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Exercícios sobre Machado de Assis  

Exercícios 

 

Texto para a questão 1 

Esaú e Jacó 

(fragmento) 

— Que estranhos? Não vou viver com ninguém. Viverei com o Catete, o Largo do Machado, a Praia de 

Botafogo e a do Flamengo, não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes 

e das lojas.  

(Machado de Assis. In: Obra Completa vol 1. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985, p. 987) 

 

1. (UFRJ) Algumas tendências literárias da segunda metade do século XIX mostravam, entre outras 

coisas:  

- narrativas que “apagavam” o narrador atrás de uma objetividade;  

- narrativas que abordavam os fatos sociais reduzindo-os a fatores biológicos, tomando como modelo 

os padrões definidos pelas ciências naturais.  

Como os romances e contos de Machado de Assis se apresentam em relação a esses dois aspectos? 

 

 

2. (UFRJ) Diga com que sentido o termo “ninguém” é usado por Machado de Assis no texto citado, 

relacionando tal significado com um posicionamento marcante na obra do autor. 
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Texto para as questões 3 e 4.  

Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me 

põem a pena na mão.  

Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria; fi-la construir de propósito, levado de um desejo 

tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no 

Engenho Novo a casa em que me criei na antiga Rua de Mata-cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e 

economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes 

fiz: é o mesmo prédio assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. 

Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores 

miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos quatro cantos do teto as 

figuras das estações, e ao centro das paredes os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com 

os nomes por baixo... Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-

cavalos, já ela estava assim decorada; vinha do decênio anterior. Naturalmente era gosto do tempo meter 

sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho 

chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, 

agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é 

ruidosa.  

O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, 

não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se 

só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mais falto 

eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na 

barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o interno não 

aguenta tinta. Uma certidão que me desse vinte anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos 

os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente; todos os antigos 

foram estudar a geologia dos campos-santos. Quanto às amigas, algumas datam de quinze anos, outras 

de menos, e quase todas creem na mocidade. Duas ou três fariam crer nela aos outros, mas a língua que 

falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. 

(Machado de Assis, Dom Casmurro) 

 

3. (UFRJ) Do ponto de vista afetivo, qual é a finalidade da construção da casa do personagem narrador? 

 

 

4. (UFRJ) O narrador machadiano frequentemente interrompe a narrativa para referir-se ao próprio ato de 

narrar. Transcreva do texto um trecho que comprove essa afirmativa. 
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Texto para a questão 5. 

 

Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero 

daquele lance consternou a todos.  

Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-

se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu 

olhou alguns instantes para ver o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe 

saltassem algumas lágrimas poucas e caladas.  

As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a 

gente que estava na sala. Redobrou as carícias para a amiga, e quis levá-la; mas o cadáver parece que 

a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem 

o pranto nem as palavras desta, mas grande e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse 

tragar também o nadador da manhã. 

(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Capítulo 123. São Paulo: Martin Claret, 2004) 

 

5. (UERJ) O personagem-narrador do romance Dom Casmurro encontra-se, no capítulo transcrito, 

angustiado pela dúvida: o possível adultério de sua esposa, Capitu, com seu melhor amigo, cujo velório 

ora se narra. 

O título – “Olhos de Ressaca” – pode ser justificado pela seguinte passagem: 

a) ”Capitu olhou alguns instantes para o cadáver” 

b) “olhando a furto para a gente que estava na sala.” 

c) “Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la;” 

d) “como se quisesse tragar também o nadador da manhã.” 

 

Textos para a questão 6.  

 

Texto I 

Carlota 

"Eu sabia que era bela; mas a minha imaginação apenas tinha esboçado o que Deus criara. 

Ela olhava-me e sorria. 

Era um ligeiro sorriso, uma flor que desfolhava-se nos seus lábios, um reflexo que iluminava o seu 

lindo rosto. 

Seus grandes olhos negros fitavam em mim um desses olhares lânguidos e aveludados que afagam 

os seios d'alma. 

Um anel de cabelos negros brincava-lhe sobre o ombro, fazendo sobressair a alvura diáfana de seu 

colo gracioso. 

Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso desenhava-se naquelas formas soberbas, 

naqueles contornos harmoniosos que se destacavam entre as ondas de cambraia de seu roupão 

branco." 
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Texto II 

 

Virgília 

"Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da 

nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre 

as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os 

olhos às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, 

não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo 

passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação."  

(Machado de Assis) 

 

6. (UNIRIO) 

a) Texto I e o Texto II apresentam descrições diferentes, entretanto o objeto descrito é o mesmo. 

Qual é? 

b) Retire de cada texto (I e II) uma passagem que caracterize o movimento literário a que cada um 

pertence e estabeleça uma relação de oposição entre elas. 

 

 

Texto para a questão 7. 

 

Era conveniente ao romance que o leitor ficasse muito tempo sem saber quem era Miss Dollar. Mas 

por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, seria o autor obrigado a longas digressões, que 

encheriam o papel sem adiantar a ação. Não há hesitação possível: vou apresentar-lhes Miss Dollar.  

Se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina que Miss Dollar é uma inglesa pálida e delgada, 

escassa de carnes e de sangue, abrindo à flor do rosto dous grandes olhos azuis e sacudindo ao vento 

umas longas tranças louras. A moça em questão deve ser vaporosa e ideal como uma criação de 

Shakespeare; deve ser o contraste do roastbeef britânico, com que se alimenta a liberdade do Reino 

Unido. Uma tal Miss Dollar deve ter o poeta Tennyson de cor e ler Lamartine no original; se souber o 

português deve deliciar-se com a leitura dos sonetos de Camões ou os Cantos de Gonçalves Dias. O 

chá e o leite devem ser a alimentação de semelhante criatura, adicionando-se-lhe alguns confeitos e 

biscoutos para acudir às urgências do estômago. A sua fala deve ser um murmúrio de harpa eólia; o 

seu amor um desmaio, a sua vida uma contemplação, a sua morte um suspiro. 

A figura é poética, mas não é a da heroína do romance.  

Suponhamos que o leitor não é dado a estes devaneios e melancolias; nesse caso imagina uma Miss 

Dollar totalmente diferente da outra. Desta vez será uma robusta americana, vertendo sangue pelas 

faces, formas arredondadas, olhos vivos e ardentes, mulher feita, refeita e perfeita. Amiga da boa mesa 

e do bom copo, esta Miss Dollar preferirá um quarto de carneiro a uma página de Longfellow, cousa 

naturalíssima quando o estômago reclama, e nunca chegará a compreender a poesia do pôr-do-sol. 

Será uma boa mãe de família segundo a doutrina de alguns padres-mestres da civilização, isto é, 

fecunda e ignorante.  
(Machado de Assis. Contos fluminenses. Rio de Janeiro, Aguilar, 1962, v. 11, p. 27.) 
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7. (CESGRANRIO) Uma das características da narrativa de Machado de Assis consiste em despertar a 

consciência do leitor para problemas de criação literária e técnica narrativa. As opções que se seguem 

enunciam fatos de natureza. Assinale a opção que não corresponde àquilo que é dito ou feito no texto. 

a) A adesão aos padrões românticos na composição de protagonistas. 

b) A existência de projeção do eu do leitor no consumo da obra literária. 

c) A zombaria das convenções realista-naturalistas na construção de personagens femininos. 

d) O jogo de suspense com o leitor. 

e) A contradição irônica entre a proposta de adiantamento da ação e a prática de retardamento da 

ação. 

 

 

Texto para a questão 8. 

 

A gente Batista conheceu a gente Santos em não sei que fazenda da Província do Rio. Não foi Maricá, 

embora ali tivesse nascido o pai dos gêmeos, seria em qualquer outro município. Fosse qual fosse, ali 

é que se conheceram as duas famílias, e como morassem próximas em Botafogo, a assiduidade e a 

simpatia vieram ajudando o caso fortuito.  

Batista, o pai da donzela, era homem de quarenta e tantos anos, advogado do cível, expresidente de 

província e membro do Partido Conservador. A ida à fazenda tivera por objeto exatamente uma 

conferência política para fins eleitorais, mas tão estéril que ele tordou de lá sem, ao menos, um ramo 

de esperança. Apesar de ter amigos no governo, não alcançara nada, nem deputação nem presidência. 

Interrompera a carreira desde que foi exonerado daquele cargo "a pedido", disse o decreto, mas as 

queixas do exonerado fariam crer outra cousa. De fato, perdera as eleições, e atribuía a esse desastre 

político a demissão do cargo. 

-- Não sei o que é que ele queria que eu fizesse mais, dizia Batista falando do ministro. Cerquei igrejas; 

nenhum amigo pediu polícia que eu não mandasse; processei talvez umas vinte pessoas. Outras foram 

para a cadeia sem processo. Havia de enforcar gente? Ainda assim houve duas mortes no Ribeirão das 

Moças.  

O final era excessivo, porque as mortes não foram obra dele; quando muito, ele mandou abafar o 

inquérito, se pode chamar inquérito a uma simples conversação sobre a ferocidade dos dous defuntos. 

Em suma, as eleições foram incruentas.  

Batista dizia que por causa das eleições perdera a presidência, mas corria outra versão, um negócio de 

águas, concessão feita a um espanhol, a pedido do irmão da esposa do presidente. O pedido era 

verdadeiro, a imputação de sócio é que era falsa. Não importa; tanto bastou para que a folha da 

oposição dissesse que houve naquilo um bom "arranjo de família", acrescentando que, como era de 

águas, devia ser negócio limpo. A folha da administração retorquiu que, se águas havia, não eram 

bastantes para lavar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal, um fornecimento de 

palácio. Não era exato - a folha da oposição reviveu o processo antigo e mostrou que a defesa fora 

cabal.  

(Machado de Assis, Esaú e Jacó) 

 

8. (UERJ - Adaptada) Na leitura desse trecho de Machado de Assis sobressaem alguns vícios da política 

brasileira, vigentes já à época do Império. Identifique dois vícios a que o texto faz alusão. 
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Gabarito 

 

1. A produção literária de Machado de Assis não se enquadra em ambos os aspectos narrativos do 

enunciado. Em primeiro lugar, o narrador machadiano não é “apagado” por trás de uma objetividade, pelo 

contrário: devido ao teor crítico das obras, o narrador e seu ponto de vista estão ativos o tempo inteiro 

nas histórias, além de estabelecer, diversas vezes, diálogos com o leitor. Em segundo lugar, o narrador 

machadiano não reduz fatores sociais a biológicos, tendo em vista que, por exemplo, em O Alienista, há 

uma crítica em relação à noção determinista. 

 

2. O termo “ninguém” garante o sentido de estar em solitude, ou seja, é estabelecida a noção de viver sem 

pessoa alguma. No trecho, há uma predileção pela paisagem física em detrimento dos indivíduos. Logo, 

a característica típica do narrador machadiano é o ceticismo em relação ao ser humano. 

  

3. O objetivo da construção da casa do narrador personagem é o resgate da mocidade, conforme exibe o 

período “O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência”. 

 

4. O trecho que aponta o caráter metalinguístico do narrador machadiano, no excerto em questão, é “Agora 

que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a 

pena na mão.”.  

 

5. D 

Há uma relação semântica entre a característica dos olhos de Capitu (“olhos de ressaca”), e a ressaca 

marítima, que significa a instabilidade do oceano. É como se os olhos da personagem quisessem tragar 

o corpo de Escobar para si.  

 

6.  

a) O objeto descrito é a figura feminina. 

b) Trechos do texto I que representem a idealização feminina do Romantismo: “uma flor que 

desfolhava-se nos seus lábios, um reflexo que iluminava o seu lindo rosto.”, “Eu sabia que era bela; 

mas a minha imaginação apenas tinha esboçado o que Deus criara.”, “Seus grandes olhos negros 

fitavam em mim um desses olhares lânguidos e aveludados que afagam os seios d'alma”. Já no 

texto II, que possui caráter próximo do Realismo, há o trecho “porque isto não é romance, em que o 

autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas”, que desconstrói a visão 

idealizada da mulher, típica do Romantismo.  

 

7. A 

O texto nega o perfil romântico na composição da personagem, como alega o trecho “A figura é poética, 

mas não é a da heroína do romance.”. 

 

8. Os dois vícios da política brasileria, apresentados no trecho de Esaú e Jacó, são: a corrupção, conforme 

é apresentado, ironicamente, em “Não importa; tanto bastou para que a folha da oposição dissesse que 

houve naquilo um bom “arranjo de familía”, acresentando que, com era de águas, devias ser negócio 

limpo” e a troca de favores, como visto em “A folha da administração retorquiu que, se águas havia, não 

eram bastantes para lavar o sujo do carvão deixado pela última presidência liberal, um fornecimento de 

palácio.” 

 


