
O Conselheiro Aires e 
a Cronica Mundana 

de Machado de Assis 
Para Ligia, Beatriz 

PAULO LUIZ MOREAUX LAVIGNE ESTEVES 
Professor substituto do Departamento de 

Historia da Universidade Federal de Minas Gerais 

Nas cr6nicas de Machado de Assis, o leitor do futuro pode encontrar uma 
hist6ria da decadancia do imperio, outra, da repOblica natimorta. Ha ainda 
aquela da rua do Ouvidor e dos bondes, da literatura e da aboligao da escravi-
dao. 0 velho Machado era urn eximio contador de historias. 

Talvez por isso seja possivel encontrar em Machado uma histOria da pr6pria 
crOnica, histaria espedagada bem ao seu gosto. Trata-se de um genero marcado, 
ja no nome, por uma vinculagao corn o tempo (chronus crOnica). A cr6nica e, 
desde sempre, a narrativa do tempo, uma especie de repositorio da tradigao. 
Colocar em tela a cr6nica significa desenhar o momento em que urn genera 
ancestral encontra-se numa encruzilhada. Corn efeito, a crenga no progresso, 
que acompanha o processo de modernizagdo, impOe uma vivOncia original do 
tempo, que nao deixara de provocar significativas mutagbes na crOnica. A 
historia da crOnica em Machado de Assis é a histaria da apropriagao e recriagao 
de urn genera 1  

1 Neste ensaio foram utilizadas as seguintes edicOes das obras de Machado de Assis: 
ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Obra Completa. 22  ed. Rio de Janeiro: Jose Aguilar, 1962; doravante 
(0C, seguido da referencia ao volume e pagina) 
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CrOnica e histOria sao narrativas do tempo, cujas fronteiras precariamente 
se encontram. Machado de Assis ja atentara para o fato: "E repare o leitor como 
a lingua portuguesa e engenhosa. Um contador de histbrias e justamente o 
contrario de historiador, nao sendo o historiador, afinal de contas, mais do que 
urn contador de historias" (OC, v.3, pp. 361-362 - 15/03/1877). Durante muito 
tempo a pr6pria crOnica confundiu-se corn a histaria, e em larga medida pode 
ser considerada precursora da moderna historiografia. 2  Entretanto, no limiar da 
modernidade, ambas se separaram: a crOnica coube urn lugar de genero 
literati°, enquanto a hist6ria ganhou lugar entre as ciencias. Este ensaio retorna 
ao momento desse divot -do pela via do estudo da crOnica machadiana. Recu-
perar a cronica, sob esse ponto de vista, significa abrir ao oficio do historiador 
algumas possibilidades aparentemente perdidas no tern po. 

Se o problema e a crOnica, o ponto de partida deve ser, corn certeza, o 
tempo. Tempo do progresso, quando o burro é ultrapassado pelo bonde eletrico 
e as novidades ganham as paginas dos diarios. Ao processo de modernizagao 
do Rio de Janeiro e dedicada a primeira parte do ensaio. Em seguida, é a vez 
de colocar em cena a crOnica, que passa a habitar as paginas destes diarios. 
Nesse caso, deve-se buscar as relagoes que o genera estabelece, na pena de 
Machado de Assis, corn o tempo do progresso e da novidade, recern inaugurado 
no Rio de Janeiro dos fins do seculo passado. Por fim, pretende-se recuperar, 
dentro da produgao romanesca do autor, urn personagem que encarna o oficio 
de cronista: o Conselheiro Jose da Costa Marcondes Aires. 

0 tempo dos bondes 

Na segunda metade e, mais particularmente, no ultimo quarto do seculo 
passado, a fisionomia urbana do Rio de Janeiro sofreu profundas transforma-
Vies. Entre 1872 e 1890, a populagao da cidade havia duplicado. 3  Embora a 
malha urbana se expandisse para o norte e sul, sua area central assumia 
contornos criticos, com a convivencia, da regiao portuaria, escritrios, lojas, 
bancos e cortigos em urn mesmo e unico espago. A multidao que habitava a 
regiao central era marcada, decisivamente, por seu carater heterogeneo. E neste 
contexto que se iniciam os debates acerca da reforma urbana, potencializados 
pelas epidemias de 1873 e 1876. Neles, pode-se observar a gestagao do 

ASSIS, Joaquim Maria Machado de. A Semana.  Rio de Janeiro: W. M. Jackson, 1942; doravante (A 
Semana, seguido da referencia ao volume e pagina) 

2 A esse respeito, veja-se: 
BENJAMIN, Walter. 0 Narrador — Consideracees sobre a obra de Nikolai Leskov. IN: Maqia e tecnica, 
arte e polltica.  7' ed. sao Paulo: Brasiliense, 1994, p.197 - 221 

3 cf. BENCHIMOL, J. L. A Modernizacao do Rio de Janeiro. IN: DEL BRENNA, Giovanna Rosso. 0 Rio de 
Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em questa° II.  Rio de Janeiro: INDEX, 1985. 
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pensamento higienista que, nos primeiros anos da Republica, se tornara hege-
mOnico. Entretanto, no "ocaso do Imperio" e nos primeiros anos da Republica, 
as iniciativas reformadoras se encontravam mais ou menos desarticuladas, 
embora ja aspirassem a condigao de urn piano complexo e articulado de reforma 
da urbe. 4 Tratava-se, naquele momento, de iniciativas marcadas pela introdugao 
de servigos publicos "modernos", cujo impacto na vida citadina nao pode ser 
desprezado. 

De fato, a introdugao de objetos modernos — iluminagao a gas, rede 
domiciliar de agua, esgoto e gas, limpeza publica, etc. — marcara uma inflexao 
no cotidiano do carioca. Tal inflexao pode ser aferida pelo impacto causado pela 
instalagao de urn de seus representantes exemplares: o bond. A passagem dos 
coches, tilburis e calegas aos bondes e aos trens de ferro assinala profundas 
alteragbes na percepgao do tempo e do espago, desencadeadas pela continua 
exposigao dos citadinos ao maquinismo moderno. 5  Os bondes e as companhias 
de carris do Rio de Janeiro nao apenas acompanharam, mas ern larga medida 
dirigiram o processo de alargamento da malha urbana para alem do perimetro 
da Cidade Velha, quando da construgao de bairros residenciais nas regides 
norte e sul da cidade. Inicialmente de tragao animal e ja na decada de 90, 
eletricos, os bondes fizeram a ligagao dessas areas mais distantes corn o centro 
da cidade. A primeira linha de bonde, que ligava a rua Gongalves Dias ao largo 
do Machado, foi inaugurada em 1868, sob os auspicios da Botanical Garden 
Company, sendo posteriormente estendida ate o Jardim Botanic° e dali 
freguesia da Gavea. 6  Como observou Machado de Assis, em agosto de 1893, 
quando entao ja se instalavam os bondes eletricos, 

moca que vem hoje a rua do Ouvidor, sempre que the parece, a hora 
que quer, corn a marnae, corn a prima, corn a amiga, porque tern o bond 
6 porta e a mar), nao soube o que era morar fora da cidade ou longe do 
centro. Tfnhamos diligencias e &Thus; mas eram poucos, corn poucos 
lugares, creio que oito ou dez e poucas viagens." (A Semana, v.1, p.354 
- 06/08/1893) 

4 Somente nos primeiros anos do novo seculo, no governo Rodrigues Alves, sera concretizado urn piano 
de reforma urbana, disparando o que ficou conhecido como era das demolicoes. 
idem. 

5 A respeito das alteracOes mentais acarretadas pela introducao do maquinismo moderno, veja-se: 
FOOT-HARDMAN, Francisco. Trem-Fantasma: a modernidade na selva. Sao Paulo: Brasiliense,1988, 
cap.1. 

6 A ease respeito veja-se: 
BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: urn Haussman tropical. Rio de Janeiro: Sec. Municipal de 
Cultura, 1992, cap. 5 
NEEDELL, J.D. A Tropical Belle Epoque. Elite culture an Society in turn-of-the-century Rio de Janeiro. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 152 e ss. 
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Conforme is sendo cortada pelos trilhos, a malha urbana ampliava-se. Antes 
do bonde e do trem, para aquele que habitasse as cercanias da cidade, a ida 
a rua do Ouvidor era uma viagem, certamente urn acontecimento singular, 
marcado por preparativos e expectativas. 0 bonde trouxe para perto a rua do 
Ouvidor e ao mesmo tempo transformou a cercania, os "aforas da cidade", em 
suburbia Estreitaram-se as distancias e ao tempo foi atribuido novo valor: 

" — Já passou a diligOncia? La vem o onibus! Tais eram os dizeres de 
outro tempo. Hoje nao ha nada disso. Se algum homem, morador em rua 
que atravesse a da linha, grita por um bond, que vai passando ao longe, 
nao e porque os veiculos sejam raros, como outrora, mas porque o homem 
nao quer perder este bond, porque o bond para, e porque os passageiros 
esperam doffs ou tress minutos quietos" (A Semana, v. 1, p.354 - 06/08/ 
1893) 

0 que passou foi o tempo das diligencias. A moga que deixava sua casa 
no subOrbio e, dentro em pouco, ja passeava entre as vidragas da rua do Ouvidor, 
nao tinha tempo a perder. Nao perder tempo, nao perder o bond: o maquinismo 
moderno, que inaugurava no Rio de Janeiro o novo tempo, 7  trazia consigo uma 
sensagao de perda irreparavel. Atmosfera na qual o pr6prio tempo parece 
escorrer por entre os dedos; dai a necessidade de agarrado, de pegar o bonde 
de salto antes que se vá. Nao obstante as tentativas de dete-lo, o bonde seguira 
indiferente o caminho tragado por seus trilhos. Ao citadino impbe-se acompanhar 
a marcha urgente da maquina, imperativo que, se nao obedecido, faz envelhecer 
precocemente, podendo levar a senilidade e mesmo a morte: 

"Todas as coisas tern a sua filosofia. Se os doffs anciaos que o bond eletrico 
atirou para a eternidade esta semana houvessem ja feito o que Ihes fez o 
bond, nab teriam entestado com o progresso que os eliminou. (..)Quando 
um grande poeta deste seculo perdeu a filha, confessou em versos 
doloridos, que a criagao era uma roda que nab podia andar sem esmagar 
alguem. Por que negaremos a mesma fatafidade aos nossos pobres 
veiculos?"(A Semana, v 1, p.154 - 23/10/1892) 

7 Koselleck observa, a respeito da sernantica de neuzeit — novo tempo —, a ambiguidade de urn termo 
que, se de urn lado, separa urn periodo historico de seu anterior; de outro, o caracteriza unicamente em 
funcao desta separagao, ou mais especificamente desta superagdo. Assim, neuzeit poderia ser entendido 
como tempo da producao do novo em oposicao ao passado; puro movimento, progresso. 
KOSELLECK, Reinhart. Futures past. Cambridge: MIT press, 1985, p.230-266. 
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Aos olhos do citadino, nao perder tempo, nao perder o bonde significara 
abandonar-sea torrente do progresso, de maneira a permanecer contempora-
neo de uma temporalidade voraz. Agarrar o tempo é, nesse caso, o mesmo que 
se deixar levar, enquanto agarrar-se ao tempo é obstaculizar o progresso, 
"entestar" com a roda da criagao. 0 tempo do novo, proprio a modernidade, 
atropela todos os obstaculos que Ihe sao impostos. E assim que o burro, 
presenga constante nos transportes da alpaca, ye sua decadencia como resul-
tado do curso inelutavel do progresso: 

"E esse interessante quadrupede olhava para o bond corn urn olhar cheio 
de saudade e humilhagao. Talvez rememorava a queda lenta do burro, 
expelido de toda parte pelo vapor, como o vapor o ha de ser pelo balao, 
e o balao pela eletricidade, a eletricidade por uma forga nova, que levara 
de vez este grande trem do mundo ate a estacao terminal." (OC, v.3, p.364 
- 15/03/1877) 

A caracteristica marcante desta forga que impulsiona o grande trem do 
mundo e sua permanente novidade. Esta forga, o progresso, ira opor e antago-
nizar presente e passado, antagonismo que informa o ritmo da moda, respon-
savel pelo anuncio da ultima novidade: "inauguraram-se os bonds. Agorae que 
Santa Tereza vai ficar na moda" (0C, v.3, p.364 - 15/03/1877). A moda garante 
a estabilidade no solo movente do moderno. E proprio da moda é mudar. No 
entanto, segundo seu modelo, nada é mais estavel que a prOpria mudanga. 8 

 Outrossim, a moda repete infinitamente a prOpria mudanga — se agora é Santa 
Tereza, logo o bonde algara outra localidade a testa da moda. A ruptura moderna, 
na forma de moda, propicia urn tipo de mudanga mercantil que "abastece o 
aparelho produtivo, sem o modificar". Tratar-se-ia, neste caso, de uma renovagao 
do mundo na qual, em lugar de sua transformagdo, tern-se apenas sua repeti-
gao. 9  Este novo tempo, ditado pela moda, desafia a compreensao do cronista 
que indaga: "Mas entao que e o tempo? E a brisa fresca e preguigosa de outros 
anos, ou este tufa() impetuoso que parece apostar com a eletricidade?" (A 
Semana, v.2, p.67 - 25/03/1894). Manter-se contemporaneo, acompanhando a 

8 cf. SIMMER, Georg. Philosophie de la modernite.  Paris: Payot, 1989, p. 195-197. 
9 Nas teses Sobre o Conceito da HistOria, Benjamin ire falar do progresso como repeticao do sempre igual, 

como urn movimento do continuum temporal comandado pelo futuro, no qual o passado se identifica corn 
urn presente transformado em transicao. Tal 6 a mudanca pela moda, que tern "urn faro para o atual, onde 
quer que ele esteja na folhagem do antigamente. Ela a urn salto de tigre em direcao ao passado. Somente 
ele se da numa arena comandada pela classe dominante" 
BENJAMIN, Walter. 0 autor como produtor. IN: Mania e tecnica, arte e politica.  r ed. Sao Paulo: 
Brasiliense, 1994, p.120 - 136. 
	  Sobre o conceito de histOria. IN: Maqia e tecnica, arte e politica.  7' ed. Sao Paulo: 
Brasiliense, 1994, p. 222 - 234. 
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Ultima moda, e viver no interior do tufa°, apostando corn a eletricidade, sobrevi-
vendo a transitoriedade da novidade, de forma a nao se deixar perder na 
efemeridade. 

Este esforgo de manter-se fiel a Ultima moda, a frente de urn tempo que 
aposta corn a eletricidade, revela-se urn esforgo de auto-preservagao, no qual 
o individuo busca permanecer jovem. Viver o tempo como transigao sera, nesse 
caso, o pathos do homem moderno. De fato, a produce° do novo caracteristica 
da modernidade, uma vez assimilada a ideia de progresso, embora aponte para 
uma linha continua do tempo, procede ao encadeamento dos eventos atraves 
de sua justaposigao ou contigOidade. Desta forma, o passado e arruinado por 
urn presente entendido, ele prOprio, como transigeo. No momenta em que a 
especificidade do presente passa a ser definida por sua relagao de negatividade 
corn o passado, este e silenciado, tornando-se incapaz de legar experiencias 
ao futuro. 0 prOprio passado envelhece, e ultrapassado: 

"...Tudo era da idade e da cor das palmas verdes. A velhice é uma ideia 
recente. Data do bergo de um menino que eu vi nascer corn o ministerio 
Sinimbu. Antes deste — ou mais exatamente antes do ministerio Rio 
Branco —tudo era juvenil no mundo, nao juvenil de passagem, mas 
perpetuamente juvenil. As excegoes, que eram raras, vinham confirmar 
a regra." (A Semana, v.2, p.69 - 25/03/1894 grifo meu) 1 ° 

A ideia de uma juventude perpetua, a que alude Machado de Assis, nao 
pode prescindir de uma vivencia do tempo na qual a imbricagao entre presente 
e passado na gestagao do futuro e responsavel pelo verde das palmas e pela 
ambiencia juvenil. Contudo, pegar o bonde de salto exige que se abandone o 
passado ao esquecimento. Arruinar o passado significa perder seu legado para 
o presente: um lugar no mundo. Este lugar onde habita o homem é forjado a 
partir de sua relagao corn a tradigeo e é responsavel pela dimensao especifica-
mente mundana da vida. Dimensao que, ao resistir a voracidade do tempo, 

10 As referencias de Machado de Assis ao ano de 1871 — gabinete Rio Branco— sac. constantes. Tais 
referencias associam a data a instauracao de urn movimento irresistivel de modernizacao, tao irresistivel, 
seguindo a imagem machadiana, quanto a velhice e a morte. Corn Machado de Assis, certamente 
concordava Euclides da Cunha, para quern o gabinete Rio Branco foi responsavel por uma "tregua 
civilizadora ou uma "translacao para o futuro°. De fato, vale lembrar que o periodo em que Rio Branco 
esteve a testa do ministerio foi marcado pela criagao de cursos superiores e politecnicos, ampliacao da 
malha ferroviaria, instalacao da comunicagao telegrafica nas provincias e do primeiro cabo telegrafico 
transatlantico. Isto para nao falar da lei do ventre-livre, cujas implicagoes modernizantes sao claras. 
CUNHA, Euclides da. Da Independencia a Repdblica. Revista do Institute Historic° e Geoqrafico 
Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, t. 69/2, 1908. 
A respeito da relagao de Machado de Assis e a crise de 1871, quando da aprovacao da lei do ventre-livre, 
veja-se: 
GLEDSON, John. Machado de Assis: impostura e realismo. Sao Paulo: Cia das Letras, 1991, p.110 - 114. 
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sempre oferece urn novo e unico lugar onde se possa viver. E esta dimensao 
mundana da vida que possibilita ver o mundo, delineando uma certa realidade 
que nao se rende ao mero existente, dada esta relagao particular corn a tradigao. 
A perda do lugar no mundo, o desenraizamento moderno, significa pois a perda 
da prOpria realidade, como diria Octavio Paz ern outro contexto, "urn ser sem 
passado, que nao tern mais do que futuro, é urn ser de pouca realidade". 11  Eis 
o prego do ingresso no bonde, o custo de uma vida no interior do tufao: 

"Al you escorregando para o passado, coisa que nao interessa no 
presente. 0 passado que o jovem leitor ha de saborear e o presente, 0 
para 1920, quando os relOgios e os almanaques criarem asas. Entao se 
ele escrever esta coluna, aos domingos, sera igualmente insipid° corn as 
suas recordacdes" (A Semana, v.2, p.69 - 25/03/1894). 

Quando os conteiidos de experiencia do passado nao interessam mais ao 
presente, tornando-se insipidos, o individuo que se encontra no interior do tufa° 
esta abandonado a sua propria sorte. Num ambiente que se alimenta do 
movimento irrefreavel e da mudanga continua, langa-se mao de mecanismos de 
defesa que possibilitem a adaptagao e a acomodagao as novas e imprevistas 
condigbes de vida que lhe sao outorgadas. Ha, nesse caso, o desenvolvimento 
de uma disposigao utilitaria e indiferente face ao mundo. E corn este individuo 
indiferente e utilitario que Machado de Assis ira tropegar inumeras vezes. Numa 
delas, quando a revolta da armada transformara a praia da Glbria ern galeria de 
tiro, o cronista escuta atentamente a conversa alheia: 

"Estive ali uns dez minutos, os precisos para ouvir a urn homem e depois 
a outro homem, coisas que achei dignas de prelo. 0 primeiro defendeu a 
tese de que os tiros eram necessarios (..) e tambern as exploscies de 
paiOis de pOlvora. Dizia isto corn tal placidez, que cuidei ouvir urn simples 
amador, mas o segundo homem retificou a minha impressao dizendo-me 
logo que outro se retirou: ` —E um vidraceiro; nab quer a morte de ninguern 
quer os vidros quebrados'. E o segundo homem, ar grave, declarou que 
abominava as lutas civis, concluindo que ninguern tinha a vida segura 
nesta troca de bombas: ele por sua parte, ja fizera testament°, nao 
sabendo se voltaria para casa, visto que a existencia dependia agora de 
uma bala fortuita. Gostei de ouvi-lo. Era o contraste judicioso e melanc6- 
lico do primeiro. Quando ele se despediu, perguntei a urn terceiro: ` -- 
Quern e este senhor? — E urn tabeliao', respondeu-me. Assim vai o 

11 PAZ, Octavio. Literatura de fundacao. IN: Sionos em Rotacao,  Sao Paulo: Perspectiva, 1972. 
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mundo. Nem sempre o cidadao mata o homem"(A Semana, v.1, p.428 -
12/11/1893). 

Este individuo ensimesmado, preocupado em transformar a catastrofe em 
oportunidade de lucro, e indiferente a vida da cidade e de seus cidadaos, 
caracteristico do universo moderno desenhado por Machado de Assis. Trata-se 
da emergancia de uma atitude blasé face ao mundo em que se vive. Tal atitude 
é marcada pelo soerguimento de uma especie de carapaga corn a qual o 
individuo se protege, em sua privatividade, do tufa° moderno. Suas caracteris-
ticas sao uma progressiva racionalizagao instrumental do universo de suas 
relagOes, a partir de entao definidas pela exatidao do calculo e pela impessoa-
lidade do mercado de trocas. 12  

0 perfil deste individuo e, portanto, solidario ao tempo em que vive. De urn 
lado, seu carater blasé o protege contra a transitoriedade, possibilitando a 
convivancia corn o a -lamer°. De outro, acentua e alimenta as tendancias que 
conduzem a progressiva atomizagao e ao desenraizamento. Esse individuo é 
entao capaz de assimilar automaticamente a produgao instantanea da novidade. 
Em contrapartida, a assimilagao se da sem a mediagao da experiencia contida 
no passado e sem a mediagao da palavra. Apos galgar o bonde do progresso, 
o individuo moderno, que o Rio de Janeiro do final do seculo passado ye surgir, 
abandona o passado e, corn ele, a dimensao mundana da vida. 

A cremica mundana de Machado de Assis 

Mas nao apenas os bondes constituiram as feigbes modernas do Rio de 
Janeiro: "os dois maiores acontecimentos dos Oltimos trinta anos nesta cidade 
foram a gazeta e o bond (...) dois poderosos instrumentos de transformagao" (A 
Semana, v.1, p. 353 - 06/08/1893). E certo que desde o inicio do seculo a cidade 
ja convivia com jornais, mas se tratava dos pasquins que "serviam a partidos 
politicos". Alem da prOpria "Gazeta de Noticias", onde desde 1883 publicava 
cr6nicas, Machado de Assis alude tambern a um formato empresarial que a 
imprensa vinha ganhando nas Ciltimas decadas do Impel -b. Mais informativo e 
menos partidario que os pasquins, a "Gazeta" conduziu urn processo no qual 
toda a imprensa "mudou de jeito e de aspecto". No momento em que o "bond 

12 Racionalizacao, impessoalidade, exatidao, reserva e o carater blasé sao, de acordo corn Simmel, os 
tracos essenciais que definem o perfil do habitante da metropole moderna. Tais tracos foram aqui reunidos 
sob a rubrica do carater blase, que em certa medida os sintetiza. De acordo corn o autor, o individuo 
blasé protege-se da velocidade das mudancas, caracteristica da modernidade, atraves de uma dispo-
sicao original da alma: a indiferenca. Este individuo opera em suas relacoes como a moeda opera corn 
os objetos, elidindo suas caracteristicas singulares, procedendo a sua "descoloracao". 
SIMMEL, Georg. op. cit. p.233 e ss. 
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foi posto em agao, a gazeta veio no encalgo". Outrossim, a "Gazeta" tomou o 
bonde do progresso. A imprensa aderia ao tempo voraz da modernidade, com 
a diffcil incumbencia de noticiar suas novidades. 0 texto jornalistico deveria 
acompanhar atentamente o movimento, deixar-se perder no efemero. Como 
percebe Machado de Assis, "a mocidade do texto é que era infinita". 

Ainda jovem escritor, "Machadinho" — como entao era conhecido 
celebrara entusiasmado as possibilidades iluminadoras da imprensa diaria, no 
artigo "0 jornal e o livro". 0 advento do jornal seria urn acontecimento singular 
na escalada civilizatOria; uma "locomotiva intelectual em viagem para mundos 
desconhecidos". Locomotiva que sacudia todos os lugares por onde passavam 
seus trilhos, ao imprimir urn movimento capaz de "emancipar (tanto) a inteligen-
cia" quanto os povos, fazendo cair "o direito da forga, o direito da autoridade 
bastarda consubstanciada nas individualidades dinasticas". Corn efeito, este 
movimento — capaz de sacudir dinastias ancestrais — e, simultaneamente, a 
pedra de toque do jornal e o indice de envelhecimento do livro: 

"A lei eterna, a faculdade radical do espirito humano, é o movimento. 
Ouanto maior for este movimento, mais ele preenche o seu fim, mais ele 
se aproxima desses p6los dourados que ele busca ha seculos. 0 livro 
urn sintoma de movimento? decerto. Mas estara esse movimento no grau 
do movimento da imprensa jornal? repugno afirma-lo." (OC, v3, p.946 -
10/01/1859). 

0 entusiasmo do jovem Machado pela novidade do jornal delta raizes, nao 
apenas na crenga de que este novo veiculo de ideias seria o unico capaz de 
acompanhar a urger-Ida das mudangas modernas, mas tambern na opiniao de 
que a imprensa diaria poderia reformar toda a sociedade atraves do debate 
publico e livre em suas paginas. 0 jornal e mais que a simples informagao; é a 
"alavanca de Arquimedes" do espirito humano, o "espelho comum de todos os 
fatos e de todos os talentos, onde se reflete, nao a ideia de urn homem mas a 
ideia popular (...)".0 jornal aparece como uma especie de suporte material corn 
o qual se pode forjar o espirito publico, urn pedagogo que prepara "a humani-
dade para o sol que vai nascer". E aparece tambern como guardiao da liberdade 
atraves da publicidade, inimiga dos segredos de Estado e das conspiragbes —
ideia cara a uma alpaca que descobrira na imprensa o quarto poder. 0 mesmo 
entusiasmo com relagao as propriedades reformadoras e regeneradoras do 
jornal pode ser atestado na crOnica "A reforma pelo jornal": 
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"Ora pois, a palavra, esse dom divino que fez do homem simples materia 
organizada, urn ente superior na criagao, a palavra foi sempre uma 
reforma. Falada na tribuna e prodigiosa, e criadora, mas e o monOlogo; 
escrita no livro, e ainda criadora, e ainda prodigiosa, mas e ainda mono-
logo; esculpida no jornal, e prodigiosa e criadora, mas nab e o mon6logo, 
e a discussao." (OC, v.3, p.946 - 10/01/1859) 

Antes de tornar-se o espelho comunitario, ou o instrumento de discussao 
publica tao esperado pelo jovem escritor, a imprensa vai se revelando cada vez 
mais solidaria as necessidades do individuo blasé que se entrega a transitorie-
dade moderna. De fato, a informagao trazida a public° nas paginas de jornal 
estava longe de suscitar o debate public°. Ao contrario, acentuava as linhas de 
forga que conduziam ao rompimento corn a tradigao e a privatizagao da vida. 
Neste caso, a imprensa era serva do vidraceiro e do tabeliao — personagens 
blasé de Machado de Assis afastando-se do cidadao. A informagao torna-
va-se o veiculo privilegiado para o individuo moderno tomar conhecimento da 
Ultima novidade, da Ultima moda; conhecimento a respeito da melhor conforma-
ca.° ou adaptagao a atualidade. Agarrada ao efornero, a noticia aspirava a 
duplicagdo exata do evento, corn o qual devia manter uma relagao de absoluta 
transparencia. A linguagem, subsumida a ideia de fidelidade testemunhal e 
documental, engendrava uma especie de utopia denotativa na qual a narrativa 
extraia sua legitimidade da relagao imediata corn o objeto narrado. Como 
percebeu, o ja velho Machado de Assis: 

A notfcia — dizerno-lo sem ofensa — é muito prepria de urn seculo 
utilitario e pratico. l\lao se poderia achar exemplo mais vivo do espfrito da 
nossa cidade, que pc-5e a alma das coisas de lado para so admirar a face 
das coisas." ( A Semana, v.1, p.18 - 30/04/1892) 

Apesar da nota cetica, o apego de Machado de Assis a imprensa ira 
permanecer na forma de officio. A partir destes primeiros artigos publicados no 
"Correio Mercantil", o autor ira passar pela "Marmota Fluminense", "0 Paraiba", 
" 0 Espelho", "Diario do Rio de Janeiro", "Semana Ilustrada", "0 futuro", "Jornal 
das Familias", "Jornal da Tarde", "Ilustragao Brasileira", "0 Globo", 0 Cruzeiro", 
"Revista Brasileira", "A Estagao" e, por fim, pela "Gazeta de Noticias". Nestes 
jornais, Machado de Assis ira alternar-se nas posigbes de redator, contista, 
critico e ate folhetinista. Corn efeito, Machado acompanhou e explorou as 
mutagoes do folhetim. 0 feuilleton, originario da Franca, constituiu-se em espago 
de entretenimento, localizado ern geral nos rodapes do jornal. Ai nasceram o 
Roman-feuilleton — o romance em fatias publicadas semanalmente — e as 
varietes — contos, cronicas, criticas e resenhas consolidando-se o rodape 

142 



como espago destinado aos faits-divers, cujo pUblico alvo era em geral as mogas 
da sociedade. 13  Foi como folhetinista que Machado de Assis publicou alguns 
de seus principals romances —Quincas Borba e Memorias POstumas de Bras 
Cubas, por exemplo enquanto que, no terreno das varietes, fez da cronica 
urn genero pr6prio. 

Desde seu nascimento, a crOnica encontra-se umbilicalmente atada ao 
tempo. De fato, o cronista é aquele que narra a experiencia contida na tradigao. 
Tradigao portanto, e entendida como urn tecido de experiencias ancestrais que, 
ao serem recolhidas e narradas pelo cronista, desenham urn horizonte de 
esperangas futuras. 14  Imbricados, passado, presente e futuro, instituem uma 
temporalidade na qual tudo aparece como "perpetuamente juvenil". 0 officio do 
cronista, neste caso, assemelha-se ao de urn relojoeiro que dispOe numa mesma 
tela as dimensbes do tempo, mantendo a sincronia de todos os relOgios do 
mundo. Contudo, corn o advento do tempo voraz caracteristico da modernidade, 
o desacordo e o descompasso tornam-se a regra dos relOgios do mundo: uns 
adiantam-se, outros perdem a hora. 

A exigencia de superagao e negagao do passado, imposta por urn tempo 
em progresso, arruina a experiencia do tempo e corn ela a tradigao. Na 
modernidade vive-se a experiencia no tempo, experiencia que se extingue no 
instante fugaz em que e vivenciada e que, portanto, nao pode ser comunicada. 

13 cf. MEYER, Marlyse. Volateis e Versateis. De variedades e Folhetins se fez a chronica. IN: A Cr6nica.  Rio 
de Janeiro: Fundagao Casa de Rui Barbosa, 1992, p. 93 - 133. 

14 Devo as expressoes "espago de experiencias"e "horizonte de expectativas" ao ensaio Space of Expe-
rience and horizon of expectation: two historical categories. de Reinhart Koselleck. 0 autor, ao tematizar 
a passagem a urn conceito moderno de hist6ria, percebe a superagao de uma concepgao espacial do 
tempo no qual poderiam ser reunidas sincronicamente experiencias de diversas geragOes. Este campo 
de experiencias seria responsavel pelo desenho de urn certo horizonte de expectativas ou esperangas 
futuras que orientariam a agao no presente. A sugestao de Koselleck ajuda a esclarecer a concepgao de 
rememoragao, tal como descrita por Walter Benjamin. De fato, Benjamin, tanto nas teses "Sobre o conceito 
de histOria", quanto no ensaio "0 Narrador — consideragOes sobre a obra de Nicolai Leskov", ou ainda 
em "Sobre alguns temas ern Baudelaire", chama a atengao para a possibilidade de uma relagao corn o 
passado na qual a rememoragao "desencanta o futuro" no sentido de apresentar no presente esperangas 
nao cumpridas no passado. Entretanto, diferentemente de Koselleck, Benjamin chama a atengao para a 
necessidade de uma relagao com o passado que, antes de se basear na empatia, sublinha o estranha-
mento. Corn efeito, o individuo na atividade de rememoragao recolhe uma experiencia do passado que 
aos seus olhos revela-se ao mesmo tempo familiar e distante; em uma palavra: estranha. A relagao de 
estranhamento caracteristica da rememoragao — exemplarmente tematizada corn a merngria involuntaria 
de Proust — sugere uma relagao nao automatizada corn a tradigao; relagao na qual a experiencia do 
tempo trazida pela narragao ganha as marcas do narrador-ouvinte, "como a mao do oleiro na argila do 
vaso". Assim, se de urn lado 6 gestada pela tradigao, a esperanga nao pode prescindir da intervengao 
do sujeito da rememoragao. 
KOSELLECK, Reinhart. op. cit. p.267 - 288. 
BENJAMIN, Walter. 0 Narrador - ConsideragOes sobre a obra de Nikolai Leskov. IN: Magia e tecnica, arte  
e politica.  7' ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1994, p.197 - 221 
	 . Sobre o conceito de histOria. IN: Magia e tecnica, arte e politica.  7" ed. sao Paulo: 
Brasiliense, 1994, p. 222 - 234. 
	  Sobre alguns temas em Baudelaire. IN: Charles Baudelaire: urn lirico no auqe do  
Capitalismo.  22  ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1991, p.103 - 151. 

143 



0 tempo e esvaziado de suas experiencias e homogeneizado quanto ao ritmo 
veloz corn que nele se repete a irrupgao da novidade. Dar ouvidos a tradicao 
estar em desacordo corn a moda, e tornar-se anacrOnico. 15  0 relojoeiro modern 
tern nas maos uma tarefa de Sisifo: colocar em acordo os relOgios do mundo. 

Na inauguragao da coluna —"Bons Dias!", na Gazeta de Noticias, Machado 
de Assis se apresenta como urn relojoeiro extenuado e descrente de sua tarefa: 
"eu sou urn pobre relojoeiro que, cansado de ver que os relogios deste mundo 
nao marcam a mesma hora, descri do oficio" (Bons Dias!, p.36). Doravante, o 
officio de cronista deve enfrentar a transitoriedade e a contingencia pr6prias da 
modernidade. 0 prOprio genera deve, portanto, ser re-inventado: 

"a Unica explicagao dos relOgios era serem iguaizinhos, sem discrepan-
cia; desde que discrepam, Pica-se sem saber nada, porque tao certo pode 
ser o meu relOgio como o do meu barbeiro (..) foi por essas e outras que 
descri do officio; e, na alternativa de it a fava ou ser escritor, preferi o 
segundo alvitre; é mais facil e vexa menos" (Bons Dias! p.36-37 -
05/04/1888). 

A tarefa de atualizacao da crOnica num contexto de relOgios descompas-
sados Machado de Assis parece ter tornado para si. Bern entendido, atualizar-se 
as condigbes modernas nao significa render-se a elas. Assim, num "seculo 
utilitario e pratico", a cr6nica machadiana proporciona o encontro entre o "util e 
o fOtil". De fato, a crOnica de Machado de Assis nasce sob o signo da descon-
versa. A desconversa se inicia no sOlido terreno da noticia, dos Oltimos aconte-
cimentos da semana, da novidade dos faits-divers — uteis e set-jos para 
escapar em seguida para o solo movente e aparentemente desimportante e kith 
da "profecia dos fatos", ou sua filosofia. A crOnica machadiana opera, assim, "o 
parto curioso do seri°, consorciado corn o frivolo"; consarcio que aparece corn 
toda clareza quando o autor tern de fazer a crOnica de uma semana sem 
novidades. Este e o momento por excelencia da arte da desconversa: 

"Ha um meio certo de comegar a crOnica por uma trivialidade. E dizer: 
que calor! que desenfreado calor! Diz-se isto agitando as pontas do lengo, 
bufando como urn touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. 
Resvala-se do calor aos fen6menos atmosfericos, fazem-se algumas 
conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, manda- 

15 A prOpria icleia de anacronismo (an + chronus), literalmente, o que nao esta conforme o tempo, surge a 
partir de uma vivencia de urn tempo vazio de experiencia, no qual os eventos relacionam-se entre si 
unicamente por seu nexo causal. De fato, as experiencias que se realizam no tempo do progresso, de 
urn lado, transformam-se em ruina; e de outro, sao tomadas pela lOgica da repeticao da novidade. 
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se urn suspiro a Petropolis, e la glace est rompue; esta comegada a 
crOnica". (OC, v.3, p.369 - 01/11/1877) 

Na falta de assunto, o narrador assunta a prOpria cronica. Ao indagar sua 
origem, desvela seu carater errante. Tratar-se-ia de urn tipo de conversa vadia, 
no mais das vezes ociosa, onde se transita de urn a outro tema, deste ao 
seguinte, para entao voltar ao primeiro sem o menor constrangimento. A cronica 
se the aparece uma autentica conversa de comadres: 

"Nao posso dizer positivamente em que ano nasceu a cronica; mas ha 
toda a probabilidade de crer que foi coetanea das primeiras duas vizi-
nhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se a porta para 
debicar os sucessos do dia. Provavelmente comegaram a lastimar-se do 
calor. Uma dizia que nao pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa 
mais ensopada do que as ervas que comera. Passar das ervas as 
plantagoes do morador fronteiro, e logo as tropelias amatOrias do dito 
narrador, e ao resto, era a coisa mais facil, natural e possfvel do mundo. 
Eis a origem da cronica" (OC, v.3, p.369 - 01/22/1877) 

Se a cronica nao nasceu de uma desconversa, esse foi pelo menos o 
aspecto que o genero ganhou nas maos de Machado de Assis. Silvio Romero, 
em uma das inUmeras criticas que dirigiu ao autor, ja sublinhara o carater errante 
do estilo machadiano. Segundo o polemista, o prOprio de Machado de Assis era 
urn constante torcer e retorcer, pisar e repisar de ideias e palavras, movimento 
que causava a "impressao de urn eterno tartamudear"; conformando urn estilo 
gago de alguem que tropeca nas palavras. 16  A seguir a sugestao de Romero, a 
tartamudez do estilo machadiano devia-se a uma certa "indole psicolOgica 
indecisa". PsicolOgica ou nao, a indecisao é a situagao em que o cronista se ye 
imerso quando tern que narrar uma daquelas semanas reptetas de novidades: 

"Os acontecimentos parecem-se corn os homens. Sao melindrosos, am-
biciosos, impacientes, o mais pffio quer aparecer antes do mais idOneo, 
atropelam tudo, sem justiga nem modestia... E quando todos sao graves? 
Entao 6 que e ver urn miseravel cronista, sem saber em qual pegue 
primeiro. Se vai ao que The parece mais grave de todos, ouve clamar outro 
que the nao parece menos grave, e hesita, escolhe, torn a escolher, 
larga, pega, comega e recomega, acaba e nab acaba..." (A Semana, v.1, 
p.185 - 04/12/1892) 

16 ROMERO, Silvio. Machado de Assis.  Campinas: UNICAMP, 1992, p. 122. 
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Diante de tantos e tao graves acontecimentos, o cronista tropega, gagueja 
e erra. Romero parece ter razao quanto ao estilo tartamudo do texto machadiano. 
Mas nao residiria exatamente ai a originalidade do estilo? Acaso nao seria a 
tartamudez uma forma de, corn eximia maestria, enfrentar o vazio que se abre 
entre as palavras e as coisas? Corn efeito, o momento do tropego corresponde, 
na cronica, ao instante no qual a novidade e recriada na forma de texto. Neste 
instante, o cronista abandona o referente e busca em uma penada acolher o futil 
como elemento constituinte do real. Urn tropego ou urn solugo sao, enfim, 
responsaveis pela construgao metalinguistical 7  que opera a passagem da 
cronica da realidade a realidade da cronica. 

A tartamudez machadiana transforma a novidade e a atualidade numa 
especie de "barulho de fundo" que alimenta a cronica, mas nao encerra, em si, 
seu sentido. 18  A passagem a realidade da cronica, na qual a atualidade ocupa 
a posigao de "barulho de fundo", pode ser claramente percebida nas crOnicas 
semanais publicadas a epoca da Revolta da Armada. Nelas, a tartamudez 
machadiana aparece no recurs() a anacronia e ao deslocamento metonimico, 
como se vera a seguir. 

Imagine-se o cenario: 0 Rio de Janeiro sitiado pelas esquadras estaciona-
das na Baia de Guanabara, que exigiam a renuncia de Floriano Peixoto; disparos, 
explosdes, boatos, enfim, urn cenario repleto de novidades. Porem, aos olhos 
do cronista, as novidades aparecem como mera repetigao: "tudo isto cansa, tudo 
isto exaure. Este sole o mesmo sol, debaixo do qual, segundo uma palavra 
antiga, nada existe que seja novo." (A Semana, v.1, p.436 - 26/11/1893). Se a 
novidade e mera repetigao, que dizer dos jornais que tern por tarefa repetir a 
novidade? "Que me diriam eles (os jornais) que nao fosse velho? A guerra é 
velha, quase tao velha como a paz. Os prOprios diarios sao decrepitos" (A 
Semana, v.1, p.436 - 26/11/1893). 

A aceleragao do tempo e do movimento moderno — ambos elevados ao 
paroxismo na iminencia de um conflito armado — nao causa mais que enfado 
ao cronista. A decrepitude dos jornais revela-se na repetigao de eventos que 
sao, eles prOprios, repetigOes corriqueiras. Contudo, o enfado e sentimento 
particular do cronista. Toda populagao do Rio de Janeiro parece viver em 
constante afligao e ansiedade: ansia de informagoes. Machado de Assis recor-
da-se entao de um certo personagem de Alencar, que passava a vida a 
perguntar: "que ha de novo"? Este era o aspecto de seus contemporaneos, que 

17 cf. CAMPOS, Haroldo de. Arte pobre, Tempo de pobreza, poesia menos. IN: SCHWARZ, Roberto. Os 
Pobr na Literatura Brasileira.  Sao Paulo: Brasiliense, 1983. 

18 Segundo Calvino, a transformacao da atualidade em "barulho de fundo" 6 uma caracteristica dos 
classicos; caracteristica que, entre outras, a responsavel por seu cara.ter trans-historic°. 
CALVINO, halo. Por Que ler os Classicos.  Sao Paulo: Cia das Letras, p.15. 

146 



em qualquer lugar e a qualquer hora indagavam acerca das novidades. Diante 
da ansiedade da populacao carioca, o cronista passa do enfado a irritacao: 

"Que ha de novo? Ninguern sai de casa que nao ouga a infallvel pergunta, 
primeiro ao vizinho, depois aos companheiros de bond. Quis vingar-me; 
mas onde ha tal agao que nos vingue de uma cidade inteira? Nab 
podendo queima-la, adotei urn processo delicado e amigo" (A Semana, 
v. 1, p. 419 - 05/11/1893). 

Que processo seria este? Ora, espera-se do cronista a narragao dos 
acontecimentos da semana, ou seja, das Oltimas ocorrencias de seu tempo. Mas 
se sobre tais ocorrencias nao ha mais que repeticao, o cronista ira recorrer a 
novidades ultrapassadas, como forma de denunciar a ausancia de sentido do 
presente. Assim, Machado de Assis retira do tempo uma sucessao de catastro-
fes, execucejes, guerras, naufragios, de maneira a fazer da anacronia a materia 
da crOnica. Eis um exemplo: 

"Na quarta-feira, mal sal a rua, dei corn urn conhecido que me disse, 
depois dos bons dias costumados: 
— Que ha de novo? 
— 0 terremoto? 
(..) 
— Mas onde foi? 
— Foi em Lisboa. No dia de hoje, 1 de Novembro, ha urn seculo e meio (..) 
Meio embaragado, o meu interlocutor seguiu caminho, a buscar noticias 
mais frescas. Peguei em mim e fui por ai afora distribuindo o terremoto a 
todas as curiosidades insaciaveis. Tomei satisfeito a casa; tinha o dia 
ganho." (A Semana, v. 1, pp. 419-421 - 05/11/1893) 

0 recurso a anacronia distancia o cronista ironicamente de uma atualidade 
sem sentido, coloca-a na posicao de "barulho de fundo" e denuncia seu carater 
estritamente reiterativo. 0 tom zombeteiro adotado pelo cronista se deve a 
prOpria trivialidade das "curiosidades insaciaveis". A ansiedade de seus con-
temporaneos é reflexo de seu carater blasé. Do mundo, esses curiosos esperam 
tao somente oportunidades de lucro e circunstancias propicias a conservagao 
de si. 0 curioso blasé procura apenas noticias comezinhas; eis o caso daquele 
vidraceiro que queria saber dos vidros quebrados pelo Ultimo bombardeio. A 
esses curiosos que buscam acomodagao, o cronista responde com o descon-
certo. 

Por outro lado, o prOprio cronista nao pode prescindir da novidade. Diferen-
temente do curioso, no entanto, retira-a de sua trivialidade, transforma o repeti- 

147 



tivo em inusitado. E assim que Machado de Assis compara seu °tido ao de urn 
"remendao" que nao sabe rezar, mas mesmo assim vai a igreja oferecer seus 
servigos aos fieis "—zapatos por remendar!". Ou compara-se ainda a Alexandre 
Magno, que retirava da poesia os ensinamentos da guerra: "Eu sou urn Alexandre 
as avessas. Nas artes belicas procuro a ligao do estilo" (A Semana, v. 1, p.390 
- 24/09/1893). 0 que ha em comum entre o remendao, Alexandre Magno e 
Machado de Assis? Todos os tits fazem da posigao de estrangeiro, a condigao 
para o exercicio de seus respectivos oficios. E a distancia e o estranhamento, 
proporcionados por esta posigao, que possibilitam, no caso da crOnica, o 
vislumbre do inusitado: 

"Os tiros continuaram, levantei-me e fui a janela. Oualquer pessoa acharia 
naquele rumor tremendo as ideias de combate que ele trazia em si; eu, 
em todo esse tumulto belico, achei uma ideia literaria. zapatos por 
remendar." (A Semana, v. 1, pp. 392 - 393 - 04/09/1893) 

Em meio ao tumulto belico, o cronista tropega numa granada que acabara 
de explodir ao seu !ado. Nao propriamente na granada. 0 escorregao foi mesmo 
no verbo "explodir" que, disparado por urn canhao da armada, acabara de entrar 
em circulagao no texto. 0 tropegao suscita toda ordem de "sugestbes lOxicas", 
nas quais a questa° e o carater energico dos verbos. Tudo e uma questao de 
gradagao. Tome-se o exemplo do criado do cronista: 

"o Jose Rodrigues nunca absolutamente viu explodir uma bomba, uma 
granada, um simples grab de milho posto ao fogo. Para ale, tudo estala, 
rebenta, estoura. 0 que ele faz e graduar a aplicagao dos verbos, de 
modo que jamais a pipoca estoura. Quem the ensinou isto nao sei. Talvez 
o leite de sua mae" (A Semana, v.1, pp.393 - 394 - 04/09/1893) 

Qual o movimento da cronica? 0 tropego no verbo "explodir" desloca-o 
metonimicamente do referente —o verbo ganha o texto e abandona o "canhao". 
0 texto distancia-se da atualidade; a Revolta da Armada é reduzida a posigao 
de barulho de fundo. Em seguida, o proprio verbo explodir e reduzido a uma 
determinada construgao textual; diga-se de passagem, uma construgao limite 
capaz de fazer estremecer as casas. Esta construgao limite, cuja autora é a 
armada brasileira, revela-se desastrada a partir do tropego, tipica daqueles que 
nao sabem aplicar os verbos. Talvez os almirantes nao tivessem bergo, ou sequer 
o leite de suas maes. "zapatos por remendar!" 

Apresentando-se na forma de anacronia, de deslocamento metonimico, ou 
mesmo de ironia, a tartamudez machadiana é responsavel pelo distanciamento 
que o cronista mantern corn a realidade. Uma realidade que nao oferece abrigo 
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a urn homem relegado a posigao de espectador, incapaz de nela encontrar o 
menor vestigio de sentido: "a realidade e seca, a ciencia e fria", diz o cronista. 
Neste contexto, Machado de Assis parece ter proposto a re-invengao de urn 
genero que em grande medida fora, ate entao, responsavel pela produgao de 
sentido. A crOnica nao mais seriatarefa de relojoeiros, cujo officio era o de acertar 
os relOgios do mundo. Doravante ,o pr6prio sentimento do mundo — a munda-
nidade — devera ser "regenerado" no espago da crOnica. E este sentimento de 
estar no mundo, de extrair-Ihe algum sentido, que entao ira distinguir o cronista 
do restante da multidao moderna. Modestia as favas, o cronista sublinha sua 
presenga singular: 

"Vejam os leitores a diferenga que ha entre urn homem de olho alerta, 
profundo e sagaz proprio para remexer o mais intimo das consciencias 
(eu em suma), e o resto da populagao. Toda a gente contempla a 
procissao de rua, as bandas e bandeiras, o alvorogo, o tumulto, e aplaude 
ou censura, (..) mas ninguem da a razao desta coisa ou daquela coisa; 
ninguem arrancou aos fatos uma significagao, e, depois, uma opiniao. 
Creio que fiz um verso." (Bons Dias!, p.56 - 11/05/1888) 

Se Machado de Assis reinventa a cronica, atualizando-a consoante as 
exigencias da modernidade, a crOnica, por seu turno, recria urn espago de 
experiencias no qual se pode produzir sentido. Ou, como prefere o autor, onde 
ainda e possivel fazer urn verso. A cr6nica faz o prOprio tempo urn inexoravel 
solugar, e no momento deste solugo emerge urn evento que, por mais banal ou 
corriqueiro, ilumina todo o mundo. 0 momento em que o tempo estanca é uma 
eventualidade e, como dira o velho Machado, "o eventual seduz-nos como urn 
pedago de misterio" (A Semana, v.1, p.382 - 10/09/1893). 0 eventual, o futil, o 
frivolo e o misterioso parecem constituir uma mesma dimensao do real abando-
nada por urn seculo excessivamente utilitario e pratico. 

0 alvo da crOnica machadiana, de sua tartamudez parece ser a restituigao 
desta dimensao tao prenhe de experiencias comunicaveis. E como espago de 
experiencias, ainda que fragil e delicado, que a crOnica abre ao leitor a face 
mundana da vida, ao oferecer urn lugar que possibilite a formagao de uma 
opiniao; quando nada a possibilidade de urn olhar futil e incondicionado do real. 
Urn olhar , quern sabe, a partir do qual o leitor possa criar o seu proprio horizonte 
de esperangas. A mundanidade da crOnica machadiana nao reside no fato de 
falar do mundo, da vida dos saloes ou teatros. A cr6nica e mundana por convidar 
o leitor a ocupar seu lugar no mundo, a interromper uma vida marcada pela 
absorgao imediata da novidade e por cornportamentos autornaticos. 

0 cronista retira seu leitor do interior da torrente de acontecimentos —onde 
nao faz mais que observar inerte o proprio progresso —e o convida a participar 
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da singular experiencia de viver a eventualidade, de arrancar-Ihe sentido. A 
eventualidade pode ser encontrada a todo instante, na rua, no bonde, nas 
paginas de jornal ou mesmo no obituario. Basta que se tenha o olhar atento, 
profundo e sagaz. E corn esse olhar que o cronista, ao reconhecer na coluna do 
obituario a silhueta do negro Joao, o sineiro da Gloria, langa luz sobre todo urn 
seculo de progressos: 

"Entre tais e tab tristes casos da semana, como o terremoto de Venezuela, 
a queda do banco Rural e a morte do sineiro da GIOria, o que mais me 
comoveu foi o do sineiro. (..) 
0 sineiro da GI&fa e que nab era mogo. Era um escravo doado em 1853 
aquela igreja com a condigao de a servir por doffs anos. Os doffs anos 
acabaram em 1855, e o escravo ficou livre, mas continuou o officio. Contem 
bem os anos, quarenta e cinco, quase meio seculo, durante os quaffs este 
homem governou uma torre. A torre era dele, dali regia a parOquia e 
contemplava o mundo. 
Em vac) passavam as geragOes, ele nab passava. Chamava-se Joao. 
Noivos casavam, ele repicava as bodas; criangas nasciam ele repicava 
ao batizado; pais e maes morriam, ele dobrava aos funerals. Acompanhou 
a hist6ria da cidade. Veio a febre-amarela, o cOlera-mOrbus, e Joao 
dobrando. Os partidos subiam ou calam, Joao dobrava ou repicava sem 
saber dales. Um dia comepou a guerra do Paraguai, e durou cinco anos; 
Joao repicava e dobrava, dobrava e repicava pelos mortos e pelas 

Quando se decretou o ventre-livre das escravas, Joao e que 
repicou. Quando se fez a aboligao completa, quern repicou foi Joao. Urn 
dia proclamou-se a Republica, Joao repicou por ela e repicaria pelo 
Imperio, se o Imperio tornasse. 
Nab the atribuas inconsistencia de opinides; era o officio. " 

Aires, cronista mundano 

Se Haroldo de Campos tern razao, a maior criagao que Machado de Assis 
legou para a estetica do nosso romance foi o seu capitulo. Segundo o autor, a 
originalidade do capitulo machadiano reside justamente ern sua tartamudez, que 
se constitui numa forma de "dizer o outro e de dizer outra coisa abrindo lacunas 
(...) por onde se insinua o distanciamento irOnico da diferenca". 19  Este capitulo 
gaguejante aludido por Campos, em larga medida carrega as marcas da cronica 
mundana de Machado de Assis. 

19 CAMPOS, Haroldo de. op cit. p.183 
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Urn olhar atento reconhecera os ecos da crOnica, na arte da transigao, ou 
ainda na escrita erratica; formas tao cultivadas por Machado de Assis. Bras 
Cubas, o narrador def unto, exibe de forma exemplar sua destreza em tal arte: 

"CAPITULO IX - TRANSVO 
E vejam agora corn que destreza, corn que arte fago eu a major transigao 
deste livro. Vejam: o meu delirio comegou em presenga de Virgilia; Virgilia 
foi o meu grao pecado da juventude; nao ha juventude sem meninice; 
meninice supoe nascimento; e eis aqui como chegamos nos, sem esforgo, 
ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura 
aparente, nada que divirta a atengao do leitor: nada. De modo que o livro 
fica assim corn todas as vantagens do metodo, sem a rigidez do metodo. 
Na verdade, era tempo. Que isto de metodo, sendo como e coisa indis-
pensavel, todavia é melhor to-lo sem gravata nem suspensor -los, mas urn 
pouco a fresca e a solta, como quem nao se the da da vizinha fronteira, 
nem do inspetor de quarteirao". (OC, v.1, p.523) 

Como se viu, uma das caracteristicas da crOnica machadiana e o afasta-
mento que opera em relagao a referencia histarica, possibilitando ao cronista o 
distanciamento capaz de produzir urn olhar original sobre a realidade. No 
romance esta relagao de afastamento e distanciamento sera duplicada. Diferen-
temente da crOnica, que de alguma maneira possui urn compromisso corn o 
atual, o prOprio espago romanesco ja afasta o narrador da referencia historica. 
Esse afastamento e exacerbado pelo perfil dos narradores: defuntos, exilados, 
alienados, etc. Mas o eco da crOnica no romance pode ser melhor percebido no 
momento em que o narrador tropega no prOprio fio da narrativa. Este e o momento 
da duplice perda de referencia. E o momento revelado na arte da transigao, que 
recusa o curso natural do tempo e afirma urn tempo artificialmente produzido 
pela pena do narrador. E ainda o momento em que o universo ficcional ganha 
contornos abusadamente auto-referenciados, como no caso da errata pensante, 
deliciosamente urdida pelo mesmo Bras Cubas: 

"— Mas, dira tu, como e que podes assim discernir a verdade daquele 
tempo e exprimi-la depois de tantos anos? 
Ah! indiscreta! Ah! ignorantona! Mas e isso mesmo que nos faz senhores 
da terra, e esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade 
das nossas impress6es e a vaidade dos nossos afetos. Deixa A dizer 
Pascal que o homem e urn canigo pensante. Nao; e uma errata pensante, 
isso sim. Cada estagao da vida e uma edigao, que corrige a anterior, e 
que sera corrigida tambern, ate a edigao definitiva, que o editor da de 
graga aos vermes." (OC, v.1, p.547) 
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0 prOprio Machado de Assis foi editor. A tarefa Ihe coube quando da 
descoberta dos diarios do conselheiro Jose da Costa Marcondes Aires. 20  0 
"Memorial de Aires" constitui-se na publicagao dos diarios, apos o trabalho de 
edigao. A publicagao "vai como estava, mas desbastada e estreita, conservando 
so o que liga o mesmo assunto" (OC, v1, p.1094). Talvez o editor nao tenha tido 
sucesso no intento de recortar dos diarios o fio de uma narrativa continua. Afinal, 
urn mesmo assunto produz uma miriade de histOrias. Entre tantas, ha uma que 
aqui interessa diretamente: a da vivencia do tempo. 

Corn efeito, o problema do tempo atravessa o Memorial, onde repetidas 
vezes defrontam-se juventude e velhice. A narrativa se inicia na visita que Aires 
faz ao cemiterio. E na mansao dos mortos que pela primeira vez juventude e 
velhice vao se encontrar, nas personagens de Aires e Fidelia. 

Aires era urn diplomata de carreira, que "na velhice rija de seus sessenta 
anos", quando de sua aposentadoria, decidiu "viver o resto dos seus dias" no 
Rio de Janeiro, em meio a uma paisagem por demais conhecida desde a infancia 
— "coisas petrificadas e pessoas imortais" (OC, v.1, p.985). A principio, o 
Conselheiro, cansado dos homens, elaborara urn programa para a velhice que 
havia condensado numa divisa retirada dos salmos: "Alonguei-me fugindo e 
morei na soedade". Mas logo se cansou do isolamento, "tinha sede de gente 
viva, estranha, qualquer que fosse, alegre ou triste" (OC, v1, p.986). Assim, tratou 
de reformular o adagio que, desde entao, passou a ser: "Alonguei-me fugindo, 
e morei entre a gente". Gente estranha, vale dizer, do tipo que afasta "a solidao, 
sem lhe dar a conversagao" (OC, v.1, p.987). Fidelia, por sua vez, era moga, 
"bonita e gentilissima" e recem viuva. Para Fidelia, a viuvez sempre seria recente; 
o luto era o fado de uma personagem que tinha inscrito no prOprio nome a 
fidelidade a viuvez. Pois bem, o encontro de Aires e Fidelia no templo dos mortos 
opOe urn velho que tenta agarrar-sea vida e uma jovem que a recalca sob o luto. 

Fidelia era, ainda, a amiga mais chegada de urn casal de velhos a quem 
"deus havia negado filhos para que eles se amassem melhor entre si". A falta de 
filhos fora compensada por Tristao, filho postigo que vivia em Lisboa. Como Aires, 
os Aguiar recusavam a morte e a senilidade, agarrando-se a Tristao, e mesmo 
a Fidelia, como se estes pudessem Ihes restituir a juventude. 0 segundo 
encontro que o Memorial proporciona e melancOlico. Tristao, em rapida visita ao 
casal Aguiar, conhece Fidelia, casam-se e seguem para Lisboa, onde o filho 
postigo dos Aguiar tinha confirmada uma deputagao. Nao que Tristao e Fidelia 

20 Como observa Juracy Assmann Saraiva, Machado de Assis, na advert8ncia que abre o Memorial de Aires, 
"ocupa posigao intermediaria entre o estatuto ontolOgico do real e o da ficgdo, pois, ao assina-la, o autor 
assume concomitantemente, a fungao (real) de escritor e a fungao (ficcional) de editor'. 
SARAIVA, Juracy Assmann. 0 circuito das Mem6rias em Machado de Assis.  Sao Paulo: EDUSP, 1993, 
p.148 
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mostrassem ingratidao em relagao aos Aguiar. Apenas, como percebeu Aires, 
"a mocidade tem o direito de viver e amar, e separar-se alegremente do extinto 
e do caduco" (OC, v.1, p.1198). Ao final do Memorial de Aires, as personagens 
parecem devolvidas a seus respectivos lugares: a Fidelia e restitufda a mocidade 
e o direito a vida, enquanto o casal Aguiar, reconciliado corn a velhice, aguarda 
a morte — "se os mortos vao depressa, os velhos ainda vao mais depressa que 
os mortos... Viva a mocidade!" 

Chegard a hora de Tristao e Fidelia fazerem as vezes dos Aguiar, logo 
tambern estarao caducos e extinguir-se-ao. Esta, afinal, é a condicao do homem 
moderno. Como se viu, a este homem restam duas alternativas: saltar no bonde 
e deixar-se arrastar pelo progresso, ou agarrar-se ao tempo e "entestar" corn o 
bonde. Ambas as alternativas, porem, conduzem a caducidade e a extingao; de 
nada vale opor-se ao tempo, o impiedoso bonde do progresso arrasta ou 
atropela indiscriminadamente. Mas, e quanto a Aires? 0 Memorial oferece urn 
terceiro e ultimo encontro, nao entre a juventude e a velhice, mas desta consigo 
mesma. Trata-se da Ultima visita do conselheiro ao casal Aguiar: 

"Ao fundo, a entrada do saguao, dei corn os dois velhos sentados, 
olhando urn para o outro. (..) Hesitei entre it adiante ou desandar o 
caminho; continuei parado alguns segundos ate que recuei pe ante pe. 
Ao transpor a porta para rua, vi-Ihes no rosto e na atitude uma expressab 
a que nab acho nome certo ou claro; digo o que me pareceu. Queriam 
ser risonhos e mal podiam se consoler. Consolava-os a saudade de si 
mesmos." (OC, v.1, p.1198) 

Aires, que nao era mow, tamb6m se separava — melancolicamente — do 
extinto e do caduco. Diferentemente do casal Aguiar, Aires encontrou urn jeito 
proprio de "pongar no bonde"; nem se deixaria levar, nem iria corn ele entestar. 
0 conselheiro sabia do bonde e da transitoriedade que os trilhos do progresso 
impunham — "tudo e fugaz neste mundo". Eis a consciencia de urn tempo 
conduzido por urn bonde impiedoso como o prOprio ciclo vital, que dita como 
despota o perecimento da vida. Tempo que nada, ou quase nada, pode estancar: 

"E a terra continuara a girar em torno do sol corn a mesma fidelidade as 
leis que o regem, e a batalha de Tuiuti, como as da TermOpilas, como a 
de lena, bradara do fundo do abismo aquela palavra da prece de Renan: 
`O abismo! to es o deus Onicor (OC, v.1, p.1120) 

Entretanto, Aires parece ter encontrado uma fOrmula que estanca o tempo. 
0 certo e que, embora sujeito a mortalidade, o conselheiro enfrenta e afasta tanto 
a caducidade quanto a extincao. A fOrmula é a da transformagao do tempo em 
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