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A CAIXA Cultural tem a satisfação de apresentar 
"Filosofia e Cultura Brasileira", um ciclo de palestras 
abordando o que há de comum entre a filosofia ocidental e a 
cultura brasileira. 

O projeto, selecionado pelo Programa de Ocupação 
dos Espaços da CAIXA Cultural, pretende ao longo quatro 
dias de debates, mostrar um pouco da história de nossa cultura 
e os pensamentos filosóficos que a influenciaram e ajudaram a 
moldá-la e enriquecê-la. 

Ao patrocinar esse projeto, a CAIXA espera trazer 
ao público uma importante colaboração para a reflexão 
sobre a filosofia e a cultura brasileira, reforçando seu papel 
institucional de estimular a discussão artística, ao mesmo 
tempo em que reafirma sua vocação social e sua disposição de 
democratizar o acesso a seus espaços. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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APRESENTAÇÃO 

O ciclo de palestras Filosofia e Cultura Brasileira tem 
por objetivo difundir e debater pensamentos que ofereçam um 
panorama do diálogo da tradição filosófica com o percurso 
cultural do Brasil contemporâneo. 

Seguindo este propósito, e como forma de ampliar o 
alcance dessa iniciativa, o evento promove a publicação deste 
livro, em que o leitor tem a oportunidade de entrar em contato 
não apenas com os eixos temáticos do ciclo, mas também, 
e principalmente, com alguns dos pensadores que estão 
promovendo a reflexão da cultura brasileira, haja vista que, 
em suas áreas de atuação e experiência, todos os convidados 
têm promovido importantes contribuições ao tema. 

Abrindo o debate, Antônio Cicero apresenta a 
perspectiva de que a primeira filosofia conduz a uma verdade 
absoluta, universal e necessária que corresponderia ao que 
diversos filósofos classificaram como niilismo. Na seqüência, 
Ana Cristina Chiara, a partir da performance O Confete da 
índia de André Masseno, examina variáveis de figurações do 
corpo da índia/índio, do corpo da negra/negro, no trabalho de 
artistas brasileiros modernos e contemporâneos. Por sua vez, 
Luiz Carlos Maciel trata da importância da idéia da liberdade 
em sua formação pessoal e na experiência de sua geração 
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dos anos 1960/70. Patrick Pessoa reflete sobre a autonomia 
estética da obra de Machado de Assis. Adriany Mendonça 
discute os principais aspectos filosóficos presentes na noção de 
antropofagia desenvolvida por Oswald de Andrade, enquanto 
Alexandre Mendonça explora a valorização da cultura popular 
feita pelo filósofo Nietzsche. Já Rosa Dias reconstrói a 
importância da produtora cinematográfica Belair e do filme 
A família do Barulho de Júlio Bressane no cenário filmico, 
político e cultural brasileiro dos anos 1970. E, encerrando, 
Jorge Mautner escreve a respeito da atualidade do amálgama 
cultural brasileiro, expresso através de suas emblemáticas 
frases "Ou o mundo se Brasilifica ou se tornará nazista" e 
"Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé". 

Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, temos 
o prazer de oferecer ao leitor um material que servirá de 
referência aos estudos do interessado na relação Filosofia e 
Cultura Brasileira. 

Os organizadores 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 5 



índice 

09 Filosofia e Niilismo Antônio Cicero 

30 0 salto da índia: corpos na cultura brasileira Ana Cristina Chiara 

46 0 sol da liberdade Luiz Carlos Maciel 

59 Brás e o Brasil: a Filosofia da Arte de Machado de Assis Patrick Pessoa 

76 Aspectos filosóficos da antropofagia oswaldiana Adriany Mendonça 

90 Filosofia e cultura popular Alexandre Mendonça 

98 A Família do Barulho na Belair de Júlio Bressane Rosa Dias 

106 A amálgama do Brasil universal Jorge Mautner 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 7 



que tem raízes ideológicas no catecismo católico mas transformadas por 

uma mitologia indígena. A união entre as duas correntes, no que se chama 

Umbandaime, em que giras de umbanda são realizadas tendo o daime 

como curiador, parece culminar o sincretismo religioso brasileiro. 

O avanço do processo cultural brasileiro depende, direta e 

essencialmente, do sincretismo e, portanto, da liberdade real. 
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Brás e o Brasil: A filosofia da arte de Machado de Assis 
Patrick Pessoa 

há coisas de sobra que não se dizem 
há coisas que sobram no que se diz 
nossa miséria é uma alegria de palavras? 

Marcos Siscar 

A tentação de atribuir uma filosofia a um autor de ficção 

como Machado de Assis não é pequena. Afinal, sua obra é das mais 

pródigas em referências aos grandes vultos da história da filosofia e 

muitos de seus personagens nutrem a pretensão de serem filósofos. 

Será, no entanto, que o simples fato de haver muitos filósofos e 

muitas filosofias na obra de Machado de Assis nos autoriza a falar 

em uma pretensa "filosofia de Machado de Assis"? Há algo de 

paradoxal na tentativa de muitos dos críticos da obra machadiana 

de lhe conferirem maior respeitabilidade atribuindo a seu autor 

uma filiação filosófica determinada, seja aos céticos, aos moralistas 

franceses ou a Schopenhauer. Ao defenderem a idéia de que a 

grandeza de um autor de ficção está associada ao fato de possuir uma 

filosofia, tais críticos, conscientemente ou não, acabam por rebaixar 

a literatura, convertendo-a em mera ilustração da "profundidade" 

dos filósofos. Além disso, no que diz respeito aos críticos brasileiros, 

o rebaixamento da literatura com relação à filosofia não raro é 

acompanhado pelo esforço de integrar Machado de Assis em um 
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problemático "cânone ocidental". Esse esforço, evidentemente, 

tende a enfatizar muito mais o que Machado teria de universal, em 

detrimento do que inegavelmente ele tem de brasileiro. No âmbito da 

tradição da crítica machadiana, dois pensadores evitam o perigo do 

universalismo e ensinam que o respeito à autonomia estética da obra 

machadiana é indissociável de uma reflexão sobre sua singularidade 

brasileira: Roberto Schwarz, na crítica literária propriamente dita, e 

Júlio Bressane, no cinema. Partindo, cada um a seu modo, de uma 

reflexão original sobre a modernidade que caracteriza a forma do 

romance machadiano, Schwarz e Bressane realizam suas respectivas 

críticas imanentes das Memórias póstumas de Brás Cubas ancorados 

em um mesmo pressuposto: o de que, em se tratando de um romance 

escrito contra seu pseudo-autor, ele só se torna inteligível quando nele 

encontramos, no plano temático, uma crítica à ideologia das elites 

brasileiras personificadas por Brás Cubas, e, no plano propriamente 

estético, uma diluição das fronteiras que separam a literatura não 

apenas das outras artes, mas sobretudo da fi losofia. Como "forma 

simbólica suprema", o romance em geral e o romance machadiano em 

particular, de forma alguma seriam um mero reflexo de fi losofemas 

previamente existentes e de uso disseminado. Compreender "a 

filosofia da arte de Machado de Assis", pelo contrário, implica tornar 

visível porque o dispositivo literário chamado "Brás Cubas" é talvez 

a pedra angular de uma "filosofia brasileira" ainda por vir. 

Tendo em vista que, em meu livro A segunda vida de Brás 

Cubas: A filosofia da arte de Machado de Assis (Rocco, 2008), já 

empreendi uma análise detalhada da crítica imanente das Memórias 

póstumas realizada por Schwarz em seu célebre ensaio Machado 
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de Assis: Um mestre na periferia do capitalismo (Ed. 34, 2000), 

minha proposta aqui é empreender uma análise semelhante do modo 

como Bressane realiza sua leitura do mesmo romance no filme Brás 

Cubas, de 1985. M e u próprio pressuposto hermenêutico, que fique 

claro desde já, é o de que certos filmes são ensaios críticos bem mais 

radicais e modelares das obras literárias que tomam como ponto de 

partida do que um sem número de textos críticos imediatamente 

reconhecíveis como tais. 

*## 

A origem da análise a ser empreendida a seguir é o projeto A 

história da filosofia em (mais) 40 filmes, que, em suas duas edições, 

realizadas ao longo de 80 sábados entre maio de 2009 e março 

de 2012, no Teatro Nelson Rodrigues (Teatro da Caixa Cultural), 

propiciou que a exibição integral de oitenta clássicos da história do 

cinema fosse seguida por uma palestra que pretendia ser a sua "crítica ' 

f i losófica". No âmbito desse projeto, realizado em parceira com 

Alexandre Costa, tive a oportunidade de ministrar 40 palestras sobre 

filmes os mais diversos, ao longo das quais questões bastante específicas 

e outras mais amplas no que diz respeito a uma crítica filosófica de obras 

de arte cinematográficas ganharam corpo e tornaram possível pensar os 

"fundamentos para uma estética aplicada ao cinema" calcada na minha 

prática e, sobretudo, nas minhas aporias como crítico. 

A necessidade de uma fundamentação teórica mais consistente 

para o tipo de crítica que exerci naquele espaço se agravou no início 

de 2010, quando comecei a escrever o livro A história da filosofia 
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em 40 filmes, no qual minha tarefa é converter o material que usei 

nas palestras, fragmentário e voltado para a sua exposição oral, 

em um tipo de prosa ensaística que possa de algum modo ecoar as 

experiências hermenêuticas que realizei naquele espaço. 

Já ao elaborar o primeiro dos ensaios que comporão o livro, 

ficou evidente o quão dependente eu era, nas minhas análises, da 

citação das cenas que seriam o seu objeto. No Teatro Nelson Rodrigues, 

dado que os espectadores haviam acabado de assistir ao filme e ainda 

estavam sob o efeito das imagens sobre as quais eu falava, tal citação 

não precisava ser mais do que uma breve indicação, calcada em sua 

memória afetiva imediata. No livro, por outro lado, a citação das cenas 

analisadas exige uma descrição muito mais detalhada, descrição que, 

como foi se tornando claro para mim, é necessariamente seleção do 

que importa narrar, decisão e consequentemente perda. Tal perda 

não seria tão grave se, ao recortar os fragmentos mais significativos, 

eu pudesse pura e simplesmente colocá-los diante do leitor, como 

fazemos quando escrevemos sobre literatura. Ocorre que, em se 

tratando de uma obra cinematográfica, e não literária, cujo fulcro de 

forma alguma pode ser reduzido ao enredo, àquilo que se apresenta 

imediatamente como palavra, o problema da interpretação implica 

necessariamente o problema da transposição de uma l inguagem para 

outra, isto é, o problema da tradução. Como fazer jus literariamente à 

potência das imagens de um filme se, nessas imagens, quase nunca é 

o seu teor propriamente literário que garante essa potência? E como 

lidar com a incômoda sensação de que, na seleção das cenas mais 

significativas e dos elementos mais relevantes dentro de cada cena, 

talvez o que há de mais essencial na imagem sempre se perca? 

0 
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Essas duas questões me levaram a escolher o filme Brás 

Cubas, lançado por Júlio Bressane em 1985, como base da minha 

apresentação, pois poucos teóricos do cinema se debruçaram com o 

mesmo rigor sobre o problema da tradução da palavra em imagem e 

da imagem em palavra, tema central de São Jerônimo (1998) e, em 

certo sentido, de toda obra bressaniana. 

Minha fala será dividida em 3 partes: na primeira, farei uma 

breve apresentação do conceito de estética aplicada e de sua relação 

com o conceito de crítica de arte do primeiro romantismo alemão, 

fundamental tanto para pensar a tarefa assumida pelo cineasta 

Bressane quanto a tarefa que precisa ser assumida por seu tradutor, 

isto é, pelo crítico de sua obra; na segunda, mostrarei de que modo 

a interpretação de Júlio Bressane do romance Memórias póstumas 

de Brás Cubas, como obra essencialmente cinematográfica, reitera 

a visão primeiro romântica do romance como "forma simbólica 

suprema", por conter em si virtualmente todas as artes; finalmente, 

com base na exibição de fragmentos seletos do filme Brás Cubas, 

mostrarei como Bressane entende a tarefa do tradutor e transcende 

a melancolia que lhe é inerente, transformando a impossibilidade de 

recuperar o "sentido úl t imo" da obra machadiana no motor para a 

sua "transcriação luciferina" (A referência a esse célebre conceito de 

Haroldo de Campos se justifica pelo fato de Bressane não esconder 

a admiração por sua teoria da tradução, chegando mesmo a citar o 

poeta em seu fi lme. "De acordo com Haroldo de Campos" , explica 

Susana Kampff-Lages, "o caráter luciferino da tradução estaria 

em sua dessacralização do texto original e em sua reinserção da 

atividade do tradutor num âmbito humano de realizações, trazendo-o 
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para aquém da 'grande saudade ' , isto é, fazendo-o retornar, por uma 

via crítica, ao domínio necessariamente provisório e finito de toda 

empresa humana") . 

A convicção de que a filosofia da arte deve ser radicada na crítica de 

arte, isto é, na análise de obras de arte específicas, é a fonte de onde brotou 

o conceito de "estética aplicada". Essa convicção, que exige o abandono 

do estudo das estéticas tradicionais como um fim em si mesmo em prol 

de sua "aplicação" a obras específicas, remonta ao primeiro romantismo 

alemão, especialmente às obras de Friedrich Schlegel e Novalis. Se, em 

um fragmento publicado na revista Athenàum, Schlegel afirmou que 

"toda interpretação filosófica de uma obra de arte [o termo que ele usa 

é Rezension] deveria ser ao mesmo tempo uma filosofia da interpretação 

[ou das recensões]", eu diria que toda filosofia da interpretação deveria ser 

simultaneamente a interpretação filosófica de uma obra de arte. 

Se o tema central da filosofia, ao menos desde Nietzsche, 

é o problema da interpretação, logo se vê a centralidade da crítica 

de obras de arte determinadas para muitos de seus desdobramentos. 

Não por acaso, Benjamin e Adorno, mas também outros importantes 

filósofos contemporâneos, como Heidegger, Derrida, Deleuze e 

Foucault, foram grandes ensaístas e nos legaram inestimáveis críticas 

das obras de arte pelas quais se sentiram tocados, que contêm motivos 

fundamentais para a compreensão de suas respectivas filosofias. 

Ainda que válido para todos os citados filósofos, no entanto, 

o rótulo de "ensaís tas" deve ser usado com moderação, como, aliás, 

qualquer rótulo. O termo "ensaio"^/dêyonna alguma diz o mesmo 

em Benjamin e em Derrida, por exemplo. A mesma precaução deve 

ser estendida ao conceito de "estética aplicada", que guarda íntimo 

parentesco com o ensaio, entendido como forma literária de uma 

filosofia que já não pode mais prescindir da crítica de arte. 

Assim, pensar os fundamentos para uma estética aplicada 

implica pensar um conceito de crítica de arte que vá além do uso 

meramente ilustrativo ou instrumental de determinadas obras 

para reafirmar teses filosóficas previamente existentes, possível 

compreensão (ingênua e equivocada) da idéia de uma "apl icação" 

da filosofia à arte. Pensar os fundamentos para uma estética aplicada 

implica, nas palavras do célebre "Prefácio Epistemo-crí t ico" à 

Origem do drama barroco alemão, de Walter Benjamin, pensar um 

conceito de crítica de arte que torne possível que a verdade faça 

just iça à beleza, isto é, que as legítimas aspirações da filosofia à 

totalidade não acarretem a pura e simples eliminação dos elementos 

materiais, singulares, que resistem à sua integração a um pretenso 

sentido último da obra de arte analisada. 

Com vistas à fundamentação de um tal conceito de crítica, 

a tese de doutorado de Walter Benjamin, O conceito de crítica de 

arte no romantismo alemão, é a minha principal referência. Lendo os 

românticos, ele recorta dois fragmentos que dão valiosa orientação 

àqueles que não podem mais crer numa precedência do método 

com relação ao objeto: "Fel izmente", escreveu Schlegel, "ele [o 

Wilhelm Meister] é precisamente um desses livros que ju lgam a si 

mesmos . " E, concordando com Schlegel, Novalis anotou: "Recensão 

é complemento do livro. Alguns livros não precisam de recensão 

alguma, apenas de um anúncio; eles já contêm a recensão". 
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Em outras palavras: se, de acordo com a exigência mais 

fundamental da estética aplicada, em vez de explicar certas obras 

com base na filosofia que elas pretensamente refletiriam, trata-se de 

radicar a reflexão filosófica sobre a arte em obras de arte específicas, 

o caminho para realizar essa operação depende de uma exposição 

(Darstellung) - no sentido de desdobramento, intensificação ou 

potenciação - da crítica, isto é, da autorreflexividade, ou ironia 

formal, que já estaria contida na própria obra. 

Nesse sentido, ainda que, de acordo com o "credo metafísico 

(. . .) de todo real como pensante" que Benjamin identifica nas obras 

dos primeiros românticos, a princípio qualquer obra de arte, moderna 

ou antiga, e mesmo "as assim chamadas coisas da natureza" possam 

ser objeto da crítica como "intensificação do autoconhecimento na 

reflexão", na prática é inegável que certas obras se prestam melhor 

a esse conceito de crítica do que outras. Refiro-me, ainda seguindo 

Benjamin, àquelas obras em que "a ironização da forma ataca a ela 

mesma sem destruí-la", convidando a uma crítica que acabe o trabalho 

iniciado pelo artista. Dentre essas obras maximamente criticáveis, 

Schlegel cita o Wilhelm Meister, Benjamin cita as comédias de Tieck 

e eu citaria as Memórias póstumas de Brás Cubas, obra paradigmática 

para a compreensão do elogio romântico do romance como "forma 

simbólica suprema", seja pelo seu caráter irônico e retardador, pela 

prodigalidade das parábases aristofânicas que produzem cesuras em 

sua unidade e instabilidade em seu sentido, seja, finalmente, por 

sua vocação absolutista, que tende a englobar em si a "pluralidade 

das formas", estabelecendo uma "prosa entre as ar tes" que é índice 

de sua "oposição contra a forma limitada e de sua aspiração ao 
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transcendental". 

*** 

Dentre os críticos das Memórias póstumas, obra hoje 

indissociável das histórias de sua recepção, reprodução, adaptação e 

tradução, que lhe recobrem como aquele famoso manto real cheio de 

dobras recobre o corpo impossivelmente nu do rei, nenhum chamou 

a atenção de modo mais pregnante para a vocação absolutista do 

romance machadiano do que o cineasta Júlio Bressane. Ele o fez através 

de dois ensaios críticos: o primeiro, ou "original", foi o filme Brás 

Cubas, de 1985; o segundo, publicado em 2000 no livro Cinemancia, 

é um ensaio crítico sobre o romance machadiano e simultaneamente 

sobre o ensaio crítico que foi seu filme, assim contribuindo ainda 

mais para a absolutização, isto é, a " romant ização" da obra. 

Sobre a vocação absolutista, propriamente romântica, do 

romance de Machado, no qual ele reencontra a alma do cinema,' 

vocação que o seu filme desdobra e intensifica, isto é, traduz, escreve 

Bressane: 

Há, como se sabe, uma premonição extraordinária no Brás 
Cubas: o cinema e, sua alma, a montagem. A prosa capitular 
é arrastada até uma fronteira-limite onde transborda no 
procedimento cinematográfico da montagem, narrativa com 
cortes dentro da seqüência, ou mesmo em um plano-sequência 
sem cortes. Capítulos que são fades; reticências que são véus; 
o leitor-lente (curiosidade: tem por vezes o leitor grande-
angular, por vezes o leitor tele-objetiva!) 

Tem título de capítulo que é um fotograma fixo. Um ponto de 
interrogação: um close-up. Uma lápide (pintura: ready-madé): 
um capítulo. 
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O capítulo "Senão do livro" (LXXI) é um travelling de câmera 
na mão, conduzida fora da altura do olho. 

Diz Antônio Vieira: Suponhamos que diante de uma visão 
estupenda saiam nossos sentidos fora de sua esfera e inaugurem 
o ver com os ouvidos e o ouvir com os olhos. 

Tradução e contradição: circular da poesia à música, da 
pintura à literatura, do cinema a tudo, derrapando, rompendo 
barreiras, categorias, misturando as inter-relações mantidas 
pelos conhecimentos, coerência na complementaridade: isso é 
tudo e todo o movimento das contradições. 

Em sua vegetação de significações diversas, este livro, 
engenhoso e inovador, tem como um de seus perfumes o 
caráter interdisciplinar, experimental, pois se situa em uma 
fronteira-margem. É livro no limite do livro, da música, da 
pintura e do... filme! 

Para o cineasta, entretanto, a percepção do caráter experimental 

e da vocação absolutista do romance machadiano é apenas o ponto de 

partida para a questão central de sua adaptação cinematográfica das 

Memórias póstumas: a questão da tradução. Em entrevista concedida 

em 1997, Bressane afirma: 

Criou-se uma associação entre literatura e cinema de uma 
maneira incompleta, insatisfatória como tradução. De certa 
maneira, a literatura foi para o cinema sem a literatura, foi 
apenas como enredo (...). Normalmente, o que se traduz num 
filme é o entrecho. Mas o estilo, essa que é a dificuldade. 
O que você pode fazer nessa outra linguagem é sugerir um 
procedimento que remeta ao original. Este é o desafio (...). 
Tradução em cinema faz-se com luz-movimento-angulação-
montagem. Descobrir a luz, o ritmo, o fino fio de uma 
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tradição de clichês cinematográficos que, transformados, 
transvalorados, recriados, reinventados, podem, de alguma 
maneira, nos sugerir, nos remeter, dar-nos uma idéia do 
formalismo do texto, do objeto, do espírito, do humor, do mau 
humor, do original. 

Com base na fundamentação teórica acima esboçada, que 

parte do problema da autonomia da obra de arte, passa pelo conceito 

de crítica de arte do pr imeiro romant i smo alemão - correlato do 

concei to de estética aplicada que serviu de est ímulo para a criação 

da Viso: Cadernos de Estética Aplicada (www.revis taviso.com.br) , 

per iódico que edito em parceria com Vladimir Vieira - e culmina 

em uma reflexão sobre a tarefa do tradutor segundo Júlio Bressane, 

a parte final da minha fala, que não tenho como sintetizar no breve 

espaço deste texto de apresentação, será dedicada a analisar como 

Bressane efetivamente confrontou o desafio de traduzir Machado 

em seu filme Brás Cubas. Dada a enorme complexidade da obra 

de Bressane, em que idéias e l inguagens distintas se sobrepõem, 

optarei pela análise de apenas três fragmentos do fi lme que, 

evocando a célebre definição do c inema como "música da luz", 

i luminam musica lmente o texto machadiano , colaborando para a 

sua dessacral ização: o pr imeiro fragmento, t radução do prólogo 

ao leitor e do pr imeiro capitulo do romance , intitulado "Óbi to do 

autor"; o segundo, t ranscriação do romance outonal entre Brás e 

N h ã Loló; o terceiro, a interpretação bressaniana do "fecho de ouro" 

das Memórias póstumas, que ele sagazmente suprime e substitui pela 

voz do rei do baião, Luís Gonzaga. 
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*** 

Para que os espectadores possam acompanhar melhor minha 

análise da dissonante sobreposição operada por Bressane, que 

conjuga imagem, música e texto, seguem abaixo os três fragmentos 

das Memórias póstumas de Brás Cubas que ele " t raduz" em cada um 

dos trechos escolhidos para projeção no espaço da Caixa Cultural, 

seguidos pelas letras das canções que ele utiliza para amplificar 

cinematograficamente o alcance da literatura machadiana. 

(1) Prólogo ao leitor 

Texto de Machado de Assis 

Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 
cem leitores, cousa é que admira e consterna. O que não admira, 
nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os 
cem leitores de Stendhal, nem cinqüenta, nem vinte, e quando 
muito, dez. Dez? Talvez cinco. Trata-se, na verdade, de uma obra 
difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um 
Sterne, ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas 
rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevi-a 
com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil 
antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente 
grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo 
que a gente frívola não achará nele o seu romance usual, ei-lo aí 
fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são 
as duas colunas máximas da opinião. 
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Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o 
primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O 
melhor prólogo é o que contém menos cousas, ou o que as diz 
de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar 
o processo extraordinário que empreguei na composição destas 
Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas 
nimiamente extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da 
obra. A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-
me da tarefa; se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus. 

Brás Cubas 

Música "Fiz um samba" (José Borba na voz de Francisco 
Alves) 

Dos casebres da favela 
Do silêncio da capela 
Onde eu rezo com fervor 
Da luz clara do luar 
Que ilumina o céu e o mar 
E as campinas sempre em flor 
Eu fiz um samba para o meu amor (2x) 

Da noite escura sem lua 
Da chuva que cai na rua 
Aumentando a minha dor 
Do pranto dos olhos meus 
Da fé que eu tenho em Deus 
Nosso pai nosso senhor 
Eu fiz um samba para o meu amor (2x) 

*** 
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(2) Morro abaixo 

Texto de Machado de Assis (Capítulo CXXI) 

No fim de três meses, ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os 
olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos 
que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia 
de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro que 
me metia à cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília 
desfeita em lágrimas, mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, com 
outro espelho, em que se refletia a figura de Nhã-Loló, terna, 
luminosa, angélica. 

Não falo dos anos. Não os sentia; acrescentarei até que os deitara 
fora, certo domingo, em que fui à missa na capela do Livramento. 
Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os 
muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo 
o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao 
descer com Nhã-Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu 
que fui deixando aqui dous anos, ali quatro, logo adiante cinco, 
de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com vinte anos 
apenas, tão lépidos como tinham sido. 

Música: Cuesta abajo (Alfredo de Ia Pera na voz de Carlos 
Gardel) 

Si arrastre por este mundo 
La vergüenza de haber sido 
Y el dolor de ya no ser 
Bajo el ala dei sombrero 
Cuantas veces embozada 
Una lagrima asomada 
!Yo no pude contener! 
Si cruce por los caminos 
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como un paria que el destino 
se empefio en deshacer 
si fui flojo, si fui ciego, 
solo quiero que comprendas 
el dolor que representa 
el coraje de querer. 

Era, para mi la vida entera 
Como un sol de primavera 
mi esperanza y mi pasión 
sabia, que en el mundo no cabia 
toda la humilde alegria 
de mi pobre corazón 
Ahora, cuesta abajo en la rodada 
Ias ilusiones pasadas 
Yo no Ias puedo arrancar. 
Sueno, con el pasado que afloro 
el tiempo viejo que Uoro 
y que nunca volverá 

*** 

(3) Das negativas 

Texto de Machado de Assis (Capítulo CLX) 

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 caso determinou o 
contrário; e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. 
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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 D. Plácida, nem a semidemência do 
Quincas Borba. Somadas umas cousas e outras, qualquer pessoa 
imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente 
que saí 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. 

Música: Qui nem jiló (Luiz Gonzaga) 

Se a gente lembra só por lembrar 
Do amor que a gente um dia perdeu 
Saudade inté que assim é bom 
Pro cabra se convencer 
Que é feliz sem saber 
Pois não sofreu 

Porém, se a gente vive a sonhar 
Com alguém que se deseja rever 
Saudade intonce aí é ruim 
Eu tiro isso por mim 
Que vivo doido a sofrer 

Ai, quem me dera voltar 
Pros braços do meu xodó 
Saudade assim faz doer 
Amarga que nem jiló 
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Mas ninguém pode dizer 
Que vivo triste a chorar 

Saudade, meu remédio é cantar 
Saudade, meu remédio é cantar 
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