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Introdução 

 

No século XVIII, a sociedade brasileira encanta-se pelas novas tendências de pensamento vindas da Europa. Esse fato é 

percebido e tratado de modo especial pelo escritor Machado de Assis. Sua inteligência identificou pontos cruciais na 

forma como o brasileiro assimila o pensamento europeu e, no seu próprio tempo, representou, em suas narrativas, os 

modos de ser e agir da sociedade brasileira da época. A partir desse fato, torna-se interessante ao acadêmico de Letras 

investigar sua obra e, por meio das normas da pesquisa científica, desenvolver habilidades técnicas de leitura e registro, 

bem como conhecimentos literários. O objetivo deste estudo consistiu, desse modo, em investigar  propriedades, em 

especial a crítica por meio da ironia, em duas narrativas do escritor Machado de Assis [1]: o conto “A cartomante” e o 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas [2,3].  

 

 

Material e métodos 
 

Por meio da análise e pesquisa bibliográfica, desenvolveu-se o estudo sobre a ironia presente no conto “A cartomante” e 

no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e também de estudos de dois especialistas machadianos, John Gledson 

e Roberto Schwarz [4,5]. Primeiramente foi realizada uma releitura das duas obras literárias citadas, com a finalidade de 

ter maior conhecimento do enredo de ambas. Em seguida fizemos uma análise cuidadosa das narrativas com vistas a 

identificar a ironia utilizada por Machado. A partir daí ficou visível como se configurou essa figura de linguagem nas 

duas obras. Também, para enriquecer ainda mais nosso trabalho, analisamos detalhadamente os estudos de Gledson e 

Schwarz. Foram utilizados, também, outros  estudos que tratam do tema abordado. Os conhecimentos e dúvidas eram 

discutidos em reuniões periódicas com a orientadora, que recebia registros por correio eletrônico e os imprimia 

previamente para orientação, reflexões, sugestões e correções via computador e nas reuniões presenciais. 

 

Resultados 

 

Os conhecimentos de investigação e compreensão da leitura observaram que o narrador do conto já inicia a narrativa 

dando o tom de ironia que, na verdade, é percebido apenas ao final. No romance, ao contrário, a ironia se explicita já na 

primeira página. Em “A cartomante”, o narrador começa instalando uma perspectiva de crença no mundo 

extrassensorial, ao citar Hamlet [6], obra cujo personagem homônimo encontra-se com o fantasma do falecido pai, o 

qual lhe revela o modo como foi morto e quem foi seu assassino. Na obra do inglês, o príncipe da Dinamarca diz ao 

amigo Horácio, como argumento de defesa sobre a existência de um mundo misterioso, além da vida terrena, que “há 

mais coisas entre o céu e na terra do que sonha a nossa filosofia” (Ato I, cena V).   Em Hamlet, essa crença se confirma 

porque as revelações do espírito do pai também se confirmam e o leitor de Shakespeare se vê diante da verificação do 

fato que originou a famosa frase do personagem. No conto, ao contrário, a filosofia não se confirma, configurando um 

impacto entre o dito e o ocorrido. As duas escritas mostram variadas configurações da ironia, que foi especialmente 

abordada. A concorrência de várias circunstâncias que, implicitamente zombam dos modos, costumes e crenças revela 

pontos de vista de uma mente crítica e astuta.  Este estudo fez uma leitura analítica de aspectos da construção irônica 

comum às duas construções. Percebeu– se que a ironia subjaz a fatos diversos e se manifesta de modos diferentes e de 

variadas formas. Ora a visão crítica da ironia está velada na forma de representar a alma feminina, seu modo de ser e 

agir, ora abarcando os impulsos sexuais e materiais que, volta e meia, superam os valores espirituais; ora na crítica 

implícita, a aspectos do sistema brasileiro que sustenta o ócio burguês. Os conhecimentos assimilados auxiliaram na 

percepção entre literatura e pensamento social e foram compartilhados com colegas de sala e em dois eventos 

científicos, que serão comprovados no relatório final da pesquisa. 

 

 

Discussão 
 

                                                           
 

 



 
 

Nas Memórias, o narrador inicia jogando com a ideia de ser um defunto narrando sua história enquanto vivo. Ironiza o 

próprio ato da criação divagando sobre sua escrita e explicando a hesitação entre começar a história pelo início ou pelo 

final da sua vida. A ironia em ambos perfaz todo o percurso narrativo. Porém, na narrativa curta, o teor irônico vai se 

construindo no decorrer da história e tem seu ápice ao término da leitura. No romance percorre todo o enredo, por meio 

da fala do bon vivant Brás Cubas. Teorizando a ironia em Machado, John Gledson e Roberto Schwarz expressam, em 

suas críticas, confluências ao abordar as implicações sociais na narrativa do sistema: para ambos, machado ironiza uma 

postura filosófica no Brasil do século XVIII.  Diferem-se, contudo, na interpretação do direcionamento da crítica 

presente no personagem Quincas Borba e seu sistema: para Gledson,  Machado ironiza os indivíduos de modo geral e 

seu comportamento na totalidade social. Schwarz considera que a crítica presente no personagem ironiza a postura do 

intelectual brasileiro e seu deslumbramento diante das novas ideias europeias, enfoca a postura antioligárquica fundada 

na ciência e considera Brás Cubas como uma figura harmoniosa, embora ridícula,  considerando o contexto do seu 

tempo. Gledson nos faz perceber que, para ele, essas obras de Machado de Assis são resultados em que os elementos 

inicialmente não literários (filosóficos, sociais e do autor) são eixos centrais de interpretação.   De fato, a realidade que 

serve de base para a “realidade” de uma obra literária, em determinados casos, não se pode deixar de observar.  Seu 

estilo de trabalhar diretamente com exemplos da obra e suas metáforas, relacionadas a fatos e tendências filosóficas e 

históricas a serviço da crítica, revelam aspectos deste contexto que certamente influenciaram no modo irônico da obra 

machadiana.  O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e o conto “A cartomante” mostram variadas configurações 

da ironia.  Em Brás Cubas, percebe-se uma substância como uma ironia global direcionada a aspectos do sistema 

brasileiro, que sustenta o ócio burguês. Essa é a tônica do escritor no romance. Mas há outras configurações da ironia, 

como aquela em que o autor brinca com o próprio ato de escrever.  O tom que rompe com os papéis de escritor e leitor é 

um exemplo disso. O autor cria um narrador que interrompe sua narrativa em interpelações ao leitor.  Adverte, explica, 

critica, dá ciência de detalhes do que já narrou, do que está narrando e do que narrará. Outra abordagem da ironia 

comum na obra machadiana é a da alma feminina e dos impulsos sexuais que, volta e meia, superam os valores 

espirituais.  Nas memórias do defunto, é irônica a forma de contar a artimanha de Marcela, ao envolver o protagonista e 

conseguir presentes caros como condição indispensável para a manutenção do caso amoroso. Diz o narrador: “Marcela 

amou-me durante quinze meses e onze contos de réis. Nada menos” (MACHADO de ASSIS, 1959, p. 74).  O conto “A 

Cartomante” torna-se irônico por haver a concorrência de várias circunstâncias que parecem zombaria. É como se o 

escritor estivesse, desde o início, brincando com a história do triângulo amoroso que envolve dois amigos e a esposa de 

um deles.  O caso de amor e a amizade traída são revelados por meio de uma crítica implícita à fragilidade humana, o 

que vai construindo o clima de curiosidade e perplexidade durante a leitura. Nesse conto (apud: MOISÉS 1994, pp. 90-

95), mesmo a ironia percorrendo o próprio processo criador, ocorre de uma forma diferente da configuração comum do 

viés irônico. O contraste dos planos da ironia, de certo modo central na narrativa, não ocorre em definitivo de modo 

simultâneo à leitura, mas sua maior construção é percebida posteriormente, com o desfecho do caso do triângulo 

amoroso entre Rita, Camilo e Vilela. Só ao final, o leitor percebe todo o viés irônico construído no conto. 

 

 

Considerações finais 
 

 

Sendo a ironia a substância que constrói para a fala a expressão do seu oposto, por meio dela se expõe o contrário do 

que se pensa, promovendo um efeito não linear, um meio tom conflituoso e contrastivo de zombaria. É essa a forma 

como o narrador em Brás Cubas e em “A cartomante” se expressam. Trazem uma impressão inicialmente como de 

positividade afirmativa, mas imediatamente, ou posteriormente como é o caso do conto, procedem a conexão com o 

sentido que nega o fato e revela a atitude oposta subjacente, ou seja, traz à tona os fatos que realmente são construídos e 

instalados por meio do seu oposto. O recurso da ironia é muito usado em Machado de Assis para a crítica social 

zombeteira. Por isso, o clima que envolve os sentidos do conto é de sátira a certos posicionamentos filosóficos como o 

positivismo e o determinismo, e valores, como crenças exotéricas, nas ciências ocultas e cartomancia, no universo 

transcendental. Também revela a fragilidade humana diante das tentações que sobrepujam os atributos de lealdade, 

sinceridade, bons costumes, etc. Assim, a ironia está a serviço da crítica com que o escritor trata o pensamento e os 

costumes brasileiros.  Entender o viés da linguagem machadiana, em que o escritor toma como instrumento de crítica a 

ironia tornou possível uma leitura mais aguda da sua representação e propiciou a ampliação de pontos de vista na 

abordagem de uma obra literária. O diálogo entre literatura e pensamento social possibilita uma visão mais ampla da 

vida e da arte. 
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