O CONTO EM MACHADO DE ASSIS

Pedro Paulo Montenegro
O conto é uma estória breve, de enredo simples e linear, com
forte concentração de ação, tempo e espaço.
O conto não representa o fluir do destino humano nem a formação de um personagem, porque sua concentração estrutural não
comporta este tipo de análise, que seria própria do romance. Por isso
ele mostra um episódio curto, pontual, momentâneo, onde avulta o
poder de sugestão- daí seu lirismo. Eventualmente, contém elementos
fantásticos, como em E. Allan Poe.
Araripe Júnior assegura: "O Conto não é um gênero arbitrário;
nem é, como muita gente pretende, um extrato, um esboço, um romance resumido". E continua: "Este gênero nasce da disposição particular
do espírito de quem o produz e tem uma força imposta pela natureza
da própria concepção".
Depois de distinguir lendas ou estórias, muito primitivas, que se
difundiram através de raças e de povos, delimita o gênero, para traçar-lhe
as características: "O conto é sintético e monocrônico. O conto desenvolve-se no espírito como um fato pretérito, consumado; o romance como
a atualidade dramática e representativa. No primeiro os fatos filiam-se e
percorrem uma direção linear; no segundo apresentam-se no tempo e no
espaço, reagem uns sobre os outros, constituindo trama mais ou menos
complicada. A forma do conto é narrativa, a do romance é figurativa".
Como se vê, a primeira característica atribuída ao Conto é a síntese, enquanto a análise prepondera na novela e no romance; análise de
tipos, situações e ambiente. No conto temos uma situação única dentro
de um ambiente único ou quase único. O romance possui ambiente
múltiplo, onde vão surgir vários tipos, vários enredos, vários desfechos.
E no entrelace de dramas, vamos ter o sincronismo da marcha do romance, enquanto o conto vai manter sua feição linear e monocrônica.
Traz-nos então, o romance uma apresentação da vida; o conto a representação de um episódio ou acidente da vida.
155

Essas considerações do crítico e ensaísta cearense Araripe Junior são oportunas nos estudos sobre Machado de Assis, o grande
criador tanto do romance como do conto no Brasil, e o maior de todos
os escritores nacionais.
Já podemos antecipar: Na "Ficção" (Romance, Novela, Conto)
distingue-se a estrutura do Romance pela simultaneidade, onde vários
núcleos narrativos são atualizados simultaneamente; a estrutura da
Novela pela sucessivamente, quando mais de um núcleo narrativo se
justapõe sucessivamente, já a estrutura do Conto apresenta um único
núcleo, com grande força no desenlace ou desfecho.
Os elementos essenciais da Ficção Narrativa são: personagem,
enredo e idéias.
Os teoristas do conto insistem em que só podem escrever boas
histórias os que realmente têm o que contar. E ter o que contar não
significa apenas capacidade de imaginar, mas também de observar e de
saber transmitir as observações em termos literários.
O grande escritor norte-americano, prêmio Nobel de Literatura, William Faulkner escreveu; "Quando seriamente explorada, a
história curta é a mais difícil e a mais disciplinada forma de escrever prosa". Ele, que como Machado de Assis, trabalhou contos e
romances, proclamava "ser bem mais fácil escrever um romance do
que um conto".
No que diz respeito às questões formais, encontramos, em Machado de Assis, muitas formas de atuar. O tom narrativo varia do subjetivo da primeira pessoa à impessoalidade da terceira ou à intervenção
de um narrador caracterizado.
Com relação ao narrador, verificamos que Machado de Assis
utiliza diversas técnicas: o autor é o herói da narrativa ou a sua testemunha ou o seu comentador, sem esquecer que algumas vezes ele
desaparece totalmente por traz dos personagens.
O Conto, como gênero literário, começou a ser cultivado no
Brasil a partir de 1836. Os contos escritos por Machado de Assis dos
19 aos 31 anos de idade, ou seja entre 1858 a 1870, agradavam enormemente aos leitores de sua época. Se eles agradaram ao público da
época, estavam correspondendo aos valores estéticos do tempo de
suas publicações.
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Entre nós, até a época do Romantismo, é escasso o gênero, sendo pouco os escritores que se dedicaram à especialidade. Poucos e talvez maus.
Os verdadeiros contistas apareceram com o advento da escola
naturalista. O conto naturalista define-se pela descrição minuciosa, e
nisto vemos as suas falhas.
A partir desses contistas, podemos encontrar dois grupos: contistas da cidade e contistas da terra. Os primeiros tratam de figuras e
ambientes urbanos. Versam os segundos tipos e paisagens do interior.
Machado de Assis forma entre os contadores da cidade, atmosfera em que nasceu e formou seu espírito. E note-se bem: procura unicamente analisar os sentimentos sutis dos personagens e decomporlhes alma.Se outros fazem os personagens atuar, Machado de Assis
fá-los pensar. E um contista psicológico, sempre atento às oscilações
da alma. Para ele cada personagem é um mundo à parte para seu exame
ffiillUClOSO.

No conto, Machado não descreve, mostra, fala. Quando os personagens têm que se caracterizar, conversam uns com os outros. Eis
porque vemos muitos diálogos nos seus contos.
"Em Papéis Avulsos (1882), reuniu Machado de Assis alguns
dos mais expressivos contos de sua arte de ficcionista", opina Josué Montello. Ali estão os contos: O Alienista, Teoria do Medalhão,
D.Benedita, Verba Testamentária, O Empréstimo, A Sereníssima República. São contos capazes de fazer a reputação de um escritor. Realmente já se apresenta Machado de Assis senhor de uma técnica, mestre
de um estilo, dono de uma visão pessoal da vida e do mundo. Segundo
a apreciação crítica, em geral.os contos de Papéis Avulsos se apresentam bem mais seguros e convincentes que os Contos Fluminenses, de
1870, e as Histórias da Meia-Noite, de 1873.
Virão depois Histórias Sem Data (1884), Várias Histórias (1896)
Páginas Recolhidas (1899) e Relíquias de Casa Velha (1906).
Em estudo comparativo, Josué Montello, descobre que entre os grandes contos de Machado de Assis, "a narrativa mais cruel não é O Alienista, com a estranha figura de Simão Bacamarte a querer trancafiar
no hospício a humanidade inteira- é a história de A Causa Secreta, na
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coletânea das Várias Histórias". A figura central do conto é Fortunato
da Silveira, homem esquivo, reservado, frio,que vibra ante os lances de
dor alheia, experimentando com isso "um prazer profundo, no dizer de
Machado de Assis, como daria a qualquer outro a audição de uma bela
sonata ou a vista de uma estátua divina, qualquer coisa parecida com a
pura sensação estética".
Ainda Josué Montello, em estudo comparativo: "Confrontai a
Teoria do Medalhão, e Uns Braços, O Alienista e Um Homem Célebre,
A Sereníssima República e o Conto da Escola, e logo vereis que, na
mesma graça estilística e na identidade do desenvolvimento narrativo,
há um Machado reflexivo e um Machado emotivo, com a predominância de um ou de outro, sem que jamais se dissociem por inteiro".
Em seus contos Machado de Assis é um modelo de concisão
literária, virtude essencial nesse gênero.
De grande importância no estudo dos contos e romances de
Machado de Assis é observar como o escritor vai numa ascensão lenta
e gradual, mas constante, até o final de seus dias, buscando e conseguindo o aprimoramento. Quando atinge a maturidade já é um mestre
perfeito, tanto na novidade do estilo quanto na originalidade do pensamento.
É no conto que Machado de Assis se realiza em plenitude. E é
notável que foi em si próprio, no lento e firme amadurecimento de seu
gênio, que encontrou o modelo para Várias Histórias e História Sem
Data. Ele criou a sua fórmula e a fez perfeita com os recursos que tirou
de si mesmo.
Machado de Assis escreveu cerca de 200 contos, que abrangem
praticamente toda a sua vida de escritor, desde 1858, quando contava
dezenove anos, até 1907, um ano antes de sua morte.
Lúcia Miguel-Pereira chega a afirmar que ele é melhor contista
que romancista.
Quase todos os contos foram publicados inicialmente em revistas e jornais. Duas dessas revistas - O Jornal das Famílias e A Estação
eram revistas femininas. O jornal era a Gazeta de Notícias.
Nos contos incluídos em Papéis Avulsos, observa Augusto
Meyer, Machado conseguiu encarnar uma espécie de força mítica, no
mesmo nível de escritores como Dostoievski (cujo "homem subterrâ158

neo", Meyer evoca, com razão), Robert Louis Steveson (O estranho
caso do dr. Jekyll e do sr Hyde é do mesmo período, de 1886), Kafka
e outros.
E continua Augusto Meyer: "Em Machado, a aparência, a pirueta, o malabarismo são disfarces que mal conseguem dissimular uma
profunda gravidade - deveria dizer: uma terrível estabilidade".
Ainda Augusto Meyer: "E se o movimento é vida e a inércia,
morte, poderemos dizer que há nele uma letargia indefinível, a sonolência do homem trancado em si mesmo, espectador de si mesmo, incapaz de reagir contra o espetáculo de sua vontade paralisada, gozando
com lucidez até a própria agonia".
Embora qualquer de seus romances - Memórias Póstumas de
Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro- seja superior a tudo que
em seu tempo se escreveu, foi como contista que Machado de Assis
fez as suas obras primas.
Lúcia Miguel-Pereira reafirma: "Em Papéis Avulsos, Histórias
Sem Data, Páginas Recolhidas, Várias Histórias e Relíquias da Casa
Velha, quase tudo é de primeira ordem, e a maior parte é de páginas
perfeitas".
Para concluir seus estudos, escreve Lúcia Miguel-Pereira: "Tanto na forma como na substância, a Obra de Machado de Assis foi uma
constante e cerrrada busca da verdade. Não da verdade absoluta, que
esse relativista conhecia impossível ou pelo menos inatingível, mas da
verdade humana, precária e material".
Mulato, enfermiço, carente de formação intelectual, logrou Machado penetrar a sociedade escravocrata, preconceituosa, dividida em
elite e povo e atingiu a culminância de maior figura das letras brasileiras. Só um gênio seria capaz de semelhante façanha. Só a genialidade
criadora construiria a obra de arte imorredoura que saiu de sua pena.
Essa obra foi erigida no dia a dia que acrescentaria ao gênio a
longa paciência, a persistência no aprendizado, na aquisição de técnicas
de arte literária e seus inúmeros segredos, que ele conseguiu dominar
todos no contacto dos grandes mestres e modelos do ofício.
Não lhe foi fácil. De analfabeto, passou sucessivamente ao domínio de idiomas estrangeiros, o francês, o inglês, o espanhol, os idiomas clássicos.
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A literatura universal povoou o seu cérebro graças ao trabalho
diuturno e noturno, abrindo mão das regalias da vida social, em benefício de uma existência recatada que "num recanto pôs o mundo inteiro", nas suas próprias palavras no famoso soneto a Carolina.
O desenvolviment o de Machado é um longo processo de maturação, ao longo do qual vai acumulando experiência e fixando vivências, que criarão seu credo espiritual e estético e sua concepção técnica.
Machado de Assis não era homem que se prendesse a escolas
literárias. Retirou de todas as tendências estéticas aquilo que interessava
à formação da sua. Passou pelo Romantismo, o Realismo, o Naturalismo, o Simbolismo, o Impressionismo , de todas guardando o essencial.
Escritor consciente de seu ofício, toda a sua obra de criação
está fundamentada em bases técnicas. Ele triunfa porque é brasileiro,
quando logra encher suas páginas de elementos regionais, tornandose, destarte, mais universal, como todos os gênios, um Cervantes, um
Shakespeare, que quanto mais nacionais mais universais.
A estética machadiana postulou muito bem a seleção entre objetividade e impersonalidade da arte, o que a teoria naturalista não entendia. Daí a resistência dos velhos princípios à arte nova.
A obra de Machado de Assis, além de sua estrema brasilidade, é
fundada sobre três grandes motivos artísticos: o humorismo, a tragicidade, e a simbologia.
Encontra-se em Machado, no dizer de Agrippino Grieco, "o
nosso melhor estilista e muito acima do poeta, o nosso primeiro prosador. Ou falando mais amplamente: pela vocação, pela cultura, pela boa
produtividade, foi ele o maior homem de letras do Brasil".
Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839, e morreu no dia 29
de setembro de 1908, no Cosme Velho, Laranjeiras.
Este ano, nós brasileiros e todo o mundo intelectual celebramos
o centenário de sua morte e o cultuamos como a maior criação literária
de sua gente.
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