
A Prosa Realista – Machado de Assis 
 
“O ponto mais alto e mais equilibrado da prosa realista brasileira acha-se na ficção de 
Machado de Assis.”  (Alfredo Bosi) 
 
Seria possível afirmar, inclusive, que o realismo brasileiro é o próprio Machado de 
Assis, haja vista que o nascimento do movimento é marcado pela publicação de uma 
obra machadiana (Memórias Póstumas de Brás Cubas) e, além disso, ninguém 
descreveu com tanta perfeição e ironia a alma humana como o 
“Bruxo de Cosme Velho”. 
 

“AO VERME  
QUE  

PRIMEIRO ROEU AS FRIAS CARNES  
DO MEU CAD ER  ÁV

DEDICO  
COMO SAUDOSA L MBRANÇA  E

ESTAS  
MEMÓRIAS PÓSTUMAS” 

 
 
Essa é a dedicatória do livro inaugural do romantismo, em que 
Machado deixa transparecer uma de suas mais marcantes 
características: o seu pessimismo. Para Machado de Assis, o 
homem não tem valor algum. Seu olhar é completamente 
crítico e descrente, o que dá à sua obra um toque de sarcasmo 
intrigante. Leia atentamente o último capítulo de Memórias 
póstumas de Brás Cubas: 
 
Trecho para análise 

 
Capítulo CLX/ Das negativas 

 
“Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na 
primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que 
morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o 
primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e 
direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário; e aí vos ficais eternamente 
hipocondríacos.  

Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do 
emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao 
lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu 
rosto. Mais; não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas 
Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve 
míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quite com a vida. E imaginará mal; 
porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é 
a derradeira negativa deste capítulo de negativas: - Não tive filhos, não transmiti a 
nenhuma criatura o legado da nossa miséria.”  
 
    (Machado de Assis – Memórias Póstumas de Brás Cubas) 
 
 



Romance Psicológico 
 
Uma outra característica fundamental do realismo que pode ser percebido 

através da obra machadiana é a análise do ser humano, ou de uma classe social (no caso 
do realismo machadiano, a burguesia) a partir da observação e leitura psicológica de um 
indivíduo. Assim, Machado definia Brás Cubas como medíocre para denunciar a 
mediocridade da burguesia do século XIX. Atentando para os títulos das obras de 
Machado de Assis, percebe-se esse dado: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas 
Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. 
 


