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COMO

BEBER DESSE

LEITE

DERRAMADO
Sérgio Vicente Motta*

“Como beber / Dessa bebida amarga / Tragar
a dor / Engolir a labuta /
Mesmo calada a boca / Resta o peito /
Silêncio na cidade / Não se escuta...”
(Chico Buarque e Gilberto Gil, Cálice)

O narrador do novo romance de Chico Buarque de Holanda
(2009), Leite derramado, na verdade um contador da história de sua
vida, na condição de um enfermo hospitalizado, poderia ser um personagem machadiano, como o Coronel do conto “O enfermeiro”
(Machado de Assis, 1986, v.2, p.528-35). Lá, o personagem que dá
título ao conto relata a história por escrito, a pedido de um editor, e
trama, no relato, a sua versão de inocência para o assassinato do
Coronel. Aqui, o narrador, como o pintor “convalescente” da vida
moderna, de Baudelaire (1988), mas que chegou à modernidade sob
o peso dos seus bem e mal vividos 100 anos, montado no lombo de
um Brasil arcaico, reúne os dois papéis – de enfermo e narrador – e
conta a uma enfermeira, revelando, por meio de suas lembranças,
uma história aparentemente desarticulada de sua vida e da linhagem familiar, fazendo referências a figuras históricas com o intuito
de enobrecer os antepassados, ao mesmo tempo que cria um pano
de fundo para a projeção dos figurantes das várias gerações.
O poço da memória aflora e torna-se a matéria narrativa revivida
numa espécie de bricolagem, procedimento sugerido pelo próprio
* Doutor em Letras (Literatura Brasileira) pela Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (Unesp), onde é professor-assistente-doutor.
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personagem, logo no início: “Terei bricolagens para me ocupar anos
a fio...”, (Holanda, 2009, p.6). Os cacos dessa memória montam um
longo painel da nossa história, tendo como elemento articulador a
trajetória da vida do narrador-protagonista e, por meio dela, a
genealogia de sua família, que remonta aos primórdios da colonização e chega, com os seus descendentes, aos dias atuais. Por baixo
dessa história correm outras linhas de prospecção, que permitem ligar o desenho da árvore genealógica ao fundo histórico em que ela
germinou e prosperou. Ainda, da relação entre a figura e o fundo, os
sentidos histórico, social e ideológico que emergem dessa articulação. Essa linha que costura a figura ao seu fundo será o objeto final
desta investigação.
Como ponto de partida, vamos considerar a projeção da família
num fundo histórico como uma via que leva a um dos principais
sentidos do livro, a seiva da violência que tanto irriga a árvore como
se irradia pelo quadro sócio-histórico retratado, fruto das relações
de dominação e poder que atravessam o longo da linha da nossa história e trama tantas histórias da elite brasileira. Por esse ângulo de
visão, a narrativa estrutura-se sobre três pilares: o da história autobiográfica do protagonista; da reconstrução da saga familiar e a do
painel que lhe serve de fundo. A versão oral dessas histórias traz um
sabor “misturado” do passado e do presente, de alegrias e tristezas,
conquistas e derrotas, num doce e amargo tom melancólico que ecoa
em Machado de Assis, o patriarca desses narradores (de 100 anos de
solidão?), que têm o dom de auscultar um Brasil menos festivo, mas
mais profundo, triste e verdadeiro.
Um novo “Dom Casmurro”? Também poderia ser, assim como
o delirante e moribundo Brás Cubas, considerando-se a estratégia
do narrador e invertendo-se, novamente, o compromisso da escrita
pelo impulso da oralidade e também, como nos dois romances
machadianos, pela exposição da amargura de uma elite que se formou com a maleabilidade, na postura e comportamentos, de um jeito de ser malandro e brasileiro. Acima dessas fortes indicações paira, como foi sugerido, um eco mais profundo, algo de um certo
“instinto de nacionalidade”, como diria Machado de Assis (1986)
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no seu famoso texto, que repercute na configuração de um sentimento de brasilidade gerado por uma voz de “galhofa” e por um tom de
“melancolia”, lembrando novamente Brás Cubas (ibidem). Galhofa
e melancolia são os ingredientes que saltam da memória para o presente do leitor, a quem se oferece a degustação desse “leite derramado” do período colonial para o nosso tempo.
O que propomos neste texto é seguir as pistas desse narrador,
juntar os cacos de sua memória e reconstruir no pano de fundo desse
painel histórico a linhagem de sua árvore genealógica. Os retratos
dessa árvore refazem o destino de uma saga familiar, por meio da
qual podemos acompanhar a formação, o apogeu e a decadência de
um ramo humorístico da elite brasileira. O romance, como um legítimo apropriador de outras formas narrativas, no caso, se serve das
características de uma saga irônica, pois inverte os traços heroicos
de uma família no destino derrocado de um personagem, que se encontra no leito de morte, restando-lhe somente o papel de narrador,
mas como refém dos fatos, uma vez que também se autoironiza no
relato autobiográfico.
Esse talvez seja o ponto maior de encontro da obra com Machado de Assis. A estratégia, do ponto de vista artístico, de fazer da narração o centro do romance. E homologamente, ao concentrar todo o
poder na dominação do discurso narrativo, esse narrador reflete social e ideologicamente a concentração do poder desempenhado por
um segmento da elite brasileira. Se Machado de Assis já havia encontrado, para alavancar a literatura brasileira por meio da arte da
ficção, um meio retórico de projetar na estrutura do texto artístico
uma correspondência da estrutura social real, a sua estratégia antecipa também, ainda no tempo da evolução do romance, a crise da
ficção desencadeada com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, como apontaram depois Adorno (2003) e Walter
Benjamin (1986). Fazer da narração o centro de invenção da narrativa foi o melhor achado retórico de Machado para consolidação de
nossa ficção. Ao mesmo tempo, a estratégia narrativa já indicava o
melhor caminho para se driblar a crise que o romance teria que vencer para sair do plano da notícia dos fatos (papel assumido pelo jor-
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nal e os demais meios de comunicação) para encenar a representação
dos fatos, o papel da ficção ao romper, por meio do simulacro, os
limites espácio-temporais factuais. Fazer da potencialidade do relato autobiográfico uma forma de dar voz à elite para ela confessar e,
ironicamente, autocondenar-se, além de indicar um caminho de viabilidade para a ficção moderna, foram os legados deixados por Machado que Chico Buarque reaproveitou, bebendo-os a seu modo, no
seu Leite derramado.
Se a narração, como procedimento retórico, comporta essa importância literária e histórica, ela se coloca como ponto de partida da
análise. De fato, essa é a parte mais inventiva do romance e, para se
tentar reconstruir os retratos da árvore genealógica, é preciso entrar
no jogo da narração. Na superfície desse jogo trama-se uma saga irônica. No seu plano mais profundo pulsa o sangue dessa genealogia,
que irrigou o domínio de uma elite ramificada em grande parte do
painel histórico retratado. Nesse quadro percebem-se os índices, às
vezes visíveis e outras vezes implícitos, da violência semeada desde
a raiz da árvore, fortificando seus ramos até gerar os frutos que colhemos nos dias de hoje, na disposição de nossa realidade social. Esse
é um outro ponto de contato com Machado de Assis. Parece que há
aqui, nesse plano mais profundo, algo de monstruoso que, insidioso, se irradia em várias formas de violência, com a força dessa dominação. As palavras de Antonio Candido (1977, p.28) para Machado
de Assis, além de serem precisas sobre a sua “boa linguagem”, pela
“ironia fina” e “estilo refinado”, servem aqui como um lembrete e
alerta:
Pessoalmente, o que mais me atrai nos seus livros é um outro tema,
diferente destes: a transformação do homem em objeto do homem, que
é uma das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, econômica
e espiritual. Este tema é um dos demônios familiares da sua obra, desde
as formas atenuadas do simples egoísmo até os extremos do sadismo e
da pilhagem monetária.
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A narração em cena
Para acompanharmos a narração entrecortada na vivência e memória de 100 anos, com os fatos do presente e os ecos intermitentes
do passado, é preciso seguir as cenas em que se desenham, do ponto
de vista irônico do narrador, o seu retrato e o dos biografados. Essas
cenas funcionam como flashes que ativam a memória convalescente
do narrador, clareando fatos do passado interligados às sombras do
presente. Numa espécie de vigília permanente, as lembranças mergulham em verdadeiros labirintos de sonhos “em preto-e-branco”,
a coloração implícita que traduz o sentido ideológico que atravessa o
romance, desde a metáfora do título. Por isso, a luta do narrador é
entre a vigília e o sono. Entre os ruídos da vida que resta a um pobre
doente de hospital e as ricas lembranças de uma vida, que a ironia do
destino transformou em pesadelo: “Até eu topar na porta de um pensamento oco, que me tragará para as profundezas, onde costumo
sonhar em preto-e-branco” (Holanda, 2009, p.8).
Contra essa coloração de fundo, uma outra, a que fascina e perturba, a causa do seu viver e da sua ruína é a luminosidade do amarelo, que se traveste nos tons quentes do laranja, como as roupas de
Matilde e das capas do livro, numa percepção aguçada de leitura:
“vestiu-se como achou que era de bom-tom, com um vestido de cetim
cor de laranja e um turbante de feltro mais alaranjado ainda” (ibidem,
p.11). Pois essa cor é metafórica e indicativa do ciúme que tombou a
vida do personagem e corrói a alma do narrador. O ciúme é o
detonador da crise mais profunda e a sua cor é derivada do amarelo:
“Nem parei para pensar de onde vinha a minha raiva repentina, só
senti que era alaranjada a raiva cega que tive da alegria dela. E vou
deixar de falação porque a dor só faz piorar” (ibidem, p.12).
Essas cenas iluminam o fundo preto e branco dos blocos formados por um único parágrafo dos capítulos. Os capítulos formam as
23 sequências do livro e ganham um ritmo acelerado, por meio do
destaque dessas cenas, como o “pequeno livro” de fotografias da
infância do narrador, por meio do qual conheceu o avô, ou seja, “com
uma sequência de fotos quase idênticas, que em folheada ligeira dão

52

SÉRGIO VICENTE MOTTA E SUSANNA BUSATO (ORGS.)

a ilusão de movimento feito cinema” (ibidem, p.15). A técnica apurada de cortes e montagens cria um efeito dinâmico, ligando o sonho
e a realidade, como se passa na mente convalescente do narrador. O
resultado, por um lado, é compensador, pois a narração ganha em
modernidade, mas, por outro, a história perde em profundidade,
aplainando aquela densidade psicológica e cumplicidade que atraem o leitor para o interior dos meandros da trama ficcional. Na leitura, como no pequeno livro de fotografias, o leitor deve manusear
as folhas e juntar os fragmentos de lembranças para montar o filme
da narrativa.
Esse é o jogo: ilusão do movimento do cinema. Como as fotografias do livreto, em flashback, a memória traz as lembranças mais fortes do passado e da infância: “em criança eu gostava de folhear as
fotos de trás para diante, para fazer o velho dar marcha a ré” (ibidem,
p.15). Por mais que queira desvencilhar-se, o narrador permanece
dentro da memória, mesmo querendo trazer o filme para o presente:
“É com essa gente antiquada que sonho, quando você me põe para
dormir. Eu por mim sonhava com você em todas as cores, mas meus
sonhos são que nem cinema mudo, e os atores já morreram há tempos” (ibidem, p.15).
Ilusão de movimento. Talvez a técnica sirva para evocar o curso
da história, mas que no Brasil, ironicamente, gera uma ilusão de
estaticidade, com os mesmos quadros ou retratos que se sucedem.
Na lente irônica em que o livro foi composto e nesse ângulo invertido de leitura, a artificialidade do movimento no mecanismo do cinema reflete o artificialismo de uma dinâmica histórica, regida, na
verdade, por quadros fixos, considerando-se as relações de dominação e poder que emanam das grandes famílias da elite para os demais patamares da sociedade.
No movimento entre a “evocação” à memória e “dentro da perda da memória”, para lembrarmos dois poetas, Bandeira (1986) e
Cabral de Melo Neto (1994), mergulhamos com o narrador pelas
sombras centenárias de suas lembranças e, no movimento das imagens geradas no processo de montagem de sua lanterna mágica, viajamos por uma história de um Brasil arcaico e moderno, com alguns
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de seus tipos e gentes, cujos fantasmas reconhecemos e convivemos
na atualidade.

Retratos da família
Na narração fragmentada do romance, somente no último capítulo vamos encontrar o início do fio a partir do qual a genealogia
percorreu a sua trajetória para despontar a vida de Eulálio
Montenegro d’Assumpção, o narrador-protagonista da história:
“Então começo a recapitular as origens mais longínquas da minha
família, e em mil quatrocentos e lá vai fumaça há registro de um doutor Eulálio Ximenez d’Assumpção, alquimista e médico particular
de dom Manuel I” (Holanda, 2009, p.184).1 O fio histórico do Brasil começa a ser tecido, ligando a origem paterna portuguesa à descendência materna brasileira: “Venho descendo sem pressa até o limiar do século XX, mas antes de entrar na minha vida propriamente,
faço questão de remontar aos meus ancestrais por parte de mãe, com
caçadores de índios num ramo paulista, num outro guerreiros escoceses do clã dos McKenzie” (p.184-5).
O segundo retrato da família, do trisavô, é feito no rancor do estado de miséria em que se encontra o narrador no hospital: “Ninguém vai querer saber se porventura meu trisavô desembarcou no
Brasil com a corte portuguesa. De nada adianta me gabar de ele ter
sido confidente de dona Maria Louca, se aqui ninguém faz ideia de
quem foi essa rainha” (p.50). Esse é um dos instantes mais significativos em que o trisavô é retratado, no percurso fragmentado do
romance, pelo contraste do ponto de vista do fotógrafo, para quem
as lentes também estão voltadas, retratando o movimento descendente da pirâmide social: “Hoje sou da escória igual a vocês, e antes
que me internassem, morava com minha filha de favor numa casa de
um só cômodo nos cafundós” (p.50).
1

Doravante, as referências ao texto em estudo serão indicadas apenas pelo número da página, conforme edição utilizada.
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O mesmo voo fotográfico atinge, no passado, o bisavô, que “foi
feito barão por dom Pedro I e pagava altos tributos à Coroa pelo
comércio de mão-de-obra de Moçambique” (p.79). Mas, num passado mais recente, a focalização é indireta e irônica, por meio da lembrança do último passeio, em que o narrador discute com um chofer
de praça: “Ele não queria me esperar meia horinha em frente ao cemitério São João Batista, e como se dirigisse a mim de forma rude,
perdi a cabeça e alcei a voz, escute aqui, senhor, eu sou bisneto do
barão dos Arcos” (p.50). O resultado da cena é cômico e vale a pena
reconstruí-la para acompanharmos o fotógrafo tentando encontrar
na sua ruína os vestígios de um passado nobre: “Aí ele me mandou
tomar no cu mais o barão, desaforo que nem lhe posso censurar. Fazia muito calor no carro, ele era um mulato suarento, e eu a me dar
ares de fidalgo” (p.50). O cômico da situação é que, na época, o personagem, fora da realidade, tentava ainda agarrar-se aos laços de influência de uma família que perdera a classe e o poder. No presente,
o narrador internado no hospital apresenta alguns lampejos de lucidez, que iluminam a movimentação social que será analisada: “Agi
como um esnobe, que como vocês devem saber, significa indivíduo
sem nobreza. Muitos de vocês, se não todos aqui, têm ascendentes
escravos, por isso afirmo com orgulho que meu avô foi um grande
benfeitor da raça negra” (p.50).
Assim chegamos ao avô, e, com ele, mais perto do Brasil colonial, quando se formou uma estratificação social extrema com a exploração da escravidão. Como se diz que “em terra de cego, quem
tem um olho é rei”, é essa visão malandra que vai projetar em outras
terras um jeito de se tentar recuperar o “leite derramado” pela abolição, pois querer ajudar o escravo com essa batalha perdida é ainda
uma maneira de os perdedores quererem tirar vantagens do poder:
“Creiam que ele visitou a África em mil oitocentos e lá vai fumaça,
sonhando fundar uma nova nação para os ancestrais de vocês” (p.51).
Por isso, para tentar assegurar esse poder perdido em nível nacional,
busca-se uma associação internacional: “E após um acerto de parceria com os colonizadores ingleses, meu avô lançou no Brasil uma
campanha para a fundação da Nova Libéria” (p.51). No contexto

FRAGMENTOS DO CONTEMPORÂNEO

55

dessa ironia, a Libéria reduplicaria a escravidão perdida, por meio
do processo de exportação do nosso modelo social, que vai gerar uma
estrutura triangular, como está indiciado na bandeira: “Vovô era
mesmo um visionário, desenhou do próprio punho a bandeira do
país, listras multicores com um triângulo dourado no centro, e dentro do triângulo um olho” (p.51).
Estamos ainda dentro da simulação do quadro histórico da transição do Império para a República, focalizando a questão da abolição. Por isso, o visionário avô consegue o apoio de todo o poder constituído no Brasil: “Conquistou o apoio da Igreja, da maçonaria, da
imprensa, de banqueiros, de fazendeiros e do próprio imperador, a
todos parecia justo que os filhos da África pudessem retornar às origens, em vez de perambularem no Brasil afora na miséria e na ignorância” (p.51). Mas, parece que o seu poder visionário se choca com
o andamento histórico: “Fique sabendo que meu avô já nasceu muito rico, não iria macular seu nome por se locupletar com dinheiro
público. Mas com o fim do Império, teve de buscar asilo em Londres, onde morreu amargurado” (p.52). Viajamos no fluxo dessas
lembranças até desembarcarmos no presente, com o narrador falando ao seu público hospitalizado, diante da televisão: “Eu queria dizer que meu avô foi comensal de dom Pedro II, trocou correspondências com a rainha Vitória, mas sou obrigado a ver essas dançarinas
bizarras, tingidas de louro” (p.51).
A narração desse passado distante é inventada, fruto da mente
imaginativa, às vezes delirante, no trabalho de bricolagem do narrador, que reconstrói os quadros e cenários por meio das fotografias
de um álbum com a grande manipulação de sua memória. Por isso,
em outro momento do livro, o avô, que só era conhecido de um retrato a óleo, ganha movimento nas fotos do livreto, caminhando em
Londres e, no sonho contínuo do cinema mudo, é visto de barbas e
suíças brancas, de fraque, diante do Parlamento Inglês. Na linguagem do cinema, quando o sonho “corta” para a fazenda na raiz da
serra, temos dados descritivos mais seguros: “Meu avô foi um figurão do Império, grão-maçom e abolicionista radical, queria mandar
todos os pretos brasileiros de volta para a África, mas não deu certo.
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Seus próprios escravos, depois de alforriados, escolheram permanecer nas propriedades dele” (p.15). Proprietário da fazenda da infância do menino, também “possuía cacauais na Bahia, cafezais em São
Paulo, fez fortuna, morreu no exílio e está enterrado no cemitério
familiar da fazenda na raiz da serra, com capela abençoada pelo cardeal arcebispo do Rio de janeiro” (p.16). O seu elo com a causa abolicionista ficou ironicamente retratado nessa lembrança escultórica
da “cordialidade brasileira: “Seu escravo mais chegado, o Balbino,
fiel como um cão, ficou sentado para sempre sobre a tumba dele”
(p.16).
O pai, Eulálio Ribas d’Assumpção, hoje nome de rua, foi o grande ídolo da infância e seu mestre na malandragem. Nas férias de verão, levava-o à Europa de vapor, onde se davam as maiores lições:
“Meu pai ali muito compenetrado, e as cocotes nuinhas em postura
de sapo, empenhadas em pinçar as moedas no tapete, sem se valer
dos dedos. A campeã ele mandava descer comigo ao meu quarto, e
de volta ao Brasil confirmava à minha mãe que eu vinha me aperfeiçoando no idioma” (p.7). Um dos capítulos da iniciação incluía, além
da prostituição, a droga apresentada num cômico tom irônico e
metaforizada em neve, durante um passeio em uma estação de inverno. Falando da qualidade da cocaína, assim se expressa: “Não
travava a boca, não tirava a fome, nem brochava, tanto é verdade
que em seguida ele mandou subir as putas. Às vezes sinto pena da
minha mãe, porque papai não lhe deu sossego nem depois de morto” (p.36). Essa referência é para insinuar as duas versões do assassinato do pai: “morto a mando de um corno”, de acordo com a versão
policial, ou como foi noticiado no jornal “O Paiz”, atribuindo “o
crime à oposição”.
Nas repetições dessas versões, entre mentiras e desmentidos, o
retrato vai sendo construído já com o pano de fundo da República:
“E voltará à baila o assassinato do meu pai, político importante, além
de homem culto e bem-apessoado; [...] foi um republicano de primeira hora, íntimo de presidentes, sua morte brutal foi divulgada
até em jornais da Europa, onde desfrutava imenso prestígio e
intermediava comércio de café” (p.52). Amparado por cargos polí-
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ticos, progrediu muito nos negócios internacionais: “Tinha negócios com armeiros na França, amigos graúdos em Paris, e na virada
do século, ainda muito jovem, fez sociedade com empresários ingleses. Espírito prático, foi parceiro dos ingleses na Manaus Harbour,
e não na aventura africana de seu pai, vítima de ciúmes e maledicências” (p.52). Já no plano nacional, a carreira do senador, temperada
com suas incursões adúlteras, é interrompida com a vingança do
marido traído: “Somente hoje, oitenta anos passados, como um alarme na memória, como se fosse azul-celeste a cor de uma tragédia,
reconheço na mulher o vestido rodado que meu pai comprou na véspera” (p.88).
De capítulo a capítulo, o jovem Eulálio teve um curso completo
de malandragem e formou-se, com todos os méritos, na profissão do
pai. O bom aprendiz da teoria não soube ou pôde colocar a sua aprendizagem em prática. A morte do pai, desencadeando o casamento
precipitado, foi o empurrão ao abismo em que despencou a vida de
Eulálio. Sobrou-lhe a mãe, pois, no discurso duvidoso do narrador,
“os Montenegro possuíam metade do estado de Minas Gerais”
(p.58). Mas a prole era grande e a mãe tinha cerca de vinte irmãos,
obrigando-a, com a morte do marido, a viver de pensão, tendo, ainda, de sustentar Eulálio, que não conseguiu dar continuidade ao pai:
“Como imagino o quanto lhe custara ao amor-próprio escrever seguidas cartas à Companhia, até conseguir para o filho o antigo posto
do marido” (p.85). Da mãe e sua família, como o pai, ficaram os retratos da lembrança, ou as marcas que o poder político, na sua eterna
dança de cadeiras, deixa gravado, como nesse quadro humorístico:
Eulálio Montenegro d’Assumpção, 16 de junho de 1907, viúvo. Pai,
Eulálio Ribas d’Assumpção, como aquela rua atrás da estação do metrô. Se bem que durante dois anos ele foi uma praça arborizada no centro da cidade, depois os liberais tomaram o poder e trocaram seu nome
pelo de um caudilho gaúcho. A senhora já deve ter lido que em 1930 os
gaúchos invadiram a capital, amarraram seus cavalos no obelisco e jogaram nossas tradições no lixo. Tempos mais tarde um prefeito esclarecido reabilitou meu pai, dando seu nome a um túnel. Mas vieram os
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militares e destituíram papai pela segunda vez, rebatizaram o túnel com
o nome de um tenente que perdeu a perna. Enfim, com o advento da
democracia, um vereador ecologista não sei por que cargas-d’água conferiu a meu pai aquela rua sem saída. Meu avô também é uma travessa,
lá para os lados das docas. E pelo meu lado materno, o Rio de Janeiro
parece uma árvore genealógica, se duvidar mande um moleque comprar o mapa da cidade. Estes são meus dados pessoais, caso a senhora
tenha interesse em atualizar o cadastro. (p.77)

A dinastia do chicote
Uma reconstrução humorada da genealogia é feita no capítulo
16, a partir do “chicote”, o objeto-símbolo do poder e da tradição
familiar: “Saibam vocês que papai tem um chicote guardado ali na
biblioteca, atrás da enciclopédia Larousse. Ele um dia me exibiu a
peça, a correia trançada de couro de antílope, a flor-de-lis no cabo”
(p.102). Nesse capítulo, que lembra muito as artimanhas do menino
Brás Cubas, o narrador rememora a sua infância, o sistema de proteção e compensações junto aos empregados e como esses sofriam os
castigos de todas as gerações, num comportamento já condicionado:
“O Balbino nem era mais escravo, mas dizem que todo dia tirava
roupa e se abraçava num tronco de figueira, por necessidade de apanhar no lombo” (p.102).
Na reconstrução da dinastia, o menino, para se proteger das consequências de suas artes e manhas, primeiro evoca o pai: “Mas assim que voltar da Europa, se ouvir falar que deram na cabeça do
filho, vai distribuir chibatadas às cegas por aí. Vai açoitá-los todos,
não importa se homem ou mulher, vai soltar o azorrague em vocês
como meu avô no velho Balbino” (p.102). Por meio do pai, lembrase do avô, o doador da herança (“uma relíquia familiar que ele herdou do pai, meu avô Eulálio”) e o açoitador do Balbino: “E vovô
batia de chapa, sem malícia na mão, batia mais pelo estalo que pelo
suplício. Se quisesse lanhar, imitaria seu pai, que quando pegava
negro fujão, açoitava com grande estilo” (p.102).
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O avô, como vimos, lembra o seu próprio pai, o bisavô do menino: “O golpe mal estalava, era um assobio no ar o que se ouvia, meu
bisavô Eulálio apenas riscava a carne do malandro com a ponta da
correia, mas o vergão ficava para sempre” (p.102). O bisavô, por sua
vez, “pegara a manha com seu pai, que veio de além-mar com a frota
da corte portuguesa, e quando não estava prestando ouvidos à rainha
louca, subia ao convés para dar lições a marujo indolente” (p.103).
Do bisavô, chegamos ao trisavô: “Mas isso talvez meu trisavô Eulálio
tenha inventado para fazer jus ao chicote que seu pai, o célebre general Assumpção, brandiu em campanha ao lado dos castelhanos
contra a França de Robespierre” (p.103). O trisavô leva ao tetravô,
fechando a corrente da ancestralidade até a quinta geração: “Para
encurtar o conto, esse meu tetravô general era filho de dom Eulálio,
próspero comerciante da cidade de Porto, que comprou o chicote
em Florença com o intuito de fustigar jesuítas” (p.103).
Os elos dessa corrente imaginativa, tecida a partir de um irônico
fio histórico, tem início na parte mais alta da fidalguia (dom Eulálio),
cujo objeto de açoite são os jesuítas. Esse elo liga-se ao do general,
que se associa aos castelhanos para combater Robespierre; do general do além-mar, passa-se ao navegante da frota portuguesa, que castigava os marujos. Chegando ao Brasil, chega-se à colônia com o sistema escravista, em que vemos o bisavô castigando “negro fujão”, e
o seu chicote ligando ao avô do menino, que, por sua vez, castigava o
velho Balbino. Do velho Balbino, último elo dessa cadeia, chega-se
ao pai de Eulálio, já empregador capitalista, concluindo a ponta do
chicote com o desprezo de quem já não pode mais ter a posse do
trabalhador, só a do seu trabalho: “De sorte que, pensando melhor,
papai não gastaria seu chicote histórico com um bando de cascasgrossas. Papai vai simplesmente pô-los no olho da rua, e esse será o
pior flagelo para vocês, que emprego igual não hão de encontrar em
lugar nenhum” (p.103).
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As pontas do chicote
Essa “relíquia” histórica, o chicote, como objeto simbólico da
dominação da elite, quando desembarca no Brasil atinge o escravo e,
depois, o trabalhador explorado e seus descendentes. Num primeiro momento, o açoite do chicote tem uma mão única, conduzindo a
direção da força social do cabo à ponta castigada. Mas é a partir dessa primeira ponta que desponta uma outra, complexa, que resulta
do confronto dialético desses dois extremos, gerando a síntese que
Antonio Candido (1993) batizou de “dialética da malandragem”.
Só que nas Memórias de um Sargento de Milícias, romance analisado
por Antonio Candido, o balanceio entre os polos da “ordem” e da
“desordem”, que instaura a dialética, é mais saliente, caricato e constantemente manifestado no movimento “em moto-contínuo” dessa
gangorra em que se agarram os personagens. Aqui, como nos romances referidos de Machado de Assis, a síntese decorrente da oposição entre a elite e a classe “chicoteada”, ou seja, a síntese coagulada
no “leite derramado” aflora nos “cochilos” das lembranças, nos
momentos de delírios e nos implícitos provenientes do jogo da narração em primeira pessoa, de tom confessional, mas irônico e, às vezes, convenientemente reticente.
Por isso, essa síntese é mais elástica que a caracterização referida
do “malandro”, caminho percorrido por boa parte da linhagem do
narrador para conseguir vencer os degraus sociais que conduziram a
família ao patamar das elites. O trajeto desse caminho, à medida que
é vencido, deixa cada vez mais longe os vestígios da origem humilde.
Uma vez conquistado o alvo, não raro, o beneficiário retribui a sua
ascensão de um modo irônico, com a repressão do “chicote” à classe
que permanece ao chão ou que lhe serviu de degraus na escalada.
Além desse movimento, que leva o malandro à elite, há um outro,
ainda mais irônico, porque é o seu contrário, e utiliza a pele do malandro para o enfrentamento dessa elite. Assim, a ponta do “chicote” irônico e impulsionador da “malandragem”, semelhante à língua de uma serpente, bifurca-se com essa outra situação singular
gerada pela síntese do rico que se vê, de alguma maneira, ligado ao
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mais pobre e, por ele, desafiado. Essa inversão da dominação gera
uma ambiguidade ainda maior na malandragem, porque se realiza
no terreno da dúvida, entre a intencionalidade preparada pelo mais
fraco e a desconfiança fantasmagórica instalada na consciência do
mais poderoso socialmente. Essa conquista “malandra”, em que o
aparentemente favorecido, no lugar do “favor”, contra-ataca como
um desafiador, abala as estruturas dessas relações e desenha um interessante esquema social: um triângulo formado, conforme a
impulsão dialética, no alto, pelo vértice do poder das elites e, no baixo, pelo vértice das classes menos favorecidas e vítimas dessa disposição social; no ponto da síntese, o vértice da “malandragem”, conhecido historicamente como um mecanismo de compadrio,
favorecimento e enriquecimento.
Nessa mesma síntese é que queremos localizar, também como
fruto dessa dialética, um movimento de contrafluxo, de natureza irônica porque inverte o “mecanismo do favor” (Schwarz, 1977) numa
espécie de “traição”, deflagrando na aparência da aproximação uma
forma de “vingança”. Essa forma pode ser desenhada de uma maneira sutil, com mais saliência ou ironia. São formas que ajudam a
configurar a estrutura triangular. A mesma estrutura que desenha
tanto um triângulo amoroso quanto esse triângulo social, em que
ficam bem situadas certas figuras femininas, que conseguem, num
contexto elitista, machista e patriarcal, inocular o veneno da traição.
É o caso famoso de Capitu, que espelha alguns traços da silhueta
que Chico Buarque compôs para a sua personagem Matilde.
É para o ponto intermediário dessa construção dialética, nas suas
duas bifurcações, que convergem alguns dos indicadores dos sentidos mais profundos do livro, que emergem implicitamente nas entrelinhas dessas relações, manifestando-se no processo narrativo,
acertadamente, meio acobertados, como se dá na realidade de nossa
sociedade. É o caso, por exemplo, do preconceito racial no Brasil,
que é negado na superfície dos discursos, mas confirmado histórica
e cotidianamente no plano mais concreto das relações sociais. Aqui,
para ficarmos em um exemplo, em uma situação inversa, a ficção
deixa flagrar o preconceito em uma bela construção discursiva que
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encena a disposição dialética referida: “Então me vi tomado de um
sentimento obscuro, entre a vergonha e a raiva de gostar de uma
mulher que vive na cozinha” (p.66).
Tomado como um dos sentidos principais, o sentimento do preconceito pode ser visto como o pigmento do elemento eleito como
culpado e detonador da derrocada da família: o casamento de Eulálio
d’Assumpção, com a mulata Matilde. O outro sentimento é o ciúme, mais corrosivo e diretamente derivado do casamento: “O ciúme
é então a espécie mais introvertida das invejas, e mordendo-se todo,
põe nos outros a culpa de sua feiúra” (p.62).
Na trama do romance, os dois sentimentos apresentam-se articulados como os fios do chicote, que se unem para desferirem os três
tipos de golpes: o que imprime a marca do poder, da elite sobre o
pobre, castigando do alto para o baixo; os outros dois, formados pela
síntese desse encontro, com seus movimentos bifurcados nas duas
direções apontadas: o do malandro que se une à elite e o do malandro que, por algum motivo, se coloca contra ela e dela se vinga. O
preconceito é recorrente nas relações que ligam o alto ao baixo e aparentemente sublimado ou quase anulado quando o patrão se aproveita da escrava. Nesse instante, o contraveneno, o ciúme, cresce na
dor da esposa traída: “Sabendo-se desprezível, apresenta-se com
nomes supostos e, como exemplo cito a minha pobre avó, que conhecia seu ciúme como reumatismo” (p.62). Por ser a dor do outro,
o narrador vinga-se com a sua ironia: “Contam que ela gania de dor
nas juntas, na fazenda na raiz da serra, cada vez que meu avô ia procurar as negras. Mas se declarava indiferente às andanças dele, que
sempre teve esses vícios, desde fedelho se metia entre as escravas
nas propriedades do seu pai, o barão negreiro” (p.62). Claro que a
indiferença faz parte da aparência em que se esticam os elos dessa
corrente: “Minha avó não deixava por menos, jurava que seu marido era o pai dos filhos de Balbino, o leal criado” (p.62).
É precisamente esse o elo irônico que ata a história da avó ao neto.
Disfarçado na espacialidade do chalé de Copacabana, construído pelo
avô para que a esposa, isolada, “mitigasse seu sofrimento com banhos terapêuticos”, vamos encontrar o neto morando no mesmo
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chalé, casado com Matilde, “com o propósito de passar a vida inteira a seu lado” (p.62). Nesse mesmo capítulo nasce a filha do casal,
Maria Eulália, e a flor do ciúme amarela – o verdadeiro elo que liga a
avó ao neto –, precipitando a separação: “E com meu tronco eu a
apertava, eu a espremia a valer, eu quase a esmagava na parede, até
que Matilde disse, eu vou, Eulálio, e seu corpo tremeu inteiro, levando o meu a tremer junto” (p.67). O jogo e a disposição do pronome de primeira pessoa mimetizam o desenho da relação social: o
poder e força do marido são desafiados pelo “eu” de Matilde, que
inicia o desafio da separação.
A história dessa separação e do ciúme despertado pela desconfiança do relacionamento de Matilde com o engenheiro francês JeanJacques Dubosc, logo depois do casamento e do nascimento da filha, é que o narrador vai contar, repetida e demoradamente, como
um ritual incorporado aos seus medicamentos, durante a narração
convalescente. Paralelamente a essa história fragmentada, que é contada para a enfermeira e a filha registrarem, é repetida, quase que
com a disposição de um refrão, a cantilena do pedido de casamento à
enfermeira, como uma tentativa de restituição idealizada da paixão
que teve por Matilde no relacionamento ainda ligado à fazenda na
raiz da serra. Por isso o pedido de casamento descarta o chalé de
Copacabana (“já veio abaixo, e de qualquer forma eu não moraria
com você na casa de outro casamento”) e vem acompanhado com as
ofertas de moradia na fazenda da “feliz infância” ou no casarão de
Botafogo, construído pelo pai. Ocorre que a fazenda foi desapropriada em 1947 para passar a rodovia e o casarão, comprado pela embaixada da Dinamarca, “por causa das trapalhadas do genro”, já virou estacionamento e um centro médico de dezoito andares. No
presente da vida do narrador e dentro do quadro da sua enfermidade, o que sabemos é que esses fatos consomem e alimentam o restante da sua vida. Por isso, de concreto, dispomos apenas dessa moldura da narração: “Estou pensando alto para que você me escute. E
falo devagar, como quem escreve, para que você me transcreva sem
precisar ser taquígrafa, você está aí? (p.7). Ou seja, dispomos apenas do relato dessa história, uma vez que, ao contrário dos romances
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de Machado de Assis citados, esse narrador, embora esteja na velhice e à beira da morte, como o casmurro Bentinho e o defunto Brás
Cubas, não é um escritor. Talvez pelo fato que esse narrador, no fim
de sua vida, tenha que encarnar o papel de um personagem decadente, pobre e infeliz, convalescente no leito de um hospital precário, ameaçado de ser transferido para um público. É o giro irônico
em que o autor gravou o percurso da roda da fortuna da saga familiar: da fidalguia remota e da malandragem de sempre à miséria atual.

Triangulações de uma família: a herança do
“favor”
O capítulo 4 do livro exemplifica bem como funciona o aludido
“mecanismo do favor”. O narrador coloca-se no centro de uma esfera linguística erudita, exigindo que o seu relato seja transcrito na
norma culta: “Antes de exibir a alguém o que lhe dito, você me faça
o favor de submeter o texto a um gramático, para que seus erros de
ortografia não me sejam imputados” (p.18). Há aí um rebaixamento da enfermeira, que “deve” anotar a sua fala, pois esse acordo não
está explícito e emerge na moldura do monólogo, da mesma maneira que o reiterado pedido de casamento. Por essa esfera de ação, a
enfermeira ocupa um degrau social abaixo do narrador, que, de outro
modo, aceitando o casamento, pode subir e aparentemente igualar
esse degrau social. Pois é aí que mora o implícito: como virá a cobrança do “favor” ligado ao enlace matrimonial?
A resposta será dada, indiretamente, de duas maneiras. No final
do livro, quando o narrador ainda menino lembra-se de uma cena
do tetravô louco, solitário e ridicularizado, agonizando num hospital de campanha: “Então abriu passagem uma jovem enfermeira, que
se debruçou sobre meu tetravô, tomou suas mãos, soprou alguma
coisa em seu ouvido e com isso o apaziguou” (p.195). A cena reitera
a situação do narrador durante toda a narrativa, sugerindo uma duplicação. Primeiro, em termos ideológicos, o arranjo que liga o sátiro,
irônico e “célebre general Assumpção” aos agrados de uma enfer-
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meira reduplica o comportamento do narrador no livro todo. Depois, em termos formais, a circularidade que sobrepõe a situação do
narrador à morte do tetravô, na frase que termina o livro e, ao mesmo tempo, deixa-o em aberto: “Depois passou de leve os dedos sobre suas pálpebras, e cobriu com lençol seu outrora belo rosto”
(p.195). A circularidade parece não só dar continuidade à história
do narrador como sugere a perpetuação dos elos desejados pelas gerações da “dinastia do chicote”.
A segunda maneira de manifestação do poder herdado por essa
dinastia ocorre implicitamente no livro todo e é dessa relação que
virá o contragolpe, o “leite derramado”. Por isso, querer buscar os
ingredientes dessa história é o mesmo que tentar recuperar o “leite
derramado”, a metáfora que simboliza toda a relação de Eulálio com
Matilde. Por ser uma relação dupla, de poder e sedução, a dubiedade articula as duas pontas aludidas da malandragem: de Eulálio para
Matilde, ou seja, do mais poderoso socialmente ao dependente do
“favor”, movimento tingido pelo sentimento do preconceito; o seu
contrário, de Matilde para Eulálio, como uma forma de “vingança”,
percurso temperado pelo ciúme e suspeita de traição.
Nesse capítulo, especialmente, exemplificam-se como os elos
mais evidentes dessa dominação manifestam-se genealogicamente.
A partir da preocupação gramatical com o texto transcrito do relato,
o narrador constrói a ponte que vai buscar disfarçadamente a ligação desse pretexto com o aspecto social implicado, sugerindo que o
que está implícito na sua relação com a enfermeira é o que deixa explícito na continuidade do relato. Primeiramente chama a atenção
da enfermeira para grafar corretamente o nome de família:
Assumpção e não Assunção. Depois, ironicamente, como essa ortografia aponta uma ligação social que lembra, na perda das letras e
junção do sobrenome, algo da monstruosidade apontada por Antonio Candido: “Assunção, na forma assim mais popular, foi o sobrenome que aquele escravo Balbino adotou, como a pedir licença para
entrar na família sem sapatos” (p.18).
Trata-se de um relato que vai da exploração do outro como um
objeto à perversidade da transformação sádica que liga esses polos
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numa relação de prazer e dor. A continuidade da frase citada é justamente o elo dessa ligação: “Curioso é que seu filho, também Balbino,
foi cavalariço do meu pai. E o filho deste, Balbino Assunção Neto,
um preto meio roliço, foi meu amigo de infância” (p.18). A relação
entre os dois é muito próxima e, inversamente, de admiração de
Eulálio: “me fascinavam seus malabarismos com uma laranja nos
pés, quando nem se falava em futebol” (p.18). Com o distanciamento
escolar, perdem-se as afinidades e são restabelecidas as posições: “Só
o reencontrava nas férias de julho, e então volta e meia lhe pedia um
favor à-toa, mais para agradar a ele mesmo, que era de índole
prestativa” (p.19).
Acompanhando o jogo da dubiedade, a narração, ao deixar, nesse momento, o sentido de uma expressão em aberto (“às vezes também o chamava para ficar ali à disposição”), ata-o ao tempo verbal
no presente, fazendo o leitor inicialmente confundir o Balbino com
a enfermeira, o que será confirmado posteriormente: “Daí a eterna
impaciência, e adoro ver seus olhos de rapariga rondando a enfermaria: eu, o relógio, a televisão, o celular, eu, a cama do tetraplégico,
o soro, a sonda, o velho do Alzheimer, o celular, a televisão, eu, o
relógio de novo, e não deu nem um minuto” (p.19). Nesse processo
de presentificação do passado do jogo narrativo e na elaboração
discursiva, dá para se ver como o “eu” sobrepõe-se às pessoas, fundindo-as em coisas.
No fluxo de consciência do monólogo, o olhar da enfermeira lembra um sapo, que leva o narrador ao tempo da fazenda, no exercício
de seu poder: “Você me olha assim como eu na fazenda olhava um
sapo, horas e horas estático, fito a fito no sapo velho, para poder
variar os pensamentos. Durante um período, para você ter uma ideia,
encasquetei que precisava enrabar o Balbino” (p.19). O pensamento, agora, tornado fixo, desfia o enredo desse caso: “Eu estava com
dezessete anos, talvez dezoito, o certo é que já conhecia mulher, inclusive as francesas. Não tinha, portanto, necessidade daquilo, mas
do nada decidi que ia enrabar o Balbino” (p.19). É esse poder hereditário que toma o outro, em todos os sentidos, como propriedade:
“Fui tomando gosto por aquilo [...]. Só me faltava ousadia para a
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abordagem decisiva, e cheguei a ensaiar umas conversas de tradição
senhorial, direito de primícias, ponderações tão acima de seu entendimento, que ele já cederia sem delongas” (p.20).
A falta de limites e a liberdade de invasão são reafirmadas pelo
texto no seu processo de composição. Por isso a história de Balbino
agora se liga à de Matilde, que entra na história ao mesmo tempo
como vítima desse pensamento e agente do seu enfrentamento, com
o desafio da separação: “Mas por esse tempo felizmente aconteceu
de eu conhecer Matilde, e eliminei aquela bobagem da cabeça. No
entanto garanto que a convivência com Balbino fez de mim um adulto
sem preconceitos de cor” (p.20). É essa “ironia fina” e “estilo refinado”, como em Machado, que vão desfiando as ligações subterrâneas
desses “demônios familiares”, nos dois sentidos: “Nisso não puxei
ao meu pai, que só apreciava as louras e as ruivas, de preferência sardentas. Nem à minha mãe, que ao me ver arrastando a asa para
Matilde, de saída me perguntou se por acaso a menina não tinha cheiro de corpo” (p.20). Assim, o “leite” começa a derramar: “Só porque
Matilde era de pele quase castanha, era a mais moreninha das
congregadas marianas que cantavam na missa de meu pai” (p.20).
Com a saída de cena do pai, inicia-se o processo de sedução, que
lembra muito Capitu: “Porque assim suspensa e de cabelos presos,
mais intensamente ela era ela em seu balanço guardado, seu tumulto
interior, seus gestos e risos por dentro, para sempre, ai. Então, não
sei como, em plena igreja me deu grande vontade de conhecer sua
quentura” (p.21). Na continuidade da cena, “com essas fantasias
profanas” na hora da “comunhão”, o texto, em síntese carnavalizada,
propõe essa solução: “Com certo medo do inferno, fui afinal me ajoelhar ao pé do altar e cerrei os olhos para receber a hóstia sagrada.
Quando os reabri, Matilde se virava para mim e sorria, sentada ao
órgão que não era mais um órgão, era o piano de cauda da minha
mãe” (p.21). Da luz do fim do túnel das lembranças, o texto termina
a viagem da memória no presente: “Tinha os cabelos molhados sobre as costas nuas, mas acho que agora já entrei no sonho (p.21).
Na rede de relações tramada pelo capítulo, podemos ver pontuado o triângulo social já referido. O vértice do poder hereditário ocu-
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pado por Lalinho, que chegou aí pelo caminho mais provável da
malandragem torcida e urdida na linhagem da família e por meio da
narração esquiva da sua prosa. No degrau abaixo, o Balbino de Assunção Neto, descendente de escravos e portador da marca da obediência: “Balbino pronto me obedecia, e suas passadas largas começaram de fato a me atiçar” (p.19). No vértice formado pela síntese
dessa dialética, a figura da fascinação: “Mas agora, no momento em
que o órgão dava a introdução para o ofertório, bati sem querer os
olhos nela, desviei, voltei a mirá-la e não pude mais largar” (p.21).
Essa relação triangular marca o nascimento do núcleo amoroso,
que tem como reflexo um importante momento da história brasileira, em que se inicia a mistura dos descendentes brancos europeus
com as descendentes negras africanas, aflorando a metáfora que dá
título ao livro. Por sua vez, essa mistura não será completa, pois se a
tinta do preconceito é ainda uma mácula na sociedade, a diferença
social continuou no processo de distanciamento das classes em uma
sociedade muito desigual. Para vencer essas duas barreiras, na perspectiva ainda machadiana, que Alfredo Bosi (1999) tão bem captou,
só pelas vias do patrimônio ou do matrimônio. O matrimônio surge, aqui, como uma terceira via, pois nesse entrave dialético, Matilde
se configura como a causa do rebaixamento do narrador, a nódoa do
“leite derramado” e, ao mesmo tempo, o fruto do seu desejo, o “sabor” da mistura que jamais será esquecido. Resultante da ambiguidade dessa síntese, esse amor é a causa da felicidade e perdição de
Eulálio, escondendo na casca do prazer a polpa amarela do ciúme
que azeda o fruto. Eis a causa e o segredo dessa relação regida pelo
pêndulo da dor e do prazer, que Machado de Assis (1986, v.2) projetou como paradigma de sadismo no conto que faz a junção desses
dois termos: “A causa secreta”.

A árvore na descendência
Eulálio Montenegro d’Assumpção, protagonista e narrador da
história, é o centro a partir do qual partem os ramos da grande árvo-
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re genealógica. Mais do que isso, ele é o ponto de ruptura entre duas
realidades, a do passado, em que a família se aloja nos vários compartimentos da elite, e a do presente, em plena decadência, do tronco aos brotos mais recentes. Essa linha divisória é por ele mesmo
demarcada: “Eu não queria ser Eulálio, só mesmo os padres me chamavam assim nos tempos do colégio. A me chamar Eulálio, preferia
envelhecer e ser sepultado com meus apelidos infantis, Lalinho, Lalá,
Lilico” (p.31). Na continuidade dessa linha, descarta todos os ascendentes: “O Eulálio do meu tetravô português, passando por
trisavô, bisavô, avô e pai, para mim era menos um nome que um
eco” (p.31).
Na vida da personagem, a ruptura ganha consistência justamente nas exéquias do pai, cujo eco é permanente. Por isso, o narrador,
da porta da igreja passa para o seu interior, no momento do sacramento, entre o ofertório e a comunhão, e desenvolve a cena que ficou cortada anteriormente, quando os seus olhos fecharam-se à vista de Matilde. Agora a comicidade da cena é exposta e leva-o, depois
de vários arrebatamentos obscenos, à compreensão do desejo verdadeiro e da herança paterna: “Quem sabe se, inadvertidamente, eu
não teria me apossado da volúpia do meu pai, assim como da noite
para o dia herdara gravatas, charutos, negócios, bens imóveis e uma
possível carreira na política” (p.33). Todos esses bens não chegaram
a Eulálio ou ele os perdeu. A volúpia, no entanto, permaneceu:
“Olhando meu corpo, tive a sensação de possuir um desejo potencial equivalente ao dele, por todas as fêmeas do mundo, porém concentrado numa só mulher” (p.33). Daí a sua paixão e fidelidade ficarem numa ordem inversamente proporcional aos desejos de
Matilde.
Da parte da mãe vem o preconceito, na frase sempre repetida,
mas cada vez com mais informações: “Só porque Matilde era de pele
quase castanha, era a mais moreninha de sete irmãs, filhas de um
deputado correligionário do meu pai” (p.30). Pois logo depois ficamos sabendo que as filhas do deputado federal são “seis irmãs branquinhas” e, no último capítulo, a revelação, como a pá de cal das
humilhações sofridas numa tentativa de reconciliação com o sogro:
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“Ah, sim, Matilde, uma escurinha que criamos como se fosse da família, dito isso o doutor Vidal deu meia-volta para subir a escada, e
um dos seus puxa-sacos me barrou o caminho” (p.192).
Essa porta fechada significa o fim das influências do pai, no momento em que é rompido o elo da tradição do poder familiar. O início
do rompimento dá-se com a chegada do engenheiro francês Dubosc,
chefe da companhia de armas Le Creusot & Cie, da qual Eulálio tornou-se, no lugar do pai, seu representante no Brasil. Mas são as armas pessoais, como a esperteza e a violência, que começam a ser trocadas, na guerra camuflada em que se torna a vida de Eulálio: “Mal
tinha chegado ao país e queria encontrar todas as portas abertas, ou
senão explodi-las a dinamite. Já eu sabia que as portas estavam apenas encostadas, meu pai passara por elas outras vezes” (p.43). O encadeamento das influências, dos padrinhos e medalhões, que era esperado, não vem, fechando o caminho dessa metáfora das portas ou
do jeitinho brasileiro: “Por ser um jovem inexperiente, como o francês pela aparência me julgava, talvez amanhã eu me visse eventualmente perdido no labirinto com setecentas portas. Mas eu não tinha
dúvida de que, para mim, a porta certa se abriria sozinha” (p.43).
Com as portas fechadas, pois Eulálio não dispunha mais do poder político do pai, que foi perdido para o seu ex-correligionário, o
agora o oposicionista liberal, deputado Vidal, pai adotivo de Matilde,
com quem se casa e começa a desenvolver a tormenta do ciúme com
a aproximação de Dubosc: “Eu cogitara mesmo em levá-la à recepção da embaixada, e para a ocasião ela havia feito as unhas e separado um vestido cor de laranja” (p.45). Mais que o ciúme, o abandono
de Matilde e as desconfianças de traição foram os motivos do desencadeamento da crise que o personagem não conseguiu superar, tornando o centro da narração: “Sem Matilde eu andava por aí chorando alto, talvez como aqueles escravos libertos de que se fala. Era como
se a cada passo eu me rasgasse um pouco, porque minha pele tinha
ficado presa naquela mulher” (p.56).
À crise amorosa junta-se a crise financeira, o crack da bolsa de
Nova York, em que a família perde a sua fortuna internacional. É a
última viagem de Lalinho, constatando a falência em Paris e Lon-
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dres. De volta ao Rio de Janeiro, passa a viver da mesada da mãe e da
humilhação das perdas do prestígio do pai, da representação da companhia de armas e da sua própria honra: “E pelos cochichos compreendi que o nome do meu pai, notável da República, caíra de um
jeito grosseiro na boca do povo, Assumpção, o assassino? Assumpção, o corno? O momento político também era delicado, ministros
vacilavam, e muitas horas amargamos em antessalas do governo,
Dubosc e eu” (p.56).
O casamento, reprovado tanto pela mãe, pelo motivo do preconceito, quanto pelo pai de Matilde, que a deserdou, pelo motivo da
gravidez, realizou-se em cerimônia discreta e constrangedora. A
união acaba revelando que Matilde não era filha legítima, mas “fruto de uma aventura do deputado, lá para as bandas da Bahia”, assim
como foi indiciado, na infância, que Lalinho era adotivo. Nessa cadeia de traições, um dia Lalinho desafia a mãe e ouve que entre os
Montenegro de Minas Gerais ninguém tinha beiços grossos como
os dele, devolvendo-lhe a ofensa no mesmo tom: “E agora lhe perguntei [...] por que ela nunca me contara que tio Badeco Montenegro
tinha cabelo pixaim” (p.75).
A jovem Matilde, que o fascinou pela beleza e sensualidade, é
sempre caracterizada disforicamente no plano social e cultural: “Pouco sabia de ciências, geografia e história, apesar de ter estudado no
Sacré-Coeur. Aos dezesseis anos, quando deixou o colégio para casar comigo, não tinha completado o curso ginasial” (p.45). Mas é
justamente a partir do ponto que distancia a cultura erudita, que a
elite quer separar da “mestiçagem” da cultura revelada por Matilde,
que começam as preocupações de Eulálio e inicia-se a atração de
Dubosc: “Le maxixe!, exclamou o francês, é magnífico o ritmo dos
negros!, e nos pediu que dançássemos para ele ver. Mas eu só sabia
dançar a valsa, e respondi que ele me honraria muito tirando minha
mulher” (p.65).
Assim, sempre acompanhado da batidinha de limão, Dubosc
começa a vivenciar sua atração pela jovem esposa de Eulálio: “O francês, muito alto, era um boneco de varas, jogando com uma boneca
de pano. Talvez pelo contraste, ela brilhava entre dezenas de dança-
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rinos, e notei que todo o cabaré se extasiava com a sua exibição”
(p.65). A partir daí a escala do ciúme cresce na proporção inversa da
vulgarização em que situa Matilde. Por outro lado, num plano escondido e todo indicial, a ligação de Matilde com o francês se acentua e a separação acontece, com o abandono da esposa, fechando a
mais cara porta da vida de Eulálio: “Até o fim deixei todas as portas
abertas para ela, mas eu não deveria lhe falar tanto assim da minha
mulher” (p.47). Os índices desse abandono já estavam plantados no
processo de sedução e conquista, nos encontros noturnos escondidos da mãe de Eulálio: “Quando dava por mim, estava colado nos
ladrilhos da parede, porque num deslize Matilde sempre escapava.
[...] Muito mais tarde, depois que ela saiu da minha vida, mantive o
capricho de procurá-la do mesmo jeito, toda noite no chalé de Copacabana” (p.46). As portas da sociedade que não se abriram para
Eulálio permitiram a fuga de Matilde e a abertura para a insinuação
do triângulo amoroso da história.
O motivo da fuga de Matilde é a incógnita que o faz recontar a
sua história repetidamente, como uma maneira de buscar a solução
entre muitas hipóteses, que não passam de histórias inventadas, principalmente para a filha, para esconder a verdade: “É para si próprio
que um velho repete sempre a mesma história, como se assim tirasse
cópias dela, para a hipótese de a história se extraviar” (p.98). Assim,
cada uma das versões são desmentidas, como é o caso da mais reiterada, a morte no parto por eclampsia: “Para mim era sempre um
choque ouvi-la falar assim, embora eu mesmo tenha inventado que
sua mãe morrera em nosso leito ao lhe dar a vida. Pareceu-me a princípio uma boa história, capaz de incutir brios na filha, ao mesmo
tempo que proporcionava à mãe uma saída triunfal” (p.121).
Maria Eulália é a filha do casal e rompe a dinastia masculina dos
Assumpção. Na narrativa, reveza no papel de ouvinte com a enfermeira. Nas raras visitas que faz ao pai, é sempre vítima das suas ironias a respeito do fracassado casamento: “E eu me esforçava em partilhar os seus deslumbramentos, a ponto de lhe dar os parabéns
quando você me mostrou seu passaporte, onde ao sobrenome
Assumpção se acrescentara um Palumba” (p.37). Filho do “velho
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Palumba”, que “enriqueceu em São Paulo estripando porcos”,
Amerigo Palumba, quando as “bandas antifascistas incendiaram
seus frigoríficos”, mudou-se para a capital e, aparentando extravagante riqueza, enganou-os: “Até que Amerigo Palumba me deu o
bote e sumiu. [...] Chegavam as faturas, as prestações do conversível, da companhia de navegação, do antiquário, de todo lado explodiam apólices, hipotecas, papagaios, e você me dizia, eu não disse?”
(p.37). Do casamento restou a semente desse bem humorado ditado: “pai rico, filho nobre, neto pobre. O neto pobre calhou de estar
na sua barriga, Eulálio d’Assumpção Palumba, o garotão por nós
criado, que cresceu rebelde com toda a razão” (p.38).
O neto, além de compensar o filho que não teve, mereceu os cuidados do avô, que o levava ao Senado e à escola, onde desenvolveu
gosto pela história e política. Tornou-se comunista e, no lugar de
chegar a um conselho de ministros ou ao comitê central do partido,
como queria o avô, foi preso com a Revolução Militar de 1964.
Engravidou “outra comunista, que teve um filho na cadeia e na cadeia morreu” (p.38).
Nascido no hospital do Exército e órfão de pai e mãe, o bisneto
também foi criado pelo avô, que, para agradar a filha, deu-lhe o nome
de Eulálio d’Assumpção Palumba Júnior. A diferença em relação
ao neto é que o menino começou a “pretejar”, ou seja, “os cabelos
dele se encresparam” e o “nariz de batata engrossou mais ainda”.
Enquanto o narrador tenta justificar que “Matilde tinha a pele castanha”, a filha aponta os traços da descendência materna: “está na
cara que esse aí puxou à minha mãe mulata” (p.149). Mulherengo,
encarnou também o trisavô e, entre tantas aventuras, namorou “uma
menina muito branquinha”, que o chamava de “negão”. Eulálio,
ofendido pelo bisneto, responde à menina que “o negão aí é descendente de dom Eulálio Penalva d’Assumpção, conselheiro do marquês de Pombal” (p.150), fazendo encontrar as duas pontas da narrativa num círculo que começa fechar-se: o bisneto brasileiro com a
origem familiar europeia.
O círculo fica ainda mais comprimido quando o narrador descobre que a menina morava na praia de Copacabana, no mesmo ende-
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reço do antigo chalé, com a avó que tem o nome de Anna R. S. V. P.
de Albuquerque, ou seja, a irmã caçula de Matilde, selando o encontro irônico do bisneto “negão” com a prima “branquinha”, filha
da irmã de sua bisavó. Esse primeiro círculo envolve uma lição de
ironia ao preconceito, por meio de dois movimentos: do branco ao
negro, representando a história da ascensão e decadência da família
Assumpção; do mulato ao branqueamento, com o reencontro da família numa relação consanguínea, ainda que com uma prima em grau
distante. Nesse entrecruzamento de raças e gerações reencontra-se a
ideia da “mistura” e suas consequências preconceituosas. Por isso, o
desfecho da cena também é irônico: o bisneto é morto em um motel
por uma “quarentona jeitosa”, dona de um carro de luxo e foi enterrado como um suposto delinquente, sugerindo ao narrador “o fim
da linha dos Assumpção” (p.153).
Engano seu, pois a linha ainda se comprimia num círculo mais
estreito com o nascimento do filho do bisneto: “Pelo sim, pelo não,
criamos o garoto, que recém-nascido nos foi entregue em domicílio
pelo chofer particular de madamme Anna Regina de Souza Vidal
Pires Albuquerque” (p.168). Agora é o próprio narrador que tem
dúvidas da ascendência do rapaz, dado como filho póstumo de seu
bisneto negro, pois o seu “tataraneto, Eulálio d’Assumpção Palumba
Neto, metido a galã”, tem cabelos claros ondulados e, para Maria
Eulália, “seus olhos azuis lembram os do meu avô, num retrato a
óleo que se perdeu por aí” (p.168). O destino desse não foi o comunismo, mas o consumismo, por meio do qual e com a ajuda de sua
esperteza comercial recuperou um pouco do prestígio conquistado
pelo pai de Eulálio, incluindo as viagens internacionais. Graças ao
seu sucesso, o narrador tem um convênio que lhe paga o hospital:
“Sou muito grato ao garotão, mas para ganhar milhões sem instrução alguma, deve ser artista de cinema ou coisa pior, pode escrever
aí” (p.78). A maneira das novas gerações ganhar dinheiro contrasta
com a antiga, na sua visão: “Mas o dinheiro dos Assumpção sempre
foi limpo, era dinheiro de quem não precisa de dinheiro. Saiba a senhora que ao ganhar do presidente Campos Sales a concessão do
porto de Manaus, meu pai era um jovem político bem-conceituado,
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sua fortuna de família era antiga” (p.78). Ao contrário dos novos
tempos, que trocaram as vantagens políticas por meios ilegais: “Porque meu tataraneto, você sabe, faz comércio de entorpecentes, acho
que outro dia o vi com a namoradinha nessa televisão, os dois algemados num aeroporto, escondendo a cara” (p.120).

O fecho do círculo e uma triangulação
Antes da prisão, o tataraneto e sua namoradinha oriental, Kim,
presentearam Eulálio com charutos, vinho, um bolo para o seu aniversário de 100 anos e uma viagem de cocaína, que o levou ao delírio
de um encontro com Matilde e a um tombo no banheiro, motivo
pelo qual está internado no hospital. Antes ainda, o garoto vendeu o
apartamento em que Eulálio e sua filha moravam para um próspero
pastor, que os levou para uma casa de um só cômodo pegada à sua
igreja nos arredores da cidade. Nessa viagem os dois reencontram a
origem na antiga fazenda na raiz da serra, agora transformada:
“Adiante a casa amarela, com o letreiro Igreja do Terceiro Templo
na fachada, estava erguida provavelmente sobre os escombros da
capela que o arcebispo abençoou em mil oitocentos e lá vai fumaça”
(p.178). O aspecto mais significativo da transformação imposta pelos novos tempos à cidade e à família é o movimento de decadência
em que se molda agora o triângulo social.
No alto, ocupando o lugar de outrora dos ascendentes de Eulálio,
o pastor Adelton, “um homem de Deus, antes que agiota” e o seu
poder divino: “Deus é poder, Deus é poder” (p.178). Na base do
triângulo, passando pelo vértice da dependência do “favor”, agora
prestado ao pastor, para o alojamento definitivo na casa dos pobres,
o vértice em que se comprime o grosso da população: “São os pobres, expliquei, mas para minha filha eles podiam ao menos se dar o
trabalho de caiar suas casas, plantar orquídeas” (p.177). Desse vértice não restam muitas opções: ao Eulálio, a indigência do hospital,
uma vez que a filha vendeu até o jazigo da família, e a lábia dessas
histórias, que reinventa como sobrevivência na memória. À filha, o
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tratamento psicanalítico ou a mão de Deus, que conforta os pobres,
podendo, com certo jeitinho, até ajudá-los também: “Quem sabe
assim ela me preservaria dos vexames que venho sofrendo ultimamente, quando solta o verbo nos cultos evangélicos, dando testemunho de suas tribulações passadas até o dia em que encontrou a
mão de Deus” (p.192).
Se o pai passa o seu tempo inventando versões da fuga de Matilde,
Maria Eulália junta todos esses ingredientes para compor a poção
da culpa dos pecados da mãe com a mistura da pregação bíblica: “E
por culpa dessa mãe, devassa como a mulher do profeta Oseias, minha filha diz que cresceu sem amigas, levando trotes no telefone, e
pior que ser chamada de filha-da-puta era a pecha de carregar a doença de Lázaro” (p.193). Enquanto isso, Eulálio procura se afastar da
nova realidade em que está incluído: “E eu sou obrigado a ouvir essas enormidades no alto-falante, Maria Eulália expõe sua mãe ao
juízo daquela gentalha da igreja. Não vai aí a intenção de ofender os
humildes, sei que muitos de vocês são crentes, e nada tenho contra a
sua religião” (p.193). Mas a arma que lhe resta é ainda o velho preconceito: “Talvez até seja um avanço para os negros, que ainda ontem sacrificavam animais no candomblé, andarem agora arrumadinhos com a Bíblia debaixo do braço” (p.193). É esse o ponto de
ligação com Matilde, cuja ferida continua aberta na memória: “Tampouco contra a raça negra nada tenho, saibam vocês que meu avô era
um prócer abolicionista, não fosse ele e talvez todos aí estivessem
até hoje tomando bordoada no quengo” (p.193).

A dor do ciúme
No leito do hospital, narrando para a enfermeira ou à filha, o tom
é sempre melancólico: “Mas bem antes da doença e da velhice, talvez minha vida já fosse um pouco assim, uma dorzinha chata a me
espetar o tempo todo, e de repente uma lambada atroz” (p.10). É
essa lambada intermitente que não lhe sai da memória e desencadeia
a dor insistente, não do corpo, mas da perda que fustiga a alma:
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“Quando perdi minha mulher, foi atroz. E qualquer coisa que eu
recorde agora, vai doer, a memória é uma vasta ferida” (p.10). Desse
ponto da ferida, a narração expande para os círculos mais familiares
da memória, atingindo lugares mais remotos, mas que permanecem
agarrados aos fiapos das lembranças: “Mas se com a idade a gente
dá para repetir certas histórias, não é por demência senil, é porque
certas histórias não param de acontecer em nós até o fim da vida”
(p.184).
De dentro desse círculo, como uma pedra atirada à superfície de
um lago, a memória tenta entender o motivo da traição: “saibam os
senhores que, só da minha mulher, ainda tenho na cabeça um baú
repleto de reminiscências inéditas” (p.185). Nesse relato de sua existência, o que ainda não foi repisado são alguns detalhes acrescentados ao final da narração, sempre com o intuito de “engambelar” as
enfermeiras e também os leitores, “forjando memórias fabulosas”
(p.183). É o caso das cartas enviadas de diversos lugares pelo doutor
Blaubaum, marido de Eva, o casal que frequentava a praia e o chalé
de Copacabana, juntamente com o francês Dubosc, no início do casamento com Matilde. Assim como, anteriormente, num acesso de
ciúme, Eulálio invade o quarto de hotel de Dubosc, pensando encontrar Matilde em sua cama e, no lugar dela, encontra a mulher do
médico, das cartas, muitas delas não abertas, de medo e covardia,
ficam, além das suspeitas, novas versões do desaparecimento de
Matilde e os índices de sua provocação. Por isso, a mais expressiva,
que poderia explicar a “notícia da trágica desaparição de Matilde”,
fica intacta, ameaçando com o seu selo cor de abóbora: “rocei com a
unha as pontas do lacre grená, era como coçar casca de ferida”
(p.189).
No fim da vida e na miséria em que se encontra, o narrador só
não perde a soberba com que tenta encobrir o seu fracasso: “Mas ao
deixar a carta intacta em seu envelope lacrado, creio ter feito a vontade de Matilde, que quis sair da minha vida como desaparecem os
gatos, com pudor de morrer à vista do seu dono” (p.190). O dono
traído é a causa da grande ferida. Por mais que queira curá-la no
hospital, sangra cada vez mais pelo veneno da memória: “Logo que
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fui abandonado costumavam cochichar pelas minhas costas [...] sobre eventuais amantes da minha mulher. Porém agora faziam profundo silêncio à minha chegada, como se eu estivesse promovido a
uma categoria respeitável de marido enganado” (p.187). É por meio
dessa categoria que ele se junta também a outros narradores e vítimas do fantasma da traição na literatura brasileira, como o Dom
Casmurro. Nesse sentido, em lance de grande inventividade, Chico
Buarque insinua em Matilde a traição das ondas de Capitu, mas desenhadas no símbolo da cidade como o motivo desencadeador da
crise do casal: “E ao despertar, talvez só se lembrasse vagamente de
ter sonhado com o desenho das ondas em preto-e-branco, no mosaico da calçada de Copacabana” (p.165). Com essa imagem, o romance se arma de uma metáfora de grande alcance, insinuando na inocência do folguedo o peso do jogo social: “A calçada onde em tempos
ela saltitava como se jogasse amarelinha, porque não podia pisar senão nas pedras brancas” (p.165). O passado já continha o presente,
como na dúvida de bentinho entre a casca e a fruta: “E onde eu agora
caminhava trôpego, trançando as pernas, pois apenas roçasse um pé
nas pretas, cairia no inferno. Acho que o inferno era a doença de
Matilde” (p.165).
Preconceito e ciúme são as feridas que se abrem na pele de um
contexto mestiço: “Seria exibida pelo amante nos salões de Paris,
como séculos atrás uns índios tupinambás na corte francesa, encantaria a metrópole com seu maxixe, seu francês esdrúxulo e sua beleza mestiça” (p.156). É essa beleza que lhe dá prazer e ao mesmo tempo gera a dor do ciúme. Assim dispostos, são sentimentos antitéticos,
mas aproximados por uma mesma força – a beleza mestiça de Matilde
– fundem-se num processo complexo de paixão e sofrimento, vitória e perdição, êxtase e melancolia, num corpo atormentado pela sombra: “E se algum dia encontrasse Matilde com outro, mais que olhar
Matilde eu olharia o outro, eu necessitava saber como era esse homem, para dar substância ao meu ciúme” (p.164). O outro não é o
amante, mas a amada, a síntese de um choque de cores de um país
mestiço, cuja aquarela a elite e seus descendentes procuram ignorála com seus mecanismos de poder. Por isso, das ondas do mar de
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Capitu às ondas da memória de Eulálio, o romance fecha o seu último círculo, como o último risco da pedra no lago, ligando o estado
atual do narrador à morte do fundador da linhagem dos Assumpção:
“Então abriu passagem uma jovem enfermeira, que se debruçou sobre meu tetravô, tomou suas mãos, soprou alguma coisa em seu ouvido e com isso o apaziguou. Depois passou de leve os dedos sobre
suas pálpebras, e cobriu com o lençol seu outrora belo rosto” (p.195).
Nessa circularidade e sobreposição de personagens é o tempo que
surge como o melhor “emplasto” para curar a “melancolia da humanidade”. Mas, ao contrário de Brás Cubas, se a morte do “célebre general” pode conter a morte do personagem Eulálio, ironicamente pode também significar a morte do narrador.
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