erro. Pelo contrário, a 

certeza da culpa, influenciada pela representação do actor italiano, levou-o a considerar que 

um travesseiro não bastava para matar Capitu. Cabe ressaltar, contudo, que Bentinho não teve 

coragem para agir como Otelo. Bentinho lançou mão da violência física mas, impressionado 

pelo espectáculo teatral – o qual lhe causou uma forte impressão negativa de carácter 

psicológico e moral – acabou por expulsar Capitu de sua vida.  

A presença do drama italiano no Rio de Janeiro influenciou, assim, de modo significativo a 

escrita de Machado que, a partir deste período, passou a interagir mais intensamente com os 

dramas shakespearianos. Para Eugénio Gomes: 

 

O fato é que a partir de 1876, começaram a aparecer com maior frequência os 

reflexos do teatro shakespeariano em sua obra, uma ou outra vez, com alusão a 

Rossi e também a Salvini, que ambos proporcionaram à metrópole brasileira as 

melhores interpretações de Hamlet, Otelo e outros personagens trágicos do gênio 

inglês, até então vistas em nosso país. (1961b: 160) 

 

Machado de Assis realça, sobretudo, o dom que os italianos possuíam para representarem as 

peças de Shakespeare: “A natureza os fadou para traduzir na sua bela língua as grandes 

paixões da arte teatral, para dar movimento e ação às obras máximas que a imortalidade 

bafejou” (Assis, 2008: 526). É possível que tais representações italianas tenham despertado 

também em Machado o desejo de conhecer o restante da obra de Shakespeare – como por 

exemplo sua poesia não dramática ou os dramas que ainda não tinham sido representados no 

Brasil – bem como a vontade de aprender a língua inglesa, facto que mais tarde se confirma. 

                                                 
20

 Itálico meu. 
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Se antes de 1871 Machado já lia Shakespeare, a partir destas representações Shakespeare, 

torna-se num “constante interlocutor”, multiplicando Machado em suas crónicas, contos e 

romances, citações de peças e falas das personagens shakespearianos que mais admirava e que 

convertem o escritor brasileiro num mestre da arte da alusão.  

Para além das companhias teatrais até aqui citadas, há ainda que lembrar duas 

companhias portuguesas que estiveram no Brasil neste período: a de Álvaro Felipe Ferreira, 

em 1886 com Othello, e a de Eduardo Brazão em 1887, com Hamlet e Othello. O êxito dessas 

duas companhias, só não foi maior devido às extraordinárias lembranças das representações 

dos actores italianos (Gomes, 1960b: 21-22). Contudo, apesar da presença de importantes 

companhias teatrais nos palcos brasileiros de oitocentos, em meados do século XIX Brasil e 

Portugal ainda não surge mencionado na colectânea de Raymond Mander dedicada a 

encenação de Hamlet nos principais palcos do mundo. Intitulada Hamlet Through the Ages 

(1952), esta pequena mas ampla, enciclopédia é composta por documentos e fotografias de 

cenas de representações de Hamlet nos mais variados lugares por mais de duzentos anos. A 

obra de Mander abrange espectáculos de vinte e quatro países dos quais estão também 

excluídos Portugal e Espanha. Quanto à América Latina, figura apenas a Argentina com a 

apresentação de um ballet intitulado Hamlet. Não muito contente, Eugénio Gomes lembrou 

que Portugal e o Brasil eram países dignos de pertencerem a esta lista pelo facto de possuírem 

representações excepcionais, como a do português Eduardo Brazão e a do brasileiro João 

Caetano (1961b: 239). 

Apesar de uma certa evolução do teatro brasileiro após a década 1870, relativamente 

às representações originais inglesas, Shakespeare não foi levado à cena por qualquer 

companhia brasileira até 1939. Curiosamente, Machado de Assis afirmou na crónica de 16 de 

Setembro de 1888, ter visto uma representação, por um grupo de amadores, da comédia As 

You Like It em inglês: 

 

[…] Deram-nos ainda uma comédia de Shakespeare, As You Like It, — ou, como 

diríamos em português, Como aprouver a Vossa Excelência. Posto que 

inteiramente desconhecida do público pareceu agradar bastante. Dois outros 

espectadores aplaudiram por engano umas cenas, em vez de outras; mas a culpa foi 

dos amadores, que não pronunciaram bem o inglês. Como acontece sempre, 

algumas pessoas, para se mostrarem sabidas dos teatros estrangeiros, disseram que 

era preferível dar outra comédia do grande inglês: Muito Barulho Para Nada. Mas 

esta opinião não encontrou adeptos. (Assis, 2008: 593) 
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Infelizmente, esta crónica suprime algumas informações que hoje seriam preciosas para 

algumas áreas de estudos machadianos e shakespearianos no Brasil. Não sabemos, por 

exemplo, se estes actores amadores eram brasileiros – o que poderia contribuir para os 

estudos historiográficos das representações brasileiras de Shakespeare em sua língua original-

ou estrangeiros. Apesar da afirmação explícita de Machado, sem a indicação, principalmente 

do local e data desse desempenho, ainda hoje, não há notícias de documentos que possam 

comprovar este acontecimento.  

Neste sentido, Eugênio Gomes afirmou em 1961 que nenhuma peça completa de 

Shakespeare em inglês foi levada ao Brasil, em sua língua original, durante todo o século 

XIX. Gomes ainda afirma que o contacto do público brasileiro com o teatro de Shakespeare 

em inglês só se deu muito mais tarde, já no século XX, através do cinema, o qual levou não só 

ao Brasil, mas também a muitos outros países, notáveis e influentes interpretações do 

dramaturgo inglês: “A verdade é que se o público brasileiro tem noção do que significa o 

teatro de Shakespeare no original, será por efeito principalmente do cinema, ao qual o mundo 

moderno deve o conhecimento de algumas de suas mais notáveis interpretações, com intensa 

e profunda repercussão universal” (Gomes, 1961b: 23).   

Uma das primeiras representações de Shakespeare no Brasil com texto directamente 

traduzido do original verifica-se somente em finais da terceira década do século XX, com a 

Companhia de Teatro do Estudante do Brasil, criada por Pascoal Carlos Magno (1906-1980). 

Magno foi um grande animador do movimento dramático nos anos 30 e conseguiu atrair o 

interesse de todo o país para o mundo dramático de Shakespeare. A estreia deu-se a 28 de 

Outubro de 1938 com a peça Romeo and Juliet, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A 

tradução foi feita por Domingo Ramos, o qual teve orientação da Sociedade Brasileira de 

Cultura Inglesa. Outras encenações shakespearianas em tradução brasileira surgiriam quase de 

imediato, entre elas, As You Like It, Othello, A Midsummer Night’s Dream, Comedy of Errors 

e Macbeth. (Gomes, 1960b: 24-25). Este constitui um novo capítulo da recepção de William 

Shakespeare no Brasil que conduzirá à primeira tradução brasileira das obras completas em 

1939.
21
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 William Shakespeare. Obras Completas., 3 vls. Ed. E tradução de Carlos de Almeida Cunha e Óscar Mendes. 

Rio de Janeiro: Aguilar, 1939. 
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2.1. A formação literária de Machado  

 

 

Embora cronologicamente situado entre os movimentos literários romântico e realista, 

em toda a sua escrita Machado de Assis não aderiu por completo a nenhum tipo de sistema 

fosse ele religioso, filosófico ou literário. Definir este escritor como eclético ou classificá-lo 

segundo os moldes de escolas literárias constitui ainda um desafio para os seus estudiosos. 

Machado foi um escritor que “nasceu” no estilo romântico e depois acompanhou o realismo, o 

naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, logrando escapar dos dogmas de cada uma 

destas escolas. Apesar de compreender estas tendências, como afirmou Afrânio Coutinho: 

“Machado soube manter-se equidistante, atravessando [as escolas] com independência e 

absorvendo o que de aproveitável cada uma oferecia” (Coutinho, 1966: 27). Aliás, esta visão 

artística contribuiu para a universalidade da sua obra, bem como a modernidade que ela 

anuncia. 

Conforme afirmou ainda Afrânio Coutinho, a obra de Machado é fundamentada em 

bases teóricas artísticas e literárias (1966: 33). Com efeito, ao longo de sua vida, ele foi 

estabelecendo a sua própria doutrina estética e a compreensão desta é útil para um melhor 

entendimento de sua técnica ficcional e de composição literária. Um aspecto importante a 

escrita de Machado consiste na intertextualidade realizada com as suas fontes de inspiração. 

Se, por um lado, “a sua visão da vida era vertida em arte” (Coutinho:1966: 35), por outro 

lado, a obra machadiana revela-se fértil na reminiscência, alusão e interacção com a de outros 

escritores, sobretudo maiores. 

Machado de Assis faz, de facto, muitas alusões, isto é, referências explícitas e/ou 

implícitas a escritores brasileiros e estrangeiros. Na sua maioria, essas alusões foram fruto de 

leituras, ora influenciado, ora meramente sob o seu impacto. Não parece ser tarefa fácil 

calcular a influência desses escritores nos seus textos através destas alusões. Como observou 

Marta de Senna, Machado de Assis, por vezes, apropria-se do texto alheio de forma ambígua 

dificultando a identificação da origem (1998: 13). Com pistas falsas, a intertextualidade, por 

vezes aponta para uma tendência de pensamento quando, na verdade, é apenas alvo de alusão 

irónica, variavelmente paródica, humorística e satírica, tão marcantes da sua escrita (Guidin, 

2008: 96). Deste modo, não nos basta seguir o percurso das citações, cuja função é 

determinante, sendo necessário recorrer a outras fontes e metodologias para percebermos a 

relação intertextual que determina desenvolvimentos maiores na obra de Machado de Assis.  
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Uma destas preciosas fontes, à qual recorremos nesta pesquisa, é La Bibliothèque de 

Machado de Assis (1961) do francês Jean Michel Massa, um dos primeiros estudiosos a 

preocupar-se com o acervo bibliográfico de Machado. Quarenta anos após Massa ter 

publicado o seu minucioso trabalho bibliográfico, José Luís Jobim juntamente com outros 

estudiosos organizaram e expandiram essa investigação pioneira, já que neste período foram 

encontrados novos documentos relevantes para o entendimento de Machado de Assis e do seu 

universo literário. Glória Viana, uma das colaboradoras nesta actualização do trabalho de 

Massa, ao refazer o inventário dos livros com o objectivo de mapear as leituras de Machado, a 

partir da sua (hipotética) biblioteca, levou-nos a novas descobertas literárias e culturais. 

Dentre muitas informações relevantes, ficamos a saber de modo sistemático, por exemplo, 

quem doou livros com dedicatórias a Machado, quais dos seus livros têm marginália e 

podemos contar ainda com uma relação de autores e livros, directa ou indirectamente citados 

pelo escritor brasileiro.
22

 À semelhança de vários outros escritores – da norte-americana Edith 

Wharton (1862-1937) a Fernando Pessoa (1888-1935) – a (reconstituída) biblioteca de 

Machado de Assis tornou-se num importante elemento de investigação. 

No seu estudo, Jean-Michel Massa começou por procurar eventuais notas manuscritas 

que pudessem esclarecer uma parte, ainda que parcial, do percurso biográfico e intelectual de 

Machado. Contudo, não obteve grande sucesso, pois, o escritor não tinha por hábito fazer 

anotações nos livros, quanto muito, meras linhas em algumas páginas de um ou outro livro. 

Massa foi o primeiro a confirmar a existência de obras estrangeiras com dedicatórias 

oferecidas a Machado. Estas obras não eram apenas traduções pois, muitas delas, estavam no 

original, como a ampla colecção The Works of Charles Dickens, oferecida pelo seu amigo, o 

escritor Salvador de Mendonça, com data de Agosto de 1881 (Massa, 2001: 25-26).
 23

 Na falta 

de uma tradução destes textos, podemos supor que, embora desconhecendo certos idiomas, 

Machado de Assis apreciava e gostava de conhecer os originais. Logo, se as literaturas 

estrangeiras, sobretudo a inglesa, ainda não o influenciavam de todo, devido a alguma 
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 A relevância da hipotética Biblioteca de Machado de Assis acentua-se na medida em que, dadas as limitações 

temporais e materiais desta pesquisa, não foi possível um contacto directo com o acervo particular de Machado, 

e, infelizmente, ainda não é possível a consulta digital deste acervo, como já acontece com o caso de Fernando 

Pessoa, cuja (hipotética) biblioteca se encontra disponível na internet. Contudo, é de ressaltar que é possível 

encontrar as obras completas de Machado no site do Governo Brasileiro (< http://machado.mec.gov.br>) e ainda 

um precioso site, coordenado pelos estudiosos Marta de Senna e Hélio de Seixas Guimarães, onde se pode 

pesquisar, num banco de dados, citações e alusões nos romances e contos de Machado 

(http://machadodeassis.net/index.htm). 
23

 Charles Dickens. The Works of Charles Dickens. 30 vs. London, Chapman and Hall, New York Scribner and 

Welford, 1880. (Massa, 2001: 63). 
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possível dificuldade com a língua, esses textos revelam, pelo menos, formas relevantes de 

impacto cultural e literário no escritor brasileiro. 

A actual biblioteca de Machado de Assis encontra-se aos cuidados da Academia 

Brasileira de Letras, sendo constituída por 674 livros: 507 “originais” e 167 traduções. Entre 

as obras em língua não portuguesa existem 237 em francês, 88 em inglês, 27 em alemão e 8 

em espanhol. Das traduções de livros estrangeiros, a maioria, é feita, para o francês. Dentre as 

traduções para o português existem 2 volumes vertidos do alemão e 17 do inglês. Outra 

particularidade das traduções francesas consiste em serem feitas de textos ingleses. Existem 

ainda traduções para o francês do alemão, do grego, do italiano, do espanhol, do sânscrito, do 

polaco, latim, do hebraico e do hindu (Vianna, 2001: 119).  

No caso da literatura de língua inglesa, Machado de Assis possuía textos muito 

variados e que incluíam poesia, drama, romance e até mesmo alguns textos científicos 

controversos ao seu tempo. Entre os autores ingleses contam-se John Milton (1608-1674), 

Jonathan Swift (1667-1745), Samuel Johnson (1709-1784), Laurence Sterne (1713-1768), 

Charles Lamb (1775-1834), Mary Shelley (1797-1851), Alfred Tennyson (1809-1892), 

George Eliot (1819-1880), os evolucionistas Charles Darwin (1809-1882) e Edmund Spencer 

(1820-1903). Encontram-se ainda livros dos americanos Henry Wadsworth Longfellow 

(1807-1825) e Edgar Allan Poe (1809-1849). Três escritores ingleses merecem especial 

atenção neste contexto: Lawrence Sterne, Charles Dickens e William Shakespeare, por serem 

os autores maiores que mais marcas deixam na obra do escritor brasileiro.  

Relativamente a Shakespeare encontra-se duas edições da obra completa: uma 

tradução francesa (1867) e uma edição original (1868).
 24 

Cabe ainda realçar The Beauties of 

Shakespeare (1839), livro muito manuseado e com anotações nas margens de muitas páginas 

(Vianna, 2001: 211), o que nos sugere ter sido usado tanto no estudo de Shakespeare como na 

sua língua original. Deste modo, mesmo fazendo parte de uma sociedade “afrancesada”, 

Machado revela, desde cedo, um particular cuidado e desejo de conhecer a obra do 

dramaturgo inglês no original, e um forte interesse pela língua inglesa, muitos anos antes da 

publicação do seu primeiro romance, Ressurreição em, 1872.  

Um olhar sobre o acervo literário de Machado de Assis revela a predominância de 

livros em língua francesa. Mais de 56% do total, entre originais e traduções. Ainda assim não 

podemos atribuir essa predominância do francês às preferências de Machado e, de certo 

modo, a história cultural brasileira pode esclarecer-nos, pelo menos em parte, sobre esta 

                                                 
24

 William Shakepeare. Ouvres Complètes. Paris: Librairie Hachette, 1867. Trad. por Émile Montegut; e William 

Shakespeare. The Hand Volume. London, Bradbury: Evans and Co., 1868 (Vianna, 2001: 109-111). 
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questão. Bastaria, contudo, lembrarmo-nos da influência indisputável que a cultura francesa 

exerceu sobre o Ocidente não anglo-saxónico durante o século XIX. O exagero do uso do 

francês no Brasil pós-Independência era, na realidade, uma herança do “Século das Luzes”, 

mais tarde continuado pela influência hegemónica, realista e naturalista liderada por escritores 

franceses como Honoré de Balzac (1799-1850), Victor Hugo (1802-1885), Emíle Zola (1840- 

1902), entre outros. Cabe de igual modo realçar que este “afrancesamento” da literatura 

brasileira oitocentista é ainda uma consequência da herança cultural portuguesa, a qual entrou 

na órbita francesa, a partir da segunda metade do século XVII. 

Com efeito, circularam no Brasil oitocentista vários jornais franceses. Em 1839, ano 

do nascimento de Machado, imprimia-se no Rio de Janeiro o jornal L’ Écho Français. 

Podemos ainda destacar os seguintes jornais: Courrier du Brésil (1854-62), L Écho de 

l’Atlantique (1858), substituído posteriormente por L’Écho du Brésil e de l’Amérique du Sud 

(1859-1860) e o Fígaro-Chroniquer (1859) (Magalhães, 1957: 122). Nas suas crónicas, 

Machado dá-nos notícia de alguns desses jornais franceses brasileiros, em circulação entre 

1859 e 1870, como por exemplo na crónica de 15 de Junho de 1863, publicada no jornal 

carioca O Futuro, onde subtilmente Machado ironiza as opiniões algo elitistas expostas no 

jornal Le Nouvelliste (OC, vl, 22, 1955: 283). Curiosamente, o mesmo jornal brasileiro, 

Diário do Rio de Janeiro, onde Machado de Assis colaborou entre 1860 e 1862, por vezes 

apresentava uma mesma edição em inglês, francês e português (Magalhães, 1957: 123). 

Em meados do século XIX, havia na “capital do Império” duas ou três companhias 

francesas de teatro e os espectáculos eram, geralmente, feitos em francês, mesmo com a 

colaboração de actores brasileiros. A moda, os costumes e o comércio da burguesia 

fluminense eram praticamente ditados por franceses ou modelos franceses. Os escritores 

Alfred de Musset (1810-1857) e Victor Hugo (1802-1885) encontravam-se entre mais 

apreciados pelos jovens brasileiros das classes favorecidas da época (Magalhães, 1957: 128). 

As principais editoras brasileiras do século XIX eram, de igual modo, francesas como é o 

caso dos irmãos Garnier os quais, durante longo tempo, foram os únicos editores de Machado 

de Assis. Deste modo, Rio de Janeiro, “afrancesava-se” em tudo e por tudo. Segundo 

Magalhães Júnior “vivia-se uma fase de bovarismo social e intelectual” (1957: 129). Este 

“bovarismo”, derivado cultural do famoso romance Madame Bovary (1857) de Gustave 

Flaubert, traduz a ânsia romântica em ser-se o que não é, em ter-se o que não lhe é próprio. 

Esta insatisfação trai muitas das ilusões e aspirações dos brasileiros cultos da época. Existem 
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até mesmo casos de diglossia, como a do escritor brasileiro Visconde de Taunay (1843-

1899)
25

.  

Também Machado dominou a língua francesa desde muito cedo, e foi num ambiente 

brasileiro afrancesado onde ele deu início à sua carreira de escritor. As referências gálicas 

atravessam toda a sua obra e é notável o múltiplo diálogo que mantém com escritores 

franceses maiores, tais como: Montaigne (1533-1592), Molière (1622-1673), Blaise Pascal 

(1623-1662), Jean Racine (1639-1699), Denis Diderot (1713-1784), Sthendhal (1773-1842), 

Honoré de Balzac (1799-1850), Victor Hugo (1802-1885), Prosper Mérimée (1803-1870), 

Aldred de Musset (1810-1857), Aphonse Daudet (1840-1897), entre outros. 
26

 

Machado de Assis constitui assim, um caso singular na literatura e cultura brasileiras, 

pois, apesar de não ter ascendentes franceses, de não de ter viajado pela Europa e de não ter 

frequentado escolas francesas, também foi um poeta e prosador em língua francesa. Neste 

contexto, podemos destacar; os poemas “Un Vieux Pays” da colecção Falenas (1870) ou o 

soneto “Refus” da colecção Dispersas (1854-1939); algumas das suas crónicas publicadas 

entre 1883 e 1886 na secção “Balas de Estalo” do jornal carioca,  Gazeta de Notícias, como é 

o caso da crónica do dia 26 de Maio de 1872, que é um texto de quase quatro páginas escrito 

em verso e em francês; ou ainda a crónica de 1 de Setembro de 1876, onde Machado supõe 

que Alexandre Dumas Filho (1824-1895) se encontra diante de um tribunal a defender o seu 

romance Affaire Clémenceau (1867), escrevendo quase uma página em francês em forma de 

diálogo entre Dumas e o suposto magistrado (OC, vl 24: 1955: 113-116). Foi, portanto, essa 

mesma forte autodisciplina que o levou, mais tarde, a dominar o inglês e ainda a estudar 

alemão, latim e grego. Aliás, ironicamente, esta qualidade, de certo modo, aproxima-o de 

novo de uma das suas mais relevantes influências, William Shakespeare, o qual, devido ao 

pouco que sabemos dele, nos surge como um autodidacta por excelência. Para além disso, em 

ambos os casos as marcas do autodidactismo desapareceram por completo. 

 É neste contexto “francês” que a literatura inglesa surge no Brasil no fim de 

oitocentos, como “antídoto” para a hegemonia cultural gaulesa, aliás, sintomaticamente 

                                                 
25

 Este nobre de ascendência francesa usava de tal modo as línguas portuguesas e francesa, alternadamente, que a 

sua obra mais famosa, La Retraite de la Laguna (1871) foi escrita em francês e, a esmagadora maioria do 

público brasileiro lusófono, só a pode conhecer na língua portuguesa no ano de 1874, através da tradução do 

escritor carioca Salvador de Mendonça (1841-1913). (Bosi, 2006: 144). 
26

 Para um estudo mais abrangente da relação de Machado de Assis com a tradição francesa consultar Gilberto 

Pinheiro Passos: As Sugestões do Conselheiro: A França em Machado de Assis/ Esaú e Jacó e Memorial de 

Aires. São Paulo: Ática, 1996; A Poética do Legado: Presença Francesa em Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. São Paulo: Annablume, 1996; O Napoleão de Botafogo: Presença Francesa em Quincas Borba de 

Machado de Assis. São Paulo: Annablume. 2000; Capitu e a Mulher Fatal: Presença da França em Dom 

Casmurro. São Paulo: Nankin Editorial, 2003.  
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manifesta em Portugal e contrariada, por exemplo, por Fernando Pessoa (1888-1935) nas 

primeiras décadas do século XX.
27

 Contudo, Machado de Assis não se apresenta como um 

radical anglo-maníaco. Pelo contrário: a “experiência inglesa” de Machado de Assis em nada 

prejudicou à sua afirmação entre os mestres da língua portuguesa.  

 

 

2.2. A Assimilação Literatura Inglesa 

 

Segundo biógrafos como Lúcia Miguel Pereira, Eugénio Gomes ou Barreto Filho, 

Machado de Assis foi fluente em inglês e esta questão não parece levantar dúvidas entre a 

maioria dos críticos. Mas uma questão que ainda suscita controvérsias está relacionada com a 

época exacta em que se deu esse domínio linguístico, determinante para a obra machadiana. 

Hélio Seixas Guimarães adverte-nos que “ainda hoje sabe-se pouco sobre o modo como 

Machado chegou à leitura directa dos anglo-saxões e quem eram os seus interlocutores neste 

assunto” (2008: 99).  

Se Lúcia Miguel, em 1969 supunha que, “ao se casar [aos 30 anos] já devia ele 

conhecer o inglês, pois há nos seus livros dessa época várias citações de Shakespeare no 

original” (1955: 119).
 28

 Por outro lado, Eugénio Gomes afirma que Machado revela-se mais 

preocupado em demonstrar um conhecimento directo da língua e literatura inglesas, somente, 

a partir do romance Iaiá Garcia (1878). Gomes ainda sugere que Machado tinha mais de 

quarenta anos “quando passou a ler os ingleses no original” (1976: 13). É verdade que a 

jovem Iaiá Garcia está sempre voltada para as suas lições de inglês. Porém, isso não significa 

que o escritor estivesse no início da aprendizagem do inglês, tal como sua protagonista.   

A estudiosa norte-americana Helen Caldwell parece concordar com Lúcia Miguel, ao 

afirmar que Machado já lia Shakespeare por volta de 1875, quando compôs o seu monólogo 

(paráfrase) “A Morte de Ofélia” (Caldwell, 2008: 20). Há ainda a ressaltar que Machado pode 

ter tido ainda algum contacto com o inglês, no ano de 1859, quando fez sua tradução do 

poema “The Raven” (1845) de Edgar Allan Poe. Neste caso não é de excluir, porém, que a 

primeira tradução para português do famoso poema de Põe tenha sido feita a partir de 

Boudelaire (1821-1867), o principal divulgador da obra de Poe em França na segunda metade 
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 Para mais sobre este assunto, ver: Eça de Queirós, “Francesismo”. Últimas Páginas: Manuscritos inéditos. 

Porto: Lello, [197-?]; Eça de Queirós, A Cidade e as Serras: Uma Revisão. Ed. Abel Barros Batista. Coimbra: 

Angelus Novus, 2001.  
28

 Figura de relevo na literatura brasileira, Lúcia Miguel publicou em 1930 um dos mais importantes ensaios 

críticos e biográficos de Machado de Assis. 
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do século XIX e que traduziu o poema em 1853. E ainda, em 1870, quando traduziu Oliver 

Twist (1838) de Charles Dickens. 

Esta questão é pertinente na medida em que logo no prólogo do seu primeiro romance, 

Ressurreição (1872) – dois anos após a tradução de Oliver Twist – Machado cita versos da 

tragi-comédia Measure for Measure de Shakespeare. Trata-se da citação da fala do 

“caprichoso” Lucio (a Fantastik), no final do acto IV, cena I (vs.79-81): 

 

Minha idéia ao escrever este livro [Ressureição] foi pôr em ação aquele 

pensamento de Shakespeare: 

              Our doubts are traitors, 

And make us lose the good we oft might win, 

              By fearing to attempt.
 29

 (Assis, vl 1, 1955: 9) 
 

Acreditamos que esta citação revela em 1872, conhecimento de língua inglesa assim como 

traços recorrentes no pensamento de Machado ao longo da sua obra. Logo, há aqui não só um 

claro entendimento dos versos ingleses de Shakespeare, assim como uma aparente 

apropriação da acção dramática da peça de Shakespeare, deslocando-a para as convenções da 

sua escrita romanesca machadiana de pendor realista. Com efeito, esta não nos parece ser uma 

mera alusão provocada pela leitura, pois indica e manifesta uma influência assimilada.
30

  

Poderíamos ainda colocar outra hipótese: esta epígrafe poderia ter sido escrita após Machado 

ter assistido a uma representação no Rio de Measure for Measure. Mas esta hipótese é 

improvável, dado que na tábua cronológica das representações de Shakespeare no Rio de 

oitocentos, feita por Celuta Moreira Gomes, não há referências a esta trági-comédia (1961a: 

187-88). Aliás, esta é uma das peças de Shakespeare menos conhecidas e só começou a ser 

verdadeiramente representada fora do espaço anglo-saxónico já no século XX.
31

 

 Por sua vez, Eugénio Gomes sugere que, ao escrever Ressurreição, Machado de Assis 

não tinha lido ainda Measure for Measure e que conhecia apenas “o pensamento citado” 

(1961b: 158). Este estudioso prefere antes dar uma maior ênfase a comparação entre Machado 

de Assis e o jovem Luís Tinoco, o protagonista do conto “Aurora Sem Dia” (1873), que é um 

aspirante a escritor. Segundo o narrador deste conto de Machado: 

                                                 
29

 Itálico meu. 
30

 É possível encontrarmos já neste primeiro romance de Machado um narrador reflectivo, que interpreta e 

analisa as emoções humanas. Com efeito, este narrador isento de julgamentos da conduta moral das personagens, 

limita-se a retratá-las. Machado, audaciosamente, trata dos conflitos humanos afastando-se dos romances de 

costumes vigentes na época.  
31

 Embora Richard Wagner (1813-1883) tenha realizado uma pouca conhecida adaptação de Measure for 

Measure), intutulada Das Liebesverbot (1843), a ópera alemã, porém, não marca os palcos brasileiros de século 

XIX. 
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 […] A inscrição era citada com as próprias palavras do poeta, sem que aliás Luís 

Tinoco o tivesse lido nunca. Ele respingava nas alheias produções uma coleção de 

alusões e nomes literários, com que fazia as despesas de sua erudição, e não lhe 

era preciso, por exemplo, ter lido Shakespeare para falar do to be or not to be, do 

balcão de Julieta e das torturas de Otelo.
32

Tinha a respeito de biografias ilustres 

noções extremamente singulares. (OC, vl10, 1955: 177) 
 

Concordamos com Gomes que, Machado de Assis parece aqui, auto-parodiar e a caricaturar a 

sua formação literária.
33

 Mas isso não implica, necessariamente, afirmar que Machado já não 

lia Shakespeare no original. O excerto pode contudo, sugerir o modo através do qual Machado 

foi conhecendo os principais textos de Shakespeare mesmo antes de os ter lido no original. 

Não é porém descabido interpretar como uma constatação de que Machado de Assis está a 

inferir no passo citado que o nome de Shakespeare e algumas das cenas mais famosas das 

suas peças, já se tinham convertido, nesta época, em lugares-comuns, entre os jovens 

intelectuais pedantes do Rio.  

O aparecimento da presença anglo-saxónica na formação literária de Machado de 

Assis parece, de facto, coincidir com a publicação do ensaio “Instinto de Nacionalidade”, em 

Março de 1873, no periódico O Novo Mundo. Este ensaio critica, de forma nada favorável, o 

projecto nacionalista romântico, vigente no Brasil daquela época: 

 

Interrogando a vida brasileira e a natureza americana, prosadores e poetas acharão 

ali farto manancial de inspiração e irão dando fisionomia própria ao pensamento 

nacional. Esta outra independência não tem Sete de Setembro nem campo de 

Ipiranga; não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura; não 

será obra de uma geração nem de duas; muitas trabalharão para ela até perfazê-la 

de todo. (OC, vl 29, 1955: 129-30) 
 

Como o próprio título do ensaio sugere, Machado analisa o pensamento literário e o instinto 

de nacionalidade brasileiro que se manifestava nas obras do seu tempo. Ele parece-nos aqui 

consciente do deslocamento que julgava necessário e que já estava a realizar na sua arte, em 

relação ao modelo romântico brasileiro dominante. Obviamente, “a vida brasileira” (as 

origens indígenas, o colonialismo ou mesmo a sociedade civilizada) e a “natureza americana”, 

isto é, os costumes brasileiros, podem ser fonte de inspiração para os escritores, mas tal 

                                                 
32

 Itálico meu. 
33

 Não é também de excluir que por detrás da personagem Luís Tinoco se encontre uma reminiscência do 

cunhado de Machado de Assis, Xavier Faustino, um poeta português ultra-romântico, desaparecido 

precocemente no Rio de Janeiro. Camilo Castelo Branco também parece parodiar José Faustino na sua novela 

Coração, Cabeça, Estômago (1962). Para mais sobre este assunto ver: Helena Buescu (1998). 
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temática não seria suficiente para a formação de um pensamento literário brasileiro. Segundo 

Machado: “não está na vida indiana todo o património da literatura brasileira, mas apenas um 

legado, tão brasileiro como universal”. Quanto à época colonial, esta só pode oferecer “à 

imaginação boa e larga matéria de estudo” (OC, vl 29, 1955: 133). Ao sugerir uma 

“independência” literária, Machado, ironicamente, compara tal emancipação com a 

emancipação política e afirma que a primeira “não se fará em um dia” (OC, vl 29, 1955: 

129).
34

 

Ainda em “Instinto de Nacionalidade”, Machado de Assis chama a atenção do leitor 

para o romance regionalista de Gonçalves Dias, Os Timbiras (1857), o qual retrata a história e 

os costumes indianos de acordo com o gosto literário da época. No intuito de que se criasse 

uma literatura menos presa aos costumes regionais e mais universal, Machado escreveu: “É 

certo que a civilização brasileira não está ligada ao elemento indiano, nem dele recebeu 

influxo algum; e isto basta para não ir buscar entre as tribos vencidas os títulos da nossa 

personalidade literária” (OC, vl 29, 1955: 132). Será que na sua visão universalista, Machado 

tencionava eliminar os elementos considerados nacionais da literatura brasileira? Não nos 

parece. Em relação ao índio, por exemplo, o escritor afirmou que “seria um erro constituí-lo 

como património exclusivo da literatura brasileira; erro igual seria, certamente, a sua absoluta 

exclusão” (OC, vl 29, 1955: 132). O escritor brasileiro pondera a sua origem mas 

implicitamente anuncia que a sua escrita não seria restringida nem ao seu tempo, nem ao seu 

espaço. Neste sentido, Helen Caldwell conclui: “Though he recognized the Brazilian soul as 

individual and distinct, he saw it as an integral part of the soul of humanity, so that the poetic 

writer should not limit himself to time or place” (2008: 213). A intuição de Machado parecia, 

assim, conduzi-lo para outras direcções, pois ele sabia que haveria algo novo a tentar.  

Com efeito, Machado acentua a necessidade de transformação das mentalidades no 

Brasil de finais do século XIX. Como se constata no seguinte excerto, são utilizados exemplos 

do norte-americano Longfellow (1807-1882) e, obviamente de Shakespeare, para questionar 

as tendências literárias brasileiras do seu tempo: 

 

[…] perguntarei simplesmente se o autor do Song of Hiawatha não é o mesmo 

autor da Golden Legend, que nada tem a ver com a terra que o viu nascer, e cujo 

cantor admirável é; e perguntarei mais se o Hamlet, o Otelo, o Júlio César, a 

Julieta e Romeu têm alguma coisa a ver com a história inglesa ou com o território 

britânico, e se, entretanto, Shakespeare não é, além de um gênio universal, um 

poeta essencialmente inglês.(OC, vl 29, 1955: 135) 

                                                 
34

 Note-se que Machado parece adoptar as ideias de independência cultural de Emerson, expressas em The 

American  Scholar (1837), ao seu pensamento em “Instinto de nacionalidade”. 
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Machado de Assis questionava, assim, o conceito de “literatura nacional”. Mas é, sobretudo, 

na sua obra de maturidade que ele foi, e provavelmente ainda é, acusado pelos “nacionalistas” 

de usar em excesso o “estrangeirismo”, afastando-se assim, dos assuntos nacionais. No 

entanto, podemos afirmar que ao construir a universalidade que Harold Bloom (2002: 671-

680) lhe atribui tal como Shakespeare, Machado em finais do século XX, antecipou também a 

necessidade da absorção de conhecimentos e modelos cosmopolitas e universais, na formação 

de uma identidade literária brasileira. Mais uma vez, podemos constatar que Machado se 

aproxima de Shakespeare pois ambos foram cosmopolitas sem nunca ter saído de seus países. 

Esta mesma relação entre o nacional e o universal aparecerá em Fernando Pessoa que, em 

Portugal também interpretará Shakespeare como sendo o maior génio literário de sempre, no 

início do século XX. Aliás, muito antes de Pessoa ou Machado, já Victor Hugo fazia o mesmo 

em França: Shakespeare é pois, um génio para românticos, realistas e modernista, em geral.  

Outro aspecto que desperta a nossa atenção, no excerto acima citado, é o facto de 

Machado citar Longfellow e não citar Walt Whitman (1819-1892), o poeta afirmativo e 

realista da América, considerado por Harold Bloom como o escritor central americano do 

cânone ocidental (Bloom, 2008: 584-85). Whitman, semelhantemente a Machado de Assis, 

foi poeta, jornalista e tipógrafo. Com efeito, cabe lembrar que no actual acervo de Machado, 

minuciosamente examinado por Glória Vianna, não constam obras de Whitman e que, no 

decorrer da nossa investigação, não encontramos na obra de Machado quaisquer referências 

ao poeta norte-americano que para além de seu contemporâneo, tem uma função análoga na 

literatura norte-americana, no entender de Bloom. Contudo, será a obra decadentista de Poe 

que maior influência exercerá em Machado. 

Conforme afirma Guimarães entre outros, um momento decisivo e de viragem em 

Machado de Assis é, geralmente, verificado com a publicação das polémicas Memórias 

Póstumas de Brás Cubas (1881). Este romance que introduziu o Realismo na literatura 

brasileira causou uma verdadeira viravolta na obra ficcional de Machado.
 
As referências 

explícitas a autores ingleses, e o desprezo pelas idealizações românticas e pelo mito do 

narrador omnisciente, deixam “emergir a consciência nua do indivíduo fraco e inocente” 

como referiu Alfredo Bosi (2006: 177). Deste modo, todos estes factores produziram 

deslocamentos relevantes em relação aos parâmetros literários e aos repertórios de leitura 

praticados no Brasil, na segunda metade do século XIX. Esta é uma das mais-valias de 

Machado de Assis que decerto derivam de suas leituras de Shakespeare. E certamente, o 

bardo foi um dos seus grandes mestres na arte da construção da intriga (plot), da acção e do 

diálogo.  
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Inicialmente, esta transformação não foi apreciada por alguns dos críticos 

contemporâneos e das primeiras décadas do século XX de Machado, os quais se limitaram a 

chamar a atenção para os seus “estrangeirismos” excessivos. Araripe Júnior qualificou-o 

como um simples “macaqueador
”35

 de Laurence Sterne e José Veríssimo, num tom pejorativo 

e irónico, de “caso aparte da literatura nacional”. Neste sentido, é de referir que Almeida 

Garrett também foi bastante influenciado por Laurence Sterne, sendo possível que Machado 

tenha chegado a este romancista através da leitura do escritor luso. Como afirma Harold 

Bloom: “[Sterne] has been probably the major English precursor of the Hispanic-American 

novelists” (2002: 675). 

Com a publicação de Quincas Borba (1891), a discussão da crítica estava agora 

voltada para a questão da compatibilidade ou falta dela entre o humorismo de origem inglesa, 

com o espírito e carácter nacionais. Do mesmo modo, o humorismo em Machado ficou 

relacionado com a questão da nacionalidade, produzindo um movimento em dois sentidos 

distintos: ora parecia vinculado negativamente a um traço alienígena, comprovando o carácter 

“alienado” e “estrangeirado” da obra; ora tomado positivamente como traço do sofrimento 

universal. Sílvio Romero não fez uso de “meias palavras” e apresentou duras críticas ao autor 

de Brás Cubas, afirmando que a raça brasileira tem facilidade em produzir o cómico, mas que 

este não deveria confundir-se com humour. Segundo o crítico: 

 

O cómico ri pelo gosto de rir, porque em tudo sabe farejar o grotesco. O humorista 

ri com melancolia, quando devia chorar; ou chora com chiste, quando devia apenas 

rir. Como quer que seja, não se encontram em Machado de Assis as características 

do humorista descrito pelos mestres da crítica. (Romero, vl 5, 1960: 1511) 
 

Este historiador supunha que o humor de Machado era “um capricho, uma cousa feita 

segundo certas receitas e manipulações” e que “o humor não é artefacto que se possa imitar 

com vantagem” (1960: 1510). Afirmou sem reservas que o temperamento e a psicologia do 

notável brasileiro não eram os mais próprios para produzirem o humor, dado que “essa 

façanha” era uma particularidade de certos povos: “O humorista é porque é e porque não pode 

deixar de ser. Dickens, Carlyle, Swift, Stern, Heine foram humoristas fatalmente, 

necessariamente; não podia deixar de ser por outra forma” (Romero, 1960: 510).
36

  

                                                 
35

 Adjectivo pouco delicado para qualificar as citações inglesas de Machado atribuído por Sílvio Romero e, mais 

tarde, por Mário de Andrade. 
36

 Segundo Hélio Seixas Guimarães foram precisos mais de cinquenta anos para que começasse a desfazer-se a 

espessa “cortina de fumaça”que se interpôs entre os intérpretes e a obra de Machado (2008:103). Como já 

dissemos, Sílvio Romero, Araripe Júnior e José Veríssimo foram os primeiros a interpretar negativamente as 
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Outros críticos, como Afrânio Coutinho, afirmaram que em ambas as fases da obra de 

Machado, existe o gosto psicológico e a propensão para a análise de costumes (1966: 15). Em 

relação ao humorismo “tipicamente inglês” de Machado, o biógrafo faz a seguinte afirmação: 

 

O humorismo aparece nas duas (fases), embora na primeira não associado ao 

pessimismo, em o travo amargo e mórbido, sem a melancolia de finado, sem o 

desencanto que a descoberta da maldade humana e o sofrimento físico e moral lhe 

dariam depois. Já existe o humorismo nos livros iniciais, porém um humorismo 

faceto, quase alegre. (Coutinho, 1966: 15) 

 

A afirmação de Coutinho parece-nos certa, embora levante a necessidade de se definir melhor 

a palavra “humor”. O “humor que aparece nas duas fases”, nada mais é que o talento ou 

inteligência (wit) para produzir o cómico. Este “humorismo faceto” é definido por Abrams 

como “a hamless form of the comic” (1993: 221) isto é, uma forma sofisticada mas inofensiva 

de produzir o cómico. E este “humor” associado ao pessimismo, que tem um travo amargo e 

mórbido principalmente de Shakespeare, aponta para uma outra forma do cómico, definida 

por Abrams como tendency comedy. Segundo Abrams neste modelo de produção do cómico: 

“we are made to laugh at a person not merely because he is ridiculous, but because he is being 

ridiculed” (1993: 221). Esta tendency comic encontra-se sobretudo na sátira e no romance ou 

narrativa de costumes, géneros onde Machado se revela um mestre.  

Ainda que não possamos afirmar que o humor de Machado seja inglês, até porque o 

autor foi influenciado por outras figuras do humorismo universal, concordamos com Eugénio 

Gomes quando este afirma que: “o humorismo anglo-saxónico foi para Machado um impacto 

necessário diante da sua suposta insatisfação do mundo” (1976: 10). Como observou Hélio de 

Seixas Guimarães, a escrita de Machado é um bom lugar para o estudo das tensões entre o 

nacional e o internacional que permeiam a formação da cultura brasileira, desde que o Brasil 

começou, a se pensar como nação autónoma (Guimarães, 2008:97). E foi justamente a 

intertextualidade com a literatura inglesa que tornou evidente esta tensão na obra de Machado. 

Para além de desafiar, em parte, a omnipresença do paradigma literário francês, parte da 

herança colonial portuguesa, Machado também procurou a universalidade para as personagens 

que ele situou e localizou sobretudo no Rio de Janeiro. Assim, não contradizendo a crítica, 

                                                                                                                                                         
referências estrangeiras na escrita de Machado, uma discussão que perdurou por algumas décadas até ao 

momento em que uma nova geração crítica procurou explicar as fontes inglesas de Machado, de forma menos 

“apaixonada”, deixando de parte o preconceito do “estrangeirismo”. Foi no final da década de 1930 que o 

historiador Eugénio Gomes dedicou o primeiro livro ao assunto, ao qual chamou, Influências Inglesas (1939). A 

partir deste estudo, diversos outros começaram a aparecer, no sentido de identificar não só a presença inglesa na 

obra de Machado como também, a presença de outras tradições literárias.  
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podemos concluir que, apesar de não ter criado humor tipicamente inglês, Machado fez muito 

humour à brasileira.  

 

 

2.3. Machado plagiador de Shakespeare, ou arte da alusão? 

 

Plágio, palavra que no século XIX Machado de Assis usou sem receios, é um lexema 

que nos dias actuais causa um certo receio, principalmente nos meios literários, cultural e 

académico. Não é para menos, pois, segundo o dicionário Aurélio, “plagiar” significa assinar 

ou apresentar como seu, uma obra artística ou científica de outrem. Certamente não é a 

qualificação de plagiador que iremos atribuir ao autor de Dom Casmurro. Segundo o biógrafo 

Barreto Filho “Machado nunca procurou abreviar ou dispensar as etapas naturais para a 

realização de qualquer propósito. Para ele, havia uma ordem nas coisas passíveis de serem 

aceites e respeitadas” (Filho, 1980: 36). Para além disso, Harold Bloom chama a atenção para 

a distinção e definição legal do termo, que nada tem a ver com categorias literárias (1995: 75).  

No entanto, esta não é a única definição possível para o temeroso verbo “plagiar”. 

Encontramos ainda no dicionário Aurélio outras definições, como por exemplo, o de imitar 

trabalho de outrem, no qual imitar o trabalho de outrem significa tentar reproduzir ou 

apresentar de novo o alheio. Inicialmente, a qualidade de “imitador de Shakespeare” foi 

atribuída a Machado de Assis pela crítica brasileira oitocentista, a qual o vira, muitas vezes, 

como um simples copista. Sílvio Romero, por exemplo, afirmou que Machado de Assis foi 

um “imitador pouco hábil” de autores ingleses (1993: 64). É provável que uma suposta ânsia 

pela “originalidade” – que caracteriza a dependência e o desejo de um escritor em ser 

diferente ou afastar-se dos seus precursores – tenha impedido a crítica de reconhecer a 

habilidade de Machado em imitar e transfigurar Shakespeare. Contudo, Bloom afirma que 

todos aqueles que desejam alcançar uma originalidade digna de nota, e fazê-la surgir dentro 

da riqueza da tradição literária ocidental, têm que suportar o “fardo” da influência (1995: 8). 

Enquanto autodidacta, a leitura teve um papel fundamental na vida de Machado de 

Assis. Jean-Michel Massa afirma que a imagem literária de Machado “poderá se esclarecer 

pela pesquisa de suas leituras” (2008: 27), e onde a literatura inglesa é fundamental. De forma 

subtil e irónica, numa crónica de 28 de Julho de 1895, Machado, já na sua fase de maturidade, 

sugeriu que “a melhor forma de compreender a alma universal da humanidade, seria através 

do estudo dos grandes autores universais”, sendo que, “a melhor forma de captá-la, seria 

imitando-os”, isto é, no entender de Machado, “plagiando-os”: “A Revolução Francesa e 
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Otelo estão feitos; nada impede que esta ou aquela cena seja tirada para outras peças, e assim 

se cometem, literariamente falando, os plágios” (OC, vl 27, 1955: 405).  

Harold Bloom quase ecoa a mesma ideia de Machado, desenvolvendo-a: “There can 

be no strong, canonical writing without the process of literary influence, a process vexing to 

undergo and difficult to understand” (1995: 8). Bloom exemplifica este processo através de 

exemplos retirados de Shakespeare, na criação de algumas das suas personagens mais 

complexas: 

 

Shylock is a strong misreading or Creative misinterpretation of Barabas, whereas 

Aaron the Moor is something closer to a repetition of Barabas, particularly at the 

level of figurative language. By the time that Shakespeare writes Othello, all trace 

of Marlowe is gone: the self-delighting villainy of Iago is cognitively far subtler 

and light years more refined imagistically than the self-congratulatory excesses of 

the exuberant Barabas. (1995: 9) 

  

 É provável que Shakespeare tenha recorrido a Christopher Marlowe (1564-1593) como ponto 

de partida para a criação dos seus primeiros vilões, o Aaron, de Titus Andronicus, uma 

personagem que sugere Barrabás, o Judeu de Malta. Contudo, muito mais tarde ao criar 

Shylock, o Judeu de Veneza, Shakespeare já está muito longe da influência de Marlowe, 

principalmente da retórica do vilão Barrabás.
37

 Segundo Bloom, Othello é o cume deste 

desvio criativo que Shakespeare faz do seu precursor Marlowe. Por outro lado, a criação de 

Fastaff em Henry IV (Parte I) parece marcar o nascimento da capacidade criadora (não 

imitativa) de Shakespeare, pois a partir daí, Marlowe tornou-se um modelo a não seguir. Daí 

também para este retórico, Shakespeare seja um caso único, onde o precursor é reduzido à 

estatura de anão (1965: 9). Neste sentido, podemos ainda afirmar que uma grande obra 

literária é sempre uma reescrita ou, como afirma Bloom, um original nada tem de 

originalidade (1995: 11).  

Mas o que imitava Machado em Shakespeare? Era, sobretudo, a sua universalidade, 

um tema igualmente grato a Harold Bloom quase um século depois. Na crónica de 13 de 

Janeiro de 1895 Machado de Assis afirma de facto a “universalidade de Shakespeare” (OC, vl 

27, 1955: 271). É verdade que tal afirmação não é original, pois outros escritores já o tinham 

afirmado, como por exemplo, Victor Hugo em França, Emerson nos Estados Unidos ou mais 

tarde Fernando Pessoa, em Portugal. Contudo, Machado parece reconhecer não só a questão 

                                                 
37

 Uma retórica também precursora da do arqui vilão Richard III. 
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da universalidade das personagens shakespearianas, como também a autonomia que elas 

possuem. Escreve Machado a 23 de Abril de1893: 

 

 Miremos este grande homem; miremos as suas belas figuras, terríveis, heróicas, 

ternas, cômicas, melancólicas, apaixonadas, varões e matronas, donzéis e donzelas, 

robustos, frágeis, pálidos, e a multidão, a eterna multidão forte e movediça, que 

execra e brada contra César, ouvindo a Bruto, e chora e aclama César, ouvindo a 

Antônio, toda essa humanidade real e verdadeira.
 38

 (OC, vl 27,1955: 282) 

  

Machado de Assis utiliza o verbo “mirar” metaforicamente, chamando a atenção para o facto 

de que Shakespeare deveria ser lido e visto atentamente para que as personagens fossem 

entendidas.
39

 A peculiaridade de Shakespeare, segundo Bloom, consiste na força da 

representação do carácter, da personalidade e das mutabilidades humanas (1995: 63), tal como 

espelhada nas suas personagens. Foi através de um ponto de vista semelhante que Machado 

criou “verdadeiros” personagens shakespearianos em versões tropicais, pois o criador 

brasileiro sabia como “pedir emprestado”. De facto, as suas célebres personagens burguesas e 

urbanas foram criadas para além dos limites da sociedade carioca do fim do século XIX, 

atribuindo-lhes, deste modo, universalidade. Mesmo sem ter saído da sua cidade natal, seus 

personagens transitam de cidade em cidade e até mesmo no estrangeiro, como acontece em 

Dom Casmurro quando Capitu e seu filho são “exilados” na Europa. 

Cabe-nos neste momento destacar o papel preponderante das personagens universais 

de Shakespeare as quais favorecem este processo imitativo e intertextual. É principalmente a 

autonomia dessas personagens – que podem até não ter existido mas ainda assim parecem ter 

vida própria – que permite a sua deslocação para outros textos, contextos, épocas e lugares. 

Para além disso, como bem questionou Eugênio Gomes: “Quantos já se não deixaram 

empolgar por ideias, visões e imagens de Shakespeare, sem nunca terem lido ou visto 

representar qualquer de suas peças?” (Gomes, 1961b: 36). No Brasil de hoje, como em muitos 

lugares do mundo, Shakespeare e a suas personagens invadiram a cultura de massas e a 

própria linguagem coloquial, isto é, o próprio português tal como falado no Brasil.
40
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 Itálico meu. 
39

 Para mais sobre o uso do verbo ver como uma forma básica do conhecimento, ver : Mário Vítor Bastos (2003). 
40

 A título de exemplo, veja-se: “O Cravo e a Rosa” (2000), uma telenovela baseada na peça The Taming of the 

Shrew, escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Walter Avancini. Para além disso, pelo menos mais duas 

telenovelas foram baseadas nesta peça: “ A Indomável” (1965) e “O Machão” (1976), facto bem revelador da 

enorme popularidade que o casal de Verona, Petruchio e Katherine, granjeiam no “inconsciente” colectivo 

universal, como diria Jung. Outro exemplo pertinente é a mini-série “Otelo de Oliveira” (1983) em que 

Aguinaldo Silva adapta Shakespeare (Othello) para o universo da favela, da corrupção e do carnaval dos anos 80 

no Brasil. Para mais ver: Cristiane Busato Smith, 2009. 
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Por outro lado, Meyer Howard Abrams chamou-nos a atenção para o papel do leitor 

no que se refere à recepção de uma imitação: “An important part of the intended effects 

depends on the reader’s recognition of the resourcefulness” (1999: 124). Certamente não é 

preciso conhecer Shakespeare para ler Machado de Assis, mas um leitor capaz de reconhecer 

a intertextualidade ou a relação do texto de Machado com a obra de Shakespeare, certamente 

será beneficiado com os sentidos explícitos e/ou implícitos no texto. Em muitas de suas 

paródias, por exemplo, somente após uma leitura atenta, o leitor pode reconhecer acções, 

discursos, ideias, comicidade ou a tensão dramática de uma situação shakespeariana imitada 

ou simplesmente aludida por Machado.  

Um dos aspectos mais inovadores deste Mestre na Periferia do Capitalismo (1990), 

como sugeriu o estudioso brasileiro Roberto Schwarz,
 
consistiu na “arte” de citar, aludir e 

parodiar. Podemos encontrar essas citações em formas de excertos originais, simples alusões 

– referências vagas e indirectas – paráfrases ou traduções.
 41

 O “deturpador de citações”, como 

afirmou Magalhães Júnior (1957: 257), tinha uma autêntica satisfação em citar e, por vezes, 

em exibir os seus conhecimentos de línguas e culturas estrangeiras, como o parece ter feito na 

crónica da Semana em 1 de Maio de 1894, ao transcrever no fim da crónica versos de Goethe, 

o mestre por excelência do romantismo alemão.
42

 Não sendo claro o grau de conhecimento 

que Machado de Assis teve de Goethe, e sem por em causa as suas fortes raízes brasileiras e a 

presença do Rio de Janeiro na sua escrita, Machado, como qualquer grande escritor, aspirou à 

criação de uma literatura de dimensão universal, isto é, á Weltliteratur (“literatura-mundo”), 

importante conceito literário, como se sabe, criado e desenvolvido por Goethe (1749-1832).
43

 

 As citações e alusões na obra de Machado de Assis, como refere Marta Senna,  

constituem um dispositivo narrativo utilizado com virtuosismo técnico-artístico (2007: 1). Do 

ponto de vista deste mecanismo, a influência de Shakespeare sobre a vasta obra de Machado 

de Assis certamente não passa despercebida aos olhos dos leitores que, frequentemente, 

deparam com citações ou, até mesmo, com excertos shakespearianos durante a sua leitura. 

Para além disso, há ainda exegetas que confirmam esta influência decisiva em Machado de 

Assis. Magalhães Júnior, por exemplo, mencionou que as principais citações de Machado 

                                                 
41

 Neste estudo, Schwarz, a partir da sua leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas aponta como a prosa 

machadiana da maturidade reflecte à formação das relações de classe, cujo traço cultural dominante é a ideologia 

ambivalente das elites socioeconómicas brasileiras, isto é, de uma sociedade escravocrata paradoxalmente 

fascinada pelo liberalismo burguês europeu, em particular, o francês.  
42

 Versos do poema que recebe um título em latim “Ergo bibamus!”: Ich hatte mein freundliches Liebchen 

geseh’n,/ Da dacht’ ich mir: Ergo bibamus! (Oc, vl 27, 1955: 90). “Eu tinha visto o meu amorzinho simpático/ 

Então eu pensei comigo: Vamos beber alguma coisa!” (tradução minha). 
43

 A ideia de Weltliteratur é exposta por Goethe entre 1827 e 1830, através de cartas e comentários, onde 

sobressai a ideia de universalidade humana ou globalização cultural.  
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advêm de Shakespeare, e sugeriu que as muitas derivam de reminiscências de peças teatrais 

vistas em palco (1957: 238). Marta Senna afirma ainda que, depois da Bíblia, Shakespeare é a 

presença intertextual mais significativa na obra Machadiana (1998: 16). 

Ao publicar The Brazilian Othello of Machado de Assis (1960), Helen Caldwell para 

além de romper com o paradigma interpretativo até aí predominante no Brasil em relação à 

Dom Casmurro (deslocando a análise da personagem Capitu para Bento Santiago) 

redimensionou também os valores shakespearianos presentes na obra de Machado. No 

prefácio do seu ensaio, Caldwell afirma que Machado de Assis foi um verdadeiro kohinoor 

entre os escritores de ficção, é extremamente hábil na arte de metamorfosear personagens, 

tramas e ideias de Shakespeare nos seus enredos.
44

 Do mesmo modo, também Lúcia Miguel 

afirmou que Machado foi um inovador, em simultâneo prudente e ousado (1955: 290), no que 

entendemos hoje, por “jogo intertextual”.  

Com efeito, a originalidade de Machado, como lembrou Jean Michel Massa, 

“raramente é isenta de qualquer imitação” (2008: 28). Este “suposto plagiário”, como refere 

Harold Sereza (2009: 139), fez a seguinte afirmação: “pode [se] ir buscar a especiaria alheia, 

mas há que temperá-la com o molho da sua fábrica” (Assis, 2008: 658).
45

 A partir destas 

afirmações, nota-se que Machado se apercebeu da complexidade e dos mecanismos existentes 

no processo intertextual. Esta inesperada “teoria do molho” – discutida principalmente por 

Afrânio Coutinho (1966: 33) – lembra o trabalho de um oleiro que molda suas peças 

conforme o seu imaginário, o qual neste caso, é essencialmente shakespeariano. É 

precisamente diante desta “teoria” que a questão da influência literária parece ser delimitada 

em Machado de Assis, isto é, a partir do momento em que o “alheio”, o modelo ou arquétipo, 

é trabalhado a seu modo ou quando é apresentado com “novas vestes”. 

 A influência de Shakespeare em Machado não constitui, de modo algum, motivo de 

inferioridade, antes pelo contrário: ao imitar ou “plagiar” Shakespeare, o talento de Machado 

apropria-se do elemento estrangeiro e transforma-o, ao mergulhá-lo num “molho” cultural e 

literário. Deste modo, Machado conservou a sua forte zona de independência e originalidade, 

bem como a sua grande capacidade (re) criadora. Logo, é esta liberdade que lhe permite obter 

resultados construtivos através de formas de apropriação, as quais, contribuem decisivamente 
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 Referência ao diamante indiano, famoso por seu tamanho, tomado pela Coroa Britânica por ocasião da 

anexação da península do Punjab em 1849, tornando-se assim uma das maiores (senão a maior) relíquias do 

Tesouro Britânico, e conhecido como “a jóia da coroa” (Caldwell, 2008:11). 
45

 Este excerto faz parte de uma crítica, originalmente publicada em 1879, na Revista Brasileira, com o título 

“Antônio José e Molière”. Machado fez algumas alterações na versão publicada no livro Relíquias de Casa 

Velha, em 1906. 
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para a sua notável diferenciação, enquanto escritor brasileiro e transatlântico. Veremos a 

seguir que, em tais apropriações, Hamlet foi a primeira peça de Shakespeare a ser 

sistematicamente apropriada e transformada na escrita machadiana. Neste “jogo intertextual” 

entre Hamlet e Machado, o escritor brasileiro, mais uma vez, reafirma a sua grande 

capacidade de (re) criação, num outro tempo e espaço, de uma peça central no universo 

dramático shakespeariano e universal. 
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3.1. A Apropriação de Hamlet 

 

Como já foi dito, Machado de Assis fez uso de citações shakespearianas 

indistintamente nas crónicas, nos contos e nos romances: “a questão era calhar”, como 

afirmou Magalhães Júnior (1957: 237). Suas citações de origem ecléticas, por vezes, 

constituem um verdadeiro puzzle para os leitores. Segundo a estudiosa Adriana Teles, 

“Machado cita Shakespeare e/ou suas peças mais de trezentas vezes, em cerca de cento e 

setenta textos” (2012: 1). Como foi referido, entre os dramas shakespearianos citados por 

Machado encontram-se: A Midsummer Night’s Dream, All’s Well that Ends Well, As You Like 

It, Coriolanus, Cymbeline, Hamlet, Henry IV, Julio Cesar, King Lear, Macbeth, Measure for 

Measure, Much Ado About Nothing, Othello, Richard the Third, Romeo and Juliet, The Merry 

Wives of Windsor, The Merchant of Venice, The Tempest, The Winter’s Tale e Twelfth Night. 

Ou seja, Machado cita e faz uso de tragédias, tragicomédias, comédias, histórias e romances. 

As referências a Shakespeare estendem-se do conto “Madalena” publicado, na revista 

Marmota, em 1859 até o seu último romance, Memorial de Aires (1908).
 46

  

Em se tratando de Hamlet – a peça de Shakespeare que adquire nos palcos e na 

literatura ocidental do século XIX maior projecção – as alusões e citações a estes textos 

encontram-se espalhadas por toda a obra machadiana. A primeira citação directa à tragédia de 

Hamlet verifica-se no monólogo dramático “Ofélia” (1859) e a última, de novo, no último 

romance, Memorial de Aires.
47

 Com efeito, o autor brasileiro apropria-se de Hamlet e deixa 

transparecer, claramente, nos seus textos, que o tinha fixado no pensamento, de modo a 

adequá-lo às suas próprias predisposições (re) criativas. Uma das citações de Machado mais 

frequentes é, naturalmente, a do início do solilóquio de Hamlet: “To be or not to be? That is 

the question” (Acto III, cena 1, v. 56). Este muito conhecido texto poético foi citado nos mais 

variados e díspares contextos, tanto em prosa como em verso, tanto para valorizá-lo como 

para ridicularizá-lo. Mas antes, porém, da análise da apropriação de Machado deste 

solilóquio, cabe-nos referir a relevância do uso que o próprio Shakespeare fez deste “ dialogue 

of the mind with itself”, como proferiu o poeta vitoriano Matthew Arnold (1822-1888), no 

prefácio de uma de uma das edições de seus poemas (Arnold, 1906: 1).  

                                                 
46

 Apesar deste conto estar inserido na colecção da editora Jackson, existem estudiosos, como Michael Massa, 

que suspeitam da verdadeira autoria do conto (2009: 210-211). 
47

 Note-se que a primeira referência directa de Machado a Hamlet nos seus textos dramáticos dá-se em 1860 na 

comédia em um acto, Hoje Avental, Amanhã luva; no conto em 1865 (“Cinco Mulheres”); na crónica, em 31 de 

Janeiro de 1865 (“Ao Acaso”); e no romance, em 1881 (Memórias Póstumas de Brás Cubas). 
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Shakespeare usa os solilóquios para enriquecer o efeito dramático, sendo este, um 

recurso fundamental para a revelação de pensamentos e sentimentos mais profundos que, 

geralmente, atormentam algumas das suas principais personagens. Como homem de teatro, 

Machado de Assis percebeu perfeitamente o “poder” apelativo dos famosos solilóquios, de tal 

forma, que ele próprio lembra um actor a representá-los. Dos sete solilóquios enunciados por 

Hamlet,
 
“To be or not to be” foi certamente o mais glosado por Machado.

 48
 Aliás, a partir do 

século XIX, Hamlet foi das peças mais representadas, parafraseadas, citadas, traduzidas e 

parodiadas (tendo por alvo em particular o solilóquio referido), um pouco por todo o mundo 

ocidental.  

Aproximadamente quatro anos após ter escrito o seu primeiro romance, Ressurreição 

(1872), Machado de Assis não parecia estar demasiado longe do espírito Shakespeariano ao 

escrever “To be or not to be” (1876), um conto de tendência realista onde a poesia do bardo 

dá lugar ao prosaísmo das duras dificuldades do dia-a-dia.
49

 Este título que remete 

instantaneamente o leitor para o contexto de dúvida do príncipe da Dinamarca, entre o “ser ou 

não ser”, alude ainda para problemática da indefinição de Hamlet: se deve continuar a viver 

depois da morte do pai, assassinado pelo próprio irmão; ou “não ser” – se deve matar-se pela 

infelicidade da morte do pai e ainda por ver o trono usurpado pelo tio que também desposou 

sua mãe. Apesar de apresentar um título emblemático, o texto de Machado apresenta uma 

“desleitura” do drama shakespeariano onde o autor brasileiro usa mais uma vez o trágico em 

Shakespeare na construção de uma situação cómica.  

O conto “To be or not to be” é, pois cómico, na medida em que Machado ridiculariza 

o protagonista pelo seu prosaico comportamento, pseudo-melodramático e pseudo-

Hamletiano. Assim, o autor termina este conto com um epílogo intitulado “Moralidade”: 

 

Mas onde está a moralidade do conto? Pergunta a leitora espantada com ver esta 

série de acontecimentos descosidos e vulgares. 

A moralidade está nisso. 

Tendo perdido a esperança de obter um emprego de duzentos mil-réis, quando 

apenas desfrutava um de cento e vinte, assentou André Soares de dar cabo da vida. 

No dia, porém, em que perdeu a noiva e o emprego de cento e vinte mil-réis, com 

um insulto físico de quebra, não se matou, nem tentou matar-se, nem se lembrou de 

o fazer. Tanto é certo que o suicídio depende mais das impressões e disposições do 

momento, que da gravidade do mal. 

Disse. (OC, vl 21, 1955: 277-8) 
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 Hamlet, Acto I, cena 2, v. 129; Acto I, cena 5, v. 92; Acto II, cena 2, v. 544; Acto III, cena 1, v. 56; Acto III, 

cena 2, v. 379; Acto III, cena 3, v. 73; e Acto IV, cena 4, vs. 27-28.  
49

  Machado escreveu também um poema intitulado “To be or not to be” (1901) onde o solilóquio de Hamlet (“to 

be or not to be”) é traduzido logo no início do poema, que também tem Shakespeare como subtítulo.  
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A moralidade do conto “To be or not to be” baseia-se na “filosofia” de Hamlet: “for there is 

nothing either good or bad but thinking makes it so” (Acto II, cena 2, vs. 249-50). No texto de 

Machado “o suicídio depende mais das impressões e disposições do momento, que da 

gravidade do mal” (OC, vl 21, 1955: 278). Nota-se que o narrador machadiano chama a 

atenção para a condição psicológica pseudo-melodramática do protagonista do conto. André 

Soares, a personagem de Machado, pensou em suicídio quando perdeu a esperança de obter 

um emprego com um salário de “duzentos mil reis”, mas no dia em que perdeu em 

simultâneo, a noiva e o emprego que tinha, “ não se matou, nem tentou matar-se, nem se 

lembrou de o fazer”. Assim, Machado apropria-se do pensamento de Hamlet, segundo o qual 

“nada é bom ou mau, a não ser por força do pensamento”, para parodiar e expor as 

incoerências não de um príncipe mas de um improvável e assalariado Hamlet carioca 

oitocentista. Com efeito, o texto de Machado distancia-se de Hamlet na medida em que sua 

personagem (André Soares) é exposta com vulgaridade se comparado com o príncipe da 

Dinamarca. 

No conto “A Mulher de Preto” (1870), o protagonista (Estêvão) ao reflectir sobre o 

primeiro encontro com a viúva por quem estava apaixonado, também é tomado pela dúvida 

existencial de Hamlet no momento em que é convidado para ir a casa da amada: 

 

 Se eu não fosse àquele baile não conhecia esta mulher, não andava agora com 

estes cuidados, e tinha conjurado uma desgraça ou uma felicidade, porque ambas as 

coisas podem nascer deste encontro fortuito. Que será? Eis--me na dúvida de 

Hamleto. Devo ir à casa dela? Devo ir à casa dela? A cortesia pede que vá. Devo ir; 

mas irei encouraçado contra tudo. É preciso romper com estas idéias, e continuar a 

vida tranqüila que tenho tido. (OC, vl 20, 1955: 105-6) 

 

Como se constata nesta fala de Estêvão, o solilóquio de Hamlet que quase parece pertencer já 

à cultura popular não é apenas apropriado, mas subvertido. Com efeito, não são questões de 

natureza filosófica ou existencial que afligem Estêvão mas uma dúvida bem mais prosaica (se 

bem que universal) relacionada com o desejo: deve o tímido e pouco experiente protagonista 

envolver-se ou não com uma mulher que o quer seduzir. 

Num outro registo, na crónica de 1º de Janeiro, de 1877 publicada no jornal Ilustração 

Brasileira do Rio de Janeiro, Machado ao pronunciar-se sobre um possível tesouro enterrado 

pelos Jesuítas no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, num tom irónico, mais uma vez 

apropria-se de um dos mais conhecidos lugares-comuns do solilóquio de Hamlet: “A quem 
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pertencerão as riquezas que se encontrarem? Ao Estado? Aos concessionários da demolição? 

That is the question” (OC, vl 24, 1955: 174).
 50

  

Na crónica de 1º de Dezembro do mesmo ano, Hamlet aparece “emaranhado” num 

texto no qual Machado escreve sobre um acontecimento relevante naquela quinzena. 

Machado não só se retoma o cliché hamletiano “that is the question” como ainda, evoca a 

celebre alusão aos mundos desconhecidos do diálogo de Hamlet com Horácio. Tratava-se das 

opiniões divergentes sobre os carris de ferro de Botafogo, entre um Sr. Greenough e um seu 

adversário político: “Tem ou não tem privilégio o Sr. Greenough? That is the question! Esse é 

o ponto em que se dividem as opiniões, não só as das partes contendoras, mas as de todos os 

fôlegos vivos e civilizados que respiram debaixo do nosso céu” (OC, vl 24, 1955: 296).
51

 Esta 

irónica relação intertextual, contida na crónica, revela um modo de apropriação, ou talvez 

mesmo, subversão onde o ridículo e o cómico são levados ao extremo de uma paródia quase 

carnavalesca:  

 

Colocado entre as duas pontas de interrogação de Hamlet, o Sr. Greenough prefere 

to take arms against a sea of troubles — em linguagem mais chã, prefere abotoar o 

adversário. Este não se deixa abotoar sem abotoar também; engalfinham-se. E ei-

los no chão da praça, e nós a vermos touros de palanque. (OC, vl 24, 1955: 297) 

 

Passando da crónica para o romance, em suas Memórias (1881), Brás Cubas descreve 

como chegou ao “desconhecido país” de Hamlet: “E foi assim que cheguei à clausura dos 

meus dias; foi assim que me encaminhei para o undiscovered country de Hamlet, sem as 

ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausando e trôpego, como quem se retira tarde 

do espetáculo” (OC, vl 24, 1955: 174). Como se depreende deste enxerto, Cubas viveu 

também, por várias vezes, intensamente, o drama do Príncipe da Dinamarca. Tal é igualmente 

visível no seguinte passo no capítulo XXIII: “Mas esse duelo do ser ou não ser, a morte em 

ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma 

pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar” (OC, vl 24, 1955: 99). Neste caso, 

a apropriação do solilóquio hamletiano também vem acompanhada de um deslocamento da 

esfera cultural aristocrática renascentista para a esfera social burguesa oitocentista, onde Brás 

Cubas representa um típico burguês carioca da época. Para além disso, existem 

transformações de relevo nesta recriação de Machado que passam pela ironia (referências à 
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 Itálico meu. 
51

 Botafogo é um bairro situado na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje, um bairro nobre que abriga um dos 

principais “cartões postais” do país, como por exemplo: a Enseada de Botafogo com os morros do Pão de Açúcar 

e da Urca ao fundo, além de algumas mansões preservadas do fim do século XIX e início do século XX. 
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política e à filosofia) e pela referência a uma mulher amada já morta (a mãe), à qual o 

solilóquio de Hamlet não alude.
52

 Hamlet manter-se-á como uma referência comportamental 

para Brás Cubas ao longo de sua póstuma narrativa, como no seguinte exemplo no capítulo 

LXXXIII, onde Machado não consegue evitar a sua comicidade, por vezes, mórbida: “Era o 

caso de Hamlet dobrar-me à fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos: 

embarcar ou não embarcar. Esta era a questão” (OC, vl 24, 1955: 253).  

A fala de Hamlet a Horácio: “There are more things in heaven and earth, Horatio, 

/Than are dreamt of in your philosophy” (Acto I, cena 5, vs. 174-5) é uma das mais citadas 

por Machado de Assis. O escritor brasileiro não só reescreve o texto citado como também, de 

forma singular, deturpa, traduz e ironiza. Em Quincas Borba (1892), onde o uso do 

pessimismo e da ironia é mais acentuado para criticar os costumes e a pensamento filosófico 

de seu tempo, lemos no capítulo CVI: “Há entre o céu e a terra, muitas mais ruas do que 

sonha a tua filosofia” (OC, vl 6, 1955: 218). No curto capítulo CLXVIII do mesmo romance 

encontramos mais uma paródia semelhante, que tem por alvo a personagem Dr. Falcão. O 

narrador afirma: “Sem conhecer Shakespeare, ele [Dr. Falcão] emendou Hamlet: "Há entre o 

céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a vossa vã filantropia" (OC, vl 6, 

1955: 340). Nesta citação, a expressão “vã filantropia” esvazia por completo a dignidade da 

“filosofia” referida no verso de Shakespeare.  

Ainda em Quincas Borba, Machado apresenta no capítulo CLXIX mais uma variação 

da célebre fala entre Hamlet a Horácio. Mas neste último caso, o lexema philosophy não dá 

lugar a “vã filantropia”mas sim a uma “vã dialética”. Trata-se de uma conversa entre duas 

personagens femininas, D. Fernanda e Maria Benedita, em que D. Fernanda perguntou à 

amiga se o marido ainda a amava como no primeiro dia. A resposta de Benedita foi: “Creio 

que mais, porque eu o adoro!” (OC, vl 6, 1955: 341). D. Fernanda não compreendeu a 

resposta de Benedita. A resposta confusa desta torna-se motivo suficiente para mais uma 

zombaria por parte do narrador, emendando Hamlet: “Em verdade, a conclusão não parecia 

estar nas premissas; mas era o caso de emendar outra vez Hamlet: "Há entre o céu e a terra, 

Horácio, muitas cousas mais do que sonha a vossa vã dialética” (OC, vl 6, 1955: 341-2).
53

 . 

Como se observa no enxerto citado, o narrador utiliza a expressão “emendar outra vez 

Hamlet”, passe a ousadia de querer emendar Shakespeare. O verbo “emendar” usado pelo 

narrador é exemplar da “luta” criativa, ora secreta ora aberta, de Machado com o escritor de 

língua não portuguesa que mais admirava. 
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 Como se sabe, não é a morte de uma mulher mas a morte do pai de Hamlet que motiva o famoso solilóquio. 
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 Itálico meu. 
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O conto fantástico “A Cartomante” (1896), o qual não é alheio à influência de Edgar 

Allan Poe e que explora um trágico e ambíguo triângulo amoroso, inicia-se, mais uma vez, 

com uma alusão directa a essas mesmas palavras de Hamlet a Horácio. Afirma o narrador, 

logo na primeira frase do conto:  

 

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a 

nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, 

numa sexta-feira de Novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera 

consultar uma cartomante […]. (OC, vl 14, 1955: 9) 

 

No fim deste conto que é escrito na mesma veia fantástica de Brás Cubas, Hamlet é de novo 

lembrado. O protagonista, Camilo, lembra as palavras da mãe que, geralmente: “repetia-lhe 

uma porção de casos extraordinários; e a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava-lhe 

dentro: Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a filosofia...” (OC, vl 14, 1955: 19-20). 

Independentemente do fim catastrófico, a la Poe, a frase de Hamlet em “A Cartomante” 

parece resumir a própria essência da literatura fantástica: “Há mais cousas no céu e na terra do 

que sonha a filosofia”. 

Num contexto não ficcional, na crónica de 2 Julho de 1893, publicada no jornal 

carioca Gazeta de Notícias, Machado escreve a propósito das sessões secretas no Senado que, 

de secretas nada tinham: “as sessões secretas são ainda mais públicas que as públicas. Basta 

anunciar que tratam de material cujo exame não se pode fazer às escancaras, antes devem 

ficar trancadas, para que todos as destranquem, e tragam à rua” (OC, vl 26, 1955: 327). E foi 

relativamente a essa quebra de sigilo nas reuniões deliberativas do Senado que Machado 

parodia e emenda mais uma vez Shakespeare: “Esta impossibilidade de esconder o que se 

passa no segredo das deliberações, faz-me crer no ocultismo. É ocasião de emendar Hamlet. 

Há entre o Palácio do Conde dos Arcos e a rua do Ouvidor muitas bocas mais do que cuida a 

vossa inútil estatística” (OC, vl 26, 1955: 328). 
54

 

Por várias vezes, Machado de Assis também recorreu à irónica resposta de Hamlet a 

Polonius – “Words, words, words...” (Acto II, cena 2, v. 192) – quando este o questionava 
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 O Palácio do Conde dos Arcos foi a residência do administrador colonial português Dom Marcos de Noronha 

e Brito (1771-1828), último vice-rei do Brasil, até 1810. Com a Proclamação da República em 1889 e com a 

elaboração da Constituição brasileira de 1891, este edifício passou a abrigar o Senado Federal até 1925. Daí em 

diante, este edifício foi ocupado por diversas repartições públicas, até se tornar sede da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já a Rua do Ouvidor, foi a rua mais importante do Rio de Janeiro até 

1900. Era lá que estavam fixados os jornais cariocas e onde se concentravam as pessoas em busca de novidades. 

Machado de Assis, nos seus textos, conta-nos a história desta rua bem como sua relevância até no fim do século 

XIX, como por exemplo, na crónica “Livreiro da Rua do Ouvidor” de 8 de Outubro de 1893. 
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sobre o que estava a ler. Vejamos como Machado usa esta expressão na crónica de 23 de 

Abril de 1893 da Gazeta de Noticias: 

 

Eu, se tivesse que dar o título Hamlet, em língua puramente carioca, traduziria a 

célebre resposta do príncipe da Dinamarca words, words, words, por esta; boatos, 

boatos, boatos. Com efeito, não há outra melhor que diga o sentido do grande 

melancólico. Palavras, boatos, poesia, nada, coisa nenhuma. (OC, vl 26, 1955: 278) 

 

Como se verifica neste excerto, os mais conhecidos passos de Hamlet, devidamente 

transformados, serviram à acutilante veia satírica e paródica de Machado de Assis.   

Um outro exemplo encontra-se no seguinte caso: devido á proliferação de muitos tipos 

de epidemias no Rio de Janeiro de oitocentos, Machado de Assis denunciou constantemente a 

falta de cuidado da Câmara Municipal com a limpeza da cidade. As crónicas do “Dr. 

Semana”, publicadas na revista Semana Ilustrada, entre 1861 e 1864, são exemplos desta 

indignação. Mas até nestas indignações há ironia, como se constata na crónica de 15 de Março 

de 1863 intitulada “Nova medicina descoberta pelo Dr. Semana”. Nesta crónica, ao aludir 

principalmente à febre-amarela e à cólera, Machado, ou melhor, o Dr. Semana deixa uma 

receita aos leitores/pacientes justificando que, apesar da gravidade da moléstia, o remédio 

indicado era infalível ou “fantástico”: “O melhor remédio para não morrer de febre-amarela 

é...morrer de outra moléstia” (OC, vl 22, 1955: 222).  

Décadas mais tarde, na crónica de 18 de Outubro de 1896, publicada no jornal Gazeta 

de Notícias, Machado volta ao tema da incapacidade das autoridades políticas da época, em 

criar novas medidas para combater a “velha” e temida febre-amarela. Como se previsível, 

Machado parodiou mais uma vez a celebre expressão de Hamlet: 

 

Nada do que fica aí é novo; a febre é velha, velhas as lástimas, velhíssimos os 

esforços para destruir o mal, e têm a mesma idade os adiamentos de tais esforços. 

[…] A amarela é caseira, gosta de cômodos próprios e não exige que sejam limpos 

nem largos; a questão é que a deixem ficar. Uma vez que a deixem ficar, podem 

discuti-la, examiná-la, revirá-la, redigir relatórios sobre relatórios, oficiar, inquirir, 

citar; Words, words, words, diz ela também para citar alguma coisa. E ainda não 

saindo de Hamlet; Se o sol não pode fazer nascer bichos em cachorro morto, não 

serão cães mortos que lhe faltem. Quanto ao lençol de água, vê-lo-emos feito um 

formidável lençol de papel. Papers, papers, papers.
55

 (OC, vl 28, 1955: 305) 

 

 

Neste caso, como no anterior, a metamorfose da expressão hamletiana “Words, words, words, 

não poderia ir mais longe. Com efeito, as palavras vãs e falsas de Polonius dirigidas a Hamlet 
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 Todos os itálicos são meus. 
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são transformadas por Machado nestes textos de opinião, em algo de nocivo e doentio. Numa 

primeira fase, o sujeito de enunciação é interpelado pela própria febre-amarela que lhe diz tal 

como Hamlet a Polonius: “words, words, words”. Numa segunda fase conclusiva, o sujeito de 

enunciação surge agora associado a Hamlet, comentando o excesso de textos publicados nos 

jornais – relatórios e inquéritos oficiais (burocracias) cariocas sobre este problema de saúde 

pública – com a expressão “papers, papers, papers”.  

 

 

3.1.1. O Humor negro na crónica-conto “Cena do Cemitério” (1894)  

 

A crónica-conto, onírica e fantástica, de 3 de Junho de 1894, intitulada “A Cena do 

Cemitério”, constitui uma verdadeira paródia à cena análoga em Hamlet. O enredo 

desenvolve um pesadelo cómico que o narrador teve após leituras consecutivas de Hamlet e 

de notícias sobre a cotação da bolsa: 

 

 Não mistureis alhos com bugalhos; é o melhor conselho que posso dar às pessoas 

que lêem de noite na cama. A noite passada, por infringir essa regra, tive um 

pesadelo horrível. Escutai; não perdereis os cinco minutos de audiência. Foi o caso 

que, como não tinha acabado de ler os jornais de manhã, fi-lo à noite. Pouco já 

havia que ler, três notícias e a cotação da praça. Notícias da manhã, lidas à noite, 

produzem sempre o efeito de modas velhas, donde concluo que o melhor encanto 

das gazetas está na hora em que aparecem. A cotação da praça, conquanto tivesse a 

mesma feição, não a li com igual indiferença, em razão das recordações que trazia 

do ano terrível (1890-91). Gastei mais tempo a lê-a e relê-la. Afinal pus os jornais 

de lado, e, não sendo tarde, peguei de um livro, que acertou de ser Shakespeare. O 

drama era Hamlet. A página, aberta ao acaso, era a cena do cemitério ato V. Não há 

que dizer ao livro nem à página; mas essa mistura de poesia e cotação de praça, de 

gente morta e dinheiro vivo, não podia gerar nada bom; eram alhos com bugalhos. 

[…] A muito custo, peguei no sono. Antes não pegasse! Sonhei que era Hamlet; 

trazia a mesma capa negra, as meias, o gibão e os calções da mesma cor. Não sei se 

vos lembrais de Rossi e de Salvino?
56

 Pois era a mesma figura. Era mais: tinha a 

própria alma do príncipe da Dinamarca. Saímos de casa para o cemitério; 

atravessámos uma rua que nos pareceu ser a Primeiro de Março e entramos em um 

espaço que era metade cemitério, metade sala. (Assis, 2008: 637-8) 

 

 

Mais uma vez, neste longo excerto, Machado usa a inconstância de Hamlet em “ser ou não 

ser” para construir uma história fantástica, onde o narrador simultaneamente se identifica e 

não identifica com Hamlet, tenta explicar elementos inverosímeis, imaginários e longe da 

realidade dos homens. O solilóquio de Hamlet não está explícito mas existem no texto de 
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 Actores italianos intérpretes das peças de Shakespeare na segunda metade do século XIX. Tema abordado no 

capítulo 1 deste estudo. 
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Machado de Assis várias alusões ao mesmo, em forma de incoerências híbridas. Tal é o caso 

do aviso, “Não mistureis alhos com bugalhos” ( ou seja, não se confunda o que é com o que 

parece ser); a “gente morta e dinheiro vivo”; o criado José e o amigo de Hamlet. Até mesmo o 

espaço é “metade sala, metade cemitério”, ou seja: o Rio de Janeiro de Machado de Assis e a 

Dinamarca de Shakespeare, que aliás, pouco tem a ver com a Dinamarca enquanto país. Deste 

modo, todas estas indeterminações aludem, afinal, a volubilidade do temperamento de Hamlet 

que é, neste caso, também, a de Machado de Assis.   

Com efeito, Machado procura explicar e desviar a atenção do leitor ao lembrar que 

essa volubilidade e fantasia são próprias dos sonhos. No entanto, nós sabemos que a 

“coincidência” na obra do “Bruxo do Velho Cosme” é quase nula e que, em tudo, ele parece 

ter impresso um propósito que pode passar por uma intertextualidade transfiguradora. Como 

afirma o narrador de “A Cena do Cemitério”: 

 

Nos sonhos há confusões dessas, imaginações duplas ou incompletas, mistura de 

coisas opostas, dilacerações, desdobramentos inexplicáveis; mas, enfim, como eu 

era Hamlet e ele Horácio, tudo aquilo devia ser cemitério. Tanto era, que ouvimos 

logo a um dos coveiros esta estrofe:   

 

Era um título novinho, 

Valia mais de oitocentos;  

Agora que está velhinho  

Não chega a valer duzentos. (Assis, 2008: 638) 

 

Os quatros versos finais do excerto, que têm o ritmo de uma canção popular, constituem mais 

uma apropriação paródica, sem qualquer afinidade temática da canção rústica e “iletrada” de 

um dos coveiros em Hamlet: “In Youth when I did love, did love, / Methought it was very 

sweet:/ To contract-O-the time for-a-my behove, / O methought there-a-was nothing- a-meet” 

(Acto V, cena 1, vs. 62-65). Esta crónica é, assim, exemplar do hibridismo de Machado de 

Assis. O sonho fantástico que o transforma em Hamlet anuncia a modernidade, isto é, uma 

espécie de “surrealismo brasileiro” antes do seu tempo, em 1894. Segundo Meyer Howard 

Abrams, é típico do surrealismo explorar os recursos dos sonhos, do estado confuso da mente 

que vaga entre o sono e o estar acordado ou sob o efeito de alucinações (1993: 205). 

Curiosamente, Machado de Assis apresenta traços típicos do surrealismo nesta sua crónica 

quando escreve: “confusões, imaginações duplas ou incompletas, misturas de coisas opostas, 

dilacerações, desdobramentos inexplicáveis”, ou seja, elementos que dominam o imaginário 

de um texto que, neste caso, é também de inspiração hamletiana. 
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Ainda em “A Cena do Cemitério”, o narrador que é Hamlet e seu criado transformado 

em Horácio, encontram-se, como na tragédia de Shakespeare, escondidos a escutar a conversa 

dos coveiros: 

 

[…] Como na tragédia, deixámos que os coveiros falassem entre si, enquanto 

faziam a cova de Ofélia. Mas os coveiros eram ao mesmo tempo corretores, e 

tratavam de ossos e papéis. A um deles ouvia bradar que tinha trinta ações da 

Companhia Promotora das Batatas Econômicas. Não entendi bem; mas os 

coveiros, fazendo saltar caveiras do solo, iam dizendo graças e apregoando títulos. 

Falavam de bancos, do Banco Único, do Banco Eterno, do Banco dos Bancos, e os 

respectivos títulos eram vendidos ou não, segundo oferecessem por eles sete 

tostões ou duas patacas. Não eram bem títulos nem bem caveiras; eram as duas 

coisas juntas […]. Foi uma cena lúgubre e alegre ao mesmo tempo. Os coveiros 

riam, as caveiras riam, as árvores, torcendo-se aos ventos da Dinamarca, pareciam 

torcer-se de riso, e as covas abertas riam, à espera que fossem chorar sobre elas. 

Surgiram muitas outras caveiras ou títulos. Da Companhia Exploradora de Além 

Tumulo apareceram cinqüenta e quatro, que se venderam a dez réis. O fim desta 

companhia era comprar para cada acionista um lote de trinta metros quadrados no 

Paraíso […]. […] Eis aqui, porém, surgiu uma voz do fundo da cova, que estavam 

abrindo. Uma debênture! Uma debênture! Era já outra coisa. Era uma debênture. 

Cheguei-me ao coveiro, e perguntei que era que estava dizendo. Repetiu o nome do 

título. Uma debênture? — Uma debênture. Deixe ver, amigo. E, pegando nela, 

como Hamlet, exclamei, cheio de melancolia:   

— Alas, poor Iorick! Eu a conheci, Horácio. Era um título magnífico […]. (Assis, 

2008: 638-9) 

 

Embora o excerto seja demasiado longo, não foram realizados cortes para manter o efeito 

criado por Machado. Baseado na cena do cemitério de Hamlet, Machado aproveita para 

parodiar neste texto as consequências da crise económica brasileira, entre 1890 e 1891 onde 

os títulos bancários perderam seu valor.
57

 Com efeito, estes primeiros anos que seguem a 

proclamação da República foram dos mais graves da história das finanças brasileiras. A ironia 

existencial hamletiana e os problemas económicos daquele período confundem-se e tornam-se 

os principais fios condutores da fantasia e comicidade deste pesadelo machadiano. Assim, as 

                                                 
57

 A origem desta crise está, principalmente, no funcionamento do sistema monetário e no apelo recorrente a 

emissões de títulos. O ministro da fazenda Rui Barbosa, para mudar a estrutura económica arcaica baseada no 

café, passou a estabelecer uma política monetária baseada no sistema bancário norte-americano, o qual focava a 

livre emissão de créditos monetários. Esta situação foi agravada com a libertação dos escravos, os quais foram 

transformados bruscamente em assalariados. (Prado Júnior, 1963: 223-24). Com a facilidade dos empréstimos, 

entre 1889 e 1891 surgiram várias empresas “fantásticas” que não tinham existência, senão no papel e, cujo 

objectivo, era o de emitir acções e despejá-las no mercado de títulos. Segundo Prado Júnior, chegou a faltar 

nomes apropriados para designar novas sociedades sendo criadas as mais extravagantes denominações. Ao lado 

de projectos irrealizáveis, como estradas de ferro transcontinentais, grandes empresas de navegação e da 

colonização de territórios surgiram negócios de todo disparatados. Como tal situação não poderia perdurar por 

muito tempo, em 1891 estourou a crise (Prado Júnior, 1963: 225). Este período conturbado caracterizado pelo 

grande movimento de especulações bolsistas e de negócios arriscados ficou conhecido por “Encilhamento” 

(Fausto, 2008: 252). 
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imagens do quotidiano económico brasileiro se misturam com o imaginário macabro de 

Shakespeare.  

Há que ressaltar o humorismo e a ironia de Machado de Assis, quando refere, por 

exemplo a “Companhia das Batatas Económicas”; quando inventa nomes para bancos que 

sugerem algum tipo de milagre económico (“Banco Único, Banco Eterno, Banco dos Bancos, 

Companhia Salvadora, Banco Pronto Alívio”); até a história da “Companhia Exploradora 

Além Túmulo”, que vendia lotes de trinta metros quadrados no Paraíso, e acabou por perder a 

credibilidade. Para não falar dos accionistas ou da descrição do crânio de Yorick como uma 

“debênture escangalhada”. Percebemos que a ironia de Machado representa sobretudo um 

olhar fantasioso, mas amargo e irónico, sobre a situação económica do seu país. Ao referir-se 

a Yorick – “ Alas, poor Yorick! Eu o conheci, Horácio. Era um título magnífico. Estes buracos 

de olhos foram algarismos de brilhantes, safiras e opalas” – Machado imita, apropria-se e 

transfigura a fala de Hamlet a Horácio: “ Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio, a fellow/ of 

infinite jest, of most excellent fancy (Acto V, cena 1, vs. 178-9). 

No original shakespeariano, após o discurso sobre Yorick, Hamlet e Horácio se 

escondem a fim de ver entrar o cortejo fúnebre no cemitério, exclamando Hamlet para 

Horácio: “Here comes the King, / The Queen, the courtiers.” (Acto V, cena 1, v. 211). 

Impressionados com aquele ritual incompleto e curioso diante da possibilidade de estarem 

diante de um caso de um suicídio, Hamlet diz mais uma vez: “Couch we awhile and mark” 

(Acto V, cena 1, v. 215). Algo de semelhante acontece na crónica-conto de Machado: 

 

[…] Mas espera, calemo-nos, aí vem um enterro. Era o enterro de Ofélia. Aqui o 

pesadelo foi-se tornando cada vez mais aflitivo. Vi os padres, o rei e a rainha, o 

sequito, o caixão. Tudo se me fez turvo e confuso. Vi a rainha deitar flores sobre a 

defunta. Quando o jovem Laertes saltou dentro da cova, saltei também; ali dentro 

atracamo-nos, esbofeteamo-nos. Eu suava, eu matava, eu sangrava, eu gritava… 

(Assis, 2008: 641) 

  

Note-se que as últimas linhas deste excerto aludem à cena na qual Laertes, desconsolado com 

a morte da irmã, salta para a sua sepultura. Por seu lado, Hamlet ofendido com a dor de 

Laertes (que supostamente não poderia ser maior que a dele), para aí se lança, a fim de iniciar 

um confronto, o que não deixa dúvidas ser este narrador, no seu sonho fantástico, uma 

representação de Hamlet, como se pode confirmar no original de Shakespeare: 

 

Laertes:  [Leaps in the grave] Now pile your dust upon the quick and dead,  

      Till of this flat a mountain you have made  
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      T’o’ertop old Pelion or the skyish head 

      Of blue Oplympus.       

                   

Hamlet:  What is he whose grief 

      Bears such an emphasis, whose phrase of sorrow 

      Conjures the wand’ring stars and makes them stand  

      Like wonder-wounded hearers? This is I,  

      Hamlet the Dane.  

 

Laertes:  [grappling with him] The devil take thy soul! 

 

Hamlet:  Thou pray’st not well.  

    I prithee take thy fingers from my throat,  

      For though I am not splenative and rash, 

      Yet have I in me something dangerous,  

     Which let thy wiseness fear. Hold off thy hand.  

                               […] Why, I will fight with him upon this theme 

Until my eylids will no longer wag. 

 

Queen:  O my son, what theme? 

 

Hamlet:   I lov’d Ophelia. Forty thousand brothers 

Could not with all their quantity of love  

Make up my sum. What will thou do for her?  

            (Acto V, cena 1, vs 44-66)  

 

 No entanto, cabe realçar que a diferença não pode ser maior entre o diálogo original de 

Hamlet com Laertes, profundamente marcado pela poesia, e a apropriação prosaica e 

transfiguradora que Machado faz deste diálogo. Assim, a expressão passional e poética das 

paixões de Hamlet são transformadas, por Machado de Assis, em pesadelo existencial de fins 

do século XIX. É de referir ainda que a tragédia Hamlet acaba com o fim da Dinamarca 

enquanto estado político. De facto, podemos alegoricamente descortinar que Machado sugere 

um paralelo entre o fim trágico de Hamlet, onde a Dinamarca perde a sua independência, com 

a situação brasileira de finais de oitocentos por ele representada, onde o país sul-americano, 

consumido por uma trágica situação financeira, parece também em vias de perder a sua 

independência política.
58

   

Esta crónica, premeditadamente confundida com um conto fantástico, alia assim, uma 

engenhosa mistura de géneros literários, onde Machado se revela, sobretudo, um mestre na 

arte de contar histórias. Segundo Afrânio Coutinho, Machado aliava sua experiência da vida e 

sua visão pessoal do mundo, a um sentido agudo na escolha de assuntos a tratar ou a recriar 

nas suas narrativas. Realista como é, Machado de Assis reconheceu sempre o direito da 
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 Na versão fílmica, Hamlet 2000. The Denmark Corporation (2000) de Michael Almereyda, a Dinamarca surge 

como uma empresa multinacional americana. A “Cena do Cemitério” de Machado de Assis surge assim como 

um inesperado precursor da deslocação de Hamlet feita por Almereyda da política para o mundo das finanças.  
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fantasia e da imaginação no tratamento dos materiais por ele observados, criando assim, um 

estilo original e próprio (1966: 68-9). Não é, pois, de admirar que o humorismo de Machado 

se alie a observações desiludidas que alguns “espectáculos” da vida quotidiana pareciam 

proporcionar, sobretudo, no campo da política e economia.  

Apesar do grande papel do humor inglês na arte de Machado, ele diferencia-se ao 

apresentar uma preocupação moralizante, assim como uma intenção constante em definir o 

homem e suas relações na vida social, neste caso, brasileira. Machado de Assis fez uso da 

ironia para criar ou ressaltar seus efeitos humorísticos. De realçar que Shakespeare é muito 

saliente na veia humorística machadiana, como se observa no modo singular como ele 

subverte, parodia e se apropria dos dramas do predecessor inglês, de forma a produzir uma 

arte e reflexão próprias, através do cómico. Podemos perceber através deste capítulo, que as 

alusões, citações e apropriações de Hamlet, na obra vasta de Machado de Assis, parecem 

infindáveis. Com efeito, através desta pequena selecção de exemplos, pudemos perceber 

como são constantes e múltiplas, ao longo da sua escrita, as formas de diálogo entre Machado 

e Hamlet.  

 

 

3.2. Apropriações de Ofélia  

 

Ofélia constitui uma personagem secundária em Hamlet. É notável, contudo, a 

impressionante e, talvez perturbadora, visibilidade que esta personagem alcançou partir do 

século XIX na literatura ocidental. A beleza e o melodrama de Ofélia foram de tal modo 

explorados por artistas dos vários domínios da arte, no século oitocentista, que esta 

personagem acabou por alcançar um lugar de destaque, ao lado das mais conhecidas 

personagens shakespearianas. No teatro, por exemplo, a despeito dos severos cortes que a 

personagem tradicionalmente recebia nos roteiros cénicos, ela se destacou justamente pelo 

apelo físico, que estabelecia um diálogo intenso com a pintura.  

A arte pictórica oitocentista parece encontrar em Ofélia, uma verdadeira musa, 

tornando-se uma das personagens literárias mais ilustradas e pintadas, do romantismo ao 

simbolismo, ao longo do século XIX, até o início do século XX. Nos últimos 200 anos, essas 

representações parecem seguir um padrão, Ofélia é geralmente representada como louca ou 

morta. Entre relevantes exemplos que contribuíram para a excentricidade de Ofélia neste 

período, podemos citar: as pinturas de Ferdinand Victor Eugène Delacroix (1798-1863), de 
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Alexandre Cabanel (1823- 1889), de John Everett Millais (1829-1896), de Arthur Hughes 

(1832-1915) e as de John William Waterhouse (1849-1917), entre outros; as esculturas, como 

a de Antoine-Augustin Préault (1809-1879), esculpida em bronze no ano de 1876; as peças 

musicais como “Ballade Sur la Morte d’Ophélie” (1848) de Berlioz, ou ainda a sua presença 

na ópera Hamlet (1868) de Ambroise Thomas.
 59

 Entre os poemas que lhe foram dedicados, 

“Ophélie (1870) do menino-prodígio Arthur Rimbaud (1854-1891) é um dos mais famosos. 

Esta ascensão da personagem feminina shakespeariana, no cenário cultural e artístico 

oitocentista, não passou desapercebida aos olhos de Machado de Assis, que a ela aludiu, tanto 

em verso com em prosa. Das alusões e recriações em forma de verso, na obra de Machado 

salienta-se: “Ofélia” (1859), um monólogo dramático híbrido, que dá voz aos pensamentos e 

sentimentos de Ofélia momentos antes do suicídio; e “A morte de Ofélia” (1875), composto 

por formas sinuosas as quais lembra o percurso de rio, é um poema constituído por uma 

conjugação de trissílabos com decassílabos articulados num complexo esquema rimático e 

que recria a notícia do afogamento de Ofélia, relatada por Gertrudes (Acto IV, cena 7, vs. 

162-182) de Hamlet e reminiscente das pinturas da época, nomeadamente a “Ophelia” de 

Millais.
 60

 

Na prosa machadiana, Ofélia foi citada em crónicas, contos e, pelo menos, em uma de 

suas críticas literárias. No conto “Cinco Mulheres” (1865), publicado no Jornal das Famílias, 

encontra-se uma relevante alusão a Ofélia, que é uma das primeiras na prosa de Machado, 

senão a primeira. Um aspecto estilístico relevante de “Cinco Mulheres” consiste em já 

apresentar de forma embrionária a técnica machadiana do “capítulo curto”. Como o próprio 

título anuncia, o conto narra a história de cinco mulheres – Marcelina, Antónia, Carolina, 

Carlota e Hortênsia. Na breve introdução ao conto, lê-se: 

 

 Aqui vai um grupo de cinco mulheres, diferentes entre si, partindo de diversos 

pontos, mas reunidas na mesma coleção, como em um álbum de fotografias. 

Desenhei-as rapidamente, conforme apareciam, sem intenção de precedência, nem 

cuidado de escolha. Cada uma delas forma um esboço à parte. (Assis, 1956a: 253) 
 

 

Apesar de afirmar que as personagens têm uma posição aleatória de precedência, a primeira 

personagem deste seu “álbum” de fotografias é Marcelina: 
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 A título de exemplo de pinturas, ver: “La Mort d’ Ophélie” (1853) de Delacroix; “Ophelia” (1883) de Cabanel; 

“Ophelia2 (1852) de Millais; “Ophelia” (1852) de Hugues; e “Ophelia” (1894) de Waterhouse.  
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 Estes poemas mencionados são retomados no próximo subcapítulo, p.75-6. 
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Marcelina era uma criatura débil como uma haste de flor; dissera-se que a vida lhe 

fugia em cada palavra que lhe saía dos lábios rosados e finos. Tinha um olhar 

lânguido como os últimos raios do dia. A cabeça, mais angélica do que feminina, 

aspirava ao céu. Quinze anos contava, como Julieta. Como Ofélia, parecia que 

estava destinada a colher a um tempo as flores da terra e as flores da morte.
61

 

(Assis, 1956a: 255) 

 

Este conto, sobre o qual nos deteremos, atesta a preferência do jovem Machado pela Ofélia 

Shakespeariana. Apesar de citar Julieta, é sobre a vida e a morte de Ofélia que alude a 

narrativa, isto é: a tragédia psicológica vivida pela nórdica Ofélia é apropriada e transposta 

para a brasileira Marcelina. Para além disso, o narrador aconselha Marcelina (Ofélia) a 

retroceder de um caminho que, a seu ver, era o da morte.  

Curiosamente, Machado criará outra personagem de mesmo nome (Marcelina) quinze 

anos depois desta primeira “Ofélia brasileira”. Trata-se da protagonista do conto “A Chave” 

(1880) publicado na revista A Estação. Neste texto onde predominam as técnicas de humor e 

parodia, o narrador interrompe o banho de mar da protagonista, Marcelina, afim de que, a 

história desta jovem não tenha o mesmo desfecho trágico do de Ofélia. O narrador lembra 

com ironia que os efeitos dramáticos até então desenvolvidos no conto (do mar perigoso onde 

um desconhecido evita o afogamento de Marcelina) poderiam sugerir um dos “dramalhões 

antigos de cinco actos maçudos e sangrentos, rematando tudo com a morte ou a loucura da 

heroína” (Assis, 1956b: 111). Contudo o narrador explica: “Não temos cá nem uma coisa nem 

outra. A nossa Marcelina não morreu nem morre; doida pode ser que já fosse, mas de uma 

doidice branda, a doidice das moças em flor” (Assis, 1956b: 111).  

Depois de explicado alguma possível coincidência com Hamlet, o narrador, 

finalmente, alude através do típico discurso indirecto livre à Ofélia: 

 

Saiamos do mar que é tempo. […] saiamos do mar. Já tens muita água, boa 

Marcelina. "Too much of water hast thou, poor Ophelia!” A diferença é que a 

pobre Ofélia lá ficou, ao passo que tu sais sã e salva, com a roupa de banho pegada 

ao corpo, um corpo grego, por Deus! E entras na barca, e se alguma coisa ouves, 

não são as lágrimas dos teus, são os resmungos do major, saiamos do mar. (Assis, 

1956b: 113) 

 

Como afirmámos, Machado de Assis parece inúmeras vezes um actor o qual diante de uma 

plateia representa um papel. Não é decerto um acaso que um dos capítulos iniciais de Dom 

Casmurro (1899) alude ao tema shakespeariano “Mundo como Teatro” adaptando-o ao 
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 Itálico meu. 
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mundo oitocentista da ópera italiana shakespeariana, como se pode observar no segundo 

capítulo de Dom Casmurro: “A vida é uma ópera, uma grande ópera” (Assis, 1962: 34). Neste 

caso, “A Chave” é mais uma das situações onde podemos encontrar um narrador omnisciente 

que paradoxalmente participa na acção sem fazer parte dela. Podemos observar o tom 

imperativo com que ele interrompe o discurso, dando ordens à personagem – “Saiamos do 

mar que é tempo” – sem, no entanto, ser uma das personagens da diegese. Uma 

particularidade da citação shakespeariana incluída consiste no facto de Machado citar, no 

original, a exclamação do irmão de Ofélia, Laertes: “Too much of water hast thou, poor 

Ophelia!” (Acto IV, cena 7, v.184). Podemos encontrar, assim de novo, ironia nesta 

apropriação explícita, a qual cria um efeito simultaneamente humorístico, ou talvez com mais 

precisão, de humor negro e paródico.  

“A Chave” incorpora pois, parte do texto que lhe serve de fundo, o que exige uma 

leitura atenta por parte do leitor, já que Machado está a parodiar Ofélia. Obviamente, não 

somente a paródia, mas qualquer situação discursiva requer um emissor enunciador e um 

codificador, bem como um receptor do texto. Mas a paródia está para além da relação 

texto/leitor e atribui uma significativa relevância à questão da “intenção codificada”. Logo, o 

reconhecimento e a interpretação da paródia são factores essenciais num texto parodiado. 

Neste sentido, Linda Hutcheon chama-nos a atenção para o facto de a paródia não constituir 

toda a diegese (1985: 84), tal como acontece neste conto. Com efeito, “A Chave” não é 

baseado em Hamlet mas faz deste, um paratexto que suporta a dimensão paródica. 

Ainda no excerto do conto anteriormente citado, pode ler-se: “E entras na barca, e se 

alguma coisa ouves, não são as lágrimas dos teus, são os resmungos do major, saíamos do 

mar” (Assis, 1956b: 113). Neste passo encontra-se uma das características da paródia tal 

como definida na introdução a este trabalho: o contraste de diferenças.
 
Para perceber-se o 

sentido cómico implícito na frase, torna-se necessário a percepção da diferença entre “as 

lágrimas dos teus”, que remete para um certo contexto em Hamlet e “os resmungos do 

major”, o qual pertence ao enredo do próprio conto. “Os resmungos do major” contrastam 

com o grande tumulto para o qual aludem “as lágrimas dos teus” e onde podemos imaginar 

desde o triste discurso na rainha Gertrudes (Acto IV, cena 7, v. 162), até a luta de Hamlet e 

Laertes na campa aberta de Ofélia (Acto V, cena 1, v. 294). Assim, o leitor, que reconhece o 

paratexto nesta paródia – com marcas de humor negro – é capaz de distinguir facilmente o 

contraste provocado pelas diferenças e compreender a intenção irónica implícita no texto. 

Uma das alusões a Ofélia mais conhecidas feita por Machado, onde ele atribui à 

personagem um lugar entre as personagens centrais de Shakespeare, encontra-se, 
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curiosamente, na crítica ao Primo Basílio (1878) de Eça de Queirós (1845-1900). Este texto 

foi publicado no jornal carioca O Cruzeiro, em Abril de 1878, sendo intitulado “Eça de 

Queirós: O primo Basílio”. Machado aí apontou para o que julgava serem os defeitos da obra, 

justificando os motivos pelos quais “reprovava” o romance português, e procurando justificar 

o seu êxito incontornável no Brasil. Assim, apesar de reconhecer em Eça um dos mais 

talentosos escritores portugueses da sua geração, Machado não deixou de criticar o excesso do 

seu realismo naturalista, inspirado em Émile Zola (1840-1902). Mas, ao criticar o realismo, 

Machado não parece desprezar a realidade até porque, como afirmou no texto crítico “A Nova 

Geração”, publicado em 1879, na Revista Brasileira: “ a realidade é boa, o realismo é que não 

presta para nada” (Assis, vl 29, 1955: 229). A sua personalidade sincrética também o levou a 

afirmar: “alguma coisa há no Realismo que pode ser colhida, em proveito da imaginação e da 

arte. Mas sair de um excesso para cair em outro, não é regenerar nada; é trocar o agente da 

corrupção” (Assis, 2008: 561). A forte crítica de Machado a Eça como que lembra sua 

actividade de “censor dramático”, a qual preparou a do crítico literário. Ainda a este respeito, 

é relevante sublinhar que o autor desta crítica não é ainda o célebre autor de Dom Casmurro 

ou de Quincas Borba, embora Brás Cubas venha a ser publicado três anos depois.
62

 

Mas, como poderia haver lugar para a pobre Ofélia numa crítica tão dura feita a Eça? 

Ofélia é lembrada, precisamente, em uma das respostas de Machado a um dos defensores 

brasileiros de O Primo Basílio.
63

 Ao afirmar que a linguagem e algumas partes do romance de 

Eça eram menos próprias do decoro literário, Machado foi, imediatamente, confrontado por 

um leitor que, em defesa de Eça, salientou a “falta de decoro” usada também, pelo Rei 

Salomão no “Cântico dos Cânticos”. A intenção deste leitor era intimidar Machado fazendo 

menção a uma figura de dimensão bíblica. Como era seu costume, Machado buscou em 

Shakespeare um exemplo alternativo e, num tom bastante irónico, sugere outros exemplos 

para além de Salomão: 

 

Nem era preciso ir à Palestina. […] podíeis argumentar com algumas frases de 

Shakespeare e certas locuções de Gil Vicente e Camões. Mas o argumento se 

tivesse diferente origem, não teria diferente valor. Em relação a Shakespeare, que 

importam algumas frases obscenas, em uma ou outra página, se a explicação de 

muitas delas está no tempo, e se a respeito de todas nada há sistemático? Eliminai-

as ou modifica-as, nada tirareis ao criador das mais castas figuras do teatro, ao pai 

de Imogene, de Miranda, de Viola, de Ofélia, eternas figuras, sobre as quais hão de 

repousar eternamente os olhos dos homens. Demais, seria mal cabido invocar o 

padrão do romantismo para defender os excessos do realismo. (Assis, 2008: 560) 
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 A relação Eça/Machado não é desenvolvida nesta dissertação por motivos temáticos e de objectivo científico. 
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 Estes dois admiradores de Eça são anónimos, nuca tendo revelado a sua identidade. 



3. A PRESENÇA DE SHAKESPEARE ATRAVÉS DO EXEMPLO DE HAMLET 

 

67 

 

 

 

 

Embora polémico, este texto de Machado – tendo em conta a intenção provocativa da crítica – 

confronta audaciosamente os leitores, afirmando que: “nem era preciso ir à Palestina” buscar 

o exemplo de Salomão. Esta afirmação na qual, Machado compara ou, de certo modo, iguala 

(mesmo se polemicamente) o rei Salomão com Gil Vicente, Camões e Shakespeare, pode 

transmitir algum sentimento de heresia a sensibilidades mais religiosas. Mas na realidade o 

que Machado fez foi contrastar estes autores, no sentido em que todos eles pertencem a um 

cânone literário e cultural. Shakespeare surge oportunamente como um exemplo de 

singularidade e “excentricidade”, quando Machado afirma que o Bardo se adequa a qualquer 

contexto e época. De igual modo, Machado aproveita a ocasião para afirmar a universalidade 

e a autonomia das personagens shakespearianas que não se encontram nem no romantismo 

nem no realismo entre as quais, inusitadamente, aponta Ofélia como uma personagem central. 

Encontrámos ainda outras alusões a Ofélia na obra de Machado de Assis, 

nomeadamente nos contos “Miss Dollar” (1870) e “Muitos Anos Depois” (1874); nas 

crónicas de 3 de Junho, 8 de Julho e 24 de Novembro de 1885 e 2 de Fevereiro de 1896 da 

revista A Semana; e ainda, na crítica aos poemas do poeta chileno Guilherme de malta, 

intitulada “Um Cuento Endemoniado e La Mujer Misteriosa por Guilherme Malta” (1872). 

Diante de tantas paráfrases e alusões tão diversas a Ofélia, na vasta obra de Machado de 

Assis, iremos dar relevo, de seguida, a alguns traços ofelianos por nos rastreados no seu 

terceiro romance, Helena.  

 

 

3.2.1. Helena e Ofélia 

 

Helena (1876) é o terceiro dos dez romances publicados por Machado de Assis e, 

geralmente, é incluído na sua fase romântica. O próprio autor numa advertência à segunda 

edição do romance confessa que Helena corresponde “ao capítulo da história do seu espírito, 

naquele ano de 1876” (Assis, 1858: 14). Ao fazer esta afirmação, Machado já estava em outro 

capítulo de sua história, ou seja, estava assimilando e desenvolvendo características mais 

realistas do que românticas. Ainda assim, na mesma “advertência” afirmou que não alteraria 

as características do romance pelo facto de cada obra pertencer “ao seu tempo”. Nota-se com 

efeito, que Machado nunca foi um revisor dos seus textos publicados, uma característica que 

muito facilita a tarefa do crítico textual. 
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Helena foi publicado inicialmente em 35 folhetins, entre Agosto e Setembro de 1876 

no jornal O Globo, é geralmente considerado pela crítica como sendo superior aos seus dois 

primeiros romances, Ressurreição (1871) e A Mão e a Luva (1874). De igual modo, Machado 

de Assis não escondeu o seu apreço por Helena, como comprova sua carta endereçada ao 

poeta e amigo Salvador de Mendonça, a 13 de Novembro de 1876: “Vai por este vapor um 

exemplar da Helena, romance que publiquei no Globo. Dizem aqui que dos meus livros é o 

menos mau; não sei, lá verás”. (Assis, vl 31, 1955: 332). Helena é também uma síntese do que 

mais moderno a literatura brasileira produzia na altura, já que o romance não se encaixa nos 

modelos literários da literatura regional então dominantes. Mas se em Helena Machado não 

trata de índios ou da cor local, como fez José de Alencar (1829-1877) em o Guarani (1857), 

em Iracema (1865) ou no romance de tema sertanista O Sertanejo (1875), em que consiste o 

brasileirismo nesta obra? Para além de trazer para o romance, o ambiente da sociedade urbana 

carioca oitocentista, Machado trata também de “parte da alma” do brasileiro da segunda 

metade do século XIX.  

Ao observar alguns estudos, sobretudo brasileiros, relativamente a Helena, 

percebemos que a atenção dos estudiosos estão voltadas para marcas do confronto, ou até 

mesmo, na delimitação do romantismo e do realismo que sustentam a narrativa. Esta realidade 

talvez seja fruto da divisão que se tem feito na obra machadiana em duas fases (uma 

inferior/jovem e outra superior/madura) ou em dois movimentos literários (romantismo e 

realismo). Helena, apesar de apresentar um tema marcadamente romântico, a sua protagonista 

homónima encontra-se para além de tal modelo, com uma estética sincrética de diferentes 

tendências literárias, nomeadamente, românticas e realistas. Em contrapartida, estudiosos 

como Sidney Chalhoub afirmam que o objectivo de Machado, ao escrever Helena, consistiu 

em desenvolver uma interpretação consistente da história política e social do país, entre 

aproximadamente 1850, ano em que o texto é narrado e 1876, ano em que Machado escreveu 

o romance (2003: 18-19). Pará lá dos conflitos políticos e de estilos que permeiam esta obra e 

os estudos machadianos, uma leitura comparativa de Helena problematiza a questão do 

elemento estrangeiro em Machado de Assis, assim como do papel algo arquétipo de uma 

personagem shakespeariana (Ofélia). Existem de facto em Helena, ainda que implícitas, 

alusões a Hamlet que remetem imediatamente para Ofélia. Apesar de não termos 

conhecimento de tal hipótese ter sido levantada anteriormente, é de realçar que existem 

estudos que sustentam de modo significativo, a averiguação de tal hipótese. 
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Não se deixando prever ao longo da maior parte da narrativa, a metamorfose ofeliana 

de Helena, evidencia-se fim do romance, em particular, nos dois últimos capítulos. Mas como 

afirmou Afrânio Coutinho, faz parte do estilo de Machado manipular as “peças” dos seus 

enredos alterando a ordem convencional dos elementos que compõe a narrativa (1966: 75). 

Um exemplo clássico é dado pelas Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o autor começa 

a narrativa pelo fim, isto é com a morte do defunto autor. Para além disso, outros estudiosos 

como Alfredo Bosi, já haviam chamado a atenção para o facto de Helena apresentar um 

desfecho que: “atinge a fronteira que separa o possível do improvável” (1999: 45). Isto é, o 

desfecho interrompe uma corrente de eventos que manipulam expectativas de conclusão dos 

acontecimentos. O excesso de sofrimento e obstáculos, pelos quais a protagonista passa são 

ultrapassados por outro: a morte aparentemente inesperada de Helena.  

A observação de Daniel Piza de que: “Helena era uma realização técnica que o escritor 

buscava” (2006: 173) naquele tempo, levou-nos a ponderar, mais uma vez, se o “Bruxo” não 

seria capaz de ir buscar em Shakespeare inspiração que completasse a sua realização técnica. 

Como o próprio Machado afirmou na crónica de 21 de Janeiro de 1989 no jornal, Gazeta de 

Noticias: “Ninguém sabe o que sou quando rumino” (Assis, 2008c: 219). Para além disso, 

encontramos em Dom Casmurro uma confissão do protagonista, Bentinho, ao contrastar 

livros que considera “confuso” com livros “omissos”:   

 

 Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros 

omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, 

em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. 

Quantas idéias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! […] Assim 

preencho as lacunas alheias; assim podes também preencher as minhas. (Assis, 

1962: 109) 

 

É evidente que Helena não é um livro confuso, embora se possa considerar um livro omisso 

na óptica machadiana. É também evidente que Hamlet (pelo menos na sua totalidade) não está 

em Helena. Mas o autor, muito antes de escrever seu primeiro romance, afirmou numa crítica 

a 29 de Março de 1860, publicada no Diário do Rio de Janeiro: “Tiro de cada coisa uma 

parte, e faço o meu ideal de arte, que abraço e defendo”. (Assis, 2008: 223). Logo, como 

questionou Alfredo Bosi “quem acusará o camaleão de mudar a cor da pele para sobreviver?” 

(1999: 17). Ao que poderíamos acrescentar como pode o “camaleão” deixar de o ser quando 

está envolvido na criação de um ideal de arte brasileiro.  

Como se sabe, no século XIX as traduções das obras de Shakespeare aumentaram 

significantemente. E a sua influência reflectiu-se indelevelmente na ópera, e sobretudo, no 
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fascínio exercido na pintura, em partícula inglesa e francesa, deste período. Há ainda a 

salientar a relevante influência exercida pelo Bardo, na evolução do romance oitocentista, em 

particular na ficção de língua inglesa, a qual se estende até os nossos dias. Marianne Novy, 

por exemplo, afirma já em 2011, no seu ensaio “Shakespeare and the Novel”: “[…] many 

novelists have used, alluded to and rewritten Shakespeare lines, characters, themes and plots, 

and the figure of Shakespeare himself “(2011: 49). Como exemplos famosos de romancistas 

oitocentistas shakespearianos podemos citar Charles Dickens (1812-1870) e George Eliot 

(1819-1880), que foram frequentemente elogiados por fazerem uso da mistura do trágico e do 

cómico de inspiração shakespeariana (2011: 50). A esta lista de autores apresentados por 

Novy podemos acrescentar ainda, já no século XX o irlandês James Joyce (1882-1941), o 

criador de Ulysses (1922), conhecido pela sua obsessão por Hamlet. Com efeito, Ulysses 

contém uma das mais importantes apropriações literárias de Hamlet feitas na primeira metade 

do século XX. Na literatura brasileira, o mesmo se atesta curiosamente na obra de Machado 

de Assis que também fez uso da mistura de géneros dramáticos nas suas narrativas, sendo 

particularmente hábil no uso paradoxal de situações trágicas com o objectivo cómico.  

É sobretudo, na ficção, isto é, no romance e no conto, que os autores desde o século 

XIX apresentam maior tendência para a paródia da linguagem shakespeariana, ou dos seus 

enredos representados como burlescos, para além de uma grande variedade de sátiras dirigidas 

a personagens shakespearianas (Novy, 2011: 51). Com efeito, um bom romancista poderá 

fazer uma reescrita de Hamlet (ou de aspectos desta peça) de acordo com as preocupações da 

sociedade do seu tempo. Isto é, as alusões a Shakespeare feitas por um escritor interagem 

sempre com a sua cultura literária específica. É assim também que as alusões mais evidentes a 

Ofélia encontradas em Helena acabam por interagir com a cultura literária brasileira e 

romanesca oitocentistas.  

Apesar de Machado mencionar em Helena os nomes de Shakespeare e Otelo, pelo 

menos uma vez, o nome de Ofélia nunca é mencionado “explicitamente”.
64

 Contudo, como já 

vimos, aludir é uma das características mais marcantes no seu estilo, e é através dela que 

traços de Ofélia se fazem sentir em Helena. Certamente, ele não foi o único autor a utilizar a 

técnica da alusão, mas como afirmou Ana Maria Machado: “para apreciá-lo plenamente é 

preciso ter em mente o conjunto” (2009: 43), isto é, a intertextualidade gerada pelas paródias 

e alusões implícitas nos seus textos. Dado o conhecimento e capacidade de Machado de Assis 
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Othello): “Ela enganou seu pai […], há de enganar a ti também” (Assis, 1958: 150).  
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em transfigurar textos e personagens shakespearianos, a possibilidade de, nesta altura, 

encontrarmos alguma alusão a Ofélia em Helena, pode já não parecer descabida de todo. 

Helena não constitui propriamente uma Ofélia brasileira nem é uma adaptação da personagem 

mas, em certos momentos da narrativa (em particular no fim da acção) ela surge claramente 

como resultado da apropriação de traços relevantes do arquétipo shakespeariano.  

A vida de Ofélia é construída em torno dos homens de sua vida: Polónio, seu pai; 

Laertes, seu irmão; e Hamlet, seu amado. Quando privada de seus eixos de referência 

afectiva, isto é, com a morte do pai, a ausência do irmão e a rejeição de Hamlet, Ofélia 

enlouquece e comete suicídio; ou tem uma morte acidental, como refere a rainha Gertrudes 

(Acto IV, cena 7, vs.162-182). A vida de Helena também tem como protagonistas três 

homens: o Conselheiro Vale, o pai adoptivo; Salvador, seu pai biológico; e Estácio, seu 

(pseudo) irmão e mais tarde, seu amado. Quando descobre que o já falecido Conselheiro Vale 

não é seu verdadeiro pai, Helena é convencida por Salvador a continuar com a farsa a fim de 

não perder a herança. De certo modo, Helena sente-se aliviada por saber que Estácio não é seu 

irmão, pois, ainda que reprimida, havia entre ambos uma grande paixão, transformada em 

amor pseudo-incestuoso. Aparentemente até aqui pouco há de Ofélia em Helena. Mas com o 

penúltimo capítulo, a verdadeira identidade de Helena é revelada assim como os contornos de 

farsa que a envolvem. A partir deste momento, a narrativa parece apontar para um desenlace 

feliz, sendo também o momento em que o leitor é supostamente induzido a pensar que o 

pequeno último capítulo do romance contém um desenlace feliz da relação amorosa entre 

Helena e Estácio. Mas Helena, demonstrando não suportar a vergonha de ter enganado a sua 

família adoptiva e, mesmo diante do perdão de todos, continua a auto-censurar-se.  

É neste turbilhão de emoções e de “actos desconcertantes”, como afirmou Massaud 

Moisés (1958: 10), que Helena parece sofrer uma metamorfose, onde se verifica 

transformações de onde emerge o seu arquétipo carácter ofeliano. O escritor parece apropriar-

se da maldição que Hamlet lança sobre Ofélia – “thou shalt not escape calumny” (Acto III, 

cena 1, v. 138) – para acentuar a forte negatividade dos sentimentos de Helena. Por seu lado, 

Massaud Moisés afirma que “Helena é um dos poucos exemplos de verdade artística e 

humana negativa, negra” (1958b: 10) desta fase romanesca de Machado. A sensata Helena 

parece assim, transfigurada numa jovem emocionalmente instável, cujos sentimentos de 

remorso excessivo indiciam que tragédia e romance poderão convergir.   

A metamorfose ofeliana de Helena é, sintomaticamente, marcada pela loucura. Esta 

transformação lembra-nos de novo o modo fantástico (ou a convergência entre o verosímil e o 

inverosímil), tal como vimos em a “ Cartomante”. O que, de início, leva Helena à “loucura” é 
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o seu sentimento de remorso. Tais indícios são evidenciados após a protagonista ter recebido 

o perdão da sua família:  

 

— Meu coração ficará eternamente grato ao resto de estima que não perdi; a 

situação mudou, e força é mudar com ela. […] Cometi um erro, e devo expiá-lo. 

Enquanto a vergonha vivia só comigo, era possível continuar nesta casa; eu 

atordoava-me para esquecê-la; mas agora que é patente, vê-la-ei nos olhos de todos 

e no sorriso de cada um. (Assis, 1958: 159) 

 

Helena aceita a perdão da família, mas é como se a personagem recusasse a forma “linear” do 

romance. A metamorfose da personagem parece anunciada quando Helena afirma “a situação 

mudou”. Podemos perceber nesta citação, da qual se ausenta a típica loucura de Ofélia, outro 

sentimento que surge como uma característica desta transformação e que contribui para o 

declínio mental de Helena: o orgulho que, na realidade, corresponde ao “resto de estima” que 

não perdeu. O narrador diz-nos que Helena viu: “comiseração onde havia afecto e respeito, e 

o orgulho rebelava-se de inspirar o único sentimento que a consciência lhe dizia merecer” 

(Assis, 1958: 163).  

No último capítulo no romance podemos confirmar que a soberba e a arrogância 

cresceram no coração da protagonista: 

 

- Amar-me-ão sempre? Perguntou Helena. 

- Oh! Sempre! [respondeu Eustáquio] 

 - Impossível! Há uma voz no fundo de seu coração, que lhe dirá, de quando em 

quando, esta triste palavra: aventureira! 

- Helena! 

 - Não posso ser outra coisa a seus olhos, prosseguiu a moça, tristemente. Quem o 

convencerá de que a declaração de seu pai não foi obtida por artificio de minha 

mãe? Quem lhe dará a prova de que, cedendo aos rogos de meu pai, não fiz mais 

do que executar um plano preparado já? São dúvidas que lhe hão de envenenar o 

sentimento e tornar-me suspeita a seus olhos. Resista quem puder; é-me impossível 

encarar semelhante futuro!
65

 (Assis, 1958: 165) 

 

Este diálogo sugere-nos a influência da tragédia shakespeariana no romance. A dúvida de 

Helena “amar-me-ão sempre?” parece revelar um repressivo e forte superego, isto é, como se 

na sua consciência houvesse um fantasma, em forma de Iago, a acusá-la de má conduta. O 

auto-questionamento de Helena pode aludir, ainda, ao conselho de Laertes a sua irmã Ofélia: 

“Perhaps he loves you now,/ And now no soil nor cautel doth besmirch/ The virtue of his will; 

but you must fear” (Acto I, cena 3, vs. 14-16). Com este estado de espírito, Helena parece 
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reflectir também a zombaria que Hamlet faz de Ofélia: “Are you honest?” (Acto III, cena 1, v. 

3). Não estamos pois, longe do que fala Harold Bloom na sua “teoria da influência”, do 

fenómeno Apofrades, isto é, do “regresso dos mortos” onde: “The mighty dead return but they 

return in our colors, and speaking in our voices, at least in part, at least in moments, moments 

that testify to our persistence, and not to their own” (1997: 141). Esta leitura de Bloom ajusta-

se na perfeição ao que se sucede nos passos analisados de Helena. E é uma das formas pelas 

quais Shakespeare seus dramas e suas personagens mais se fazem sentir em Machado, a partir 

do momento em que este iniciou a sua carreira de romancista. 

Ainda acerca do diálogo acima citado, podemos questionar o seguinte: a que 

humilhação Helena está a referir-se? Neste caso, a narrativa machadiana parece aludir ao 

diálogo, entre Hamlet e Ofélia, onde esta responde às intimidações deste com serenidade e 

humildade (Acto III, cena 1, vs. 103-120); sentimento que Helena não poderia partilhar com 

Ofélia, como se constata na sua afirmação: “resista quem puder”. Certamente Helena não 

suportaria que duvidassem de sua honestidade, tal como Ofélia e suportou momentaneamente. 

Este lado orgulhoso de Helena não deixa, curiosamente de lembrar as Helenas 

shakespearianas que nela convergem: a Helena em A Midsummer Night’s Dream que 

apresenta um carácter vulnerável e obsessivo; ou a Helena de All’s Well that Ends Well que se 

distingue pela sua impulsividade e pela inteligência, as quais surgem misturadas com alguma 

melancolia.  

Para além disso, o narrador do romance machadiano continua a sugerir no final outras 

mudanças no carácter e no comportamento de Helena: “Havia em seus olhos uma expressão 

que não era usual. Recolheu-se imediatamente a seu quarto, onde jazeu longo tempo, calada, 

quieta, sinistra, o corpo atirado em um sofá, a alma sabe Deus em que regiões de infinito 

desespero” (Assis, 1958: 161). Aqui, Helena é apresentada no início de um processo de auto-

destruição trágica movida por valores morais inflexíveis. Este processo, onde a depressão 

psicológica predomina, aumenta rápida e gradualmente até o final da narrativa, isto é, até a 

morte da protagonista: “A noite não lhe serviu de remédio, antes legou à aurora toda a sua 

mortal angústia. Debilitada, nervosa, impaciente, não podia a moça [tal como Ofélia], vencer-

se nem suportar-se” (Assis, 1958: 162).
66

 Sua angústia é já nesta altura “mortal” e a sua 

condição psicológica está “debilitada, nervosa, impaciente”. Não é, pois, difícil encontrar aqui 

um paralelo com Ofélia e as causas conducentes à sua loucura, na fala de um cavaleiro em 
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Hamlet: “She is importunate, /Indeed distract.Her mood will needs be pitied [...] beats her 

heart,/ Spurns enviously at straws, speaks things in doubt […] (Acto IV, cena V, vs. 2-7). 

À manifesta debilidade mental de Helena, seja por consequência do remorso ou do 

orgulho, introduz-se outro paralelo de relevo com o destino Ofélia: em ambos os casos a falta 

do pai contribui para a destruição psíquica das personagens. Cabe ressaltar que Hamlet sente a 

falta do pai e que esta personagem também é afectada psicologicamente por tal perda. Mas no 

final da tragédia, a loucura do príncipe da Dinamarca esta associada ao sentimento de 

vingança e homicídio, enquanto que a loucura de Ofélia e Helena se associam pacificamente à 

resignação e ao desejo de morte. O narrador através do discurso indirecto livre afirma que a 

presença do pai certamente devolveria a lucidez a Helena: “Queria que a deixassem ir ter com 

o pai, ao pé de quem a natureza e a consciência lhe indicavam que poderia estar sem remorso” 

(Assis, 1958: 162). É como se o pai tivesse o poder impossível de restaurar a saúde mental de 

Helena. Ou como diria a rainha Gertrudes acerca de Ofélia: “O, this is the poison of deep 

grief: it springs/ All from her father’s death” (Acto IV, cena 5, vs. 75-76). De certo modo, 

Ofélia e Helena não resolveram a sua relação psicológica que as unia ao pai. E também 

Laertes afirmou que a saudade do pai contribuiu para a loucura de Ofélia: “A document in 

madness: thoughts and remembrance fitted”. (Acto IV, cena 5, vs. 176-177). Mesmo se num 

caso se verifica a morte do pai (Ofélia) e, no outro, o seu desaparecimento abrupto (Helena), o 

facto é que ambas as personagens femininas são radicalmente afectadas pela “perda” do 

progenitor.  

Quando constatam a grave perturbação psicológica de Ofélia, Polónios dá uma ordem 

a Horácio: “ Follow her close; give her good watch, I pray you” (Acto IV, cena 5, v. 74). De 

modo semelhante, esta ordem de Polónios é aludida no romance de Machado relativamente a 

perturbação mental de Helena, quando o narrador afirma: “Melchior [o padre] encomendara 

muito à família que vigiasse a moça, cujo espírito lhe parecia atrevido e tenaz; ele receava que 

Helena ou fugisse de casa ou recorresse à algum acto de desespero” (Assis, 1958: 163). O 

narrador de Helena ainda afirma: “ […] Talvez Helena, em sua razão, correspondesse aos 

conselhos de Melchior [padre], mas a razão é o que menos a dirigia naquelas circunstâncias 

aflitivas […] Helena mal podia tolerar a situação”. (Assis, 1958: 163). De acordo com este 

passo, Helena parece abdicar da vontade de viver. O padre tenta persuadi-la, ou seja, tenta 

chamá-la à razão; mas sem sucesso, pois, nesta altura da acção, ela já se “transformara” no 

seu arquétipo: Ofélia. Enquanto esta: “speaks things in doubt/ That carry but half sense” 

(Acto IV, cena 5, vs. 6-7), Helena murmura: “Deixe-me morrer!” e, depois disso, de “seus 
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lábios brotavam trechos soltos de frases sem sentido” (Assis, 1958: 166), lembrando aqui a 

canção demente de Ofélia. A dor psíquica de Helena atinge, assim, o seu corpo que começa a 

padecer de uma terrível febre.  

É curioso observar que esta tentativa de trazer a mente de Helena à resignação, isto é, 

a consciência de não querer morrer, não é somente uma tentativa do padre Melchior, 

exemplificada na última citação, mas é também mais uma tendência machadiana que implica 

uma diferenciação acentuada do modelo encontrado no seu precursor, pois Machado atribui a 

Helena um destino diferente do de Ofélia. Neste caso, Machado parece sugerir uma anti-

Ofélia. Em grande medida, a situação exposta vai ao encontro da teoria de Bloom acerca da 

influência na diferenciação literária, por ele apresentada nos seguintes termos: “Browning on 

Shelley is a reducer, who insists upon ‘correcting’ the excessive metaphysical idealism of his 

poetic father” (1997: 69). Bloom afirma ainda que, no processo conhecido por “angústia da 

influência”, existe um paradoxo de acusação implícita do precursor em relação ao seu 

“discípulo”: “Be me but not me”, isto é, “Be like me but unlike me” (1997: 70). Com efeito, 

pode ser nesta diferença que o discípulo acaba por encontrar a sua própria originalidade. Mas 

na revisitação “dos mortos literários” (Apofrades), o escritor poderá alcançar a sua exuberante 

individualidade criativa que Bloom chamou de “mistério do narcisismo” (Bloom, 1997: 146). 

Neste caso, podemo recorrer a mais uma das afirmações de Harold Bloom: “The mighty dead 

return, but they return in our colours, and speaking in our voices, at least in part, at least in 

moment […]” (1997: 141). Tal parece ser o caso de Helena em relação a Ofélia. De facto, não 

apenas em Helena mas em muitas ocasiões onde Ofélia é aludida ou parodiada por Machado, 

existe sempre um narrador ou um sujeito poético que interpreta o papel de conselheiro das 

personagens ofelianas, tentando persuadi-las a não cometer suicídio.  

 Tal persuasão verifica-se desde seus primeiros textos sobre Ofélia, nomeadamente, no 

poema “Ofélia” (1859), que começa com Ofélia a afirmar o seu destino: “Meu destino é um 

rio do deserto/ A murmurar-me aos pés […]” (Assis, 2008b: 72). Devido a passividade de 

Ofélia diante de um destino trágico, surge no poema uma segunda voz poética a tentar 

chamar-lhe a razão:  

 

[…] Oh! Essas flores que te prendem tanto 

Deixa-as, Ofélia, em paz! 

Não te curves à borda dessas águas 

De superfície anil, 

Ébria de amores, — do teu sonho casto 

Não acharás ali o mundo vasto 

Nem o rosado abril. 

Deixa essas flores; uma onda as leva 
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[…] não te curves sobre as flores 

[…] Molhastes os teus vestidos, foge embora! 

[…] Vai, não prendas a tua primavera, 

Onde é fundo o porvir! (Assis, 2008b: 72-3)  

 

Como se observa através deste exemplo, os versos de Machado ecoam os conselhos de 

Laertes a Ofélia: “For Hamlet, and the trifling of his favour,/ Hold it a fashion and a toy in 

blood,/ A violet in the youth of primy nature,/ Forward, not permanent, sweet, not lasting,/ 

The perfume and suppliance of a minute, No more” (Acto I, cena III, vs. 5-10 ). Embora 

outros passos de Hamlet sejam também evocados, nomeadamente, os da descrição da morte 

de Ofélia feita por Gertrudes, é sobretudo o sentimento de melancolia e tristeza que 

predominam na descrição do corpo de uma adolescente entregue as águas num “rosado 

Abril”, associando também a Primavera ao sofrimento psicológico e ao fim dele, através da 

morte. Note-se ainda que este poema é híbrido na medida em que pode ser classificado entre o 

diálogo e o monólogo.  

 Seis anos após o poema “Ofélia” e onze anos antes de escrever Helena, Machado 

parece destemido na sua ironia em desviar o destino trágico de Ofélia. É o que podemos 

observar através de Marcelina, a protagonista do conto “Cinco Mulheres” (1865). Neste texto, 

nos é apresentada uma das primeiras variantes machadianas de Ofélia que parece, já nesta 

situação, prefigurar Helena. Marcelina “como Ofélia, parecia que estava destinada a colher a 

um tempo as flores da terra e as flores da morte” (Assis, 1956a: 255). Após uma decepção 

amorosa, Marcelina adoece tal como Helena. O médico apercebendo-se da situação, adoptou 

também um papel de conselheiro, mas foi mais directo no seu discurso com Marcelina de que 

o padre Melchior com Helena: 

 

— Menina, isso faz-lhe mal. 

— Isso quê? 

— Sufoque o que sente, esqueça um sonho impossível e não vá adoecer por um 

sentimento sem esperança. 

Marcelina cravou os olhos nas teclas do piano e levantou-se a chorar.  

O doutor saiu mais pesaroso do que estava. 

— Está morta, dizia ele descendo as escadas. (Assis, 1956a: 256-7) 

 

Não tendo ainda Marcelina a complexidade psicológica de Helena, o narrador de “Cinco 

Mulheres” diz nos que a doença mortal de Marcelina era proveniente da “alma”, é um 

problema de sofrimento psicológico, presente em muitas heroínas shakespearianas: “Menina, 

esse amor é impossível […] não vê que é impossível? […] é por isso que está tão doente […] 
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(Assis, 1956a: 257-8). Em Hamlet não há um médico, mas existem conselhos semelhantes. 

Laertes alertou Ofélia para a impossibilidade da relação amorosa com Hamlet (Acto I, cena 

III, vs. 5-10), como se viu, ou ainda quando Laertes diz-lhe: “Fear it, Ophelia, fear it, my dear 

sister (Acto I, cena 3, v. 33). Laertes, enquanto irmão mais velho, logo mais experiente, tenta 

neste caso dissuadir a irmã de uma paixão por ele descrita como imatura, embora sem deixar 

de possuir beleza e inocência.  

Em todas estas personagens de Shakespeare e Machado, a mesma tendência irracional 

para a morte trágica e o desprezo pela vida é evidente, com todas as implicações psicológicas, 

culturais e religiosas que esta situação implica. Note-se, que estes conselhos parecem evocar o 

que o rei Salomão afirma acerca da veleidade ou das veleidades da carne e da juventude: 

“Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a 

primavera da vida são vaidade” (Eclesiaste 11: 10). A problemática do sofrimento psicológico 

torna-se igualmente relevante. 

Em 1870, um ano antes da publicação de Helena, Machado regressa ao mesmo tema 

“A Morte de Ofélia” (1870): 

 

Abraçando-se à tremula folhagem 

Que se espelha na onda voluptuosa. 

Ali a desditosa, 

A triste Ofélia foi sentar-se um dia 

[…] Quis ali pendurar a ofrenda agreste. 

Num galho traiçoeiro 

Firmara os lindos pés, e já seu braço, 

[…] Rompendo o apoio escasso, 

A pálida menina 

Nas águas resvalou. (Assis, vl 18, 1955: 249) 

 

Nesta recriação poética, cujo ponto de partida se encontra na descrição da rainha Gertrudes da 

morte de Ofélia, Machado é profundamente emotivo e solidário com a jovem vítima de uma 

“folhagem trémula”. Uma vítima de si mesma? Ao contrário do primeiro poema (“Ofélia”), 

em “A Morte de Ofélia” Machado exime-se de quaisquer conselhos quase se limitando à ut 

pictura poesis, algo reminiscente a pintura de Millais. 

Analisar Ofélia no texto shakespeariano é analisar silêncios, os sofrimentos e traumas 

da rejeição e repressão, e sua transcendência destrutiva através da loucura e suicídio, temas 

melodramáticos partilhados pelas protagonistas machadianas acima referidas. Percebemos que 

os infortúnios que determinam a infelicidade de Helena e Ofélia foram-lhes impostos. No 

caso de Helena, através do testamento do Conselheiro Vale, seu pai adoptivo. Esta aparente 
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boa nova, que reúne Helena à sua família, acaba por sobrecarregá-la de infortúnios e 

sofrimentos (remorso, loucura e morte) acentuados por uma farsa imposta. No caso de 

Ophelia, a morte trágica do pai, o “abandono” do irmão e a rejeição de Hamlet estão entre os 

principais factores que levam a personagem a desistir de viver. Observamos, assim, em 

Helena e em Ofélia, a existência de traços comuns de melancolia e de sofrimento mental e 

espiritual conducentes ao seu suicídio. Veremos a seguir que, no caso de Helena, apesar de 

não cometer abertamente suicídio, tal como Ofélia, escolhe morrer, o que acaba afinal de ser 

uma forma variante de suicídio.   

 

 

 

3.2.2. O “Trágico” e o “Belo”: ou Machado para além de Shakespeare 

 

 

A loucura e o suicídio observados em Ofélia compõem uma espécie de equação da 

representação psicológica das emoções e afectos femininos, a partir da segunda metade do 

século XIX. Observa-se nesta época um gosto literário e estético pela fragilidade física e 

psicológica feminina, por muitos poetas e pintores românticos e pós-românticos que exploram 

com efeitos surpreendentes estas características algo mórbidas. Este interesse romântico pela 

insanidade, pela morte de mulheres jovens e belas, foi denominado em 1986 como “o culto da 

invalidês” (Dijkstra, 1988: 25). Neste contexto, à beleza da morte alia-se a melancolia do 

amor impossível. 

É facto que o mito do amor impossível determinado pelo destino – star crossed love – 

presente em várias peças de Shakespeare, onde prevalecem finais suicidas, como por exemplo 

em Romeu and Juliet, tem uma origem muito mais antiga no tempo. Como o demonstra o 

mito de Piramo e Tisbe (que lembra indirectamente Shakespeare em “A Midsummer Night’s 

Dream”) o qual foi fixado pelo poeta romano Ovídio (43 a.C. – 17 d. C.) nas Metamorfoses 

(Livro IV). De facto, Piramo e Tisbe tornou-se em fonte para várias das tragédias de amor 

shakespearianas marcadas pelo star crossed love. Mas não só Shakespeare explorou a 

temática do star crossed love como também a parodiou, como demonstra a peça burlesca 

“dentro da peça” encenada pelos Rude Mechanicals em A Midsumer Night’s Dream. Mais 

tarde, o mesmo tema do star crossed love manteve-se sempre vivo e reaparecerá com 

intensidade em muita da ficção romântica, onde os conflitos amorosos são centrais. Em casos 

portugueses e brasileiros contemporâneos de Machado de Assis temos por exemplo, Isabel e 
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Álvaro, em O Guarani (1857) de José de Alencar (1829-1877) e Simão e Teresa em Amor de 

Perdição (1862), de Camilo Castelo Branco (1825-1890); entre muitos outros. 

Tanto Shakespeare como Machado de Assim procuraram retratar a realidade e 

sentimentos femininos de suas épocas. As mulheres machadianas são dotadas de beleza, 

graça, sedução e magnetismo, por vezes, são apresentadas quase como deusas. Não deixam, 

porém, de representar outras realidades mais críticas da época, como é o caso do casamento 

com vista à ascensão financeira e, e num sentido oposto, o adultério. Deste modo, os 

triângulos amorosos, ciúmes, relações entediantes e patéticas são características de muitas 

destas figuras femininas de Machado que, na sua maioria, encontram um final feliz, embora o 

mesmo nem sempre aconteça em Shakespeare, a não ser, claro, nas comédias e tragicomédias. 

Uma breve análise das personagens femininas dos romances de Machado revela disparidade 

entre o final trágico de Helena e essas personagens de primeira fase, ou seja, Ressurreição e A 

Mão e a Luva. Com efeito, nenhuma delas tem um fim semelhante ao de Helena, nem mesmo 

uma das mais acabadas personagens femininas criadas por Machado – Capitu, com a sua 

suposta culpa de adúltera – teve uma morte carregada de elementos de natureza trágica como 

Helena. 

É curioso observar que, tanto Hamlet como Helena ofeliana começam com uma morte 

e terminam com outra (s) morte (s). No caso de Helena, a narrativa começa com a morte de 

seu suposto pai e termina com sua própria morte. Em Hamlet a acção começa com a morte do 

rei da Dinamarca e termina com várias mortes em simultâneo. Neste sentido, uma das 

particularidades em Helena, sobre a qual podemos nos debruçar, é a da tragédia que se 

desenvolve ao longo da narrativa, a qual é já uma espécie de “tragédia anunciada”.  

Desde o início do romance, o narrador desenvolve a temática do amor e morte, tanto 

no plano da acção narrativa propriamente dita como no plano da intertextualidade. Tal 

verifica-se neste pequeno excerto de um diálogo entre Helena e Estácio, no qual ambos 

revelam os seus conhecimentos, nomeadamente, de dois dos romances franceses, muito lidos 

e populares durante o período romântico e que apresentam desfechos trágicos: 

 

— Fui procurar um livro na sua estante. 

— E que livro foi? 

— Um romance. 

— Paulo e Virgínia? 

— Manon Lescaut. 

— Oh! Exclamou Estácio. Esse livro... 

— Esquisito, não é? Quando percebi que o era, fechei-o e lá o pus outra vez. 

— Não é livro para moças solteiras... (Assis, 1958: 40-1)  
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Ao citar Paul et Virginie (1787) de Bernardin de Saint-Pierre (n. 1737-1814), Machado 

sugere de imediato os grandes sentimentos de amor e nostalgia existentes entre os dois jovens 

amantes. Para além disso, Machado também cita Manon Lescaut (1731) escrito pelo pároco 

Antoine François Prévost (1697-1763), destacando, neste caso, as problemáticas da 

honestidade/desonestidade, do moralismo/amoralismo e do destino trágico da protagonista. 

Machado cita estas obras para sugerir a pseudo-traição ou farsa de Helena, bem como para 

anunciar um possível final trágico para a sua heroína, num contexto típico do star-crossed 

love. Assim, a típica intertextualidade romântica acima aludida é bastante densa.  

Entre outros textos, a citação faz-nos lembrar Madame Bovary (1856), a qual no 

romance homónimo de Flaubert se apresenta tanto como uma leitora compulsiva de literatura 

amorosa tipicamente romântica, como também é talvez, uma das mais célebres personagens 

suicidas: para uns romântica e para outros realista. Mas o lado realista de Emma Bovary – que 

conhece uma morte brutal ao ingerir veneno – talvez não fosse do agrado de Machado, que 

escolhe heroínas mais contidas na expressão das suas emoções, para transmitir a sua ideia do 

trágico amoroso e romântico, o que constitui, mais uma forte afinidade intertextual entre 

Helena e Ofélia.   

   Por outro lado a morte da Helena tal como a de Ofélia é uma morte ambígua. Terá 

sido esta uma morte provocada ou, pelo contrário, uma morte acidental? No caso de Ofélia, o 

relato de Gertrudes aponta para uma morte acidental. Contudo, a fala de um dos coveiros em 

Hamlet aponta para uma morte provocada: “Is she to be buried in Christian burial, when she/ 

wilfully seeks her own salvation?” (Acto V, cena 1, vs. 1-2). No caso de Helena, a febre que 

tomou conta de seu corpo, também aponta para uma morte acidental, embora afirmações 

imperativas da protagonista, tais como, “Deixem-me morrer!” (Assis, 1958: 166) sugiram 

uma forte pulsão de morte, isto é, um desejo auto-destrutivo só concretizado, sobretudo, 

através do suicídio. Diante destas ambiguidades, pode-se afirmar que ambas as mortes foram, 

pelo menos, premeditadas e que tanto Ofélia quanto Helena aceitaram este destino auto-

destrutivo.  

A problemática do suicídio é uma questão psico-social muito complexa e que, em 

grande parte se encontra muito para além deste estudo. Sabemos, contudo, que o suicídio 

resulta, muitas vezes, de um apelo desesperado do ego do suicida. Sabemos também que 

muitos dos suicídios são premeditados, como refere o coveiro anteriormente citado: “For 

here/ lies the point: if I drown myself wittingly, it argues/ an act, and act hath three branches – 

it is to act, /to do, to perform; argal, she drowned herself/ wittingly” (Acto V, cena 1, vs. 9-
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 Se a loucura levou Ofélia e Helena ao suicídio, ou se este foi, em ambos os casos, um 

acto premeditado: “to act, to do, to perform”, é algo que só o leitor/espectador poderá decidir.  

 No conto “Cinco Mulheres” (1865), após a morte de Marcelina (personagem que 

alude a Ofélia), o médico – o qual era seu amigo e confidente – entrega à mãe da rapariga 

uma carta escrita pela própria antes de morrer, e que dizia: “Devo morrer deste amor. Sinto 

que é o primeiro e o último. Podia ser a minha vida e é a minha morte” (Assis, 1958a: 260). 

Se partíssemos do princípio que Ofélia é a personagem arquétipo subjacente a Marcelina, 

quase poderíamos, neste caso, afirmar que na leitura de Machado, também Ofélia escolheu 

morrer. De facto palavras de Ofélia: “And I of the ladies most dejected and wretched” (Acto 

III, cena 1, v. 157) poderiam também ser anunciadas por Marcelina, dado que exprimem um 

sentimento, comum a ambas. Confirmada a morte de Marcelina, o médico questiona sua mãe: 

“Sabe de que morreu Marcelina? […] não foi de uma febre, foi de um amor […] a pobre 

menina pôs a sua felicidade num desejo impossível; mas não se revoltou contra a sorte, 

resignou-se e morreu” (Assis, 1958a: 260). A seguir, o médico apresenta sua conclusão final: 

“A sentença estava lavrada; ela devia amar, adoecer e subir ao céu. Que amor e que destino!” 

(Assis, 1958a: 260). Esta conclusão não nos parece ser apenas uma constatação de Machado, 

em relação à vida de Ofélia mas também, uma prefiguração da psicologia assumida um pouco 

mais tarde pela protagonista do romance Helena. 

Retomando o último capítulo deste romance, quando Estácio reencontra Helena depois 

desta ter desaparecido – psicologicamente perturbada – pode ler-se o seguinte: 

 

Uma vez, como ela descesse à chácara, saiu Estácio a procurá-la, não a encontrando 

senão ao cabo de alguns minutos. Achou-a ao pé do tanque, no lugar em que lhe 

falara poucos dias antes, sentada no mesmo banco de pau. Vendo-o, estremeceu; 

ele aproximou-se, contente de a haver encontrado enfim. […] Estácio convidou-a a 

recolher-se. 

— Deixe-me estar aqui um instante mais, respondeu ela. 

— Dois minutos apenas. 

Sentou-se ao pé dela e ficaram calados. Helena tinha uma taquara na mão; Estácio 

quis tomar-lha; ela arremessou-a para longe.  

Ergueu-se então o moço e foi buscá-la; só então viu que estava molhada até certa 

altura; calculou que seria o fundo do tanque. O tanque era raso; não poderia dar a 

morte; mas, a suspeita de que Helena não recuaria diante do suicídio, aterrou 

novamente o espírito de Estácio. Parecendo-lhe que a causa não comportava o 

efeito, perguntou a si mesmo se os sucessos daqueles dias não teriam velado a 

razão da moça. Sentou-se de novo e falou-lhe com brandura (Assis, 1958: 163-

4).
68
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 Itálico meu. 
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 Todos os itálicos são meus. 
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Como é óbvio há que não confundir o contexto poético diáfano da morte de Ofélia com a 

realidade, algo mesquinha, que envolve a morte de Helena. Trata-se neste caso de um 

processo de deslocamento, de alusão, metamorfose e apropriação pela parte de Machado. O 

tanque, que é um reservatório de água; e talvez seja por isso que Helena se refugia nas 

proximidades deste tanque; a sua roupa molhada (“estava molhada até certa altura”) lembra 

uma paródia da descrição de Gertrudes do modo como ficou o vestido de Ofélia quando esta 

caiu no rio: “Her clothes spread wide” (Acto IV, cena 7, v. 74). Lembrando que o bambu (a 

taquara) é uma planta que metonimicamente sugere um leito de água, pois é frequente a sua 

presença nas margens dos rios. Sintomaticamente, Helena apresenta-se com uma taquara na 

mão a qual sugere uma paródia às fantásticas grinaldas tecidas por Ofélia junto a um ribeiro, e 

com as quais se adornava – já que as taquaras são propícias para esse fim. Numa outra 

perspectiva, esta taquara pode ser apenas um galho frágil que Helena segurou quando “caiu” 

no reservatório de água que, neste caso, era “raso”. Talvez esse seja também o motivo pelo 

qual Helena “estremeceu” quando o “irmão” se aproximou, e também o motivo pelo qual 

Estácio lhe quis tirar a taquara na mão.  

Ao rogar a Estácio que a deixasse estar ali mais alguns instantes, ele próprio reconhece 

que: “Helena não recuaria diante do suicídio” (Assis, 1958: 164).
69

 Como complemento para 

esta cena carregada de intensidade dramática, o narrador acentua que Helena: “cravou os 

olhos na água, fascinada e absorta” (Assis, 1958: 165), salientando, assim o enorme fascínio 

por este elemento (a água) da protagonista. Neste momento, o narrador aproveita para fazer 

outra paródia subtil e típica, revestida de ironia, questionando o leitor: “A ideia do suicídio 

roçaria deveras sua asa invisível pela fronte da moça?” (Assis, 1958: 165). Contudo, no plano 

diegético, a situação é algo diferente, pois Estácio “pegou-lhe [Helena] nas mãos e convidou-a 

a sair dali” (Assis, 1958: 165). Lembre-se, contudo, que são escassos os paralelos entre 

Estácio e Hamlet e que, embora Ofélia pareça estruturar a personagem Helena, as acções 

desta, nomeadamente a morte, são bem reveladoras tanto do lado caracterológico como do 

lado (re) criativo e original do escritor brasileiro.   

É certo que Helena não morreu afogada, mas qual a intenção implícita do escritor 

nessa evidente alusão à morte de Ofélia nas águas? A água é um espaço simbólico onde a vida 

nasce e onde uma vida pode ser atraída por uma morte especial. Como afirma Gaston 

Bachelard: “a água é também um convite à morte” (1989: 58). A flutuação, ressaltada pela 

leveza do vestido e de sua posição corporal confere uma conotação espiritual à cena ofeliana; 
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 Itálico meu. 
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como se a personagem estivesse num estado intermediário entre a vida e a morte. Daí a 

importância da alusão e da (re) criação feita por Machado do suposto afogamento de Ofélia, 

em diferentes contextos, tanto em verso como em prosa. A alusão ao afogamento confere a 

Helena um certo grau de “superioridade” como se fosse um ser celeste. Como refere o 

narrador, ao descrevê-la no início da diegese: 

 

As linhas puras e severas do rosto [de Helena] parecia que as traçara a arte 

religiosa. Se os cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em duas 

grossas tranças lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios 

olhos alcançassem as pupilas do céu, disséreis um daqueles anjos adolescentes que 

traziam a Israel as mensagens do Senhor. (Assis, 1958: 27) 

 

Helena contava com os seus dezasseis a dezassete anos aquando desta descrição. O narrador 

destaca a sua aparência e essência angelical que, tal como a de Ofélia, parece reconhecer esse 

caminho do céu, quando esta diz a Laertes: “Do not as some ungracious pastors do, / Show 

me the steep and thorny way to heavens” (Acto I, cena 3, vs. 47-48). Note-se que Helena 

embora angelical não resulta de uma simples deslocação de Ofélia para um outro tempo 

histórico e espaço tropical.  

A melhor descrição da Ofélia (enquanto inglesa) encontra-se, de facto, no início do 

conto “ Miss Dollar” (1870) ”: 

 

Se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina que Miss Dollar é uma 

inglesa pálida e delgada, escassa de carnes e de sangue, abrindo à flor do rosto dois 

grandes olhos azuis e sacudindo ao vento umas longas tranças loiras. A moça em 

questão deve ser vaporosa e ideal como uma criação de Shakespeare […].A sua 

fala deve ser um murmúrio de harpa eólia; o seu amor um desmaio, a sua vida uma 

contemplação, a sua morte um suspiro. (OC, vl 20, 1955: 2)  

 

Por sua vez, Helena é apresentada não com traços nórdicos, como sucede em Hamlet ou 

mesmo no cparódico “Miss Dollar”, mas com traços latinos, em particular os olhos e os 

cabelos castanhos. Os olhos e, em particular, os cabelos são elementos, como se sabe, 

tipicamente ofelianos. Neste caso, é como se Helena prefigurasse a criação de uma Ofélia 

tropical; ou talvez, como refere Harold Bloom acerca do fenómeno literário Apophrades: […] 

one can belive, for startled moments, that they are being imitated by their ancestors (1997: 

141). 

A morte de Ofélia e Helena estão extremamente ligadas à decepção, à melancolia, à 

tristeza e sofrimento psicológico. Tanto Ofélia como Helena morrem de amor antes que o seu 
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amor se concretize. Contudo, a intertextualidade em Helena, como tentei provar, não se 

circunscreve apenas a Ofélia. De referir ainda e por último, que Helena é também modelada a 

partir de exemplos como os de Edgar Allan Poe, o qual escreveu em Philosopy of 

Composition (1846), acerca da temática poética literária ideal do seu poema “The Raven”. 

Para Poe, a tristeza é o tom mais alto para a manifestação do belo. Neste sentido, “The 

melancholy is thus the most legitimate of all the poetical tones (Poe, 2004: 678).  Segundo 

Poe, a morte, o tema melancólico mais relevante entre os humanos, aliado a beleza torna-se 

também o tema de maior valor poético. Neste sentido Poe apresenta a seguinte conclusão 

relativamente a beleza poética: “the death, then, of a beautiful woman is, unquestionably, the 

most poetical topic in the world – and equally is it beyond doubt that the lips best suited for 

such topic are those of a bereaved lover (2004: 680). Atente-se, assim, como o narrador 

apresenta Helena já defunta: “A morte não diminuíra a beleza da donzela; pelo contrário, o 

reflexo da eternidade parecia dar-lhe um encanto misterioso e novo” (Assis, 1958: 168). 

Assim, os traços ofelianos da Helena de Machado, quando morta, confundem-se com outro 

arquétipo feminino, a Leonore de Edgar Allan Poe, poeta de quem Machado de Assis traduziu 

para o português, “The Raven” (“O Corvo”), muito antes da célebre versão de Fernando 

Pessoa.   
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CONCLUSÃO 

 

 
Um dia, quando já não houver império britânico,  

nem república norte-americana,  

haverá Shakespeare; quando se não falar inglês, 

falar-se-á Shakespeare. 

 

Machado de Assis 

 

 

 

Nesta análise comparativa da intertextualidade de Machado de Assis com William 

Shakespeare importou-nos esclarecer, sobretudo, a potencialidade e o limite desta influência 

crucial de formação deste autor brasileiro maior e central. O elemento Shakespeariano de 

Machado acabou por contribuir para uma alternativa ao nacionalismo romântico brasileiro. 

Com efeito, o cruzamento do texto machadiano com Shakespeare tornou-se importante para 

abrir a sua obra ao universalismo, já em pleno século XX, associada à melhor literatura latino-

americana. É neste sentido que Carlos Fuentes afirmou num ensaio de 2001 que: “Machado es 

un milagro” (2001: 7). No ano a seguinte Harold Bloom reitera a mesma ideia de Fuentes: 

“Machado is a kind of miracle” (2002: 675). Bloom ainda afirma que a grande originalidade 

de Machado consiste em ser até à data “o supremo artista literário negro”: “the African-

Brazilian Machado de Assis […] seems to me the supreme black literary artist to date (2002: 

675). A partir dessas afirmações podemos concluir que Machado é também um bom exemplo 

para entender muita da literatura brasileira e das Américas que lhe se seguem, e que o torna, 

nomeadamente, num dos precursores do modernismo literário nestas partes do mundo.  

É evidente que o reconhecimento da importância literária de Machado de Assis foi um 

processo lento. Mas esse processo nunca deixou de crescer ao longo do século XX. Primeiro 

no Brasil, depois em Portugal e, por fim nos países de língua não portuguesa, em particular 

nos Estados Unidos. Somente no final do século XX e no início do século XXI é que a 

universalidade da obra de Machado é reconhecida em definitivo, a par da sua forte e variada 

intertextualidade com Shakespeare, muitas vezes circunscrita a Othello pela crítica. Com 

efeito, procurámos demonstrar que outras obras e personagens de Shakespeare foram 

igualmente importantes para a criação do universo literário e poético machadiano, 

nomeadamente Hamlet.  

Através dos exemplos aqui analisados, verificámos que grande parte da obra de 

Machado de Assis estabelece uma relação intertextual com os escritores que lhe servem de 

modelo, principalmente, através do mecanismo da apropriação. A sua “técnica de 
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composição”, que tem como base a originalidade, elimina a noção de imitação como 

sinónimo de cópia ou de plágio. Nas suas (re) criações sobressaem elementos tais como a 

ironia e a paródia. Mas como observou Adriana Teles:  

 

[…] O deboche amargo de Machado muitas vezes origina passagens em que o sério 

se tinge com cores cómicas e aparentemente banais. É claro que esta “leveza” não 

funciona como simples recurso de entretenimento; a intertextualidade busca 

manipular o texto a que se refere no intuito de criar novas possibilidades de 

significação. (2012: 38)  

  

É a partir desta (re) construção criativa que Hamlet é deslocado da esfera aristocrática para os 

subúrbios do Rio de Janeiro oitocentistas e os questionamentos existenciais e os melodramas 

do príncipe da Dinamarca são levados à banalização quando inseridos no cotidiano carioca. 

Neste sentido podemos afirmar que também Shakespeare é recolocado ou deslocado para o 

Brasil de oitocentos por Machado de Assis. O escritor brasileiro transforma o género 

dramático, em particular as tragédias em narrativas sem que tais narrativas percam a ligação 

às origens. Como afirmou Harold Ceravolo: “O leitor Machado é a principal fonte de 

inspiração do escritor Machado”. É neste sentido também que Hamlet é constantemente 

aludido, mesmo quando se está a tratar de Otelo, Ofélia, Jacques, Caliban, Lady Macbeth e 

outras personagens shakespearianas, que surgem miraculosamente transfiguradas no Rio de 

Janeiro. Aliás, Hamlet, o “embaixador da morte”, como referiu Harold Bloom (1995: 31), é 

um espírito que se estende por toda a parte, um espírito ao qual ninguém consegue impor 

limites (Bloom, 1995: 52).  

Como se sabe, Shakespeare deu vida a personagens que já existiam. Mas este 

“plageador maior” deu dimensão humana a essas personagens. Por seu lado, Machado de 

Assis, ao partir desta “dimensão humana” das personagens, cria suas personagens 

tropicalizadas ou, citando mais uma vez, Adriana Teles: “O texto shakespeariano, interpretado 

e manipulado pelo escritor carioca, surge pronto para originar significações renovadas, que 

dialogam, por sua vez, com questões levantadas pelo bardo […]” (2012: 43) Assim, apesar de 

muitas vezes Machado “aparentemente negar o conteúdo do texto de Shakespeare, o que se 

tem é uma leitura reorganizadora de significados” (Teles, 2012: 43). Logo, grande parte da 

obra deste “génio americano” ou desta “mente criativa” como afirmou Harold Bloom (2002), 

é um palimpsesto onde a nossa “memória” reconhece as mais variadas formas de “repetição 

com variação” de temas shakespearianos.  



 

 

87 

 

 

 

Das apropriações analisadas neste estudo, cabe ressaltar que através da metamorfose 

ofeliana verificada em Helena, a protagonista do romance homónimo, tornou-se notório o 

modo pelo qual Machado partilha com Shakespeare a proeza em descrever as tormentas e 

sofrimentos da alma humana e o seu comportamento, assim como a sua perplexidade diante 

da morte. Bardologista como foi, Machado também dominou a literatura da sua época, como 

demonstra o inesperado aparecimento das ideias de Edgar Allan Poe acerca da beleza 

feminina (a beleza por excelência para Poe consiste numa jovem bela, mas morta. Não será 

que Poe chega a esta ideia através da Ofélia de Shakespeare? É uma hipótese). De referir 

ainda que Machado de Assis é um dos precursores de algumas ideias apresentadas de forma 

radical pelos modernistas brasileiros do movimento antropofágico dos anos 20, onde as 

técnicas de apropriação e transformação do cânone literário ocidental são abertamente 

propostas e praticadas.
70

  

Por conseguinte, é possível que fascínio de Machado de Assis pela morte de Ofélia, 

como procuramos demonstrar nesta pesquisa, esteja manifesto em outros textos e em outras 

personagens machadianas espalhadas pelos subúrbios cariocas oitocentistas. Com efeito, a 

problemática do sofrimento psicológico, do suicídio e da morte no contexto comparativo de 

Shakespeare como Machado de Assis, constitui um estudo ainda inacabado. Será melhor, 

contudo, acabar por aqui ou citando as próprias palavras de Machado de Assis: “acabemos 

aqui; acabemos com ele mesmo, que acabaremos bem. All is well that ends well” (Assis, 

2008: 599). 
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 Para mais sobre este tema, ver: Harold Campos (1981). 
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