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RESUMO
BATISTA, Priscyla Rosa. Realidade e Ficção em “Memorial do Fim: A morte de
Machado de Assis”. 2008. 71 f. Trabalho de conclusão de Curso (Graduação em
Letras – Língua Portuguesa) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2008.
A vida e a morte de Machado de Assis são um enigma para muitos de seus
estudiosos. Sua estatura literária é comprovada por meio de suas obras e das
diversas homenagens que continua a receber mesmo tendo transcorridos cem anos
desde a sua morte. Dois dos melhores exemplos de homenagens são o romance
Memorial do Fim: A morte de Machado de Assis de Haroldo Maranhão e a biografia
Machado de Assis: Um gênio brasileiro de Daniel Piza, que retratam, cada qual a
sua maneira, o mesmo assunto: aspectos da vida e a da morte do grande escritor,
visto que não é possível chegar a uma sem passar pela outra. Por meio desses
gêneros, um pertencente a Literatura e outro de natureza híbrida, foi realizada a
investigação sobre o que pode ser considerado realidade e ficção no último ano de
vida do grande escritor, demonstrando no plano do conteúdo e da forma, as muitas
diferenças que as separam e envolvem as noções de paródia, pastiche,
paraliteratura e metaficção. A pesquisa traz como contribuição a análise comparativa
dos livros mencionados e tem a pretensão de ser útil para profissionais atuantes nas
áreas de conhecimento citadas (História, Jornalismo e Literatura), mostrando que,
apesar de diferentes, podem ser complementares, visto que a realidade fornece
subsídio para a ficção.
PALAVRAS – CHAVES: Espécies literárias – Gêneros literários – Biografia –
Romance – Machado de Assis.

ABSTRACT
BATISTA, Priscyla Rosa. Realidade e Ficção em “Memorial do Fim: A morte de
Machado de Assis”. 2008. 71 f. Trabalho de conclusão de Curso (Graduação em
Letras – Língua Portuguesa) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2008.
The life and death of Machado de Assis is a puzzle to many of his reserchears. His
literary stature is proven through his works and the various tributes that continues to
receive even after one hundred years since his death. Two of the best tribute
examples are the novel Memorial do Fim: a morte de Machado de Assis written by
Haroldo Maranhão and the biography Machado de Assis: Um gênio brasileiro of
Daniel Piza, which portray, each in its own way, the same subject: aspects of life and
the death of the great writer, because it is not possible to reach one without the other.
Through these genera, one belonging to the Literature and other of hybrid nature, a
research was conducted on what can be considered as fact or fiction in the last year
of life of the great writer, showing at the content and form, the many differences that
separate them and involve the concepts of parody, pastiche, paraliterature and
metafiction. The research brings as a contribution a comparative analysis of the
books listed and has the desire to be useful for professionals that work in the areas
of knowledge cited (History, Journalism and Literature), showing that, though
different, they can be complementary, as the reality provides allowance for fiction.
WORD – KEYS: Species Literary – Genera Literary – Biography – Novel – Machado
de Assis.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
É senso comum pensar que os acontecimentos ocorridos em romances
são puramente fictícios e os relatados em biografias são extremamente verdadeiros,
porém para os estudiosos dos problemas inerentes a Literatura, essa questão não é
tão simples, pois realidade e ficção podem fundir-se a ponto de não haver clareza
sobre os limites que os separam, causando dificuldades na classificação de algumas
obras. Esta discussão irá permear esta pesquisa qualitativo-descritiva, que constitui
uma homenagem ao centenário de morte de Machado de Assis e propõe-se a
analisar o que houve de real e de fictício na longa agonia que culminou na morte
deste grande escritor, em obras que a ela se referem, para refletir sobre o problema
da especificidade do fenômeno literário.
Para tanto, é necessário fazer uma delimitação dos termos realidade e
ficção. O primeiro termo será substituído por biografia, que, pelo conceito, é a
descrição da vida de uma pessoa, o que equivaleria dizer que este gênero é o que
mais se aproxima do efeito de realidade que se pretende estudar pelo fato de estar
vinculado a sua descrição. O segundo termo será substituído por romance, pois é
uma subclassificação do gênero ficção. A partir desse ponto, será realizado um
estudo sobre a evolução e a estrutura moderna de ambos os gêneros, a fim de
compreender a forma como são construídos, tendo em vista uma posterior
diferenciação da maneira como retratam, no plano do conteúdo e da forma,
principalmente o último ano de existência de Machado de Assis.
Para aplicação dos conceitos da teoria biográfica, será utilizada a
biografia Machado de Assis: um gênio brasileiro de Daniel Piza, publicada em 2005,
que apesar das duras críticas da revista Veja e revista Agulha, ambas em versão on
line, feitas pelo renomado crítico literário Wilson Martins, quanto a tropeços
biográficos e falta de informação confiável, o que tornaria a publicação um texto
imprestável; não compromete em momento algum o objetivo desta pesquisa, até
porque Piza publicou sua resposta afirmando que os sete erros de revisão
apontados entre as quatrocentas páginas de seu livro foram corrigidos na segunda
edição, que é a mesma utilizada para compor o capítulo III desta pesquisa. Em
contraponto, a teoria do romance será aplicada a obra definida pela crítica como
“romance” escrita por Haroldo Maranhão em 1991, intitulado Memorial do Fim: a
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morte de Machado de Assis, que não ocasionalmente está entre as leituras
obrigatórias da Universidade Federal de Goiás no processo seletivo de 2008 e sobre
a qual não existem, ainda, estudos apurados, que se propusessem a identificar
muitas das possíveis referências cruzadas, que contribuem para transformar este
texto em um hipertexto metaficcional.
Deve-se ressaltar que o estudo da diferenciação entre os gêneros suscita
dois questionamentos complementares. O primeiro refere-se à questão sobre a área
do conhecimento a qual pertence o gênero biográfico. O segundo refere-se à
possibilidade de Memorial do Fim não ser um romance, mas uma biografia
romanceada. A presente pesquisa também pretende fornecer dados que ajudem a
elucidar essas questões.
Por fim, faz-se necessário lembrar que Haroldo Maranhão é um escritor
caracterizado pela variedade de informações que utiliza, portanto houve a
necessidade de, ao longo da pesquisa, como forma de complemento, recorrer a
consagrados biógrafos de Machado de Assis como Lúcia Miguel Pereira, Raymundo
Magalhães Júnior e Gondin da Fonseca. E também de um biógrafo não tão
conhecido, Pedro Pereira da Silva Costa. Além de apresentar as noções de pastiche,
paródia e metaficção.
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CAPÍTULO II
BIOGRAFIA VERSUS FICÇÃO
2.1.

Biografia
A palavra biografia é composta por bio- (idéia de “vida” com origem no

grego bios) e -grafia (idéia de “escrever” e “descrever”, com origem no grego
grápho). Esta palavra aparece documentada em muitas línguas: no francês, grafa-se
biographie e sua primeira aparição foi registrada em 1721. No inglês, a forma gráfica
utilizada é biography, que data de 1791. Em espanhol e português, usa-se o termo
biografia, que aparece somente na segunda metade do século XIX.
Muitos autores já explicaram o que vem a ser uma biografia. Dentre estes,
tem-se o e-dicionário de termos literários de Ceia1 (s.d.: n.p.) em que “o gênero
biografia é um ramo da literatura que se dedica à descrição ou narração da vida de
alguém que se notabilizou de alguma forma”. Em complemento, tem-se Carino
(1999, p.154) definindo o ato de biografar como “descrever a trajetória única de um
ser único, original e irrepetível; é traçar-lhe a identidade refletida em atos e palavras;
é cunhar-lhe a vida pelo testamento de outrem; é interpretá-lo, reconstruí-lo, quase
sempre revivê-lo”. E Moisés (1974, p.63) acrescenta outra possível definição:
[...] toda obra que historia, na totalidade ou em parte, a vida de alguém.
Quando a imaginação do biógrafo interfere, seja para modificar os fatos,
seja para preencher-lhe os claros, diz-se que se trata de uma biografia
romanceada [...]. Quando se atém a verdade documental, a biografia
somente interessa a Literatura se girar em torno de figuras literárias [...].
Nos demais casos, inscreve-se nos quadrantes da Historiografia.

As definições acima apesar de complementares, apresentam uma grande
diferença. Isto ocorre, em parte, pelo fato da biografia ser algumas vezes
considerada um ramo da literatura e outras como um ramo da História. Porém,
segundo o e-dicionário de Ceia (s.d.), a biografia não pertence ao campo da História,
que se dedica a generalizações acerca de um determinado período de tempo, de um
dado grupo de pessoas no tempo, de uma instituição. A biografia estuda um único
ser humano e as particularidades de sua vida. Porém há semelhanças entre ambas,
no tocante a utilizarem o passado, a investigação e seleção de fontes comuns.
Afirmação que parece estar de desacordo com o pensamento de Wellek e Warren

1

CEIA, Carlos: Professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, Portugal. Informação disponível em <http://www.fcsh.unl.pt/docentes/cceia>. Acesso em: 15
de dezembro de 2007.
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(1971), Moisés (1974) e Carino (1999), que admitem a interpretação do termo
biografia como um gênero literário e também como fonte historiográfica.
A utilização da biografia com caráter histórico é explicada por Wellek e
Warren (1974) na medida em que apresentam os problemas de um biógrafo,
assemelhados aos de um historiador: interpretar documentos, pronunciar-se sobre a
veracidade das declarações de testemunhas oculares, a descrição cronológica dos
acontecimentos, etc., reforçando que “essas questões que de modo algum são
especificamente literárias” (p.88).
A utilização da biografia como fonte historiográfica é enfatizada por
Madélenat (apud Carino, 1999, p.157), quando introduz a noção de que “a história
da biografia é então a história de seus recomeços sucessivos, de suas adaptações
às novas imagens do homem”. Equivale a dizer que as biografias adquirem
características do momento histórico de sua produção, “fazendo com que os relatos
de vidas ressaltem este ou aquele aspecto, em que o estilo de narração seja tal ou
qual, em que a forma do relato obedeça a determinados padrões, abandonando
outros.” (ibidem, p.159). Ou seja, tempos heróicos exigiram biografias de heróis,
tempos românticos exigiram que a vida retratasse romantismo, épocas históricas
regidas pela fé exigiram que as biografias fossem representações da vida dos
santos.
Segundo Carino (1999), três momentos históricos influenciaram o gênero
biográfico: o Clássico2, o Romântico3 e o Moderno4. O primeiro momento
denominado Clássico, por ser um dos mais extensos, é um período de grandes
transformações no gênero. As características que mais se destacam são o relato
estilizado, ou seja, a descrição da “vida exemplar” e a medida quantitativa das
realizações dos biografados.
O período Clássico começa com o surgimento da biografia na
Antiguidade, mais especificamente com a ruptura da pólis5 e o surgimento do grande
império Romano, devido ao aumento do interesse pela individualidade humana.
Plutarco é o escritor romano que mais se destaca nesta fase. Passando por toda a

2

Estende-se da Antiguidade ao século XVIII.
Estende-se dos fins do século XVIII até o início do século XX, por volta da época da Primeira Guerra
Mundial.
4
Começa com a Primeira guerra Mundial e perdura até os presentes dias.
5
Cidades-estados.
3
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Idade Média, onde as biografias foram hagiografias6 e pelo Renascimento, onde os
relatos preferenciais eram sobre a vida de heróis nacionais, que serviam como
modelos a serem exaltados e imitados.
O período Romântico propõe-se a uma representação verdadeira do
biografado; realizando pesquisas; baseando-se em fontes documentais, relatos
oriundos de entrevistas e cartas; levando-se em conta as dimensões psíquica e
social. A mais completa biografia deste tempo é Life of Samuel Johnson, de James
Boswell.
O período Moderno preocupa-se com algumas questões, tais como: a
afinidade entre biografo e biografado, visto que para alguns autores é fundamental e
para outros compromete a objetividade; a relação obra versus vida do biografado,
que busca manter a interdependência entre ambas; a liberdade do biógrafo como
artista.
Em síntese:
A biografia é uma prática moderna, diretamente relacionada ao
individualismo e à idéia de que a vida corresponde a uma trajetória dotada
de sentido, possível de ser contada por meio de uma linha que liga começo,
meio e fim. Trata-se de um tipo de escrito caracteristicamente híbrido, pois
articula elementos distintos, oriundos de diferentes épocas, tradições e
gêneros de escrita: das histórias de vida da antiguidade, passando pelas
hagiografias medievais, pelas biografias renascentistas até o elogio dos
“grandes homens” e as modernas biografias dos séculos XVIII e XIX.
(GONTIJO, s. d., p.2)

Em relação à caracterização de uma biografia moderna, Ceia (s.d.:n.p.),
afirma que nela devem necessariamente constar:
o nome do biografado, data de aniversário, naturalidade, filiação,
habilitações literárias, profissões desempenhadas, circunstâncias em que
escreveu as suas obras e respectivo enquadramento literário, apreciação
crítica de seus escritos e prêmios recebidos.

Warren e Wellek (1974) ressaltam outras características, tais como os
valores inerentes ao gênero biográfico: valor exegético7, valor evolutivo8, valor das
influências9, mas constatam não haver nenhum valor crítico, visto que este não lhe
pertence.
Deve-se explicitar que existem muitos tipos de biografias, haja vista que
se trata de um gênero antigo. São elas:
6

Biografias que relatam exclusivamente a vida de santos.
Quando explicar alusões ou palavras na obra de um autor.
8
Quando discorrer sobre o crescimento, a maturidade e o possível declínio de um autor.
9
Quando se referir aos locais onde o autor viveu e visitou, os livros que leu, com quem se relacionou
pessoalmente...
7
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• Biografia Informativa: extremamente objetiva, baseia-se na seleção
de fatos e materiais. Subdivide-se em: Biografia Política10 e Biografia
Histórica11.
• Biografia Crítica: propõem-se a interpretar a vida do biografado por
meio de suas obras. Como exemplo temos Pedro Nava e as expressões
do inacabado de Eneida Maria de Souza.
• Biografia Standard: analisa a vida e a obra do biografado. Como
exemplo temos Machado de Assis: estudo crítico e biográfico, escrita por
Lúcia Miguel Pereira em 1936.
• Biografia Romanceada: forma híbrida de biografia, em que se
conjugam elementos reais e ficcionais. Como exemplo temos Tantos Anos
de Rachel de Queiroz.
• Autobiografia: o autor retrata a própria existência. Um dos iniciadores
deste subgênero no Brasil foi Joaquim Nabuco com a obra Minha
formação.
• Hagiografia: relata somente a vida dos santos. São exemplos: Actas
dos mártires e Flos Sanctorum.
• Psicobiografia: ressaltam as condições psicológicas na evolução do
biografado. É o caso de Machado de Assis e o hipopótamo: Uma
revolução biográfica escrita por Gondim da Fonseca em 1974, que realiza
uma análise freudiana da vida do grande escritor.
• Fotobiografia: propõe-se a contar a estória do biografado por meio de
imagens. Um exemplo nacional é Florbela Espanca: Fotobiografia
publicada em Lisboa, no ano de 1985.
Soares (2005) aponta outras características das biografias modernas:
normalmente são escritas por jornalistas especializados, que escolhem um bom
personagem, realizam uma pesquisa exaustiva e produzem livros envolventes, que
mais se assemelham a grandes reportagens, com o objetivo de saciar a curiosidade
dos leitores ou demolir mitos. Porém Silva (2005, p.3-4) faz distinção entre o texto

10

Descreve as realizações de políticos ou fatos relacionados à História política de um país. No Brasil,
um bom exemplo é Vargas: Uma biografia política, escrita por Hélio Silva.
11
Descreve períodos ou personalidades históricas, utilizando o rigor documental. Equivalente a
Historiografia. Um bom exemplo é Benjamim Constant: Vida e Obra.
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jornalístico e o literário afirmando que “no jornalismo é preciso apegar-se à verdade,
ainda que ninguém acredite nela, enquanto que na literatura se pode inventar tudo,
desde que o autor seja capaz de fazer com que o leitor acredite que seja verdade”.
Por esta afirmação já se pode deduzir que a autora estabelece diferença entre
biografia moderna e literatura, mas admite ao longo do artigo que a primeira tenta
aproximar-se da segunda. E ainda ressalta que a biografia, por mais traços ficcionais
que contenha, não cria personagens, enredos ou destinos.
Schmidt (1997) introduz a idéia de liberdade dos biógrafos afirmando que
podem utilizar-se do recurso narrativo do Flashback, iniciando com a doença ou
morte do biografado e depois passando a relatar sua infância e aventuras. Ressalta
que o biógrafo ao formular uma hipótese para explicar algum fato deve utilizar
expressões como “provavelmente”, “talvez”, “pode-se presumir”.
O status da biografia e do biógrafo podem ser entendidos como:
A biografia é o meio pelo qual os últimos segredos dos mortos famosos lhes
são tomados e expostos à vista de todo mundo. Em seu trabalho, de fato, o
biógrafo se assemelha a um arrombador profissional que invade uma casa,
revira as gavetas que possam conter jóias ou dinheiro e finalmente foge,
exibindo em triunfo o produto de sua pilhagem. O voyeurismo e a
bisbilhotice que motivam tanto os autores quanto os leitores das biografias
são encobertos por um aparato acadêmico destinado a dar ao
empreendimento uma aparência de amenidade e solidez semelhantes às de
um banco. O biógrafo é apresentado quase como uma espécie de benfeitor.
Sacrifica anos de sua vida no trabalho, passa horas intermináveis
consultando arquivos e bibliotecas, entrevistando pacientemente cada
testemunha. Não há nada que não se disponha a fazer, e quanto mais o
livro refletir sua operosidade, mais o leitor acreditará estar vivenciando uma
elevada experiência literária e não simplesmente ouvindo mexericos de
bastidores e lendo a correspondência alheia. Raramente se leva em conta a
natureza transgressiva da biografia, mas ela é a única explicação possível
para a popularidade do gênero. A incrível tolerância do leitor (que ele não
estenderia a um romance mal escrito como a maior parte das biografias) só
faz sentido se for entendida como uma espécie de cumplicidade entre ele e
o biógrafo numa atividade excitante e proibida: atravessar o corredor na
ponta dos pés, parar diante da porta do quarto e espiar pelo buraco da
fechadura. (PLATH apud Schmidt, 1997, p.14 -15)

Independentemente do campo a que a biografia moderna pertença, de
qualquer maneira, ela é vista, sobretudo, como uma narrativa da realidade, mas fica
no ar, nas entrelinhas das explicações, sua intimidade com o texto literário.
Pode-se falar, por fim, da existência da biografia como uma escrita que se
caracteriza por retratar a vida de alguém cena a cena, geralmente por meio de um
narrador em terceira pessoa, que se utiliza primordialmente do discurso direto nas
falas de suas personagens, reproduzindo os detalhes simbólicos que melhor as
caracterizem.
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2.2. Ficção
Moisés (1974) define a palavra ficção como originária do latim fictionem,
que significa imaginar, fingir, inventar. O Dicionário Moderno da Língua Portuguesa
(1978, p.1158) define ficção como “ação ou efeito de fingir, simulação, artifício, coisa
imaginária, criação da imaginação”. Como se pode perceber, não há contradições
nem ambigüidades na definição deste termo.
O gênero literário ficção subdividi-se em: romance, novela e conto. E tem
como característica primordial poder ser parcialmente baseado em fatos reais, mas
sempre conter conteúdo imaginário. É tido como uma transfiguração ou
reinterpretação da realidade.
O tipo de ficção que esta pesquisa se propõe a analisar é o romance, que
surgiu no século XVIII (tal como o conhecemos na atualidade), na Inglaterra,
reforçado pelo Romantismo.
Segundo Moisés (1968), o romance possui a seguinte estrutura:
• Ação: O romance pode ter várias células dramáticas, porém haverá
sempre uma que o romancista deverá destacar do conjunto como a
principal e as demais deverão derivar desta. Mas o autor faz uma
ressalva, de que este sistema não é tão rígido, pois há romances em que
mais de um drama é considerado principal.
• Personagens: Pela definição de Moisés (1968, p.194), “são as
pessoas que vivem dramas e situações dentro da narrativa”. Podem ser
planas ou redondas. No primeiro caso, são caracterizados apenas por
uma qualidade ou defeito, pois não apresentam profundidade psicológica.
No segundo caso, são diferenciais, irreptíveis, caracterizados pela
impulsividade e profundidade psicológica.
• Lugar: O romancista tem a liberdade de criar espaços variados para
sua trama, mas deve tomar cuidado com o constante deslocamento das
personagens, pois corre o risco de não alcançar o grande objetivo do
romance: a análise de caracteres.
Pelo fato do romance ter nascido com a burguesia, a ação geralmente
ocorre no meio urbano, com exceção aos romances regionalistas. E
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ninguém considera o lugar como fator atuante, mas é importante para
caracterização dos personagens.
• Tempo: Didaticamente, subdivide-se o tempo nas narrativas em
Cronológico ou Histórico e Psicológico ou Metafísico. O primeiro pode ser
marcado pelo ritmo do relógio, percebido pela alternância dos dias e
noites, estações do ano, etc. Enquanto que o segundo ignora o relógio, é
variável pois é marcado pelo tempo interior, decorrido nos labirintos
mentais, sensações e idéias de cada personagem.
• Linguagem: O ficcionista que pretende que sua obra seja eternizada
deve conciliar conteúdo e forma de expressá-lo. Deve atentar para um
diálogo sem frases inexatas ou repetições e evitar a prolixidade, dando
porém naturalidade ao mesmo. Isso diferencia um diálogo travado num
romance de um da vida real, que utiliza freqüentemente o discurso direto
e o discurso indireto. Pois a linguagem do romance, além de utilizar estes,
faz uso também do monólogo interior12 (direto13 e indireto14), o solilóquio15
e a descrição onisciente16, podendo pode fazer uso unitário de todos os
tipos de diálogo existentes ou fundi-los.
• Trama ou Enredo: Este pode ser “linear” ou “progressivo”, se der
ênfase ao episódio e não a análise, mas as grandes obras consagradas
pelo público foram “verticais” ou “analíticas”, que constituem um trabalho
mais árduo para o romancista e para o leitor, porque o primeiro ter-se-á
baseado em efeitos de claro/escuro e o segundo deverá apresentar
conhecimento e cultura para desfrutar de um conhecimento profundo
sobre a realidade humana.
12

Técnica utilizada na ficção para representar os processos psíquicos (subconscientes) ou
manifestação do caráter da personagem.
13
É o monólogo em 1ª pessoa que não pressupõe um ouvinte, não obedece a norma gramatical
(podendo apresentar uma estrutura incoerente) e trata o ficcionista como um mero espectador.
14
É o monólogo em 3ª pessoa no qual o ficcionista está presente explicando, comentando ou
discutindo fatos da vida do personagem e este parece um mero espectador. Porém, a interferência do
ficcionista é periférica, ou seja, não se aprofunda em aspectos psicológicos.
15
É uma apresentação formal, lógica e consciente das idéias e emoções de um personagem para a
informação do leitor. Considera-se a intervenção do escritor inexistente.
16
Quando o narrador está presente em todos os lugares vigiando suas personagens.
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• Composição: O romancista pode utilizar uma técnica monofônica para
estórias baseadas em um só tema, que transcorrem em uma só direção e
também quando este estiver mais interessado em escrever uma história
do que uma obra. Ou pode fazer uso da técnica polifônica para obras em
que figuram grandes temas abordados de maneiras diferentes. Esta
última aproxima-se da vida pelo fato de apresentar uma estrutura
desordenada.

• Planos Narrativos:

Qualquer romance opera em dois planos

narrativos: o extrínseco e o intrínseco. O primeiro está relacionado à
forma e às relações da obra com o contexto social, enquanto o segundo
preocupa-se com o que ocorre por dentro da obra, como os temas
implícitos no romance17.
• Ponto de Vista ou Foco Narrativo: O ficcionista pode decidir-se pelo
uso da primeira pessoa, sublinhando que a estória nada tem a ver com
ele (podendo estar fingindo), ou fazer uso da terceira pessoa, tornando-se
uma testemunha muda dos acontecimentos, embora interessada no que
está ocorrendo.
Aqui se encerram os elementos que fundamentarão a análise posterior da
biografia “Machado de Assis Um gênio brasileiro” de Daniel Piza e do romance
“Memorial do Fim A Morte de Machado de Assis” de Haroldo Maranhão.

17

Chamados de Leitmotivs.
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CAPÍTULO III
MACHADO DE ASSIS POR DANIEL PIZA
3.1. A Morte de Machado de Assis
Machado de Assis um gênio brasileiro é a biografia mais recente do
Mestre das Letras, escrita pelo jornalista Daniel Piza em 200519. É uma biografia
moderna do tipo Standard, que influenciada pelo estilo machadiano começa por
relatar a morte do grande escritor no primeiro capítulo, densamente composto por
epistolas e relatos presenciais em forma de artigos ou crônicas.
Para Machado de Assis, considerado o maior escritor do período, a
desejada das gentes chegou aos 69 anos, na madrugada (3h20min) do dia 29 de
setembro de 1908, em sua casa na Rua do Cosme Velho, nº 18, no bairro de
Laranjeiras. Recusou a sugestão de Guiomar, governanta da casa, quanto à
presença de um padre em seus últimos momentos, apenas justificando: “Não creio...
Seria uma hipocrisia.” (p.23).
Machado é descrito em seu último ano de existência como um recluso,
adoentado, que passava seus dias a ler (ou reler) livros e escrever cartas a seus
amigos, sempre em tom de despedida. Apesar das visitas de amigos, sentia-se
solitário sem a companheira de 34 anos de casamento, Carolina Augusta Xavier de
Novais, que faleceu em 20 de outubro de 1904, não lhe deixando filhos. Após o
ocorrido, os problemas de saúde de Machado de Assis agravaram-se a ponto de no
último ano de vida do grande escritor, este sofrer de epilepsia, gagueira, asma,
retinite20, úlcera cancerosa na boca e diarréias provocadas pelo tribromureto21.
Machado tomava também outros remédios como a calcárea para melhorar a
digestão e a nux vômica para estimular o apetite. Mas, em seus últimos dias, não
conseguia mais consumir alimentos sólidos e sua única fonte de alimentação passou
a ser o leite e alguns biscoitos de fácil dissolução que o amigo Mário de Alencar22
mandava-lhe entregar.

19

Porém esta é a versão a 2ª edição revista e corrigida lançada em 2006.
Inflamação crônica da retina.
21
Remédio para convulsões.
22
Mário Cochrane de Alencar (1872-1925), escritor brasileiro, crítico literário, ocupante da cadeira 21
da ABL (1905-1925).
20
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O martírio que levou o grande escritor à morte acentuou-se em junho de
1908, quando o Jornal do Comércio23 publicou notícia sobre sua enfermidade e este
teve de pedir licença médica do Ministério da Viação24, onde exercia a função de
diretor-geral de contabilidade. Porém, neste momento ainda não cessara por
completo suas atividades. Continuava a freqüentar as reuniões quinzenais da
Academia Brasileira de Letras (ABL), da qual foi o primeiro presidente, e
providenciava a publicação de seu último livro intitulado Memorial de Aires.
Contrariando seus próprios hábitos, Machado encarregou a quatro amigos
da ABL: Mário de Alencar, José Veríssimo25, Graça Aranha26 e Magalhães de
Azeredo27 de fazerem a revisão final28 de seu livro, antes de mandá-lo a Paris para
ser publicado. Os dois primeiros reconheceram a figura de Carolina Novais na
personagem D. Carmo.
Em Memorial de Aires, o narrador é o Conselheiro Aires, um velho
diplomata aposentado no Rio de Janeiro de 1889, período situado na passagem da
Monarquia para a República, que descreve sua vida em um diário e paralelamente
conta a história dos casais Tristão e Fidélia, amigos do casal Aguiar e D. Carmo. Há
uma grande diferença de idade entre os casais e, portanto, há diferenças também
comportamentais. Aires finge não ter interesse em Fidélia, mas trai-se em seu
próprio discurso.
Em julho de 1908, Memorial de Aires foi publicado e recebeu muitos
elogios da imprensa. Salvador de Mendonça29 escreveu uma resenha no Jornal do
Comércio elogiando o último livro do amigo. Porém, houve também algumas críticas
como a do amigo Medeiros e Albuquerque30, sob pseudônimo de J. dos Santos, em
A Notícia. No mesmo mês, pressentindo que o fim estava próximo, Machado

23

Circulou pela primeira vez em 1º de outubro de 1827 e registrou grande parte da vida política do
país.
24
Equivalente hoje ao Ministério dos Transportes.
25
José Veríssimo Dias de Matos (1857-1916), escritor brasileiro, crítico literário, ocupante da cadeira
18 da ABL (1897-1916).
26
José Pereira da Graça Aranha (1868-1931), escritor, diplomata brasileiro, ocupante da cadeira 38
da ABL (1897-1931).
27
Carlos Magalhães de Azeredo (1872-1963), jornalista, diplomata, poeta, contista, ensaísta,
ocupante da cadeira 9 da ABL (1897-1963).
28
Tarefa que cabia a Carolina Novais.
29
Salvador de Menezes Drummond Furtado de Mendonça (1841-1913), advogado, jornalista,
diplomata, escritor, ocupante da cadeira 20 da ABL (1897-1913).
30
José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque (1867-1934), jornalista, professor,
político, contista, romancista, teatrólogo, ensaísta, ocupante da cadeira 22 da ABL (1897-1934).
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mandou a cópia de seu testamento para o gerente do London and Brazilian Bank31.
Este foi escrito em outubro de 1905, nomeando Laura Braga e Costa, filha de Sara
da Costa32, como sua única herdeira.
Machado, apesar da doença nos olhos, mantinha uma intensa troca de
cartas com seus amigos da ABL. Alguns como Joaquim Nabuco33 e Magalhães de
Azeredo, estavam no exterior. O primeiro era embaixador em Washington e o
segundo estava em Roma. Mário de Alencar estava no Brasil, mas como passava
por uma depressão e quase não saía de sua casa no Alto da Tijuca, também se
correspondia freqüentemente por cartas.
Mario de Alencar era filho de José de Alencar, grande amigo de Machado
de Assis. Portanto, a ligação de ambos era muito estreita. Sofriam da mesma
doença, a epilepsia, chamada por Machado de “pecado original”.
A última ida a Academia foi em 1º de agosto de 1908, ocasião em que
concedeu licença ao primeiro-secretário, Rodrigo Otávio34 e nomeou para o seu
lugar, Euclides da Cunha35. No mesmo dia, escreveu cartas para Magalhães de
Azeredo, Joaquim Nabuco e Oliveira Lima36. Em todas, Machado de Assis despediase, mostrava-se sem forças e sem disposição, dizendo-se “velho e acabado” (p.31).
Em 28 de setembro de 1908, último dia de vida do grande escritor,
Machado recebeu a visita de Graça Aranha e José Veríssimo. Além da visita do
Barão do Rio Branco37, descrita por Francisca de Bastos Cordeiro38, que afirmou que
Machado se esforçara para sentar na cama e esperava por um abraço. Porém o
Barão limitou-se a dizer: “Então que é isso, Machado? Está melhor, não é? Amanhã
voltarei a vê-lo” (p.40). Cumprimentou-o com um simples aperto de mão e antes de
deixar a casa teria lavado as mãos. Outra visita, agora descrita por Euclides da
Cunha, em um artigo datado de 30 de novembro de 1908, descreve a presença de
um jovem desconhecido que aparentava ter de 16 a 18 anos, que beijou a mão do
31

Fundado em 1862, na rua 25 de março, no Rio de Janeiro.
Sobrinha de D. Carolina.
33
Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo (1849-1910), historiador, político, diplomata, poeta,
memorialista, ocupante da cadeira 27 da ABL (1897-1910).
34
Rodrigo Octavio de Langgaard Meneses (1866-1944), poeta, advogado, professor, cronista,
magistrado, memorialista, ocupante da cadeira 35 da ABL (1897-1944).
35
Euclides Rodrigues da Cunha (1866-1909), romancista, engenheiro, jornalista, ocupante da cadeira
7 da ABL (1903-1909).
36
Manuel de Oliveira Lima (1867-1928), escritor, crítico, embaixador do Brasil, ocupante da cadeira
39 da ABL (1897-1928).
37
José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845-1912), diplomata, ministro das Relações Exteriores
durante o mandato de quatro presidentes da República, ocupante da cadeira 34 da ABL (1898-1912).
38
Filha do Barão Smith Vasconcelos.
32
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Mestre das Letras e abraçou-lhe calorosamente, arrancando-lhe lágrima dos olhos.
Este jovem era Astrojildo Pereira39 a dez dias de completar 18 anos. Não se pode
esquecer também da visita da candidata a escritora, d. Iracema Guimarães Vilela
(pseudônimo Abel Juruá), recomendada por Lúcio de Mendonça40, com a esperança
de conseguir um prefácio do Mestre das Letras.
Machado padeceu com dores intensas em suas últimas semanas e
faleceu assistido pelo médico Artur Andrade. O pintor e escultor Rodolfo
Bernardelli41 foi convocado para moldar a máscara mortuária. Não houve uma
comoção nacional como era esperado por muitos, mas sua morte foi notícia no The
Times, jornal de Londres e o Presidente da República do Brasil, Afonso Pena42,
ordenou que o Tesouro Público custeasse o funeral. No dia 30, o corpo foi
transportado para o prédio do Silogeu Brasileiro43, então sede da Academia
Brasileira de Letras e no fim da tarde foi sepultado ao lado de D. Carolina, no túmulo
nº 1.359 do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. A certidão de óbito
comete dois erros: dizia que Machado morreu de arteriosclerose e tinha cor branca.
Muitos amigos escreveram em jornais do país sobre Machado de Assis,
ressaltando o seu jeito reservado, porém Artur Azevedo44, falava de um grande
mestre das letras sorridente e falante (ao menos com os íntimos), que após perder a
esposa tornou-se triste e só sabia falar de morte.
A casa estilo “chalé”, com duas salas no andar de baixo e dois quartos e
um gabinete no andar de cima, em que Machado de Assis viveu por 24 anos,
recebeu por iniciativa de Nabuco, uma placa de bronze (hoje de posse da ABL) um
ano após a sua morte. Havia projetos grandiosos de construção de uma estátua45 e
da compra da casa, com o objetivo de mantê-la exatamente como era, mas este
último não foi consolidado e a mesma foi demolida algum tempo depois.

39

Astrojildo Pereira Duarte Silva (1890-1965), militante comunista.
Lúcio Eugênio de Meneses e Vasconcelos Drummond Furtado de Mendonça (1854-1909), poeta,
idealizador da ABL e ocupante da cadeira 11 (1897-1909).
41
José Maria Oscar Rodolfo Bernardelli (1852-1931), vasta produção em obras tumulares,
monumentos comemorativos e bustos de personalidades
42
Afonso Augusto Moreira Pena (1807-1909), presidente do Brasil nos anos de 1906 a 1909.
43
Prédio governamental que abrigava várias instituições culturais e abrigou a ABL na ala esquerda
de 1904 a 1923.
44
Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo (1855 – 1908), contista, poeta, teatrólogo, jornalista,
ocupante da cadeira 29 da ABL (1897-1908).
45
Localizada atualmente no pátio da Academia Brasileira de Letras.
40
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A mobília e os livros foram recolhidos por Laura Leitão de Carvalho,
herdeira de Machado casada com o tenente Estevão Leitão de Carvalho, e
armazenados em seu apartamento, no bairro de Copacabana. Em 1979, a
Universidade Federal do Rio de Janeiro adquiriu todos os bens e em 1997, foram
transferidos para o Petit Trianon46, onde ganharam um espaço especial, o Centro de
Memória Machado de Assis.
3.2. Informações Adicionais sobre Machado de Assis
3.2.1. Nascimento e Infância
Segundo Piza (2006), o nome completo do grande escritor era Joaquim
Maria Machado de Assis, porém na infância foi chamado de Machadinho. Foi um
menino mulato e pobre, nascido em 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de
Janeiro, mais especificamente na Chácara do Livramento. Era filho de Francisco
José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis, que pelo fato de serem
agregados da propriedade, moravam numa casa humilde na Rua Nova do
Livramento, nº 131.
3.2.2. Hábitos
Machado era um homem tímido e reservado, apreciador do jogo de
xadrez. Passava longas horas de leitura em bibliotecas públicas. Participou de várias
agremiações literárias. Interessava-se pela vida cultural do Rio de Janeiro, em
especial pela música (ópera) e pelo teatro, com idas freqüentes ao Teatro Ginásio
Dramático, erguido em 1855.
3.2.3. Amizades no Senado
Em 1860, Machado conheceu grandes figuras do Senado: José Maria da
Silva Paranhos (1819 – 1880), futuro Visconde do Rio Branco. E o não menos
importante, Zacarias de Góis e Vasconcelos (1815 – 1877), o Marquês de Abrantes,
um importante chefe de gabinete do governo imperial durante os anos de 1864 1868, que deu a Machado de Assis seu primeiro emprego público no Diário Oficial
em 1867.

46

Sede da ABL a partir de 1923.
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3.2.4. A Livraria Garnier
Em 1862, Machado conhece Baptiste-Louis Garnier e seu sócio, Julien
Lansac. O primeiro era editor de publicações do Jornal das Famílias (onde Machado
trabalharia a partir de 1863) e tornaram-se amigos, a ponto da maioria dos livros de
Machado serem publicados por sua livraria, a Garnier Frères, na Rua do Ouvidor.
3.2.5. Companhia Furtado Coelho
O ator e empresário teatral Furtado Coelho, em companhia de sua
esposa, a atriz Lucinda Simões, montaram uma companhia teatral no ano de 1859.
3.2.6. O Casamento
Machado e Carolina chamavam-se na intimidade de Machadinho e
Carola. Em 1878, o casal tinha uma cadela chamada Graziela, nome inspirado em
uma heroína do poeta romântico Alphonse Lamartine (1790 – 1869).
3.2.7. Principais Obras
Machado de Assis tem muitas obras primas, mas interessa-nos os seus
romances. Em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas é publicado em livro e
trata-se de uma guinada literária na vida do grande escritor. Em 1891, publica
Quincas Borba. Em 1899, é a vez de Dom Casmurro. Em 1904, Esaú e Jacó. E em
1908, Memorial de Aires.
3.2.8. Médicos
Devido a saúde frágil de Machado de Assis, este teve muitos médicos,
dentre eles: Dr. Hilário de Gouveia, que o assistiu durante a temporada em Nova
Friburgo em 1879. Nos anos de 1906 – 1907, o médico que assistia Machado era
Miguel Couto, o mesmo que cuidou de Carolina em 1905. Todos recomendavam a
mesma coisa, que não fizesse viagens longas.
3.2.9. Casal Smith Vasconcelos
O Barão e a Baronesa Smith Vasconcelos eram um dos poucos casais
amigos de Machado e Carolina. Estes costumavam freqüentar a casa dos primeiros
para eventuais jogos de xadrez e voltarete.
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3.2.10. Passagem da Monarquia à República
Após a Proclamação da República (1889), Machado teve como chefe o
Republicano Gaúcho, Demétrio Nunes Ribeiro (1850 -1933), que ocupou a direção
do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, durante o governo
provisório, sob a presidência do marechal Manoel Deodoro da Fonseca. Outro fator
da Modernidade era o bonde elétrico inaugurado em 8 de outubro de 1892,
ressaltando que Machado também acompanhara a inauguração do bonde por tração
animal em 9 de outubro de 1968, no período Imperial.
3.2.11. Fany Martins Ribeiro de Araújo
Os vizinhos de Machado de Assis e Carolina na Rua do Cosme Velho
eram D. Fany Martins de Araújo Ribeiro e Armando Ribeiro de Araújo. Tiveram uma
filha chamada Alba, que deu de presente a Machado de Assis um gato preto após o
falecimento da esposa para lhe servir de companhia.
3.2.12. Honrarias
De todas as honrarias que Machado recebeu, nenhuma lhe comoveu mais
do que aquela feita por Joaquim Nabuco por intermédio de Graça Aranha. O
primeiro, estando no exterior, enviou como símbolo da estatura literária do amigo,
uma caixa contendo um ramo do Carvalho do poeta italiano Torquato Tasso (1544 1595).
3.2.13. Major Bonifácio Gomes da Costa
Militar casado com a sobrinha de D. Carolina, Sara da Costa, e pai de
Laura, única herdeira de Machado de Assis. Moravam em Corumbá, município
localizado no estado de Mato Grosso do Sul, no período da morte do grande
escritor.
3.2.14. Disponibilidade
Em 1º de janeiro de 1898, Machado foi posto em disponibilidade no
Ministério da Viação. Mas retornou logo as suas atividades e em 18 de novembro de
1902, figurava como o diretor da Secretaria da Indústria, no Ministério da Viação. Em
18 de dezembro do mesmo ano, foi transferido para o cargo de Diretor Geral de
Contabilidade no mesmo Ministério.
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3.2.15. Ataques Epiléticos
Machado de Assis envergonhava-se de sofrer de ataques epiléticos em
público, a tal ponto que preferia que a pessoa que o tivesse socorrido não o
esperasse acordar. Esses ataques causavam-lhe também alucinações e ausências.
3.2.16. Amigos presentes no momento da morte
Coelho Neto47, Graça Aranha, Mário de Alencar, José Veríssimo,
Raimundo Correia48 e Rodrigo Otávio.
Neste ponto encerram-se os fatos principais da vida de Machado de Assis
que fundamentarão a análise de realidade e ficção em Memorial do Fim de Haroldo
Maranhão.

47

Henrique Maximiano Coelho Neto (1864-1934), professor, político, romancista, contista, crítico,
teatrólogo, memorialista, poeta, ocupante da cadeira 2 da ABL (1897-1934).
48
Raimundo da Mota de Azevedo Correia (1859-1911), juiz, poeta, ocupante da cadeira 5 da ABL
(1897-1911).

Batista. P. R. Realidade e Ficção em “Memorial do Fim: a morte de Machado de Assis”.

27

CAPÍTULO IV
ANÁLISE DE “MEMORIAL DO FIM: A MORTE DE MACHADO DE
ASSIS” DO ESCRITOR HAROLDO MARANHÃO
Memorial do Fim é um romance por Haroldo Maranhão48 em 1991, que
recria os últimos dias de existência de Machado de Assis, fazendo um panorama da
vida do grande escritor por meio de digressões. Utilizando-se para tal de biografias,
da produção ficcional machadiana e da História do Brasil. Ou seja, este livro é fruto
de um árduo trabalho de pesquisa, ao qual somou-se a imaginação do autor. Porém
mesmo os capítulos completamente ficcionais parecem adequados aos referenciais
histórico e biográfico.
Esta obra é estruturada em 53 capítulos curtos e se encerra com um post
scriptum49, no qual Haroldo Maranhão declara sua fascinação desde a adolescência
pelas obras de Machado de Assis e, por meio de Memorial do Fim, faz uma
homenagem ao grande escritor. No post scriptum também Haroldo fornece pistas
sobre as fontes utilizadas para compor seu romance, mas algumas estão
equivocadas, talvez propositalmente.
O objetivo de Haroldo Maranhão em Memorial do Fim foi trazer de
maneira intertextual vários personagens das narrativas machadianas e personagens
históricos ficcionalizados pertencentes ao círculo de amizades de Machado de Assis
ou à história política do país, de modo fragmentado, não-linear, utilizando-se de uma
ironia sutil e, em algumas passagens do texto, da comicidade nos relatos. Além de
utilizar-se das reações humanas diante da morte, reflexões, citações de autores da
Literatura Brasileira, cultismo, intertextos bíblicos, neologismos, diários e datas,
cartas, conversa com o leitor, conversa com a história, etc.
Em conseqüência ao recurso da heterogeneidade discursiva, utilizada
com extrema freqüência por Haroldo Maranhão, temos:

48

Escritor paraense (1927-2004).
Em Latim, significa literalmente "escrito depois"; originariamente, indica algo que julgamos
necessário acrescentar a uma carta ou a um livro após o seu encerramento (fecho, explicação, etc).
Informação extraída do site <http://www.sualingua.com.br/04/04_post_scriptum.htm>. Acesso em: 12
de novembro de 2007.
49
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No livro de Haroldo Maranhão, tem-se a colagem/montagem de diversos
fragmentos com diferentes formas discursivas, como trechos de romances,
cartas, diários, anúncios de jornal... Conseqüentemente, esse método de
elaboração do romance acaba por resultar numa multiplicidade de vozes
narrativas. (SCOVILLE, 2003, p.379)

Os narradores presentes na obra se alternam. Algumas vezes é o próprio
Machado quem relata, mas há momentos em que este aparece metamorfoseado em
seus personagens (Conselheiro Ayres, Aguiar, Brás Cubas, Bentinho). Outras vezes
a narração é continuada por Hylda, que também é Hilda e usou os pseudônimos de
Leonora50 e Marcela Valongo51. Como narradores, em alguns momentos, também
podemos citar José Veríssimo, Mário de Alencar, Joaquim Nabuco e Euclydes da
Cunha.
Em Memorial do fim, em que pese à multiplicidade de vozes narrativas,
existe uma voz que se sobrepõe às outras, a de um narrador-autor que se
apresenta como uma “consciência organizadora da narrativa” (que faz
comentários, dirige-se ao leitor, dispõe a ordem dos capítulos, cogita sobre
inclusões e subtrações de passagens...) e que pode ser visto como o
responsável pela seleção e reunião (com seus cortes e montagens) de
diversos fragmentos. Esses fragmentos atenderiam a sua vontade de
escrever um romance (portanto, ficção) sobre o escritor Machado de Assis,
do qual participariam diversos referentes históricos e biográficos do universo
machadiano. (SCOVILLE, 2003, p.380)

Sobre a maneira como este narrador-autor insere-se no texto, temos:
O narrador assume a “autoria” do romance. Dois trechos de Memorial do fim
são suficientemente esclarecedores sobre essa tomada de posição: “Para
encurtar o conto começado na cozinha do Conselheiro, revelo que a
papelada [o diário de Leonora] pertence hoje ao autor deste romance” (cf.
Maranhão, Haroldo. Memorial do fim – a morte de Machado de Assis. São
Paulo: Marco Zero, 1991. p. 152, sem grifos no original); e “O destino do
manuscrito de Leonora seria a velhice e o perecimento do almaço; não seria
lido, nem manuseado, mas soprado. Veio dar à minha mesa” (Maranhão,
op. cit., p. 153, sem grifos no original) (SCOVILLE, 2003, op.cit.)

Memorial do Fim oferece muitas possibilidades de leitura devido à
maneira52 como Haroldo Maranhão realizou a construção do romance. Portanto o
leitor desta obra terá de optar por uma das possibilidades53 (a que considerar mais
pertinente) para desenvolver a leitura. Esta é uma das características marcantes da
flexibilidade da narrativa haroldiana.

50

Apelido dado a Hilda pelo próprio Machado de Assis.
Referência à personagem machadiana em Memórias Póstumas de Brás Cubas.
52
Utilizou um vasto número de referências cruzadas.
53
São no mínimo duas possibilidades: ler o texto como a trajetória de uma vida ou como puramente
ficção.
51
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[...] [Haroldo Maranhão] organiza a escrita de Machado de Assis quase
aleatoriamente, sem a preocupação de construir um enredo linear,
tradicional, com início, meio e fim. Com isso, a estória da morte é contada
através de fragmentos colocados um após o outro sem a preocupação em
manter uma coerência. Como resultado dessa ordem, surge uma escrita
labiríntica, tortuosa, com várias entradas, portas e janelas, que levam o
leitor a várias direções, pois cada elemento do enredo oferece muitas
opções e interpretações diferentes. (ALVES, 2006, p.137-138).
[...] a leitura de Memorial do Fim é um conjunto aberto a diferentes níveis de
apreensões do universo machadiano, pois Haroldo Maranhão recusa-se a
oferecer um quadro completo e fechado e, com essa recusa, fica proposto
um jogo ao leitor: um jogo sem instruções confiáveis e cujas “regras”
quando existem estão fora do livro. Nesse jogo, o leitor será mais ou menos
bem sucedido conforme o grau de familiaridade com a vida e a obra de
Machado de Assis. (SCOVILLE, 2003, p.382)

O que Scoville (2003) tenta definir como “regras fora do livro” são as
referências históricas e biográficas, que, dependendo do domínio de cada leitor,
levarão à composição de quadros diferentes. Um exemplo dos possíveis quadros
que podem ser formados:
[os capítulos 4, 17, 26 e 35] Externamente eles funcionam como uma
homenagem a Machado e pode até ser divertido lê-los tentando identificar
de onde exatamente saiu cada uma das palavras que os compõem. Claro
está que seria ainda mais divertido se o autor não tivesse dado as
informações que aparecem no Post Scriptum, já que mesmo sendo duas
delas equivocadas, o caminho fica bastante facilitado. A outra possibilidade
é ler estes capítulos como um delírio do moribundo. (HARMUCH, 2003,
p.391).

O romance Memorial do Fim, desde as primeiras páginas, deixa entrever
a cena do moribundo Machado de Assis, que definha dia após dia devido a diversos
problemas de saúde. Este fala muito pouco, vive encoberto pela penumbra, porém
escuta e observa a tudo e a todos, manifestando o mesmo espírito analítico presente
em suas obras. A narrativa é lenta, se constrói por meio de enunciados complexos e
faz descrições minuciosas.
O enredo começa a desenrolar-se com a chegada de um amigo de
Machado de Assis, José Veríssimo. Em sua chegada, um narrador em 3ª pessoa,
afirma que este:
[...] encontrara a porta entreaberta, ou entrefechada. Nos últimos dias,
alguém decretara o procedimento, para não trancá-la e obstar visitas
indecisas, tampouco deixando-a franqueada, a aliciar os vadios que não
distinguem entre o seu e o dos outros. Teriam passagem natural os velantes
costumeiros, escassos e pontuais. (MARANHÃO, HAROLDO. Memorial do
fim, 1991, p.11).
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Nota-se que em seus últimos dias de vida, a casa de Machado de Assis
teve sua rotina de longos anos (desde o Ministério Zacarias) alterada. E por várias
vezes o narrador utilizará o assunto portas, transformando-o na metáfora da porta,
podendo aqui significar que os personagens machadianos, à maneira como são
trazidos ao texto por Haroldo Maranhão, recontextualizados, têm o arbítrio de
transitar de um texto ao outro.
[...] a acessibilidade ao interior da casa, facultada por esse alguém está
vinculada à passagem de elementos de um texto a outro... Um exemplo
disso é a hesitação de Marcela Valongo entre ultrapassar a porta do Cosme
Velho (que significa ”saltar” para o texto de Haroldo Maranhão) ou dar uma
volta na matriz (ou seja, permanecer no texto de machado de Assis).
(ALVES, 2006, p.138- 139)

O narrador divaga também sobre a “questão do descimento da escada”
que seria a desconstrução da imagem histórica de Machado de Assis, para quem o
pudor e o constante policiamento de si mesmo sempre foram constantes em vida,
mas que, por meio do romance Memorial do Fim, terá as mais diversas facetas de
sua personalidade trazidas a público. Prova suficiente deste dado é a afirmação do
narrador: “Pratica-se o exercício do pudor uma vida inteira; mas lá um dia caem os
panos do teatro: e então a pudicícia cala, e conforma-se” (p.12).
Este mesmo narrador prossegue nos fornecendo um quadro ilustrativo de
que Machado, viúvo há quatro anos, não sobe mais os lances de escada que davam
para o andar superior do Chalé do Cosme Velho nº 18. Seus aposentos transferiramse para o andar térreo, ao “gabinete rés-do-chão”, onde o moribundo está a passar
constantes vexames: como tossir e gemer. E também nos fornece a informação do
susto que acomete José Veríssimo ao perceber, no Cosme Velho, a presença de
uma bela senhora, que diz chamar-se Marcela Valongo. Juntos, eles velam o sono
do moribundo e sabem que o fim do amigo se aproxima, mas é inútil a presença de
um padre, pois o moribundo não acredita na religião.
O capítulo II começa com uma observação do narrador: “Ninguém
transpõe portas pela razão de que ocasionalmente se mantenham abertas”. Para a
qual Alves (2006, p.139) explica “que o autor assume um caráter transgressor,
ultrapassando ou transcendendo limites impostos”, ou seja, é mais uma alusão à
metáfora da porta, com a qual Haroldo Maranhão manipula os personagens do
mundo machadiano de acordo com seus interesses.
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Ainda no capítulo II, Marcela Valongo, a velar o sono do amigo, observou
que faltavam zelos femininos (ou pequenas delicadezas tal como roupas cheirando a
alecrim) nos cuidados de Machado, visto que o universo do Mestre das Letras era
cercado pelos Acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, que na maioria eram
homens. Após revela o forte motivo que teve para utilizar-se da metáfora da porta: “o
amigo fracamente liberava alentos de despedida” (p.15). Em seguida, transfigura-se
com extrema sutileza em Fidélia.
No capítulo III, José Veríssimo de Matos é o narrador e se expressa
enviando uma carta ao amigo Medeiros. Começa com a pergunta: “Deus existe, qual
de nós acredita? O Mário? O Graça? O Lúcio? O Rodrigo? O Nabuco acredita, mas
está em Washington, e além do mais Deus não fala inglês.” (p.19). Prossegue
contando sobre o estado de saúde de Machado de Assis: da doença que sempre
avança, das dores intensas e das ausências. Comenta com uma dose de ironia o
livro do amigo, Memorial de Ayres, em especial cita os personagens Fidélia, D.
Carmo e Conselheiro “em pessoa, ou na pele do Ayres ou do Aguiar” (p.20), porém o
faz apenas para entrever a possibilidade de um caso amoroso de Machado de Assis,
enquanto D. Carolina ainda era viva. Aproveita a oportunidade para descrever-se
como “um roceiro obidense que sempre descriu dos bichos-do-fundo” (op.cit.),
afirmação que poderia ser traduzida como “Sou originário da parte baixa da cidade
de Óbidos, no Amazonas, e nunca acreditei em fantasmas”. Além de contar sobre a
jovem que fora visitar o doente, comentando que havia “parfum de femme pelas
cercanias do rio das Caboclas” (op.cit.) e que “o chalet viúvo, viúvo não é mais”.
(p.21).
O capítulo acima mencionado traz uma pergunta suscitada no livro
Memorial de Ayres: “Aguiar sem Carmo é nada?” (p.21). Utiliza-se também de um
comentário jocoso sobre o acadêmico da ABL, Oliveira Lima, “pílula sempre se
consegue expelir; já o Oliveira Lima obstrui a deglutição” (op.cit.). E faz uso do
cultismo em “O Conselheiro: nem triste, nem tristinho, mas tristão!” (op.cit.).
O capítulo IV é montado a partir de várias frases presentes em Memórias
Póstumas de Brás Cubas, sendo o próprio Brás Cubas o narrador que discorre sobre
sua vida amorosa, contando que conheceu uma jovem chamada Eugênia, moça
bonita, porém com o defeito de ser coxa. Nesse interim, andava enamorado de
Virgília, esposa do deputado Lobo Neves e com a mesma teve um romance às
escondidas, mas alertado por Cotrim (seu cunhado), decide enviar um bilhete à
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mesma terminando o relacionamento, o qual retoma pouquíssimo tempo depois.
Porém, em Memórias Póstumas, é Virgília quem toma essa atitude. Ainda nesse
capítulo, há a afirmação: “Leva o osso o que for mais forte”54 e o narrador finaliza
comentando a morte de seu tio cônego e dois primos.
Eis os bilhetes presentes em ambas as obras:
“Minha V...a

Desconfiam de nós; tudo
está perdido; esqueça-me
para sempre. Não nos
veremos mais. Adeus; esqueça-se do infeliz
B.”
(MARANHÃO, HAROLDO. Memorial do fim, 1991, p.25).
“Meu B...
Desconfiam de nós; tudo está perdido; esqueça-me para sempre. Não nos
veremos mais. Adeus; esqueça-se da infeliz
V ... a."
(ASSIS, MACHADO. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, p.54).

No capítulo V, o narrador é chamado apenas de “Conselheiro” e está a
fazer algumas divagações sobre o fim de sua vida, pensando como as pessoas que
o visitam não conseguiam “esconder a compaixão, a desolação e mesmo o horror
pela decadência abrupta, patente nos olhos visitantes, espelho que não desfoca
nem frauda” (p.27). Enquanto isso, retrocedia no tempo e lembrava-se de um exmoribundo amigo que encontrara na saída da livraria Garnier, o qual interrompeu a
caminhada do Conselheiro pela Rua Nova55, para avisar-lhe que, no mês seguinte, a
companhia teatral de um casal de notáveis atores, Furtado e Lucinda Coelho,
apresentar-se-ia no Teatro Ginásio Dramático. Quando é trazido de volta à realidade
por causa do anúncio de que alguém havia chegado. Pensa primeiramente que é a
sobrinha de D. Carolina, Sara, com o marido, o major Bonifácio. Mas quem chegava
era o Barão do Rio Branco e juntaram-se pessoas curiosas a rodeá-lo, numa espécie
de quase festejo. O narrador exclama com ironia: “O Paranhos ascendera a alturas!”
(p.28). O anúncio da visita deixou o moribundo constrangido e a pensar em duas
coisas: que “a veneração dos seus grandes homens é uma virtude das cidades”
(p.29) e “que chegara ao cabo de seus dias” (op.cit.), pois um ministro é ocupado
demais para visitar um empregado público enfermo ou mesmo um escritor enfermo.
54

Esta é a lei da sobrevivência no Humanitismo de Quincas Borba.
Provavelmente a Rua Nova do Livramento nº 131, onde Machado nasceu. Porém a livraria Garnier
localizava-se na Rua do Ouvidor.

55
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A síntese irônica do segundo pensamento do narrador-Conselheiro é “há urubu? há
carniça.” (p.30).
O primeiro pensamento do personagem Conselheiro foi retirado, segundo
Haroldo Maranhão, de um discurso de Machado de Assis, lido na inauguração do
busto de Gonçalves Dias.
[...] Se alguém propuser arrasar um e mudar outro, para trazer utilidade ao
terreno, por meio de uma avenida, ou cousa equivalente, o Prefeito
recusará a concessão, dizendo que este jardim, conservado por diversos
regímens, está agora consagrado pela poesia, que é um regímen só,
universal, comum e perpétuo. Também pode declarar que a veneração dos
seus grandes homens é uma virtude das cidades. E isto farão os
Prefeitos de todos os partidos, sem agravo do seu próprio, porque o poeta
que ora celebramos, fiel à vocação, não teve outro partido que o de cantar
maravilhosamente. (ASSIS, MACHADO. Relíquias de Casa Velha, 1906,
p.65, grifo nosso).

No capítulo VI, o Barão está na sala da casa do Cosme Velho, causando
furor nos presentes e Ayres apenas consegue visualizar a calva lustrosa do mesmo.
O enfermo faz uma reflexão do presente que o leva à rotina do passado.
Ele próprio, morrendo, descido à expressão do zero, reganhava ânimos;
nem quisera sorrir, mas sorria, preso à beatitude da calva, que rompia
espaço na sala para trazer-lhe uma viração do brando calor ministerial, para
niná-lo, e animá-lo, exortando-o a tornar ao seu bond , e apear-se na
secretaria, e encaminhar autos de uma a outra seção; e passear pela
Avenida, e baixar chapéus às senhoras, e deter-se na Garnier. Regressaria
aos penates ao cabo da tarde, à distância divisando a sua Carola de livro à
mão, beneficiando-se da última luz através da vidraça. (MARANHÃO,
HAROLDO. Memorial do fim, 1991, p.32).

Ayres prossegue comentando sobre o Barão, que durante o tempo em
que o Gabinete Ouro Preto56 funcionou, andava em bonds e não em carruagens
como no momento atual. E acrescenta que a calva era motivo de risos e
brincadeiras, porém o recebimento do título nobiliárquico57 fez com que este fato
fosse esquecido. Neste ponto, o narrador faz uma pausa no relato sobre o “Deus do
Olimpo Republicano” (p.31) com uma comparação grosseira: “largue-se por alguns
momentos o Barão, a caminho do objeto da visita. A ele se tornará, até porque não
se deseja amputar o relato, como a um calo” (p.32). Passando a contar sobre Mário
de Alencar, amigo pessoal do enfermo, que em visita ao Cosme Velho, chateado
com o clima festivo instaurado com a chegada do Barão e já a par da visita de
56

Último Gabinete do Governo Imperial sob chefia do Visconde de Ouro Preto [Affonso Celso de
Assis Figueiredo]. Começou em 07/06/1889 e terminou com a Proclamação da República. Informação
retirada do site <pt.wikipedia.org/wiki/Proclamação_da_República_Brasileira>. Acesso em: 10 de
novembro de 2007.
57
Recebeu o título nobiliárquico às vésperas do fim do período Imperial.
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Marcela (novidade contada por Medeiros e Albuquerque), retira-se para a cozinha
preocupado em fazer perguntas às empregadas Jovita e Carolina se havia naquela
casa as ordens de uma D. Marcela. As empregadas respondem que as únicas
pessoas que as lembravam de fazer algo ao gosto da “finada”, eram “a D. Fany, a
Baronesa58 e a D. Guiomar” (p.34). O final do capítulo induz a pensar que Mário de
Alencar tenha sofrido um ataque epilético na cozinha da casa de Machado de Assis.
O capítulo VII é intitulado “Intrometediço; posto de banda pelo autor” e o
narrador diz que ele deve tomar o lugar do capítulo 71. Porém, Memorial do Fim só
tem 53 capítulos. Como Haroldo Maranhão fez referência a Virgília e D. Plácida, a
resposta a este enigma está em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no qual, o
capítulo 71 chama-se “O senão do livro”. Mas só esta explicação não é suficiente,
pois o capítulo 71 está intimamente ligado ao 70 que se chama “D. Plácida”.
[...] e é nele que Brás Cubas descreve as primeiras reações da personagem
que dá título ao capítulo, que se sente enojada por acobertar a relação
adúltera de Virgília e Brás Cubas. Porém depois de ganhar o dinheiro que
Brás Cubas havia achado, o nojo desaparece e D. Plácida chega a rezar
todas as noites pelo casal. Depois dessa dissecação da alma humana, era
natural que Brás Cubas se perguntasse se deveria levar o livro adiante.
(HARMUCH, 2003, p.392).

Ainda no capítulo VII, o narrador em um monólogo interior direto afirma
confundir, às vezes, Virgília59 com Valéria60 e desejar ter também um caso com a
segunda, que para ele é um ponto de interrogação. Uma provável interpretação seria
perceber o desdobramento de uma personagem realista em uma personagem
romântica: a primeira é uma mulher carnal, enquanto a segunda é extremamente
idealizada e por isso misteriosa.
O capítulo VIII é totalmente reflexivo e trata das duas inclinações de um
moribundo: lutar para viver um pouco mais ou deixar-se morrer o quanto antes.
Prossegue, em uma descrição onisciente, fornecendo a idéia do esforço que
Machado de Assis fez para sentar-se, somente para prestigiar o seu visitante [O
Barão], porém este não foi notado pelos presentes que só tinham olhos para o ilustre
visitante. Por conseguinte, o narrador conclui que “Certas ocasiões mudam dores
altas em festejações frívolas” (p.38) e finaliza dirigindo-se ao leitor: “Até hoje,
ninguém perdeu uma pratinha por esperar. O leitor não seria e não é exceção.
Adeus, não me demoro.” (op.cit.).
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Referência a Baronesa Vasconcelos.
Personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas.
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Provavelmente Valéria Gomes, personagem de Iaiá Garcia.
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O capítulo IX principia com a certeza do Conselheiro Ayres em estar
próximo do fim de sua vida. E o Barão também o sabe, pois adiou um compromisso
com o Sr. Zeballos61 para ir ao Cosme Velho. Este é o capítulo da visita
(propriamente dita) do Barão, que se deteve primeiramente a olhar o Carvalho de
Tasso e após horrorizou-se com o aspecto (pálido, magro, frágil) de Machado de
Assis, tendo pensado consigo: “Mas este homem! Apodrece! Fede! E insiste!”. Não
deu o abraço que Machado esperava, cumprimentou-o apenas com um aperto de
mão e dizendo: “Então que é isto, Machado? Está melhor, não é? Amanhã voltarei a
vê-lo...” (p.41). E sem mais delongas, saiu para imediatamente lavar as mãos com
sabão. Enquanto o Conselheiro acompanhava toda a cena pelos murmúrios, gestos
e olhares.
O capítulo X desmente a existência de Marcela ao supor que José
Veríssimo havia sonhado. Mas o capítulo XI tece comentários sobre ela: seria esta a
filha de Machado de Assis com outra mulher?
O capítulo XII, intitulado “Bonanças e Iras”, utiliza-se de fragmentos
biográficos e vestígios ficcionais do grande escritor para configurar uma espécie de
sonho do protagonista, relatado predominantemente em um monólogo interior
indireto e com menor freqüência, o discurso direto e indireto. No qual D. Carola,
Machadinho e a cachorrinha de estimação Graziela saíam para comprar uma
vassoura. Ao mesmo tempo, Machado é visitado por Lobo Neves62, marido de
Virgília, que sai levando consigo um vidro de Nux Vômica. Logo em seguida,
Machado sobe as escadas de sua casa com outros vidros de remédios
homeopáticos, a Calcárea e o Tribromureto enquanto uma grave tempestade evoca
o temor pelos trovões que este nutria desde a infância. Num só parágrafo, Machado
metamorfoseia-se em Conselheiro para, em seguida, voltar à infância como Joaquim
Maria, o menino pobre do Morro do Livramento que temia que os raios o
transformassem em carvão. Com extrema rapidez e sutileza, o relato muda para
uma agradável caminhada do casal Machado e Carolina, na ponte do Catete, onde
cumprimentam as amigas D. Paula63, D. Benedita64 e D. Jacunda65. Param em frente
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Estanislau Zeballos, argentino conhecido como El Tigre Del Plata, desafeto do Barão Rio Branco
que quase provocou um conflito armado entre Brasil e Argentina. Informação retirada do site
<www.ihp.org.br/docs/fjrv20010401t.htm>. Acesso em: 14 de dezembro de 2007.
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Personagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.
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Referência ao conto D. Paula publicado no livro Várias Estórias (1896).
64
Referência ao conto D. Benedita publicado no livro Papéis Avulsos (1882).
65
Referência ao conto D. Jucunda publicado na Gazeta Nacional em 1º de janeiro de 1889.
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à casa do Barão de Mamoré66 e avistam Maria Cora67 a janela, a prometida do Sr.
Luís Soares68. Por fim, chegam em seu destino, a casa do Barão de Vasconcelos,
para a costumeira visita nas quais os jogos de carta e gamão tinham destaque,
quando Machado é acometido de um ataque epilético. Percebe-se no episódio o
anúncio do ataque epiléptico de Machado a Carolina com uma única frase: “Vou
sentir-me mal!” (p.50) e a sua preocupação de que estes ocorressem em público,
pois acordava a perguntar se “alguém viu?” (op.cit.). Ao acordar deste confuso
sonho, o protagonista tem ao seu lado os amigos Mário de Alencar e Medeiros.
O capítulo XIII intitula-se “Que sucede ao XII e antecede o XIV”, como se
pode perceber o número treze é presumido, mas não citado diretamente, trata-se de
uma alusão a simbologia do número 13, que possui uma natureza dual: para alguns
tem um caráter positivo e benéfico, enquanto para outros tem um caráter
extremamente negativo e maléfico e está presente nas decisões de Lobo Neves em
Memórias Póstumas de Brás Cubas.
No capítulo XIV, são evocadas memórias de Machado que também
podem ser de seu personagem, Conselheiro Aires, pois ambos foram passageiros
da barca de Petrópolis. Porém trata-se de um capítulo muito ambíguo: o episódio
pode sugerir um caso amoroso vivido por Machado, ou pode estar evocando um
episódio vivido por Brás Cubas ou Conselheiro Aires. No entanto, ao despertar, é o
personagem Machado quem assume a narrativa, evocando o seu apego ao Rio de
Janeiro.
O capítulo XV aparenta ser uma conversa com o leitor, na qual um
personagem que se diz “um homem do Cosme Velho” relata sua indignação diante
da nova moda que surgia de se vender bengalas para meninos. O título deste
capítulo, “Um evento de 1876”, é semelhante ao título do capítulo 12 de Memórias
Póstumas de Brás Cubas: “Um episódio de 1814”.
No capítulo XVI, os amigos e as empregadas que se revezavam para
cuidar de Machado indagam-se se ele já está morto ou se ainda está se mexendo.
Uma voz pergunta se ele deseja trocar a blusa do pijama que está encharcada de
suor. Mas para o moribundo já não fazia diferença. Lembrou-se de Graziela, a
cachorrinha de estimação e até a chegou a chamar-lhe, fato considerado delírio
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Ambrósio Leitão da Cunha, primeiro e único Barão de Mamoré (1825-1898).
Referência ao conto Maria Cora publicado no livro Relíquias de Casa Velha (1906).
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Referência ao conto Luís Soares publicado no livro Contos Fluminenses (1870).
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pelos demais, visto que ela morrera antes de D. Carolina. Este capítulo é constituído
utilizando-se passagens dos sonetos “À Carolina” de Machado de Assis e “Morte na
Natércia” de Camões.
A CAROLINA (Machado de Assis)
Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro.
Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs o mundo inteiro.
Trago-te flores, - restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.
Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos.
(PIZA, 2006, p.26, grifo nosso)

MORTE NA NATÉRCIA (Camões)
Alma minha gentil, que te partiste
Tão cedo desta vida, descontente,
Repousa lá no céu eternamente
E viva eu cá na terra sempre triste.
Se lá no assento etéreo, onde subiste,
Memória desta vida se consente,
Não ate esqueças daquele amor ardente
Que já nos olhos meus tão puros viste.
E se vires que pode merecer-te
Alguma cousa a dor que me ficou
Da mágoa, sem remédio, de perder-te,
Roga a Deus, que teus anos encurtou,
Que tão cedo de cá me leve a ver-te,
Quão cedo de meus olhos te levou.
(OLIVEIRA, Arte Literária Brasileira, 2000, p.40, grifo nosso).

Segundo Haroldo Maranhão, no post scriptum do livro, o capítulo XVII
teria sido composto com passagens de Quincas Borba. Porém trata-se de uma pista
falsa, pois o capítulo foi construído com passagens de Dom Casmurro. O narrador é
portanto Bentinho, este deixa entrever o seu amor por Capitu69, mas não disfarça a

69

Personagem de Dom Casmurro, esposa de Bentinho.
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sua atração por Sancha, mulher do amigo Escobar70, ao passo que comenta uma
morte, podendo ser tanto a de Escobar quanto a de Manduca71.
O capítulo XVIII é totalmente composto por cartas: uma de Joaquim
Nabuco para Graça Aranha e outra de Mário de Alencar para Medeiros. Na primeira,
Nabuco conta da sua tristeza com a doença de Machado de Assis, que o faz sofrer e
também a seus amigos muito antigos como Graça Aranha, Salvador e Azeredo.
Comenta que o fim do mestre das letras está próximo, que além do desânimo
costumeiro desde a morte de D. Carolina, este agora se resume por “Acabei” (p.65).
Na segunda, Mário de Alencar revela a sua ira por José Veríssimo ter alardeado os
rumores de que havia “parfum de femme” na casa do Cosme Velho e o desmente.
Porém consegue entender o comportamento do amigo, visto que este vem de uma
região impetuosa, às vezes ensandece, ferindo pessoas amigas.
O capítulo XIX parece independente do resto do enredo e reproduz
humorísticamente anúncios excêntricos publicados no Jornal do Commercio.
Aulas particulares – Professor discreto e capaz dá aulas a noivos castos de
ambos os sexos. Resultados garantidos. Sigilo assegurado.
Ao nº 30 da posta-restante.
Mulher. Doação pura e simples de uma, ao primeiro que habilitar-se.
Despachada, católica, higiênica e baiana. Sua dedicada mamã faz parte do
negócio.
Beco dos cachorros nº 59.
(MARANHÃO, Memorial do Fim, 1991, p.70)

O capítulo XX dedica-se a descrever mortes excêntricas, como morrer
tomando chá e manter um semblante feliz, ou ser enterrado usando óculos ou ainda
mais estranho, dar uma pausa no jogo de cartas para dar uma “morridinha” (p.71) e
termina com a visita da amiga Francisca72.
O capítulo XXI é um capítulo irônico e introdutório para a entrada da
teimosa romancista Perpétua Penha Nolasco, que tentará, a todo custo, por um
costume que se instalou desde o período Imperial, conseguir um prefácio de
Machado de Assis para começar a carreira literária. Este capítulo também comenta o
destino dos livros malquistos pelo público leitor, que além de levarem a carreira do
escritor ao declínio, têm como destino final terminarem como papel de embrulho em
padarias.
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Personagem de Dom Casmurro, amigo de Bentinho desde os tempos do seminário, morre afogado.
Personagem de Dom Casmurro, conhecido de Bentinho, adolescente leproso que falece aos 18 ou
19 anos.
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Francisca de Basto Cordeiro.
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No capítulo XXII, a romancista Perpétua Penha Nolasco, de modo
inconveniente, vai à casa do escritor Lúcio de Mendonça (que está cego) e
encontrando uma certa resistência para falar-lhe, pois este está com uma forte
enxaqueca. No capítulo XXIII, ela supostamente deixa cair uma carta no pomar da
chácara de Lúcio, que dizia: tudo deve ser tentado para que se alcancem objetivos.
O capítulo XXIV funciona como um diálogo de Machado de Assis com a
história, no qual este descreve a passagem do período Imperial para a República73
dizendo “do gabinete do Visconde de Ouro Preto ao ministério de Demétrio Ribeiro
não houve mais que uns tropéis de cavalos, umas idas e vindas, ralos hurras,
curiosidade, algum ceticismo, escasso medo e nenhum sangue” (p.83). Descreve
também a mudança do bond de tração animal para o bond elétrico.

E conclui

“bondes e regimes políticos são primos” (op.cit.), ou seja, ambos transformam-se
com o tempo. Continua a narrativa evocando os ambientes que marcaram a vida de
Machado de Assis: a Garnier, o Ouvidor, a Academia e a mesa de empregado do
governo. Conta que Machado indicou alguém para ocupar seu lugar na Secretaria e
começa a contar o caso do Sr. Custódio, homem honrado, que deseja no ano de
1892 a aprovação de seu conhaque pela Inspetoria Geral de Higiene74, para tal
contrata como procuradores Jules Géraud e Leclerc75 e suplica ao presidente
Floriano Peixoto76 alguns benefícios para sua extravagante invenção. Quem emitiria
o laudo seria Alfredo C. Ribeiro da Luz77. Mas o narrador muito curioso pergunta-se
o que significaria o C. e resolve imaginar que o nome grafava-se de tal maneira para
73

A Proclamação da República Brasileira ocorreu em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro,
quando um grupo de militares liderados pelo Marechal Manoel Deodoro da Fonseca (1827-1892), deu
um Golpe de Estado e depuseram o imperador D. Pedro II. Apesar deste movimento só ter obtido o
apoio da “elite” e não ter o apoio popular, não encontrou resistência das tropas do Império.
Informação
retirada
do
site
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Brasileira>. Acesso
em: 10 de novembro de 2007.
74
Criado em 1890, tinha a seu cargo o serviço sanitário da terra e exercia a sua autoridade por si
própria e por meio de delegados de higiene na Corte, e pelas inspetorias de higiene e seus delegados
nas
províncias.
Informação
disponível
em
<http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/labhigrj.htm>. Acesso em: 10 de novembro
de 2007.
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Em artigo escrito por Luiz Netto, sobre a vida e a obra do sacerdote-cientista Roberto Landell de
Moura, consta que Jules Géraud, Leclerc & Cia assinam o documento de patente de um aparelho
destinado à transmissão fonética à distância, como seus procuradores. Informação disponível em
<http://paginas.terra.com.br/arte/landell_de_moura/patbraland.htm>. Acesso em: 14 de dezembro de
2007.
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Marechal Floriano Vieira Peixoto (1839-1895), 2º presidente da República Brasileira.
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Alfredo Carneiro Ribeiro da Luz, médico, diretor do Laboratório Nacional de Análises até
13/06/1931.
Informação
retirada
do
site
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/administracao/reparticoes/1822a1970/1822a1970L.asp>.
Acesso em: 10 de novembro de 2007.
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suprimir um tipo de apelido, possivelmente Camilote. O narrador divaga ao comentar
que o pentavô de Camilote dignificara o Laboratório Nacional de Análises78 e volta
rapidamente para anunciar o parecer “a amostra não continha substância danosa à
saúde pública; entendia, porém não merecer privilégio, visto ser preparado com
essência artificial de proveito algum a quem o consumisse” (p.85). Esmiuçando a
análise, chega-se à conclusão de que não era um conhaque, mas um licor. Porém
um personagem nomeado, Freitas, opõe-se ao parecer e favorece o pedido dando
“decreto concessório de privilégios pelo prazo de quinze anos” (p.86). A crítica maior
vem ao final, quando o narrador comenta o tempo de tramitação burocrática que
Custódio esperou: menos de dois meses. E o documento ainda por cima veio com
as assinaturas do Presidente e do Ministro.
No capítulo XXV, Perpétua finalmente consegue que Lúcio a receba. Este
está a sentir ainda forte dor de cabeça e a voz desta soara a ele como uma corneta
pedindo que ele escrevesse uma carta de apresentação ao Conselheiro Ayres. Lúcio
pede desculpas e diz que não poderá escrever, pois está cego, mas Perpétua, muito
sagaz, tem a idéia de pedir que ele a ditasse. O pedido foi atendido.
Maranhão (1991) afirma no post scriptum que a carta utilizada neste
capítulo é verdadeiramente de Lúcio de Mendonça e que apenas trocou os nomes
próprios por respeito.
“Egrégio Mestre e Amigo.
D. Perpétua Penha Nolasco, digna irmã do nosso amigo Clemente Nolasco
Netto, quer ser apresentada e que seja eu quem a acompanhe à presença
do Mestre, para submeter-lhe um romance de sua lavra. Tenho nisso
imenso prazer e honra, com a certeza de proporcionar-lhe verdadeiro
encanto.
Seu discípulo e amigo
Lúcio de Mendonça.”
(MARANHÃO, Memorial do Fim, 1991, p.89).
“Egrégio Mestre e Amigo.
D. Iracema Guimarães Vilela, digna filha do nosso saudoso Luís Guimarães
Júnior e esposa do distinto engenheiro Dr. Gastão de Azevedo Vilela, quer
ser apresentada e que seja eu quem a acompanhe à presença do Mestre. É
para submeter-lhe um romance de sua lavra. Tenho nisso imenso prazer e
honra, com a certeza de proporcionar-lhe verdadeiro encanto.
Seu discípulo e amigo,
Lúcio de Mendonça.”
(MAGALHÃES JÚNIOR, Vida e Obra de Machado de Assis, v.4, 1981,
p.358).
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Instalado na Alfândega do Rio de Janeiro, regulado pelo Decreto n. 277-G, de 22/03/1890.
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O capítulo XXVI, segundo Haroldo Maranhão, foi retirado de Esaú e Jacó,
porém esta é outra pista falsa. O capítulo constrói-se com passagens de Quincas
Borba, no qual um narrador em 3ª pessoa narra a estória de Rubião79, um homem
simples de Barbacena, que enriquece ao receber a herança de Quincas Borba, sob
condição de cuidar do cachorro de mesmo nome. Após muda-se para a Corte, onde
é cercado pelo casal Sofia80 e Palha81, que se aproveita de sua ingenuidade para
arrancar-lhe dinheiro, terminando louco e miserável. Em Memorial do Fim, dá-se
destaque ao jogo atrair/repelir que Sofia faz com Rubião.
O capítulo XXVII evoca as lembranças de Machado de Assis em relação à
Dona Carmo82, que lia ou bordava aproveitando-se da luz natural que ultrapassava
as vidraças.
O capítulo XXVIII intitula-se “O Homem é péssimo” e seguem-se nele
comparações do homem a alguns animais, chega-se mesmo a cogitar que o homem
é em parte irracional como qualquer outro animal. Ao fim do capítulo, trazem-se os
conceitos de melhor e pior, com a pergunta o que teria sido melhor para Hero? “Ter
certeza do afogamento de Leandro, ou supor que ele fugiu com a melhor amiga?”
(p.98). Hero83 faz referência à personagem da mitologia grega, que é apaixonada
por Leandro. Porém estes dois apaixonados moravam em cidades diferentes, um na
Ásia e outro na Europa. Entre as duas cidades havia um estreito. Todas as noites,
Leandro atravessava o mar a nado para encontrar com sua amada e para clarear
sua visão, deixava uma tocha acesa no alto de uma torre. Certa vez, o mar estava
bastante agitado e Leandro não conseguiu atravessar, desfalecendo e morrendo
afogado. Seu corpo foi levado pelas ondas do mar até a parte da Europa, onde Hero
estava. A jovem se entristeceu grandemente e de tanta tristeza, se atirou do alto de
uma torre.
O capítulo XXIX, refere-se aos feitos dos Lêmures84. Essas criaturas são,
segundo a crença dos antigos romanos, as almas dos mortos que aparecem durante
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Personagem do livro Quincas Borba, amigo e enfermeiro particular do filósofo Quincas Borba.
Personagem do livro Quincas Borba, esposa de Palha, mulher belíssima por quem Rubião irá se
apaixonar e viver um romance fantasioso, cheio de frustradas declarações de amor.
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Personagem do livro Quincas Borba, administrador e explorador dos bens de Rubião.
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O narrador troca o nome de D. Carolina por D. Carmo, pela razão de que esta personagem foi
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Lenda grega disponível em <http://www.brasilescola.com/mitologia/hero-leandro.htm>. Acesso em:
29 de novembro de 2007.
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Definição retirada do dicionário KingHost de Língua Portuguesa. Disponível em
<www.kinghost.com.br/dicionario/lemures.html>. Acesso em: 29 de novembro de 2007.
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a noite para atormentar os vivos. Com relação a este capítulo, o narrador afirma que
pensou em eliminá-lo, por tratar-se de um capítulo oco e vazio, e para tal faz outra
comparação grosseira “estimaria cortá-lo, como a uma verruga” (p.101).
O capítulo XXX pode ser interpretado como uma conversa do médico
Miguel Couto com seu inconsciente. Ao perceber que nada do que lhe era possível
fazer, atenuava as agonias do moribundo, o médico perguntava-se se não seria
melhor encurtar-lhe esse sofrimento.
No capítulo XXXI, é realizada uma caracterização de Machado visto como
um homem que sempre evitou chavões, além de representar uma divagação
concernente a moribundos: deve-se esperar pela salvação? Se sim, que tipo de
salvação seria? Salvação da morte ou à morte? Mas desiste da resposta ao concluir
que “a vida eterna seria insuportavelmente tediosa. Antes a morte!” (p.106).
O capítulo XXXII trata de maneira irônica a rotina e os pensamentos de
um moribundo.
No começo da manhã dos moribundos, de ordinário não se vêem pessoas
além da criadagem... A casa esvazia-se dos velantes da noite, enquanto
não chegam os da tarde. Tardes e noites são concorridas como as estréias
teatrais. Pela manhã, dá-se o descanso do bilheteiro, do elenco e do
moribundo.
Moribundos fatigam-se da gente que se veste de compungida e que rouba o
ar do aposento, para expelir um mau. Morrem sempre mais um passo, dos
murmúrios exasperantes e da expectação agourenta. Doenças, por mais
dolorosas, ainda assim não afligem tanto quanto as testemunhas das
agonias. (MARANHÃO, HAROLDO, Memorial do Fim, 1991, p.107).

O capítulo XXXIII trata de um caso ocorrido na Secretaria, de um oficial
chamado Abel que tencionava matar um outro funcionário chamado Cândido a
golpes de faca. O narrador introduz o intertexto bíblico quando afirma que Abel “seria
pessoa de morrer e não de matar” e tenta convencer Abel de que Cândido tinha não
somente mais habilidades com facas, mas também dominava a arte da capoeira,
portanto, numa eventual briga, Abel não poderia ganhar.
1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher; ela concebeu e, tendo dado à luz a
Caim, disse: Alcancei do Senhor um varão.
2. Tornou a dar à luz a um filho - a seu irmão Abel. Abel foi pastor de
ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
3. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua
gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta,
5. mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim
fortemente, e descaiu-lhe o semblante.
6. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? e por que está
descaído o teu semblante?
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7. Porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? e
se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo;
mas sobre ele tu deves dominar.
8. Falou Caim com o seu irmão Abel. E, estando eles no campo, Caim se
levantou contra o seu irmão Abel, e o matou.
9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão?
Respondeu ele: Não sei; sou eu o guarda do meu irmão?
10. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando
a mim desde a terra.
11. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão
receber o sangue de teu irmão.
12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força; fugitivo e
vagabundo serás na terra.
13. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha punição do que a que eu
possa suportar.
14. Eis que hoje me lanças da face da terra; também da tua presença ficarei
escondido; serei fugitivo e vagabundo na terra; e qualquer que me encontrar
matar-me-á.
15. O Senhor, porém, lhe disse: Portanto quem matar a Caim, sete vezes
sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não
85
o ferisse quem quer que o encontrasse. (BÍBLIA SAGRADA , Gênesis,
cap.4).

Ainda no capítulo XXXIII, a empregada Jovita anuncia a carta escrita por
Lúcio de Mendonça apresentando a romancista Perpétua. Neste mesmo capítulo, a
romancista furta uma das 15 folhas do túmulo do poeta Musset que Machado
conservava cuidadosamente guardadas num caixilho com tampo de vidro. A
empregada Jovita a surpreende, mas decide fazer “vista grossa” devido à natureza
ínfima do furto. Em continuidade, no capítulo XXXIV, o conselheiro concede a visita
e a visitante apresenta-lhe seu romance sob pseudônimo Paulo Jatobá. Tenta
convence-lo desesperadamente a escrever o tão sonhado prefácio, mas o Mestre
apenas direcionou-lhe um olhar frio e alguém no ambiente dissera: Sebo86! Perpétua
apresentou algumas desculpas e retirou-se rapidamente do Cosme Velho.
O capítulo XXXV é construído com passagens de Memorial de Ayres, no
qual o Conselheiro Ayres conta que prefere ficar em casa sozinho, relendo papéis
velhos e conta sua relação com a viúva Noronha87: ouvir música, conversar, falar do
falecido marido. Enquanto que o capítulo XXXVI é um questionamento de um
narrador-autor se deveria ou não extirpar o capítulo anterior, porém chega a
conclusão de que não deve, pois os capítulos IV, XVII, XXVI e XXXV são
homenagens.
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Excerto extraído do site
<http://www.vatican.va/archive/bible/genesis/documents/bible_genesis_po.html#Capítulo%204>.
Acesso em: 14 de dezembro de 2007.
86
Uma expressão utilizada para indicar que a visita estava sendo muito inconveniente, causando
aborrecimento.
87
A bela Fidélia.
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O capítulo XXXVII é composto por divagações da romancista Perpétua
sobre as várias maneiras como Machado de Assis poderia ter escrito o prefácio e
revela que utilizaria a mesma tática que havia utilizado antes com Lúcio de
Mendonça, pedir que ditasse o prefácio, mas o olhar sem brilho e sem movimento
que Machado cravara nela a fez desistir.
No capítulo XXXVIII, aparece a carta de Hylda, que, segundo Haroldo
Maranhão, é uma carta factual e atualmente de posse da Academia Brasileira de
Letras, na qual a personagem pede um atestado oficial a Machado de Assis para
apresentar-se na secretaria de um Instituto. Em seguida, narra-se que um jornal
anunciara a morte de Machado de Assis antes que ela ocorresse e o moribundo
toma conhecimento da notícia. A crítica a que o capítulo destina-se vem ao final,
quando se anuncia a morte de uma mulher na Rua Cosme Velho, mas, por ser a
morte de uma pessoa comum, não foram revelados o nome da pessoa ou o tipo de
doença que a acometera. Enquanto que Machado de Assis era um “morto excelso,
amado, quisto, benigno” (p.127) e sobretudo notório.
No capítulo XXXIX, ainda sadio, Machado de Assis volta às lembranças
passadas, quando, gostava de um bom jogo de xadrez e de gamão; sua parceira
para esses jogos era Hilda (uma leitora assídua de suas obras). Machado dizia que
era melhor que o nome dela fosse escrito com y, então ficou Hylda; durante os jogos
de xadrez, ela o chamava de “meu amiguinho” (p.129) e ele a chamava de Leonora
e pedia a ela que o chamasse de Ayres. Eram por esses apelidos que os dois se
chamavam.
O jogo de nomes Hylda/Leonora, que aparece no capítulo XXXIX de
Memorial do fim, aponta para diferentes referências:
O nome Leonora, escolhido pelo personagem Machado (de Haroldo
Maranhão) para substituir o nome Hylda (ver capítulo 39), pode referir-se a
Leonora d’Este, que teria sido, de acordo com a lenda, a grande paixão do
poeta italiano Torquato Tasso (1544-1595), conforme aparece na peça
Torquato Tasso (1790) de Goethe. Essa referência é reforçada pela história
do galho do carvalho de Tasso, presente que Joaquim Nabuco ofereceu a
Machado de Assis. Leonora seria, assim, símbolo de um amor proibido,
inatingível, para o personagem Machado. Outra referência para o nome
Leonora é a ópera Fidélio, de Beethoven. Nessa ópera, Leonora é a esposa
de Florestan (um dos nomes que o personagem Machado cogita para si e
depois abandona a idéia por ser um nome “muito espanhol” – ver capítulo
39). Florestan é preso injustamente por Don Pizarro. Leonora, para ficar
perto do marido, veste-se como um homem e, com o nome de Fidélio,
consegue um emprego na prisão. A ópera Fidélio (única ópera composta
por Beethoven) é, portanto, uma espécie de “elogio ao amor conjugal”, o
que soa irônico no livro de Haroldo Maranhão, uma vez que o amor
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exemplar de Machado por Dona Carolina (mesmo na viuvez), é posto em
dúvida por certos personagens, diante da possibilidade de existência de
uma “outra”, de uma Hylda. Mas as referências a essa ópera não param por
aí. O primeiro nome escolhido por Beethoven para a ópera Fidélio foi
Leonora, até mesmo porque o libreto, escrito por Joseph von Sonnleithner
baseou-se na obra do francês Jean Nicolas Bouilly intitulada Leonora ou o
amor conjugal. Acontece que, naquela época, já havia outra ópera bastante
conhecida com o nome Leonora (de Paër), então Beethoven acabou tendo
que abandoná-lo. A ópera Fidélio estreou em 1805, foi modificada, voltou a
ser apresentada em 1806, foi modificada novamente e somente alcançou
sua versão definitiva em 1814. Em todas as versões aparece no último ato o
dueto de Leonora e Florestan, “O namenlose freude” (Ó alegria inominável),
que, não por acaso, é o título do capítulo 39 de Memorial do fim.
(SCOVILLE, 2003, p.384 e 385).

O capítulo XL refere-se aos cuidados com que a tal Leonora cuidava de
Machado de Assis, arrumando a casa ao gosto da “outra88” (pois tudo havia ficado
exatamente no lugar onde esta as deixara), completando a tinta do tinteiro, repondo
o papel, enfim fazendo pequenos mimos ao moribundo na esperança de sua
melhora ou apenas para tornar seus últimos dias agradáveis.
O capítulo XLI trata de um certo Manoel que vai ao Cosme Velho entregar
a Mario de Alencar o manuscrito de Memorial de Ayres, que estava com o Sr.
Lanzac89. Aproveitando para pedir um autógrafo a Machado, rezar um terço e
despedir-se do homem fino e bom com quem trocou algumas palavras.
O capítulo XLII refere-se a Sara e seu marido, o Major Bonifácio, que na
época da morte de Machado, não moravam no Rio de Janeiro. Esta sabia de
Leonora e tinha boas impressões dela. Além disso, temos a figura do major
Bernardo de Oliveira90, que quando consultado por Machado sobre o que fazer para
deixar um pecúlio a Leonora, encoraja-o a casar-se in extremis91.
No capítulo XLIII A situação que ocorre é o moribundo Machado de Assis
questionando-se sobre qual o intuito da presença de Afrânio92, seria ele que
moldaria a máscara mortuária, pois o interesse deveria estar relacionado a assuntos
médico-legais. Imaginava também a reação de seus amigos ao saberem de seu
plano de casar in extremis com a jovem Leonora. E medita sobre não prejudicar de
forma alguma a jovem Laura, filha de Sara, para a qual tinha deixado um testamento
no London and Brazilian Bank. Quem cuidaria dos proclamas seria o major
88

Referência à esposa falecida Carolina Augusta Xavier Novaes.
Julien Lansac.
90
Colega de Machado de Assis no Ministério da Viação, segundo os biógrafos Raymundo Magalhães
Júnior (1981) e Lúcia Miguel Pereira (1936) .
91
Na hora da morte.
92
Júlio Afrânio Peixoto (1876 – 1947), médico, político, crítico literário, ensaísta, romancista e
historiador brasileiro.
89
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Bernardo. Porém a amiga Fany o interrompe ao oferecer-lhe chá. O capítulo também
evoca o conto “A desejada das gentes”, do livro Várias Histórias93, no qual o
protagonista, também chamado de Conselheiro, nos conta a história de Quintília,
uma bela moça que conhecera no passado, e que era cortejada por vários rapazes,
inclusive ele. Ela não aceita seu pedido de casamento, pois se diz indiferente ao
amor; no entanto, mantém durante anos uma grande amizade com o protagonista,
que continua apaixonado pela moça. No final, Quintília adoece e resolve casar-se in
extremis com o Conselheiro. Sua atitude final nos revela que ela era uma
personagem romântica que gostava do jogo da sedução.
O capítulo XLIV tem ligações com um capítulo de Memórias Póstumas:
No capítulo XLIV, “Asno e ramalhetes”, Haroldo Maranhão retoma o capítulo
21 intitulado “O almocreve”, de Memórias póstumas de Brás Cubas.
Machado inicia seu capítulo com a expressão “Vai então, empacou o
jumento...”, em Memorial do fim a palavra jumento é substituída por asno.
Além disso, nos dois capítulos em questão são tematizadas algumas das
fraquezas humanas. Em Machado, Brás Cubas, salvo da morte por um
almocreve, decide lhe dar uma esmola e negocia consigo mesmo até que se
decide por uma simples moeda de prata, mas arrepende-se diante da
alegria de seu salvador quando descobre algumas moedinhas de cobre no
bolso. Em Memorial do fim, numa narrativa paralela, temos a história de
Palhano que, em dúvida sobre a fidelidade de sua esposa, decide se vingar.
Para tal, resolve comprar uma pistola, mas o preço o faz preferir um facão.
Chega a entrar numa cutelaria, mas o preço o faz preferir uma bengala...
Enfim, Palhano, asno que é, nada fará. O dinheiro é mais importante, assim
como o foi para Brás Cubas. (HARMUCH, 2003, p.392)

No capítulo XLV, o casal Palhano, do capítulo anterior, sai de sua casa no
Andaraí para visitar e rezar pelo moribundo Machado de Assis.
No capítulo XLVI, Leonora entrega um manuscrito à empregada de
Machado de Assis, Jovita Maria de Araújo, e diz que esses papéis são parte da
história de vida dela e que devem ser guardados. Não se sabe como, esses papéis
chegaram às mãos de Haroldo Maranhão que, após lê-los, guardou-os bem e fez um
testamento para que os mesmos voltassem à família de Jovita, pois, são as
memórias e possivelmente as confidências de Leonora sobre o verdadeiro
sentimento que a unia a Machado de Assis.
O capítulo XLVII é constituído de alguns relatos do Diário de Leonora. Dos
quais pode-se abstrair que Leonora e Machado conhecem-se no ano de 1905, na
biblioteca da Câmara e tornam-se amigos, travando jogos de palavras que chegam a
criar neologismos (como “aguiarices” p.158). Em 20/10/1906, Machado de Assis
convida Leonora para irem juntos a uma missa (de aniversário) na igreja da
93

Publicado em 1896.
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Lampadosa. Em 05/04/1907, Leonora recebe um presente de Machado de Assis
pelo seu aniversário. Em 07/04/1907, Leonora fala de sua grande admiração por
Machado e não poupa adjetivos ao amigo. Em 07/08/1908, Leonora diz ocupar-se
da tarefa de organizar as cartas recebidas por Machado de Assis e afirma não gostar
de Mário de Alencar, pois, este vive falando de doenças. Em 01/09/1908, Machado
de Assis não sai mais de casa e tem a súbita idéia de se casar com Leonora in
extremis.
No capítulo XLVIII, Mário de Alencar escreve uma carta a Medeiros e
elucida algumas dúvidas: Marcela nunca visitou Machado de Assis. Esta era na
verdade uma leitora que se chamava Leonora e se propôs a cuidar dos afazeres da
Casa do Cosme Velho, encontrando-se casualmente com José Veríssimo, o qual
distorceu a estória.
No capítulo XLIX, intitulado “Não se pinga o ponto final”, o narrador
explicita sua não-adesão à versão histórica, deixando clara a sua visão do discurso
histórico como um texto sempre aberto às lúdicas especulações da ficção.
No capítulo L, Machado impacienta-se ao procurar por Leonora, mas
nenhum dos presentes sabia de quem se tratava e acharam que era um delírio do
moribundo. Procurou também pelo major Bernardo, porém este estava viajando. D.
Fany interpretou os apelos do moribundo como confusos, pois para ela, o moribundo
desejava saber notícias do major Bonifácio. Ao fim do capítulo surge um jovem
desconhecido para os presentes, que foi descrito como “pouco mais que um menino”
(p.173). Ele foi recebido pelo poeta Raymundo Corrêa, enquanto o enfermo
perguntava-se se aquele rapaz portaria uma carta de Leonora informando que
estava doente. Este excerto, segundo Haroldo Maranhão no post scriptum de
Memorial do Fim, foi retirado da crônica presente em “A semana”, datada do dia 30
de outubro de 1892.
Repito, era pouco mais que um menino, mas já admirava aquele escritor fino
e sóbrio, destro no seu ofício. A atual mocidade não conheceu Otaviano; viu
apenas um homem avelhantado e enfraquecido pela doença, com um resto
pálido daquele riso que Voltaire lhe mandou do outro mundo. Nem resto,
uma sombra de resto, talvez uma simples reminiscência deixada no cérebro
das pessoas que o conheceram entre trinta e quarenta anos. (ASSIS,
MACHADO, 1914-1937, p.19)

No capítulo LI, o desconhecido retratado como um jovem de
aproximadamente 18 anos de idade, entrou respeitosamente para visitar o
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moribundo, para dar-lhe um abraço caloroso e beijar-lhe a mão, arrancando-lhe dos
olhos algumas lágrimas.
No capítulo LII, o escritor Euclydes da Cunha diz de maneira respeitosa
aos amigos que aquele rapaz nunca subiria tanto na vida como no momento em que
estreitou o peito moribundo de Machado de Assis.
Alguma das idéias contida nos capítulos LI e LII estão presentes no artigo
publicado por Euclydes da Cunha em 30/09/1908, intitulado “A última visita”.
Neste momento, precisamente ao enunciar-se este juízo desalentado,
ouviram-se umas tímidas pancadas na porta principal da entrada.
Abriram-na. Apareceu um desconhecido: um adolescente, de 16 a 18 anos
no máximo. Perguntaram-lhe o nome. Declarou ser desnecessário dizê-lo:
ninguém ali o conhecia; não conhecia, por sua vez, ninguém; não conhecia o
próprio dono da casa, a não ser pela leitura de seus livros, que o
encantavam. Por isto ao ler nos jornais da tarde que o escritor se achava em
estado gravíssimo tivera o pensamento de visitá-lo. Relutara contra essa
idéia, não tendo quem o apresentasse: mas não lograra vencê-la. Que o
desculpassem, portanto. Se não lhe era dado ver o enfermo, dessem-lhe ao
menos notícias certas do seu estado.
E o anônimo juvenil – vindo da noite – foi conduzido ao quarto do doente.
Chegou. Não disse uma palavra. Ajoelhou-se. Tomou a mão do mestre;
beijou-a num belo gesto de carinho filial. Aconchegou-o depois por algum
tempo ao peito. Levantou-se e, sem dizer palavra, saiu.
À porta José Veríssimo perguntou-lhe o nome. Disse-lho.
Mas deve ficar anônimo. Qualquer que seja o destino dessa criança, ela
nunca mais subirá tanto na vida. Naquele momento o seu coração bateu
sozinho pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo – no meio
segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis –
aquele menino foi o maior homem de sua Terra.
Ele saiu – e houve na sala há pouco invadida de desalentos uma
transfiguração.
No fastígio de certos estados morais concretizaram-se às vezes as maiores
idealizações. Pelos nossos olhos passara a impressão visual da Posteridade.
(PIZA, 2006, p. 39-40)

No capítulo LIII, Machado de Assis, como narrador, deixa uma carta a
Leonora, despedindo-se da amiga, descreveu-lhe em solilóquio as suas dores, que
cresciam, espalhavam-se, rasgando-lhe as carnes, e já não adiantava mais opor
entraves à morte, ele já estava resignado com ela. Sentia deixá-la e imaginou vê-la
entrar no Cosme Velho e casaram-se em seu último momento de vida. Seu último
pensamento nesta vida foi para Leonora.
Machado de Assis morreu às 3h45min, do dia 29/09/1908, na sua Casa
do Cosme Velho e, segundo o costume da época, nos primeiros minutos de morte
confirmada, moldaram-lhe a máscara mortuária. É como se no fim da vida de
Machado de Assis, vários de seus personagens o visitassem, despedindo-se ao
deixar-lhe o último adeus.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Alves (2006), Memorial do Fim aparenta ter sido escrito pelo
Conselheiro Aires, ou seja, por Machado de Assis. E nos fornece os indícios para
sua conclusão hipotética: na primeira edição de Memorial do Fim, a capa apresenta
um tom marrom escuro e as folhas internas parecem amareladas pelo tempo, dando
sinais de guardadas por décadas. Existem no texto a paródia94 e um claro
pastiche95, significando dizer que o estilo e a técnica discursiva machadiana são
reproduzidos na obra de Haroldo Maranhão, sugerindo que este poderia ter achado
o escrito, organizado-o e publicado. Diante dessa possibilidade, aparece-nos a
pergunta: “Memorial do Fim seria uma biografia romanceada, pelo fato de misturar
realidade e ficção? Ou seria mesmo um romance?”.
Para responder a essa pergunta recorro a Silva (2005), que afirma que
uma biografia não cria personagens, enredos ou destinos, ou seja, ela os descreve
da vida cotidiana tal como ocorreram. Seguindo esta concepção, percebe-se que
existem algumas diferenças em relação ao que é real ou ficcional entre a biografia
de Daniel Piza e o “romance” de Haroldo Maranhão. Entre elas:
• Machado nunca indicou ninguém para ocupar seu lugar na Secretaria
da Indústria como foi posto em Memorial do Fim. O último cargo de sua vida foi o de
Diretor Geral de Contabilidade no Ministério da Viação, do qual pediu uma licença
médica.
• Na biografia de Piza (2006), D. Fany Martins Ribeiro de Araújo é
simplesmente uma vizinha. Em Memorial do Fim, esta é uma das mulheres que se
destacam pela dedicação ao moribundo Machado de Assis.
• Segundo Piza (2006), o médico que assistiu Machado de Assis em
seus últimos meses de existência teria sido Artur Andrade, mas Maranhão (1991)
coloca em seu livro que era Miguel Couto e este dado tem base em Pereira (1936),
autora da biografia “Machado de Assis: estudo crítico e biográfico”.

94

Segundo Alves (2006), a paródia é um texto que colhe elementos de um plano anterior e sofre
interferências de ordem discordante e/ ou deslocada, modificando uma ou mais cenas que o texto
parodiado sugeriu ou mesmo deixou de expor. Não necessariamente precisa conter o conceito de
ridículo.
95
Segundo Alves (2006), o pastiche é o exercício de escrever “a maneira de” para buscar uma forma
de criar a partir de outros autores que o precederam.
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• Em Piza (2006) e Costa (1974) Machado faleceu às 3h20min do dia 29
de setembro de 1908. Porém em Memorial do Fim, a morte ocorreu às 3h45min do
referido dia, informação que é confirmada pelos biógrafos Magalhães (1981) e
Pereira (1936).
• Em Memorial do Fim, tem-se uma personagem denominada Hilda, que
seria uma jovem leitora das obras de Machado de Assis, com quem este passava
longas horas a conversar ou jogar xadrez, mas em momento algum esta é citada na
biografia de Piza (2006). Porém Pereira (1936), afirma que recebeu um relato de
Sara da Costa, afirmado que existiu uma jovem, chamada Rosalina, com quem
Machado gostava de conversar e a teria conhecido na Câmara dos Deputados.
• Piza (2006) não cita o personagem de Memorial do Fim denominado
Major Bernardo de Oliveira, mas sabe-se também por Pereira (1936), que este era
colega de Machado no Ministério da Viação e que Machado teria de fato perguntado
a este como deixar a renda de seu montepio a uma jovem que fora muito dedicada a
Carolina e que desde sua morte dedicou-se a ele com imenso zelo. O major
aconselhou-o a casar-se in extremis, mas Machado não respondeu de imediato se
aceitaria o conselho, apenas pediu sigilo. Bernardo de Oliveira ausentou-se por
época da morte do colega e quando voltou soube que o finado havia perguntado
muitas vezes por ele. Porém os demais protagonistas desse episódio desconhecem
a identidade dessa jovem.
• Piza (2006) não faz nenhuma referência ao fato de Machado de Assis
haver-se transferido para o andar térreo da Casa do Cosme Velho como acontece
em Memorial do Fim. Apenas Costa (1974) menciona que isto teria acontecido.
Porém Piza (2006) afirma que o Gabinete do grande escritor ficava no andar
superior, então não haveria possibilidade dele haver se transferido para o “gabinete
rés-do-chão”.
• Em Memorial do Fim, o moribundo Machado de Assis pergunta-se se o
Afrânio irá moldar-lhe a máscara mortuária, mas Piza (2006) não cita o nome de
Afrânio Peixoto ao longo de sua biografia e esclarece que quem moldou a máscara
mortuária foi Rodrigo Bernardelli. Pereira (1936) cita algumas vezes este nome, mas
sempre como um personagem à parte, sem grande importância. E Magalhães (1981)
o caracteriza como um dos médicos que embalsamou o corpo do escritor.
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• A visita de Marcela Valongo no primeiro episódio de Memorial do Fim é
completamente ficcional pois esta se refere ao primeiro amor da vida de Brás Cubas,
personagem do livro divisor de águas na carreira de Machado de Assis, Memórias
Póstumas de Brás Cubas.
• Nenhum biógrafo pesquisado tem conhecimento de Machado de Assis
ter guardado 15 folhas do túmulo do poeta Musset ou de que este tenha recebido
qualquer carta enviada por uma mulher chamada Hilda.
• As empregadas Jovita e Carolina nunca foram mencionadas por
nenhum biógrafo machadiano.
Por meio desses dados, percebe-se que existem diversas divergências
biográficas na vida de Machado de Assis. Daniel Piza (2006) escolheu para compor
sua biografia, os fatos que são realmente seguros, conhecidos e contados por
muitas das testemunhas presenciais dos últimos anos de Machado de Assis. Já em
Memorial do Fim, Haroldo Maranhão utilizou todas as informações seguras e ainda
tentou explicar as conjecturas presentes na vida do grande escritor. O que não seria
suficiente para classificar, ao nível do conteúdo, esta obra como uma biografia
romanceada, visto que um romance pode conter elementos reais. Mas há outro fator,
que impede isso, a inserção da personagem Marcela.
Como se sabe, uma biografia deve retratar a vida do biografado em um
enredo linear, com a liberdade de fazer uso do recurso do flashback, utilizar um
narrador em terceira pessoa, marcar a fala de sua personagem com o discurso
direto e indireto, fazer uso do tempo cronológico, empregar a técnica monofônica em
virtude de o enfoque ser na história contada, voltar-se para o plano narrativo
extrínseco e reproduzir os detalhes simbólicos que caracterizam o seu personagem.
De todos esses elementos, o único que está de acordo com Memorial do
Fim, é a caracterização das personagens por meio de símbolos, pois o enredo é
alinear e

permeado por digressões. O narrador ora apresenta-se em primeira

pessoa, ora em terceira pessoa. Utiliza-se nas falas das personagens, além do
discurso direto e indireto, o monólogo interior e o solilóquio. Faz uso da técnica
polifônica. Trabalha nos planos narrativos extrínsecos e intrínsecos. Utiliza tempo
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cronológico e psicológico. Por fim, constitui um hipertexto96, permeado de
metaficção97.
Percebe-se que seja no plano do conteúdo ou da forma, Memorial do Fim,
em hipótese alguma poderia ser considerado uma biografia romanceada, visto tratarse de uma obra literária, em virtude de todos os aspectos que a compõem. Por esse
viés, pode-se concluir que a biografia, em si mesma, ou romanceada, é distinta do
romance, não sendo propriamente um gênero literário em virtude de seu caráter
transdiciplinar (apresenta aspectos historiográficos, literários e jornalísticos), mas
podendo situar-se no terreno da paraliteratura98.

96

Segundo Landow (1992) e Heim (1993) apud Andrade e Correia (s.d: n.p) em um hipertexto, a
leitura é não linear e o autor oferece múltiplas possibilidades por meio das quais os próprios leitores
constroem sucessões temporais e escolhem personagens, realizando saltos com base em
informações referenciais, ou seja, o leitor assume um papel ativo, sendo ao mesmo tempo co-autor
da narrativa.
97
Segundo Ceia (s.d. : n.p) o discurso metaficcional é aquele construído a partir do discurso histórico.
Propiciando um diálogo individual e criativo com a história, pois desperta nos leitores (peças
fundamentais para a produção de sentido) a necessidade de comparação crítica com a mesma,
mostrando que a situação histórica apresenta muitas possibilidades divergentes do curso efetivo dos
acontecimentos.
98
s.f. Conjunto das produções textuais excluídas pelo julgamento social da literatura propriamente
dita.
Definição
retirada
do
site
KingHost
Dicionário
de
Língua
Portuguesa
<http://www.kinghost.com.br/dicionario/paraliteratura.html> Acesso em 14/11/07.
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ANEXO A – ICONOGRAFIA

Foto 1 - Barão do Rio Branco
José da Silva Paranhos Júnior (1845-1912).

Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Baraodoriobranco.gif>

Foto 2 - José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e
Albuquerque (1867-1934).
Disponível em <http://www.bibvirt.futuro.usp.br/index.php/textos/biografias/autores/medeiros_e
_albuquerque>

Foto 3 - Euclides Rodrigues da Cunha (1866-1909).

Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Euclides_da_Cunha.jpg>

Foto 4 - Manuel de Oliveira Lima (1867-1928).
Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Oliveira_lima.gif>








Foto 5 - José Veríssimo Dias de Matos (1857-1916).

Disponível em <http://www.bibvirt.futuro.usp.br/index.php/textos/biografias/autores/jose_verissimo>
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Foto 6 - Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo (1849-1910).

Disponível em <http://www.bibvirt.futuro.usp.br/index.php/textos/biografias/autores/joaquim_nabuco>

Foto 7 - Mário Cochrane de Alencar (1872-1925).
Disponível em <www.biblio.com.br/.../MariodeAlencar.htm>

Foto 8 - José Pereira da Graça Aranha (1868-1931).
Disponível em <http://www.biblio.com.br/conteudo/biografias/gracaaranha.gif>

Foto 9 - Rodrigo Octavio de Langgaard Meneses (1866-1944).
Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=3880&sid=16>

Foto 10 - Zacarias de Góis e Vasconcelos (1815-1877).
Disponível em <http://www.irlandeses.org/0607araujo1.htm>
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Foto 11 - Visconde de Ouro Preto
Affonso Celso de Assis Figueiredo (1836-1912).

Disponível em <http://www.franklinmartins.com.br/estacao_historia_artigo.php?titulo=carta-dedespedida-de-d-pedro-ii-1163717609.jpg>

Foto 12 - Lúcio Eugênio de Meneses e Vasconcelos Drummond
Furtado e Mendonça (1854-1909).
Disponível em <http://www.releituras.com/biofotos/lmendonca.jpg>

Foto 13 - Salvador de Menezes Drummond Furtado de
Mendonça (1841-1913).
Disponível em <http://www.biblio.com.br/conteudo/biografias/salvadormendonca.gif>

Foto 14 - Carlos Magalhães de Azeredo (1872-1963).
Disponível em <http://www.faficp.br/graduacao/c_letras/sleitura/imagens/carlos_m.gif>

Foto 15 - Primeiro Presidente do Brasil
Marechal Manoel Deodoro da Fonseca (1827-1892).

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/Infger_07/presidentes/imagens/Deodoro.gif>
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Foto 16 - Segundo Presidente do Brasil
Marechal Floriano Vieira Peixoto (1839-1895).

Disponível em <http://paginas.terra.com.br/educacao/projetovip/florian1.jpg>

Foto 17 - Carolina Augusta Xavier de Novais (1835-1904).

Disponível em COSTA, Pedro Pereira da Silva. A vida dos grandes brasileiros, 5: Machado de Assis.
São Paulo, Ed. Três, 1974.

Foto 18 - Júlio Afrânio Peixoto (1876-1911).

Disponível em <http://www.biblio.com.br/conteudo/biografias/afraniopeixoto.gif>

Foto 19 - Astrojildo Pereira Duarte Silva (1890-1965).
Disponível em <http://www.espacoacademico.com.br/075/astrogildo.jpg>

Foto 20 - Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo (1855- 1908).

Disponível em <http://virtualbooks.terra.com.br/osmelhoresautores/biografias/foto/Artur_Azevedo.jpg>
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Foto 21 - Raimundo da Mota de Azevedo Correia (1859-1911).

Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Raimundo_Correia.jpg
/180px-Raimundo_Correia.jpg>

Foto 22 - Presidente da República do Brasil em 1906-1909.
Afonso Augusto Moreira Pena (1847-1909).
Disponível em <http://www.cidadesmineiras.com.br/santabarbara/fotos/afonso pena.jpg>

Foto 23 - Hilário Soares de Gouveia (1843-1823).

Disponível em <http://paginas.terra.com.br/educacao/projetovip/0923.htm>

Foto 24 - Miguel Couto (1865-1934).

Disponível em < http://www.afm.org.br/titularcad06.htm>

Foto 25 - Henrique Maximiano Coelho Neto (1864-1934).

Disponível em <http://www.biblio.com.br/conteudo/biografias/coelhoneto.gif>
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Foto 26 - Silogeu Brasileiro, sede da ABL de
1905 a 1923.
Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/media/silogeu.jpg>

Foto 27 - Petit Trianon, sede da ABL desde
1923.

Disponível em <http://www.independenciaoumorte.com.br/?q=node/3511>

Foto 28 - Integrantes da ABL, criada em 1901. A fotografia de um almoço no Hotel
Rio Branco (1901), que ficava na rua das Laranjeiras, nº 192. De pé: Rodolfo
Amoedo, Artur Azevedo, Inglês de Sousa, Olavo Bilac, José Veríssimo, Sousa
Bandeira, Filinto de Almeida, Guimarães Passos, Valentim Magalhães, Rodolfo
Bernadelli, Rodrigo Octavio, Heitor Peixoto. Sentados: João Ribeiro, Machado de
Assis, Lúcio de Mendonça e Silva Ramos.
Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=4328&sid=2&tpl=printerview>
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Foto 29 - Chalé do Cosme Velho nº 18.

Disponível em <http://museudaimprensa.in.gov.br/m_de_assis.htm>

Foto 30 - Velório de Machado de Assis.

Disponível em <http://museudaimprensa.in.gov.br/m_de_assis.htm>

Foto 31 - Enterro de Machado de Assis.

Disponível em <http://www.euclides.site.br.com/fotografias.htm>

Foto 32 - Certidão de Óbito de Machado de Assis.
Disponível em <http://museudaimprensa.in.gov.br/m_de_assis.htm>
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Foto 33 - Máscara Mortuária de Machado de Assis.

Disponível em COSTA, Pedro Pereira da Silva. A vida dos grandes brasileiros, 5: Machado de
Assis. São Paulo, Ed. Três, 1974.
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1881

Foto 34 - 1ª edição dos livros mais conhecidos de Machado de Assis.

Disponível em COSTA, Pedro Pereira da Silva. A vida dos grandes brasileiros, 5: Machado de Assis. São Paulo, Ed. Três, 1974.

Foto 35 - Monumento a Machado de Assis, localizado no
pátio da Academia Brasileira de Letras.
Disponível em <http://bp1.blogger.com/_67N8JJLTG2I/RyW8CtcQZII/
AAAAAAAABYs/b7PGw9Tje5Q/ s400/DiaDoLivro4.JPG>
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Foto 36

Foto 39

Foto 37

Foto 38

Foto 40

Várias fases de Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908).
Disponíveis em: 36 <http://www.triplov.com/contos/dom_casmurro/capitulo_138.htm>
37 <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=4328&sid=2&tpl=printerview>
38 <http://metalibri.incubadora.fapesp.br/portal/authors/JoaquimMariaMachadoDeAssis>
39 <http://paginas.terra.com.br/arte/mundoantigo/machado/>
40 <http://museudaimprensa.in.gov.br/m_de_assis.htm>
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ANEXO B – NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE HAROLDO MARANHÃO

Haroldo Maranhão

Haroldo Maranhão nasceu na cidade de Belém do Pará, em 07 de agosto
de 1927. Era filho do jornalista João Maranhão e de Carmem Lima Maranhão.
Começou bastante cedo na carreira literária, aos 13 anos, como repórter policial no
jornal A folha do Norte (atualmente extinta), de propriedade de seu pai e seu avô,
Paulo Maranhão. Neste mesmo jornal, chegou a ser redator-chefe e em 1946 criou o
Suplemento Literário da Folha do Norte, que lançou talentos da região como Mário
Faustino1.
O começo precoce de Haroldo Maranhão tem explicação em razões
políticas, pois a família Maranhão viveu por anos no último andar do prédio onde
funcionava o jornal, com medo dos inimigos políticos. Portanto, para Haroldo e seu
irmão Ivan, não restavam muitas alternativas a não ser brincarem de jornalista e
gráfico.
Nos anos quarenta, com a ajuda de Benedito Nunes2 e Mário Faustino,
dirigiu a revista Encontro e fundou a livraria Dom Quixote, ponto de encontro de
intelectuais.
Por ser formado em Direito, foi procurador da Caixa Econômica Federal
do Rio de Janeiro, onde viveu por 20 anos na cidade de Juiz de Fora. Porém nunca
deixou de escrever. Parte de sua obra foi publicada em jornais e revistas do país,
além de participações em publicações portuguesas, tcheco-eslovaquianas e norteamericanas.

1

Mário Faustino dos Santos e Silva (1930-1962), foi um jornalista, tradutor, cronista, crítico literário e
poeta brasileiro.
2
Benedito José Viana da Costa Nunes (1929-), filósofo e escritor paraense.
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A produção literária de Haroldo Maranhão ganhou destaque com as
recriações históricas que resultavam em livros ficcionais fundamentados na
intertextualidade, como Memorial do Fim, recriação ficcional do ambiente que
cercava Machado de Assis às vésperas da morte. Em Tetraneto Del-Rei, realiza uma
volta ao período Colonial e em Cabelos no Coração, narra as aventuras de Felipe
Patroni, personagem da História do Pará.
Haroldo faleceu na cidade de Piabetá, no Rio de Janeiro, em 15 de julho
de 2004 e foi enterrado na mesma cidade.
BIBLIOGRAFIA DE HAROLDO MARANHÃO:
A estranha xícara. Rio de Janeiro: SAGA, 1968.
Chapéu de três bicos. Rio de Janeiro: Estrela, 1975.
Vôo de galinha. Belém: Grafisa, 1978.
A morte de Haroldo Maranhão. São Paulo: GPM, 1981.
As peles frias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, Brasília: INL, 1983.
O tetraneto Del-Rei: o torto, suas idas e vindas. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1982.
Flauta de bambu. Rio de Janeiro: Edição Mobral, 1983.
A porta mágica. Coimbra: Vértice, 1983.
Os anões. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
Dicionarinho maluco. Rio de Janeiro: Rocco, 1984.
O começo da cuca. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1985.
Jogos infantis. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986.
Quem roubou o bisão?. São Paulo: Quinteto Editorial, 1986.
A árvore é uma vaca. Porto Alegre: Mercado aberto, 1986.
Rio de raivas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.
Cabelos no coração. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1990.
Memorial do fim, a morte de Machado de Assis. São Paulo: Marco Zero, 1991.
Miguel, Miguel. Belém: CEJUP, 1992.
Senhoras e senhores. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.
Querido Ivan. Belém: Jornal Pessoal, 1998.
Dicionário de futebol. Rio de Janeiro: Record, 1998.
Pará, capital: Belém; memória & pessoas & coisas & loisas da cidade. Belém,
Supercores, 2000.
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OBRAS INÉDITAS:
Suíte policial - romance
Guerrilheiros do vento - romance juvenil
A respiração das palavras - contos
O Sol é azul - infantil
O menino que comia letras - infantil
O que eu contei a Theodoro - infantil
PRÊMIOS E HONRARIAS:
Prêmio União Brasileira de Escritores - SP
Prêmio Guimarães Rosa
"Hors Concours” do Prêmio Fernando Chinaglia
Prêmio Instituto Nacional do Livro
Prêmio Nacional Mobral de Crônicas e Contos
Prêmio José Lins do Rego
Prêmio Vértice de Literatura em Coimbra (Portugal)
Medalha Francisco Caldeira Castelo Branco (Prefeitura de Belém).
A novela “Miguel, Miguel” e o livro “A Porta Mágica” já estiveram entre as
leituras obrigatórias da Universidade da Amazônia e Universidade Federal do Pará.
Agora é a vez de Memorial do fim figurar como leitura do vestibular 2008 da
Universidade Federal de Goiás.
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ANEXO C – NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE DANIEL PIZA

Daniel Piza

Daniel Piza nasceu em 1970, na cidade de São Paulo. Estudou Direito no
Largo de São Francisco (USP), chegando mesmo a se formar, mas não seguiu
carreira jurídica. Começou sua carreira como jornalista em O Estado de S. Paulo em
1991, onde foi repórter do Caderno2 e editor-assistente do Cultura. A partir de 1992,
trabalhou na Folha de S. Paulo, como redator, repórter e editor-assistente da
Ilustrada, cobrindo especialmente as áreas de livros e artes plásticas. Em 1995, foi
editor e colunista do caderno Fim de Semana da Gazeta Mercantil. Em maio de
2000, retornou ao Estado de S. Paulo, como editor-executivo e colunista cultural;
desde 2004 assina também uma coluna sobre futebol. Colabora com as revistas
Bravo!, Entrelivros e Continente Multicultural. É comentarista do canal Globo News e
da rádio CBN. Organizou seis livros, entre eles volumes de Bernard Shaw e George
Orwell. Publicou coletâneas como Questão de Gosto e Perfis & Entrevistas, um
romance juvenil intitulado As senhoritas de Nova York, dois perfis biográficos (Ayrton
Senna e Paulo Francis), alguns ensaios (Jornalismo Cultural e Mistérios da
Literatura), traduções (como “A máquina do tempo” de H. G. Wells e “Benito Cereno”
de Herman Melville) e a biografia de Machado de Assis, que mereceu o terceiro
lugar no Prêmio Jabuti. Escreveu também o roteiro do documentário São Paulo Retratos do Mundo. Em seus dezesseis anos de carreira, conseguiu bater alguns
recordes: editor de Cultura aos 25 anos, colunista aos 26 e editor-executivo aos 29.
Atualmente é casado com a jornalista Renata Gonçalves e tem três filhos: Letícia,
Maria Clara e Bernardo.
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