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RESUMO 

 

O tema da morte é recorrente na literatura e pode ser observado nas obras As intermitências 
da morte de José Saramago, de 2005 e Memórias póstumas de Brás Cubas de Machado de 
Assis, de 1880. O intuito da pesquisa é realizar uma leitura comparada dos dois romances, 
analisando a representação da morte em cada contexto cultural e ideológico, considerando a 
retomada dos mitos clássicos para a construção dessa representação, por meio da figura 
feminina, além de verificar como os mesmos são modificados em cada obra. Apesar de mais 
de um século separar a publicação dos romances de Machado de Assis e de José Saramago, 
essas produções se assemelham pelo modo como o narrador se posiciona, assumindo uma 
relação irônica entre os fatos narrados e uma postura crítica diante da sociedade de cada 
época, especialmente em relação à morte. A fundamentação teórica em relação à morte partirá 
da proposta de Àries (2003) e Martins (1969), e, posteriormente, será observado como essa 
representação transgride a normalizada, conforme Iser (1969), ao ser personificada.  
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ABSTRACT 
 

The theme of death is a recurring issue in the literature and may be observed in the work As 
intermitências da morte of José Saramago, from 2005 and Memórias póstumas de Brás Cubas 
of Machado de Assis, from 1880. The research´s intention is to realize a comparing reading of 
both romances, analyzing the representation of death in each  cultural and ideological context, 
considering the retaking of classical myths  to the construction of this representation, through 
the feminine figure, besides of verifying as the same are modify in each composition. 
Although more than a century separates the work of Machado de Assis and José Saramago, 
these productions resemble the way that the narrator places himself, assuming an ironical 
relation between the narrated facts and a critical posture in front of the society of each era, 
especially about death. The theoretical foundation in relation to death will leave the proposal 
of Àries (2003) and Martins (1969), and, after, will observe how this representation 
transgresses the normalized representation, as Iser (1969), to be personified. 
 
 
Keywords: Machado de Assis. José Saramago. Irony. Death.  Narrator.



SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

1.  A REPRESENTAÇÃO DA MORTE ............................................................................... 12 

1.1. A morte na cultura ocidental ................................................................................................... 12 

1.2. A morte na literatura ............................................................................................................... 13 

1.3. A representação da morte ........................................................................................................ 15 

1.4. Morte: real e imaginário .......................................................................................................... 16 

2. A NARRATIVA DE UM DEFUNTO AUTOR: MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS 

CUBAS ..................................................................................................................................... 18 

2.1. Um livro diferente .................................................................................................................... 18 

2.2. A morte: Pandora ou Natureza ............................................................................................... 19 

2.3. Brás Cubas supera a morte ..................................................................................................... 21 

3. NO DIA SEGUINTE NINGUÉM MORREU: AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE .. 24 

3.1. E se a morte deixasse de matar? ............................................................................................. 24 

3.2. A retomada dos mitos: as Moiras e Orfeu ............................................................................. 26 

4. A PRESENÇA DA IRONIA EM MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS E AS 

INTERMITÊNCIAS DA MORTE. ......................................................................................... 33 

4.1. Apontamentos teóricos sobre a ironia .................................................................................... 33 

4.2. A ironia no romance machadiano ........................................................................................... 35 

4.3. A ironia no romance saramaguiano ....................................................................................... 41 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 45 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 47 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INTRODUÇÃO 
 

O tema da morte sempre esteve presente nas obras literárias. Edgar Morin, em O 

homem e a morte (1970), observa que “O espectro da morte [comumente] assediará a 

literatura”. (p. 266). Tal assunto pode ser observado nos romances Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, de Machado de Assis, cuja primeira publicação data de 18801, e em As 

intermitências da morte, de 2005, de José Saramago. 

A narrativa machadiana causa estranhamento ao leitor, pois quem nos conta as 

memórias é um defunto-autor, Brás Cubas. A condição póstuma aponta para uma superação 

da morte e, ao mesmo tempo, para um desencanto e desapego com a condição humana 

enquanto estava vivo.  

O romance de Machado de Assis destoa de toda a literatura do período em que está 

inserido, uma vez que, em plena escola realista, o autor investe em uma estrutura 

diferenciada, ao eleger um defunto-autor, que adota um tom subjetivo, irônico e volúvel. 

Memórias póstumas, assim, “[...] tem um significado importante como renovação técnica 

narrativa. A trama foge das exigências ‘normais’ do realismo [...]”. (BETELLA, 2007, p. 39). 

Por sua vez, a narrativa saramaguiana aponta para um período de imortalidade em 

determinado país e o caos que tal evento provoca, além da inserção da própria morte como 

personagem, que sofre um gradual processo de humanização. As intermitências da morte 

parte também de um fato insólito inserido no cotidiano da sociedade contemporânea, para 

discorrer com ironia sobre a atitude do homem diante da morte. 

Para isso, Saramago faz uso de um “[...] realismo artístico, que não [é] um espelho fiel 

do mundo, mas sim uma visão estética do artista sobre a realidade, procurando atingir o difícil 

meio termo entre ficção e realidade” (CALBUCCI, 1999, p. 22). Segundo o escritor, 

“deveríamos ter outro olhar em relação à morte, aceitá-la como uma consequência lógica da 

vida. Ao final, percebemos uma certeza muito simples: sem a morte não poderíamos viver” 

(SARAMAGO, 2005c, p. D2). 

Dessa forma, a partir da análise comparada dos romances em seus contextos culturais 

e ideológicos, pretende-se estabelecer uma leitura crítica das narrativas em questão, partindo 

do viés da representação da morte e da ironia presente na voz do narrador. 

                                                 
1 Neste trabalho utiliza-se a edição de 2012 de Memórias póstumas de Brás Cubas. 
 



1.  A REPRESENTAÇÃO DA MORTE 
 
1.1. A morte na cultura ocidental 
 

A morte é um fato relevante no decorrer da história humana e em cada período é 

observada e representada de um modo. Segundo Oexle (1996), o aspecto da morte atua como 

um “criador de cultura” em uma sociedade, pois é por meio dele que são desenvolvidos os 

ritos, as celebrações, os costumes e a própria literatura. Partindo dessa perspectiva, Philippe 

Ariès traça um panorama do tema em seu livro História da morte no Ocidente (2003). 

O tema da morte na época medieval apresenta características próprias. Segundo a 

crença popular, a morte chegava como um pressentimento e, a partir disso, o moribundo 

ficava em sua residência e os amigos e parentes passavam a visitá-lo; nesse período, o 

indivíduo prestes a morrer devia dedicar-se à oração, reparar seus erros e pedir perdão aos 

inimigos: “[...] [o] olhar que cada homem lançava sobre sua vida, no limiar da morte, 

[mostrava] que ele tomou consciência da particularidade de sua biografia e, 

consequentemente, de sua personalidade”. (ARIÈS, 2003, p. 136). 

Georges Duby (1999) diz também que, após o defunto ter permanecido no leito, o 

corpo era levado para uma Igreja em vigília fúnebre. Nela se realizava um banquete, para o 

qual toda a família convidava amigos e moradores da região, para partilharem em torno da 

mesa a da “alma” do morto; assim sendo, a morte não era algo desconfortável ao olhar do 

homem. 

Sobre a Idade Média, Duby (1999, p. 122) observa ainda a crença de que os mortos 

continuariam a viver em outro mundo, ou seja, alcançaria a vida eterna, doutrina pregada pela 

Igreja Católica, detentora do poder nesse período. “O homem da Idade Média tem a convicção 

de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição. Pois nada se detém e tudo 

continua na eternidade”.  

Já no final do século XVIII, Ariès (2003) observa existir complacência em relação ao 

moribundo quanto à ideia de morrer, devido ao desenvolvimento da medicina e à observação 

da anatomia humana. Quanto ao século XIX, a população preferiu evitar a ideia da morte, 

pois procurava poupar o indivíduo e esconder a verdade sobre seu estado de saúde, para que 

não percebesse o final da vida, instaurando a ideia de prolongamento da existência humana.  

No século XX, os ritos de morte apresentam certa dissolução, pois ocorre um 

esvaziamento “de sua carga dramática” (Ariès, 2003, p.85), já que, com o desenvolvimento da 

medicina e a luta pelo prolongamento dos dias de vida, as pessoas passaram a morrer sozinhas 

nos leitos hospitalares. Os atos funerários tornaram-se escassos e tal fenômeno foi se 



neutralizando, pois os homens passaram a ignorar a morte e a se preocuparem somente com 

aquilo que está vivo. 

A atitude descrita anteriormente, no Ocidente principalmente, pode revelar 

determinado comportamento social: “Provavelmente a humanidade jamais tenha estado tão 

perplexa em relação à morte como agora (Weizasächer, 1978 apud Oexle, 1996, p.29) [...] de 

outro [lado] talvez não haja em toda a história qualquer outra sociedade da qual os mortos 

estejam tão afastados como as sociedades europeias modernas”. (Oexle, 1996, p.29). Dessa 

forma, seria uma espécie de tensão - entre a perplexidade em relação à morte que, aproxima o 

homem dela, pela curiosidade que desperta – e o afastamento do pensamento sobre ela, 

justamente pelo fato de o homem não conseguir “controlá-la”. 

Assim, é possível notar que a maneira como o homem lida com a morte está 

diretamente relacionada com a maneira que vive. Segundo Oexle (1996), “[...] a pessoa deixa 

de existir com a morte: termina aí o status jurídico do homem [...]. [O homem era] detentor de 

direitos e deveres, termina aí sua capacidade jurídica de agir, de possuir e dispor bens [...]”. 

(p. 29). Ou seja, a morte nas sociedades modernas está diretamente pautada na concepção 

materialista da existência. Ariès (2003, p.57-58), observa que o processo de decomposição do 

corpos nas sociedade modernas passa a representar o fracasso do homem: 
Hoje o adulto experimenta, cedo ou tarde, e cada vez mais cedo, o 
sentimento de que fracassou, de que na sua vida adulta não realizou 
nenhuma das promessas de sua adolescência. Este sentimento é a origem do 
clima de depressão que se alastrou pelas classes abastadas das sociedades 
industriais. [...] Hoje em dia não estabelecemos relação entre o nosso 
fracasso pessoal e nossa mortalidade humana. A certeza da morte, a 
fragilidade de nossa vida são estranhas a nosso pessimismo existencial.  

 

Dessa forma, é possível notar que a relação do homem com a morte no decorrer dos 

séculos, na sociedade ocidental, sofreu profundas mudanças. Na Idade Média observa-se que 

o fenômeno era tratado como algo natural e intimamente relacionado com os atos religiosos; 

já nas sociedades modernas, os ritos religiosos foram se dissolvendo e o homem busca 

prolongar a vida, principalmente, devido à evolução da ciência, procurando desviar-se dos 

assuntos relacionados à morte e aos atos fúnebres. 
 
1.2. A morte na literatura 
 

A morte estimulou e estimula a imaginação humana, tanto para atenuar esse fato, 

quanto para tentar compreendê-lo. A literatura é um dos meios mais frequentes para 

representar, explicar e abrandar a dor e o medo da morte. “Desde os poetas gregos à 

atualidade, esse tema torna-se recorrente. E por quê? Porque a morte é ao mesmo tempo tema 



e metáfora. Falar da morte [...] é um modo de evocar a presença do homem como finitude [...]. 

(GUIMARÃES, 1991, p. 11). 

Lélia Parreira Duarte (2006, p.154) menciona as reflexões de Maurice Blanchot, 

escritor francês, quanto a presença da morte na literatura: 

[...] [a] literatura constitui uma espécie de variação sobre a morte; a obra 
literária não seria para ele comunicação ou expressão da subjetividade, mas a 
forma que resta aos homens para falar do que não podem compreender, do 
que não pode ser expresso pela linguagem cotidiana.  
 

Em um breve panorama da representação da morte na literatura, observa-se que o tema 

na Idade Média está intimamente relacionado ao poder exercido pela Igreja. Segundo Gerhild 

Scholz Williams (1996), a morte aparece nos textos medievais de quatro formas: histórica, 

sociocultural, psicológica e semiológica. 

A morte como fato histórico pode ser caracterizada a partir das crônicas da Idade 

Média, aparecendo sem nenhum medo perceptível, já que é entendida como providência 

divina, diretamente ligada à religião cristã. Enquanto signo sociocultural, a morte pode 

determinar a estrutura de uma sociedade “[...] numa obra literária a morte de um herói 

assinala a substituição de um governo e essa substituição é ao mesmo tempo entendida como 

mudança de um sistema cultural.” (WILLIAMS, 1996, p.136). Já o traço psicológico está 

relacionado principalmente a poesia, no que diz respeito ao morrer interiormente, 

especialmente devido à ausência da amada.  

Por fim, na Idade Média, segundo Williams (1996), a morte pode ser entendida como 

símbolo semiológico, pois apresenta variações de temas e reproduções, de acordo com a 

percepção do leitor. Ela pode ser entendida simplesmente como tema ou estar relacionada às 

diferentes estruturas sociais. 

A partir dessas quatro representações, é possível observar que o tema necessita de “[...] 

muitos portadores de signos para que a ‘Morte’, em si mesma imutável, possa ser 

representada na arte, na literatura e também na música.” (WILLIAMS, 1996, p.142). A morte 

perpassa muitas obras, porque ocupa um lugar de relevo no pensamento humano, por isso, 

modificam-se as formas de sua representação. 

No final do século XVIII e XIX, a morte, como tema, apresenta-se como um sedutor 

motivo para as narrativas, principalmente em determinado momento do Romantismo, quando 

se manifestava relacionada ao amor. No século XX, a morte é representada essencialmente em 

duas vertentes na literatura: uma mais realista e outra mais ligada ao insólito. Como 

exemplos, podemos pensar em duas obras em que a representação da morte se dá de forma 

antagônica: Primo Levi, escritor italiano, escreve em 1947 o romance Se questo è um uomo, 



descrevendo o cotidiano do campo de concentração de Auschwitz, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Já o romance Incidente em Antares (1971), de Érico Veríssimo, trata o tema da 

morte de maneira insólita. Em 1964 deu-se o início da ditadura militar no Brasil, e a obra 

trama de maneira satírica esse panorama sócio-político-cultural de repressão. 

A partir desses breves apontamentos, percebe-se que a morte representa uma função 

fundamental na literatura, tanto como tema, tanto como metáfora, de acordo com o contexto  

social de cada época, conforme aponta Guimarães (1991). 

 

1.3. A representação da morte 
 

Segundo o Dicionário de símbolos (1988), a representação da morte mais comum é o 

esqueleto, denotando “[...] uma morte dinâmica, ou melhor, anunciadora de uma nova forma 

de vida. O sorriso irônico e o ar pensativo simbolizam o conhecimento daquele que atravessou 

a fronteira do desconhecido, está na fronteira do além” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 

1988, p. 401). 

Essa figura apareceu, de acordo com Claude Blum (1996), na segunda metade do 

século XII, quando o esqueleto era representado a pé ou montado em um animal e portando a 

foice, ferramenta que expressava a forma como os homens morreriam, igualando todas as 

coisas vivas. 

Um dos primeiros testemunhos literários em que a morte apresenta tal aparência é Les 

Vers de la Mort, de Hèlinand de Froidmont, composto entre 1194 e 1197. Destaca-se que a 

mesma aparece sempre como uma figura solitária: 
Les Vers de la Mort mostram-na sucessivamente armada com [...] uma foice, 
um estandarte, uma funda, um aguilhão envenenado, redes. A pé ou montada 
a cavalo, a Morte é singularmente ativa e sabe utilizar seus instrumentos: ela 
surpreende nos leitos [...] (BLUM, 1996, p. 279). 
 

Entre a segunda metade do século XIII e o século XV, a lenda dos três vivos e dos três 

mortos permearam algumas obras. O núcleo narrativo é constituído por três jovens nobres 

que, por acaso encontram-se com três mortos desfigurados que lhes contam seu passado. 

Nesse momento, a grande novidade é o encontro com os mortos e não com a Morte em si. 

Porém, os mortos representam a própria morte, no que diz respeito à ausência de vida e de 

humanidade de um esqueleto. 

No Livro das Horas, manuscrito da Idade Media, escrito por volta de 1250 e 1260, a 

lenda acima é grafada e cada esqueleto leva um objeto: o primeiro uma lança, o segundo leva 

às costas um caixão e o terceiro a pá do coveiro, conforme descreve Mário Martins (1969).  



Já a ‘Dança Macabra’ em latim, aparece por volta de 1350, na forma de monólogo, 

representando figuras da sociedade, como o papa, o imperador, o rei, o cardeal, o cavaleiro, o 

jurista, o fidalgo, o mercador, a freira, o camponês e tantos outros, que futuramente 

aparecerão nas Barcas de Gil Vicente. 

Conforme Mário Martins (1969a, p. 191), o pensamento central da ‘Dança Macabra’ é 

“[...] um morto ou a própria Morte a apontar para um ataúde e para a fragilidade da vida [...]. 

E ela [a morte] dirige-se a todos, sem excepção, desde o papa à gente humilde”, 

representando, assim, uma visão igualitária em relação ao fim da vida. 

Na Península Ibérica, no século XV, foi escrita a Danza General de la Muerte, em que 

a Morte convida todos os homens para irem ao seu encontro, quer queiram ou não. Ela faz um 

sermão de acusação a todos os presentes – os personagens enumerados anteriormente– 

representando a coletividade de cada classe. 

Já nos séculos XVIII e XIX, segundo Alessandra Accorsi Trindade (2012, p.42-43), a 

morte passa a ser representada como uma figura feminina, já que “[...] [a]tributos como a 

beleza, a sedução confundem ainda mais os humanos, que já estavam amedrontados com sua 

presença, e agora também se sentem seduzidos por tal figura”.  

 

1.4. Morte: real e imaginário 
 

Como visto, o tema da morte é frequente na literatura e sua representação é 

mediatizada, uma vez que estabelece a tensão entre a necessidade de compreendê-la - e por 

isso ter que falar dela - e o distanciamento que a literatura dá pela possibilidade de discutir, 

mas de outra morte – ou da sua representação, que sabemos fictícia.  

Para a construção da representação, estão relacionados diversos “atos de fingir”, como 

aponta Wolfgang Iser, em O fictício e o imaginário (1996). O autor acredita que todo o texto 

ficcional apresenta uma relação triádica: real, fictício e imaginário, elementos esses, que 

constituem aquilo que o autor denomina “atos de fingir”, tendo como objetivo a transgressão 

da realidade. 
O ato de fingir, como irrealização do real e realização do imaginário, cria 
simultaneamente um pressuposto central que permite até que ponto as 
transgressões de limites que provocam (1) representam a condição para a 
reformulação do mundo formulado, (2) possibilitam a compreensão de um 
mundo reformulado e (3) permitem que tal acontecimento seja 
experimentado (ISER, 1996, p. 15-16). 
 

Segundo Iser (1996), para que ocorra a mediação no texto ficcional do imaginário com 

o real, é necessária a presença de elementos como a seleção do contexto, em que estarão 



presentes na obra referências tanto socioculturais como literárias. A seleção permite o 

reconhecimento das referências textuais e os momentos de transgressão, assim, a 

intencionalidade permite que as referências tenham uma “disposição perspectivística” (ISER, 

1996, p.18), geralmente apresentadas pelo narrador. 

Por fim, a combinação desses elementos permite uma relação entre o mundo ficcional 

e o extratextual e esse relacionamento, portanto, admite que os elementos interligados entre si 

sejam transgressores em relação ao mundo empírico.  

Quanto a presença desses contextos reais na literatura, o autor faz uma importante 

observação: 

[...] o texto ficcional contém muitos fragmentos identificáveis da realidade, 
que, através da seleção, são retirados tanto do contexto sócio-cultural, quanto 
da literatura prévia ao texto. Assim, retorna ao texto ficcional uma realidade 
de todo reconhecível, posta, entretanto, sob o signo do fingimento. Por 
conseguinte, este mundo é posto entre parênteses, para que se entenda que o 
mundo representado não é o mundo dado, mas que deve ser apenas 
entendido como se o fosse [...]. Pelo reconhecimento do fingir, todo o mundo 
organizado no texto literário se transforma em um como se. (ISER, 1996, p. 
24). 

 

Esse mundo do “como se” permanece acessível à compreensão do leitor, pois o ato de 

fingir é uma transgressão, mas dentro do sistema contextual de quem o lê. “No como se, a 

ficção de desnuda como tal e assim transgride o mundo representado no texto, a partir da 

combinação e seleção.” (ISER, 1996, p. 31). 

O autor ainda nota que o real e o imaginário estão unidos no texto ficcional, 

estabelecendo uma relação complementar. Ou seja, a tríade apresentada no início de suas 

reflexões não deve ser observada como algo isolado dentro da composição ficcional. 

Sendo assim, a partir do panorama histórico-literário da representação da morte e das 

observações de Iser (1996), propõe-se uma análise de Memórias póstuma de Brás Cubas 

(2012) e de As intermitências da morte (2005), considerando de que forma os fatores 

referentes a tal representação influenciam a composição dos romances. 

 

 
 
 



 
 
2. A NARRATIVA DE UM DEFUNTO AUTOR: MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS 

CUBAS 

 
2.1. Um livro diferente 
 

Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis foi publicado entre março e 

dezembro de 1880, na Revista Brasileira. A narrativa causou estranheza à crítica, pois, ao 

usar como procedimento um narrador já defunto, para contar suas próprias memórias, o autor 

rompe com o paradigma da escola realista do período. 

No prólogo da quarta edição, o escritor faz uma observação quanto à representação de 

seu narrador: 

O que faz de meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama 
“rabugens de pessimismo”. Há na alma deste livro, por mais risonho que 
pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir dos seus 
modelos. [...] Não digo mais para não entrar na crítica de um defunto, que se 
pintou a si e aos outros, conforme lhe pareceu melhor e mais certo (ASSIS, 
2012, p. 17). 
 

Capistrano de Abreu (ABREU apud FACIOLI, 2008, p. 62) escreveu na Gazeta de 

Notícias, jornal popular do período, sobre tal aspecto da obra machadiana: 
As Memórias Póstumas de Brás Cubas serão um romance? Em todo o caso 
são mais alguma coisa. O romance aqui é simples acidente. O que é 
fundamental e orgânico é a descrição dos costumes, a filosofia social que 
está implícita [...]. O autor é o primeiro a reconhecê-lo e por isso põe-se nas 
elucubrações de um defunto, que nada tendo a perder, nada tendo a ganhar, 
pode despejar até às fezes tudo quanto se contém nas suas recordações.  
 

Ao instituir o personagem Brás Cubas como defunto autor, ocorre a transgressão da 

realidade e aquilo que Wolfgang Iser (1996) denomina atos de fingir, já que, no romance, é 

possível perceber uma realidade imaginária - o relato de um defunto autor -, em certo 

contexto histórico da sociedade brasileira. 

Machado de Assis insere seu personagem na sociedade brasileira entre 1805 e 1869. O 

autor restringe o núcleo dos personagens à sociedade burguesa carioca, muito ligada às 

aparências e ao poder socioeconômico. A partir disso, o narrador-personagem refletirá sobre 

as relações sociais e o vazio interior que pairava no período nesse meio. “Vinha dizendo a 

mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira 

política... que a Constituição... que a minha noiva... que o meu cavalo...”. (ASSIS, 2012, p. 76 

– grifos nossos). Ou seja, as relações humanas ocorriam em favor dos bens materiais. 

Nesse contexto, e na condição de defunto-autor, a intenção de Brás Cubas justamente 



é criticar toda essa sociedade e o seu comportamento, por meio inclusive de sua própria 

história enquanto vivo. Devido a esse procedimento, é possível perceber certo distanciamento 

entre Brás Cubas narrador-defunto e Brás Cubas personagem, pois traz o conhecimento da 

condição humana, como personagem, e se afasta dela pela condição de defunto-autor. 

Alfredo Bosi (2006, p.7) observa tal fato como um jogo duplo: 
Na construção de Brás Cubas [...] o grau de verossimilhança é bifocal, pois 
mira dois horizontes diferentes. De um lado, fala do narrador, que atesta, a 
cada lance, a sua presença física aos acontecimentos em que esteve 
envolvido, e cuja interpretação é confiada ao seu olhar sem presunção da 
certeza universal [...].  

 

Assim, o mundo criado por Cubas é colocado entre parênteses, conforme observa Iser 

(1996), pois o mundo representado não é um mundo real, mas um mundo alcançado por meio 

da ficção, o “como se”, pois o leitor entende tal irrealidade para torná-la real. 

Ao usar esse procedimento, percebe-se que há um desnudamento da obra e ela se 

coloca como ficção de fato, movimentando-se entre o real e o imaginário. Isso pode ser 

observado nos diálogos que o narrador-personagem estabelece com o leitor, durante toda a 

narrativa: “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.” (ASSIS, 2012, p. 21). E ainda: “Desço 

imediatamente; desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o 

capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega a empulhação...” (ASSIS, 2012, p. 72). 

Dessa forma, segundo Schwarz (2000, p.24), Memórias póstumas de Brás Cubas não 

abole totalmente a realidade, mas usa um procedimento que a une ao imaginário, para 

representar a situação de um homem que superou a morte. “Em lugar da conversão da 

veracidade, que as infrações do narrador a todo o momento impedem de se formar, cria-se 

entre autor e leitor uma relação de facto [...]”. 
 
2.2. A morte: Pandora ou Natureza 
 

A representação da morte em Memórias póstumas de Brás Cubas ocorre no capítulo 

“O delírio”, no qual a consciência do personagem é reportada para outro plano, onde avistará 

a Morte. 

Ela é exibida como uma figura feminina exuberante, deixando sem palavras Brás 

Cubas: “Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à 

compreensão do olhar humano [...]. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar 

um grito”. (ASSIS, 2012, p. 32). A morte é denominada Natureza ou Pandora e se apresenta 

como “mãe” dos homens e ao mesmo tempo “inimiga”, pois lhes retira a vida. 



A vida é considerada algo concedido à humanidade e a morte é a restituição desse 

favor da Natureza. “Eu não sou somente a vida; sou também a morte, e tu estás prestes a 

devolver-me o que te emprestei”. (ASSIS, 2012, p. 33). Nesse momento, a Natureza ou 

Pandora explica que todas as gerações humanas morrerão, pois este é o princípio que rege o 

mundo, independentemente da vontade humana. 

Cubas dirige-se a Pandora ou Natureza com um ar desafiador, característico de sua 

personalidade, e, ao mesmo tempo, com certo tom de aceitação. 
Ao contemplar tanta calamidade não pude reter um grito de angústia, que 
Natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir; e não sei por que lei de 
transtorno cerebral, fui eu quem me pus a rir – de um riso descompassado e 
idiota. 
Tens razão – disse eu -, a coisa é divertida e vale a pena – talvez monótona, 
mas vale a pena [...]. Vamos lá Pandora, abre o ventre, e dirige-me; a coisa é 
divertida, mas dirige-me”. (ASSIS, 2012, p. 34-35). 

 

No romance, a Natureza ou Pandora é representada como responsável pela criação de 

todos os eventos: “[...] tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à Natureza as mais íntimas 

entranhas; tudo isso é sublime louvor ao nosso ilustre finado” (ASSIS, 2012, p. 23). Ao 

analisarmos a significação de Natureza ou Pandora, pode-se observar porque são nomeadas 

dessas duas maneiras. 

Na mitologia grega, segundo Vernant (2000), Pandora foi criada por Zeus para vingar-

se de Prometeu e dos homens. Prometeu foi responsável por criar o primeiro homem usando 

barro e, na partilha dos sacrifícios entre deuses e homens, ele induzia Zeus a escolher as 

partes menos desejáveis. Ao perceber tal atitude, Zeus convocou Hefesto, Hermes, Atena e 

Afrodite para criar um ser capaz de arruinar seu rival. 
Manda Hefesto molhar a argila com águas e modelar uma espécie de estátua 
com a figura de parthénos, ou seja, uma figura de mulher [...]. Ele começa a 
modelar uma espécie de estátua de feições graciosas de bela virgem. Depois, 
é a vez de Hermes dar vida a essa estátua, conferir-lhe força e a voz de um 
ser humano [...]. Zeus pede a Atena e a Afrodite para vestirem essa estátua, 
prolongando a sua beleza com o brilho dos trajes típicos do corpo feminino, 
os enfeites, as jóias, o corpete e o diadema [...]. A jovem donzela 
resplandece com todos os seus fulgores. Hefesto coloca sobre sua cabeça um 
diadema [...] representando todos os bichos que povoam o mundo [...]. Está 
esplêndida [...], uma maravilha que deixa qualquer um estarrecido de 
assombro e completamente apaixonado. (VERNANT, 2000, p. 69). 

 
Dessa forma, era impossível observá-la sem admirar-se, pois “[ela] possui a beleza das 

deusas imortais, sua aparência é divina [...]”. (VERNANT, 2000, p. 69-70). 

Vernant (2000) observa que Pandora apresenta toda a beleza de Afrodite, mas 

assemelha-se a uma filha da Noite, pois, quando Zeus cochichou em seu ouvido para abrir a 



tampa do vaso proibido, para vingar-se de Prometeu, todos os males se espalharam pelo 

universo, levando os humanos à mortalidade. Assim, Vernant (2000, p.75) constata que “[era] 

a própria presença de Pandora que encarnava todos os males [cansaço, doença, morte] [...]. O 

mal que vemos e ouvimos – a mulher, disfarçada pela sedução de sua beleza, de sua doçura, 

de suas palavras – nos atrai e nos encanta, em vez de nos apavorar”. 

Por sua vez, o termo Natureza apresenta um significado semelhante ao de Pandora: “O 

mundo material [...] o universo com todos os seus fenômenos e somatória das forças ativas no 

universo”. (HOUAISS, 2001, p. 1998). 

Assim, a escolha da denominação Pandora ou Natureza para representar a morte é 

justificada, pois ambas são responsáveis por dar fim à vida humana, pois regem as forças que 

movem o universo, tanto para o bem quanto para o mal. No romance a morte é representada 

pela beleza de Pandora e os males que espalhou sobre a terra, e os fatos do mundo material 

impostos pela Natureza. 

Brás Cubas citará a Natureza em diversos momentos da obra, como responsável por 

todos as deformidades humanas. Por exemplo, quando narra sobre a personagem Eugênia, que 

nasceu coxa, e o comentário que faz em seguida: “Esse contraste faria suspeitar que a 

Natureza é às vezes um imenso escárnio.” (ASSIS, 2012, p. 74). 

 

2.3. Brás Cubas supera a morte 
 

No capítulo “Ao leitor”, percebe-se que Brás Cubas escreve suas memórias do outro 

lado da vida: “Obra de finado. Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”. 

(ASSIS, 2012, p. 21). 

Inicia a narrativa a partir de seus últimos dias de vida. Apesar dos poucos amigos que 

tinha, alguns foram visitá-lo já moribundo, como um costume que acontece desde a Idade 

Média, como observa Ariès (2003) em suas reflexões. Além disso, Brás Cubas, nos seus 

últimos dias, “lança seu olhar sobre a vida”, principalmente no capítulo “O delírio”; porém, 

sua personalidade continua prepotente mesmo diante da Natureza ou Pandora. 

Na narrativa de Machado de Assis, o mito é transformado. Apesar de Pandora ou 

Natureza impressionarem Brás Cubas com sua beleza e afirmar sua superioridade como 

àquela que retira a vida humana, o personagem transgride a norma que diz que depois da 

morte somos “coisa nenhuma”, segundo Facioli (2008, p.113), “para inserir-se na situação de 

permanecer vivo, mesmo depois de morto.” 

Brás Cubas apresenta, durante a narrativa, características de quem esperava um futuro 



glorioso, porém não consegue. Essa frustração é percebida na dedicatória do romance, 

diagramada em forma de epitáfio: 
Ao verme 

que 
primeiro roeu as frias carnes 

do meu cadáver  
     dedico 

como saudosa lembrança 
estas 

     MEMÓRIAS PÓSTUMAS 
 

Frequentemente, as obras são dedicadas a pessoas que tiveram papeis importantes em 

nossa vida, no entanto, Brás Cubas dedica as suas memórias a um verme, expressando um 

total desencanto e desapego em relação a sua condição anterior de vivo. Facioli (2008, p.111) 

faz uma observação importante sobre essa dedicatória: 
Há uma desqualificação de toda a humanidade, pois um verme esperto 
merece mais que qualquer ser humano, ficando substituído o destaque da 
obra pelo cadáver. Assim, a dedicatória funciona como espécie de ponte, ou 
de passagem, entre o morto e o vivo, ou de ligação entre eles, articulando-se 
[...].  

 

Essa desqualificação pode ser devida aos vários fracassos que perpassaram a vida de 

Brás Cubas, como o afastamento de Virgília, sua amante, a morte de Nhã-loló, última chance 

de casamento, a carreira de deputado mal sucedida, o emplasto que não vingou.  

Retomando Ariès (2003), percebe-se o processo de decomposição representado pelo 

fracasso em vida evidente no romance. Esse sentimento de melancolia e negatividade se dá 

pela frustração que perpassou a vida da personagem. No entanto, como criatura superior que 

se considerava, a superação da morte pode ser interpretada também como a extensão das 

regalias que obteve em vida: Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; eu 

não tenho que fazer; e, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é 

tarefa que distrai um pouco da eternidade. (ASSIS, 2012, p. 113). 

Segundo Bosi (2006, p. 21), Brás Cubas não passa de um relativizador, pois ora acusa, 

ora se identifica com uma personagem ou fato, mas, coloca-se como “[...] conhecedor de si 

[defunto] mesmo transformando-se em castigador de si mesmo”. 

Essa figura de “castigador” pode ser retomada no último capítulo do romance, “Das 

negativas”, no qual Cubas demonstra toda a sua amargura perante a vida que teve, além de 

mais uma vez desqualificar a humanidade ao dizer que não transmitiu a ninguém “[...] o 

legado da nossa miséria”. (ASSIS, 2012, p. 188). 

Em relação à liberdade de defunto, Brás Cubas afirma: “Senhores vivos, não há nada 



tão incomensurável como o desdém dos finados.” (ASSIS, 2012, p. 62), referindo-se a sua 

condição, que permite rejeitar a crítica e a opinião alheia, situando-se além-mundo, indicando 

a ruptura entre o ser e o parecer e o próprio procedimento utilizado para escrever tais 

memórias. 

Diante do feito de seu ato e de sua capacidade de julgar, o narrador menospreza toda a 

humanidade, da dedicatória ao último capítulo, e a narrativa que escreve torna-se um livro que 

Facioli (2008, p. 116) denomina como “um livro de antilições, de desidentificação e negação 

das qualidades sociais e morais do que seria ou deveria ser um herói e seu mundo”. 

Portanto, o desnudamento da criação humana por parte do narrador não conduz de 

forma alguma para valores estabelecidos, mas sim à subversão dos mesmos, unindo o 

imaginário da morte e sua suposta superação, para lançar um olhar atento e transgressor ao 

contexto sócio-cultural em que o defunto-autor estava imerso. Assim, aqui a morte aparece 

como tema, referindo-se à superação da morte, e como metáfora, pois tem a intenção de 

refletir as relações humanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



3. NO DIA SEGUINTE NINGUÉM MORREU: AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE 

 
3.1. E se a morte deixasse de matar? 
 

O romance As intermitências da morte, de José Saramago, foi publicado em 2005 e 

parte de um questionamento presente em vários romances do autor, “O que aconteceria 

se...?”, conforme ele próprio afirmou no dia do lançamento do romance: 
O que aconteceria se a Península Ibérica se desprendesse da Europa? O que 
aconteceria se os cruzados não ajudassem os portugueses a reconquistar 
Lisboa? O que aconteceria se Ricardo Reis voltasse a Portugal depois da 
morte de seu criador? O que aconteceria se todos ficassem cegos? O que 
aconteceria se a morte deixasse de matar? (SARAMAGO, 2005a) 
 

Assim, a partir da situação de imortalidade, circunscrita a um determinado país, a 

narrativa é desenvolvida. Os fatos representados são os do mundo contemporâneo, no qual o 

elemento transgressor da realidade é inserido, logo nas primeiras linhas da obra: 
No dia seguinte ninguém morreu. O facto, por absolutamente contrário às 
normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em 
todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia 
notícia nos quarenta volumes da história universal, nem ao menos um caso 
para amostra [...] Nenhuma dessas pessoas morreria no caminho e todas 
iriam desmentir os mais pessimistas prognósticos médicos, Esse pobre diabo 
não tem remédio possível, nem valia a pena perder tempo em operá-lo, dizia 
o cirurgião à enfermeira enquanto esta lhe ajustava a máscara à cara. 
Realmente, talvez não houvesse salvação para o coitado no dia anterior, mas 
o que estava claro é que a vítima se recusava a morrer neste. E o que 
acontecia aqui, acontecia em todo o país. Até a meia-noite em ponto do 
último dia do ano ainda houve gente que aceitou morrer (SARAMAGO, 
2005, p.11-12 – grifos nossos). 
 
[...] [a notícia] não tardou a chegar aos jornais, à rádio e à televisão, e fez 
espevitar imediatamente as orelhas a diretores, adjuntos e chefes de redação 
[...] (SARAMAGO, 2005, p.13 – grifos nossos). 

 

A escolha da interrupção das atividade da morte no início do ano é significativa, pois é 

a passagem do “tempo velho, para o tempo novo”, tempo da imortalidade – do imaginário -, 

reiterado pela hora da interrupção - “meia-noite” -, reportando-se às histórias em que 

elementos sobrenaturais ocorrem. 

O romance apresenta um narrador em terceira pessoa que se caracteriza pelo discurso 

altamente irônico, tanto para narrar a imortalidade que é instaurada no país - “[...] tendo 

vivido, até estes dias de confusão, naquilo que haviam imaginado ser o melhor de todos os 

mundo possíveis e prováveis, descobriam, deliciados, que o melhor, realmente o melhor, era 

agora o que estava a acontecer [...]” (SARAMAGO, 2005, p.23) - quanto para manifestar 

opiniões e reflexões perante o caos estabelecido. 



Fazendo reflexões e críticas à sociedade contemporânea representada, o romance relata 

as reações de diversas instituições, como a igreja, o governo, os meios de comunicação, as 

funerárias, os asilos e os familiares dos moribundos, que apresentam como preocupação 

primordial o comprometimento financeiro gerado pela suspensão da morte e buscam maneiras 

de desvencilhar-se desse infortúnio, já “[...] que sempre hão-de encontrar maneira de tirar 

proveito de qualquer situação [...]” (SARAMAGO, 2005, p.37). Nesse aspecto, retoma-se 

Ariès (2003), quando observa que a sociedade atual está esvaziada do sentimento que a morte 

provoca. Assim sendo, 

[...] Saramago toma o tema da morte como argumento, afastado do drama 
pessoal, para se deter num ponto de vista social [...] O autor aproveita a 
reflexão sobre a fatalidade da morte, sobre sua conveniência funcional, para 
examinar, pela mão da ironia e, por momentos, do sarcasmo, determinados 
aspectos da existência contemporânea (velhice, egoísmo, política, negócio 
funerário), enquanto elabora a sua particular teoria do caos da imortalidade 
[...] (AGUILERA apud SARAMAGO, 2013, p.61). 

 

Dessa maneira, percebe-se que o procedimento utilizado na narrativa está de acordo 

com a teoria de Wolfgang Iser (1996), pois, ao mesmo tempo em que há a representação 

crítica da sociedade contemporânea, ocorre a transgressão do real ao inserir no romance a 

ausência da morte.  Segundo Iser (1996), um dos traços característicos de um ato de fingir é o 

“como se”; assim, “[...] o conjunto de partículas do como se serve para ‘estabelecer 

equivalências entre algo existente e as consequências de um caso irreal e impossível’” (ISER, 

1996, p.25). No romance, ao apresentar um futuro sem mortalidade, o impossível torna-se 

possível, dentro das referências da realidade no mundo contemporâneo. Dessa forma, o 

narrador narra o fato nunca visto pela humanidade como algo natural, sem manifestar-se 

surpreso, pois “[...] sabe que tem de dar autenticidade à sua narrativa [...]” (CONRADO apud 

LOPES, 2011, p.81). 

A segunda epígrafe do romance, já direciona o leitor, invocando a possibilidade de 

diversas abordagens para o tema: “Pensa por ex. mais na morte, - & seria estranho em verdade 

que não tivesse de conhecer por esse facto novas representações, novos âmbitos da linguagem 

(WITTGENSTEIN)” (SARAMAGO, 2005, p.10) - ou seja, as possiblidades de figuração2 que 

a ficção proporciona. 

Ao estabelecer a combinação entre o real e o imaginário e selecionar um dado 

contexto, o narrador faz aquilo que Iser (1996) denomina desnudamento, ou seja, o narrador 

apresenta seus métodos de narrador, colocando a obra de fato como ficção: 

                                                 
2 Emprega-se figuração como “um fato que projeta uma situação possível” (Tractatus, 1994, p. 143.). 



Que importam pouco a este relato os parentescos de uns tantos camponeses 
que o mais provável é não voltarem a aparecer nele, melhor que ninguém o 
sabemos, mas pareceu-nos que não estaria bem, mesmo de um estrito ponto 
de vista técnico-narrativo, despachar em duas rápidas linhas precisamente 
aquelas pessoas que irão ser protagonistas de um dos mais dramáticos lances 
ocorridos nesta, embora certa, inverídica história sobre as intermitências da 
morte (SARAMAGO, 2005, p.40 – grifos nossos) 

 

Sendo assim, As intermitências da morte (2005), de José Saramago, apresenta uma 

dialética entre o real - a representação da sociedade contemporânea e a necessidade da morte- 

e o imaginário - a possibilidade da morte se extinguir e sua personificação. Segundo o próprio 

autor, “[o] único talento que eu [talvez] tenha seja o de tornar o improvável provável e o 

impossível possível” (SARAMAGO, 2005a). A partir disso, o narrador saramaguiano 

encontra na ficção um lugar para “pensar a morte”, apresentando os problemas que surgiriam, 

caso o ser humano se imortalizasse. 

 

3.2. A retomada dos mitos: as Moiras e Orfeu 
 

A representação da morte, no romance de Saramago (2005, p. 73), começa a ser 

anunciado no capítulo seis, no qual um aprendiz de filósofo e o “espírito que pairava sobre a 

água do aquário”, discorrem sobre os tipos de morte que devem existir: a morte humana, a 

morte vegetal e a morte animal, que são comandadas por uma morte “geral”.  

A morte humana é representada como uma mulher, identificada pelas cartas 

manuscritas de cor violeta: “Era cor violeta portanto fora do comum, e o papel, de tipo 

gofrado, imitava a textura do linho. Parecia antigo e dava a impressão de que já havia sido 

usado antes [...]” (SARAMAGO, 2005, p. 87) e “A morte, em todos os seus traços, atributos e 

características, era, inconfundivelmente, uma mulher” (SARAMAGO, 2005, p. 128). Além 

disso, ela é representada segundo o imaginário medieval, como descrito nas ‘Danças 

Macabras’, “[...] [s]omos testemunhas fidedignas de que a morte é um esqueleto embrulhado 

num lençol, mora numa sala fria em companhia de uma velha e ferrugenta gadanha que não 

responde perguntas, rodeada de paredes caiadas ao longo das quais se arrumam, entre teias de 

aranha [...]” (SARAMAGO, 2005, p.145). 

A configuração da morte como mulher pode ser reportada ao mito das Moiras ou 

Fiandeiras, segundo observa Tania Mara Antonietti Lopes (2011). Essas criaturas, de acordo 

com a mitologia, são responsáveis pela “[...] personificação do destino individual [...] pouco a 

pouco se desenvolveu a ideia de uma Moira universal, senhora inconstante do destino de 

todos os homens. Essa Moira, sobretudo após as epopeias homéricas, se projetou em três 



Moiras [...]” (BRANDÃO, 2010, p.243). Cada uma delas apresenta uma função específica: 

Cloto é a fiandeira, que segura o fuso e puxa o fio da vida, Láquesis, a sorteadora, enrola o fio 

da vida e sorteia o nome do individuo que irá morrer e Átropos a inflexível, responsável por 

cortar o fio da vida. Assim, n’As intermitências “[...] o mito é atualizado por Saramago 

através da personificação da morte e a transformação desse mito se realiza na maneira como 

constrói a personagem” (LOPES, 2011, p. 85). Nota-se que antes do relato do envio das cartas 

violetas, o primeiro parágrafo do romance já faz alusão ao mito das fiandeiras: 
A rainha-mãe nem melhorou nem piorou, ficou ali como suspensa, 
baloiçando o frágil corpo à borda da vida, ameaçando cada instante cair para 
o outro lado, mas atada a este por um ténue fio que a morte, só podia ser ela, 
não se sabe por que estranho capricho, continuava a segurar. (SARAMAGO, 
2005, p.12 – grifos nossos). 

 

A primeira manifestação da morte como personagem ocorre quando ela envia um 

manuscrito a uma emissora de televisão. O manuscrito era violeta, parecia antigo e “[...] [n]ão 

tinha qualquer endereço, tanto de remetente, o que às vezes sucede, como de destinatário, o 

que não sucede nunca, e estava num gabinete cuja porta, fechada à chave, acabara de ser 

aberta nesse momento, e onde ninguém poderia ter entrado durante a noite.” (SARAMAGO, 

2005, p. 87). 

Segundo Lopes (2011), ao comunicar-se com o diretor da televisão, por meio de um 

manuscrito que remete ao linho, a morte apresenta-se na narrativa já exercendo suas 

atividades de fiandeira, a qual tem autoridade para começar e interromper o destino dos 

homens. Posteriormente, ao retomar suas atividades, detalhadamente descritas no manuscrito, 

inova as regras para morrer, demonstrando certa complacência: 
[...] venho informar de que a partir da meia-noite de hoje se voltará a morrer 
tal como sucedia [...] a embainhar a emblemática gadanha que imaginativos 
pintores e gravadores doutro tempo me puseram na mão, foi oferecer a esses 
seres humanos que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles 
seria viver sempre, isto é, eternamente [...] passado este período de alguns 
meses a que poderíamos chamar de prova de resistência ou de tempo gratuito 
e tendo em conta os lamentáveis resultados da experiência, tanto do ponto de 
vista moral, isto é, filosófico, como de um ponto de vista pragmático, isto é, 
considerei que o melhor para as famílias e para a sociedade no seu conjunto, 
quer em sentido vertical, quer em sentido horizontal, seria vir a público 
reconhecer o equívoco de que sou responsável e anunciar o imediato 
regresso à normalidade [...] minha decisão irrevogável, esta de devolver o 
supremo medo ao coração dos homens [...] porém, um ponto há em que sinto 
ser minha obrigação dar a mão a palmatória, o qual tem que ver com o 
injusto e cruel procedimento que vinha seguindo, que era tirar a vida às 
pessoas à falsa-fé, sem aviso prévio, sem dizer água-vai, tenho de reconhecer 
que se tratava de uma indecente brutalidade [...] a partir de agora toda a 
gente passará a ser prevenida por igual e terá um prazo de uma semana para 
pôr em ordem o que ainda lhe resta de vida, fazer testamento e dizer adeus à 



família, pedindo perdão pelo mal feito ou fazendo as pazes com o primo com 
quem desde há vinte anos estava de relações cortadas [...] (SARAMAGO, 
2005, p.99-100 – grifos nossos). 
 

A partir desse momento, ocorre de fato a inserção da morte como personagem no 

romance, apresentando gradativamente alguns sentimentos como, por exemplo, a mudança de 

método para os humanos morrerem, demonstrando certa “compaixão” e ao mesmo tempo, 

percebe-se, no excerto acima, um sentimento de rancor, já que era detestada pela humanidade. 

“O que se segue aos elementos associa-se à construção da personalidade da personagem, 

denunciando já na carta o seu paradoxal comportamento humano expresso num suposto senso 

de dever [...]” (LOPES, 2011, p. 87). 

No capítulo dez ocorre a cristalização da morte como figura feminina, por meio da 

grafologia, já que os estudos apontaram que a “[...] autora do escrito é aquilo que se chama 

uma serial killer, uma assassina em série [...] a pessoa que escreveu esta carta está morta” 

(SARAMAGO, 2005, p. 114 – grifos nossos), ou seja, as personificações recentes da morte 

apontam para a encarnação de uma mulher, retomando Trindade (2012). 

No mesmo capítulo, a morte, por meio de outro manuscrito, demonstra novamente 

uma personalidade paradoxal, diante da irritação que manifesta, pois os jornais passaram a 

escrever “Morte” ao invés de “morte”: 

Eu não sou a Morte, sou simplesmente morte, a Morte é uma cousa que aos 
senhores nem por sombras lhes pode passar pela cabeça o que seja [...] os 
seres humanos só conheceis esta pequena morte quotidiana que eu sou, esta 
que até mesmo nos piores desastres é incapaz de impedir que a vida 
continue, um dia virão a saber o que é a Morte com letra grande, nesse 
momento, se ela improvavelmente, vos desse tempo para isso, perceberíeis a 
diferença [...] (SARAMAGO, 2005, p. 112) 
 

Nesse momento, a personagem já adquire características contraditórias, pois, se no 

primeiro momento ela demonstra todo o seu poder, nesse excerto a morte revela sua condição 

inferior, pela inicial minúscula, mas busca se auto afirmar diante da situação. Em relação à 

natureza feminina da morte, ela é reiterada pela identificação de um médico legista e há 

novamente uma relação direta com o mito das Moiras: 
O mal foi que, concluída a intervenção do especialista estrangeiro, só uma 
vista pouco treinada admitiria como iguais as três caveiras escolhidas, 
obrigando portanto a que os investigadores, em lugar de uma fotografia, 
tivessem de trabalhar com três caveiras [...] Embora esta informação já tinha 
sido dada antes, convirá, para que não esqueça, insistir no facto de que os 
três rostos, sendo todos de mulher, e de mulher jovem, eram diferentes uns 
dos outros em determinados pontos, não obstante, também, as flagrantes 
semelhanças que neles unanimemente se reconheciam (SARAMAGO, 2005, 
p. 128 – grifos nossos) 



 

A humanização completa da morte no romance, se dá graças a um imprevisto que 

ocorreu na distribuição das cartas. Uma delas destinada a um humano retorna as mãos da 

morte, sem nenhum motivo aparente e ela perturba-se com tal fato, “Não pode haver melhor 

prova dele que a imagem da própria morte que temos diante dos olhos, sentada numa cadeira 

e embrulhada no seu lençol, e tendo na orografia da sua óssea cara um ar de total 

desconcerto” (SARAMAGO, 2005, p. 136). A morte tenta reenviar a carta por mais duas 

vezes, no entanto, mesma voltou em todas as três tentativas. 

A humanização da morte ocorre paulatinamente, assim, a partir do retorno das cartas, 

ela se sente fracassada, porque nunca havia acontecido uma “falha operacional” e preocupa-se 

com sua reputação, pois era um “duro golpe” diante de sua autoridade. “A morte fez um gesto 

impaciente, sacudiu secamente do ombro a mão fraternal que ali tínhamos pousado e 

levantou-se da cadeira [...] A morte está zangada” (SARAMAGO, 2005, p. 144). Ela, então, 

decide verificar pessoalmente quem era o indivíduo que já deveria estar morto há dias: “[...] 

não poderá matar o violoncelista, mas quer vê-lo, tê-lo diante dos olhos [...]” (SARAMAGO, 

2005, p. 147). 

A sequência dos fatos acima mencionados, é fundamental para a transformação da 

personagem, pois os sentimentos descritos e as atitudes da morte são característicos do ser 

humano, quando algo não ocorre conforme o planejado. A partir desse momento, se dá a 

transformação do mito: 
Sem o lençol, a morte perdeu outra vez a altura, terá quando muito medidas 
humanas, um metro e sessenta e seis ou sessenta e sente, e, estando nua, sem 
um fio de roupa em cima, ainda mais pequena do que parece, quase um 
esqueletozinho de adolescente [...] Realmente, não há nada no mundo mais 
nu que um esqueleto (SARAMAGO, 2005, p. 146 – grifos nossos) 
 

A morte apresenta-se como uma criatura vulnerável, longe da figura poderosa 

responsável pelo destino de cada humano. Tal evento ocorre de fato, quando ela visita o 

apartamento do violoncelista: “[...] [a] morte olha a cara adormecida e pensa vagamente que 

este homem já deveria estar morto [...]” (SARAMAGO, 2005, p. 152). Diante da raiva que 

sente por vê-lo vivo, observa um caderno sobre uma cadeira, no qual estava “[...] a suíte 

número seis opus mil e doze em ré maior de johann sebastian bach composta em cöthen” 

(SARAMAGO, 2005, p. 152). A morte, como se tivesse uma epifania, percebe que aquela 

composição havia sido escrita na “tonalidade da alegria”, “da amizade e do amor”, bem como 

a nona sinfonia de Beethoven. Nesse momento, pode-se dizer que a música “humanizou” a 

morte: 



[Ela] deixou-se cair de joelhos, era toda ela, agora um corpo refeito, por isso 
é que tinha joelhos, e pernas, e pés, e braços, e mãos, e uma cara que entre as 
mãos se escondia, e uns ombros que tremiam não se sabe porquê, chorar não 
será, não se pode pedir tanto a quem sempre deixa um rastro de lágrimas por 
onde passa, mas nenhuma delas que seja sua [...] Sentada no seu canto, a 
morte olhava. Muito mais tarde, o cão levantou-se do tapete e subiu para o 
sofá. Pela primeira vez na sua vida a morte soube o que era ter um cão no 
seu regaço. (SARAMAGO, 2005, p. 152-153). 
 

Essa visita da morte ao violoncelista faz com que ela apresente novos sentimentos 

característicos dos homens, iterada pela presença do cão que lhe faz companhia, reiterando a 

primeira vez ela sinta a presença acolhedora de um ser vivo. Ao contemplar a música de 

Bach, a morte transcende devido à magia da arte, em especial a da música. 

Depois de visitar o homem, a morte tenta mudar a data de nascimento dele, como um 

ato de “bondade” e envia a carta novamente, porém a carta retorna. Nesse momento da 

narrativa a morte já sente algo singular pelo músico, todavia, não sabe e decide aproximar-se 

novamente, conservando sua aparência: 
Está ali sentada, numa estreita cadeira forrada de veludo carmesim, e olha 
fixamente o primeiro violoncelista, esse a quem viu dormir e que usa pijama 
às riscas, esse que tem um cão que a estas horas dorme ao sol no quintal de 
casa, esperando o regresso do dono. Aquele é o seu homem, um músico 
(SARAMAGO, 2005, p. 167 – grifos nossos). 
Durante os três dias seguintes, excepto o tempo necessário para correr a sala 
subterrânea, escrever as cartas a toda a pressa e enviá-la ao correio, a morte 
foi, mais do que a sombra, o próprio ar que o músico respirava [...] 
(SARAMAGO, 2005, p. 169 – grifos nossos). 
 

Em seguida, surge na narrativa a imagem da borboleta “acherontia átropos”, quando a 

morte observa o músico lendo um manual de entomologia: “[...] uma caveira humana, 

desenhada com extraordinária precisão, tenha aparecido, não se sabe em que época da criação, 

no lombo peludo de uma borboleta [...]” (SARAMAGO, 2005, p. 173). Mais uma vez, o 

romance remete ao mito das Moiras, especificamente de Átropos, a mais poderosa de todas. 

Segundo Gobbi (2006, p. 66-67), a borboleta representa a metamorfose, a transformação da 

vida, assim sendo, já é um prenúncio da mudança definitiva da morte. 

Ela decide se transformar em humana para enfim entregar a carta pessoalmente para o 

violoncelista, entra na única porta existente na sala, onde escrevia suas cartas na companhia 

de sua gadanha, permanecendo meia-hora no lugar, que nunca havia sido utilizada 

anteriormente. Quando a porta se abriu, “uma mulher apareceu no limiar” e a gadanha falou 

pela primeira vez, durante sua existência, e a gadanha e a morte -, fazem um diálogo, como se 

fossem duas mulheres: 
Estás muito bonita, comentou a gadanha [...] Falaste, finalmente, exclamou a 



morte, Pareceu-me haver um bom motivo, não é todos os dias que se vê a 
morte transformada num exemplar da espécie de quem é inimiga, Quer dizer 
que não foi por me ter achado bonita, Também, também, mas igualmente 
teria falado se e tivesses aparecido na figura de uma mulher gorda, vestida 
de preto como a monsieur marcel proust, Não sou gorda nem estou vestida 
de preto [...] (SARAMAGO, 2005, p. 182). 

 

A morte vem à terra como uma bela mulher e seu perfume lembrava crisântemos, ou 

seja, o “odor de morte” permanecia, já que estas são flores frequentemente utilizadas nos atos 

fúnebres. Ela instalou-se em um hotel e foi ao teatro ver o violoncelista tocar. A partir desse 

primeiro encontro, o violoncelista e a morte apaixonam-se, porém ela não conhece tal 

sentimento. Nesse momento, o narrador aponta um importante traço da personagem: “No seu 

quarto de hotel, a morte, despida, está parada diante do espelho. Não sabe quem é” 

(SARAMAGO, 2005, p. 200). Tal questionamento assola todo ser humano, “afinal, quem eu 

sou?”, assim a morte assume sua posição humana, indo ao encontro da primeira epígrafe do 

romance: “Saberemos cada vez menos o que é um ser humano”, retirada do Livro das 

Previsões. Antes de partir, a morte vai ao apartamento do músico a fim de entregar-lhe a carta, 

contudo, primeiro pede que ele toque a suíte número seis de Bach e assim o faz. 

Posteriormente, ambos consumam o ato amoroso, ocorrendo a humanização completa 

da morte. 
Quando ele terminou, as mãos dela já não estavam frias, as suas ardiam, por 
isso foi que as mãos se deram às mãos e não se estranharam [...] Então ela, a 
morte, levantou-se, abriu a bolsa que tinha deixado na sala e retirou a carta 
de cor violeta [...] Saiu para a cozinha, acendeu um fósforo [...] o fósforo de 
todos os dias, que fazia arder a carta da morte, essa que só a morte podia 
destruir. Não ficaram cinzas. A morte voltou para a cama, abraçou-se ao 
homem e, sem compreender o que estava a suceder, ela que nunca dormia, 
sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte 
ninguém morreu. (SARAMAGO, 2005, p. 207). 
 

Quanto à figura do violoncelista, pode-se remeter ao mito de Orfeu, figura mitológica 

vinculado ao mundo da música. Segundo Brunel (2005), ele pode ser representado tocando 

uma lira, um violino, uma harpa ou ainda, uma guitarra de dez cordas. Na mitologia, Orfeu 

casou-se com a ninfa Eurídice, porém, ela morreu ao ser picada por uma serpente, 

inconformado com a morte da esposa ele resolveu descer as trevas do Hades, para trazê-la de 

volta. Tocando sua cítara, Orfeu impressiona a todos no reino dos mortos que param ao ouvi-

lo, comovidos por tamanha prova de amor, conforme Mestica (1993), assim, Moiras sentiram 

compaixão pelo músico ao escutar sua música, e juntamente com as demais criaturas míticas 

pediram a Hades para ressuscitar sua amada Eurídice. 



No romance de Saramago, a morte também se enternece pela composição de Bach 

tocada pelo violoncelista, seu processo de humanização ocorre de fato e, a partir disso, 

descobre o amor e, optando por queimar a carta e poupá-lo da morte, retomando e 

transformando o mito, no qual o violoncelista mantém a vida pelo fio da música e a morte 

deixa sua arte de fiar para amá-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. A PRESENÇA DA IRONIA EM MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS E AS 

INTERMITÊNCIAS DA MORTE. 

 
4.1. Apontamentos teóricos sobre a ironia 
 

Esta segunda parte do trabalho volta-se para a análise da presença da ironia nos 

romances Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis e As Intermitências da 

morte, de José Saramago. Para isso, serão feitas breves observações sobre os principais 

estudos deste conceito. 

A ironia deteve a atenção dos estudiosos desde a Antiguidade. Para Platão, a ironia era 

um modo ardiloso de conduzir o pensamento e as pessoas, nos diálogos platônicos, Sócrates 

aponta para o papel de eíron, ou seja, um “dissimulador”, que assume certa ignorância e 

ingenuidade, no qual por meio de perguntas leva gradativamente o interlocutor a conhecer a 

verdade, conforme Brait (2006). Já Aristóteles considera a ironia mais elevada que a 

bufonaria – enquanto a ironia brinca em torno de si mesmo, a bufonaria preocupa-se com o 

outro, sendo praticada pelo bufão. Assim, ela é responsável por revelar atitudes fundamentais 

do homem ou se apresentar por uma dimensão estética, ou seja, poderia ser traduzida como 

“espécie determinada de disposição intelectual próprias de um tipo de homem” (BRAIT, 

1996, p. 21). 

Já para os retóricos latinos, especialmente Cícero e Quintiliano, Brait (2006) aponta 

que a ironia era analisada como figura de linguagem, como um modo de construir o discurso, 

no sentido de que se diz o contrário do que as palavras representam. Essa marca de 

ambiguidade possibilita diversas interpretações deste procedimento e tal observação é 

recorrente nos estudos posteriores. 

A partir do século XVIII, o termo ganha maior notoriedade na literatura, segundo 

Muecke (1995), devido, principalmente, aos estudos dos escritores românticos alemães, 

responsáveis por solidificar a ironia como a maneira pela qual uma pessoa diz algo e dá a 

entender o contrário para o seu interlocutor. O alemão Karl Solger, conforme Muecke (1995), 

observa a ironia pelo viés filosófico, ou seja, a verdadeira ironia tem início com a 

contemplação do destino humano e recebe a nomenclatura de ironia cósmica ou ironia do 

destino. Já os irmãos August e Friedrich Schlegel, por exemplo, buscaram entender e explicar 

as manifestações da ironia. 

August Schlegel,(apud MUECKE, 1995), em suas reflexões, acredita que a ironia 

apresenta basicamente duas funções: uma relacionada à sátira e moral e a outra refere-se a um 



fator redutivo. Por sua vez, Friedrich Schlegel observando o contexto literário e filosófico 

alemão desenvolve o termo“ironia romântica”: 

[...] ela ergue a arte a uma força superior, uma vez que vê na arte um modo 
de produção que é artificial no mais alto sentido, porque plenamente 
consciente e arbitrário, e natural no mais alto sentido, porque a natureza é 
sibilantemente um processo dinâmico que cria eternamente e eternamente 
vai além de suas criações. (MUECKE, 1995, p. 41)  

 

A ironia é aplicada por um autor de maneira consciente, segundo Muecke (1995), uma 

vez que, utilizando esse procedimento no tom e na atitude da escrita, convidando o leitor a 

partilhar dessa experiência e a adotar um olhar crítico. A ironia romântica se dá quando o 

autor mostra o procedimento narrativo anunciando o próprio fazer literário e a literatura em 

geral. Friedrich, nesse sentido, observa esse procedimento em romances como Dom Quixote e 

A vida e as opiniões do cavaleiro Tristam Shandy, de acordo com Muecke (1995).  

Já no século XIX, dois teóricos tiveram destaque com estudos sobre ironia, de acordo 

com Brait (1996). Kierkegaard considera a ironia como  uma maneira de ver a existência, e 

Henri-Frédéric Amiel,  que observa a ironia  unida a percepção do absurdo da vida, ou seja, 

considerando a existência da  “ironia do destino”. No século XX, Brait (2006) aponta que, os 

estudos sobre ironia tiveram como fenômeno de linguagem. Enfatizando os estudos de 

Catherine Kerbrat-Orecchioni, quanto a inversão semântica na composição da ironia e 

sistematiza o que denomina “triângulo irônico”, formado pelo locutor, ouvinte e alvo/vítima 

desse discurso. A autora observa ainda, duas formas da ironia manifestar-se: a primeira como 

ironia referencial, apresentando uma relação dual, ou seja, uma situação ou atitude irônica e a 

existência de um observador que perceba como ironia essa situação ou atitude, e a outra como 

ironia verbal, manifestando-se em uma relação triádica: “[...] o locutor (A1) que dirige um 

certo discurso irônico para um receptor (A2), para caçoar de um terceiro (A3) que é o alvo 

ironia”. (BRAIT, 1996, p.62)  

Após esses breves apontamentos, pode-se notar que a ironia nas obras literárias busca 

criar efeitos de sentido simulando certa objetividade, para desmascarar e subverter valores, 

relacionando-se diretamente com fatos históricos e sociais:  

[...] a ironia sob a perspectiva discursiva passa, necessariamente, tanto pelas 
questões que dizem respeito à dimensão ideológica, social, cultural, 
histórica, quanto pela questão da subjetividade e pela maneira como esses 
dois aspectos se tornam constitutivos no discurso. (BRAIT, 1996, p. 33) 

 

Considerando-se os aspectos observados acima, nota-se que, para haver o 

entendimento do discurso irônico, o enunciatário deve compartilhar do conhecimento de 



mundo do enunciador, isto é, há a expectativa de que o leitor seja capaz de perceber a 

ambiguidade proposital do discurso e, dessa forma, espera-se um leitor reflexivo, capaz de 

perceber a ironia e olhar criticamente. Cabe ao enunciatário entrar no “jogo irônico” proposto, 

pois, “[...] isso significa que os elementos linguísticos discursivos mobilizados dizem respeito 

ao imaginário e à cultura de uma comunidade”. (BRAIT, 1996, p.42) Contudo, se o 

enunciatário não compreender esses elementos na construção do discurso irônico, o mesmo 

não se concretizará.  

Vale ressaltar que os elementos linguísticos discursivos ocorrem por meio de 

significações e de efeitos observados em dado contexto, ou seja, o discurso irônico, como já 

dito, apresenta uma dupla enunciação constitutiva, formado pela ambiguidade, pois ao mesmo 

tempo em que o enunciador simula, ele aponta para tal simulação, assim, a ironia é um jogo 

de luz e sombra, segundo Réné Schaerer, conforme descrito em Brait (2006, p.81). Dessa 

maneira, “[...] a ironia é um modo de discurso que tem ‘peso’, no sentido de ser assimétrica, 

desequilibrada em favor do silencioso e do não dito”. (HUTCHEON, 2000, p.63) 

A partir das observações feitas acima, nota-se a dificuldade dos estudiosos em 

estabelecer com precisão uma definição para a ironia, mas é possível verificar que ela 

apresenta como características principais: a busca para que o interlocutor entenda algo mais 

profundo do que o expresso e relacionando-se com determinado contexto histórico. Machado 

de Assis e José Saramago utilizam-se da ironia para narrar em seus romances uma visão 

singular dos homens e da existência, de acordo com seus contextos histórico-culturais. A 

partir dos apontamentos teóricos apresentados, será observado como a ironia se manifesta na 

estrutura dos romances, especialmente, no que tange aos aspectos da morte em Memórias 

póstumas de Brás Cubas e As Intermitências da morte, notando que a ironia ao mesmo tempo 

em que zomba, denuncia e ridiculariza. 

 

4.2. A ironia no romance machadiano 
 

O romance Memórias póstumas de Brás Cubas pertence à fase madura de Machado de 

Assis, em que o autor volta seu olhar para o interior do homem. Segundo Ivan Teixeira 

(1988), as narrativas pertencentes a esse período são cruéis, pois revelam aos homens aquilo 

que, mesmo estando em seu interior, não lhes é aprazível conhecer. 

A partir do olhar revelador sobre o homem, o autor insere seus personagens no 

contexto histórico da sociedade carioca do século XIX, especialmente da burguesia: 

O olho crítico do escritor penetra seu objeto e transcende. A configuração 
local – no caso, a estreita esfera da burguesia fluminense – não teria sido 



representada como foi, com os seus limites e mazelas, se o olhar que o intuiu 
não houvesse sido trabalhado por valores que diferiam, em mais de um 
aspecto, dos reinantes naquele pequeno mundo observado. (BOSI, 1999, p. 
48). 

 

A ironia em Machado de Assis, além de um elemento discursivo, demonstra também 

uma visão de mundo, marcada por certo negativismo. Este procedimento será observado na 

construção do referido romance. 

O romance em questão é narrado por Brás Cubas, instaura-se como um defunto-autor, 

uma vez que após a morte narra seu passado e observa de modo soberano a atitude dos 

indivíduos que estavam em sua volta, enquanto vivo. Colocando-se como relativizador e 

fazendo do livro “um espelho de sua alma” (TEIXEIRA, 1988, p. 87), ora acusa, ora se 

identifica com determinado personagem ou fato, estabelecendo relações binárias, como 

explica Schwarz (2000), marcadas por alternativas, paralelismos e disparidades. No romance 

não há posições finais, mas, “[...] pontos de passagem para a retomada da inquietação, que 

com eles compõe um ritmo essencial às Memórias”. (SCHWARZ, 2000, p. 26) 

Dessa forma, é possível inferir que no romance a ironia é elemento fundamental, pois, 

como defunto-autor tem somente sua voz para relatar os fatos, e como uma criatura que já não 

está mais no plano terrestre, Cubas assume um discurso ambíguo, deixando marcas de que diz 

uma coisa visando que o leitor entenda outra – retomando o conceito tradicional de ironia, 

porque reflete suas atitudes enquanto vivo, após a morte. 

O narrador machadiano utiliza-se também de outros procedimentos para construir a 

ironia no romance, como a digressão, a subjetividade arrogante e volúvel, os diálogos com o 

leitor, além da própria condição de defunto-autor, já citado anteriormente. 

Na obra, Brás Cubas impõe um ritmo digressivo à narrativa, para inserção de 

comentários autorreflexivos, de comparações entre assuntos e discussão de opiniões sobre 

algum personagem, para dialogar o leitor sobre os acontecimentos que virão. Dessa forma, tal 

procedimento dá ao romance um tom fragmentário e o próprio narrador admite tal “método”:  

De modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a 
rigidez do método. Na verdade, era tempo. Que isto de método, sendo, como 
é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem 
suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como que não se lhe dá da 
vizinha fronteira, nem do inspetor do quarteirão. (ASSIS, 2012, p.37 – grifos 
nossos) 

 

Pode-se observar que, no excerto acima, o método é visto como “coisa indispensável”, 

sendo uma crítica as narrativas lineares e previsíveis. Assim, há um método em Memórias 

póstumas, porém, devido ao procedimento digressivo, há uma maior liberdade narrativa, um 



“estilo ziguezagueante”, de acordo com Teixeira (1988). Ao utilizar-se desse procedimento, 

Cubas espera um leitor que esteja atento à narrativa, que possa ler nas entrelinhas, percebendo 

a dissimulação presente no romance, e tire suas próprias conclusões. Dentre diversos 

exemplos, pode-se citar o primeiro capítulo da obra: “Morri de uma pneumonia [...] Vou 

expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo”. (ASSIS, 2012, p. 24) Mas, ao 

mesmo tempo, mantêm uma relação arrogante com o leitor, subestimando-o em alguns 

momentos: 
Vim... Mas não; não alonguemos este capítulo. Às vezes, esqueço-me a 
escrever, e a pena vai comendo papel, com grave prejuízo meu, que sou 
autor. Capítulos comprido quadram melhor a leitores pesadões; e nós não 
somos um público in-folio, mas in-12, pouco texto, larga margem, tipo 
elegante, corte dourado e vinhetas...Não, não alonguemos o capítulo. 
(ASSIS, 2012, p. 61 – grifos nossos) 

 

In-folio é um método de impressão no qual a folha é impressa e depois dobrada ao 

meio, assim há quatro páginas, sendo duas de cada lado, diferente de in-12, que são páginas 

menores. Assim o narrador ironiza seus leitores, uma vez que são aptos para leituras menores, 

reafirmando seu procedimento: “A revolução machadiana desloca, radicalmente, o interesse 

do cenário e da ação para o íntimo das personagens. A peripécia e a paisagem, que era a 

tônica do nacionalismo romântico, são substituídos pela pesquisa da alma humana [...].” 

(TEIXEIRA, 1988, p. 58). 

Outro elemento fundamental para a ironia no romance é a condição póstuma de Brás 

Cubas, pois, a partir disso, revela as relações sociais ironizando os demais personagens e a si 

mesmo, preocupando-se mais com o mundo dos vivos e pouco relatando sobre o mundo dos 

mortos: 
Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho minha 
mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. 
Na vida, o olhar a opinião, o contraste de interesses, a luta das cobiças 
obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os 
remendos, a não estender o mundo as revelações que faz à consciência; e o 
melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um 
homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma 
sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, 
que diferença! Que desabafo! Que liberdade! Como a gente pode sacudir 
fora a capa, deitar ao fosso as lentejoulos, despregar-se, despintar-se, 
desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser! Porque, 
em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, 
nem estranhos; não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e 
judicial, perde virtude, logo que pisamos o território da morte; não digo que 
ele se não estenda para cá, e nos não examine e julgue; mas a nós é que não 
se nos dá do exame nem julgamento. Senhores vivos, não há nada tão 
incomensurável como o desdém dos finados. (ASSIS, 2012, p.63 – grifos 
nossos) 



 
Apesar de o narrador dizer que será franco com o leitor, o tom do excerto é pleno de 

ironia, pois, com a leitura do romance, nota-se que Cubas justifica a todo tempo suas ações, 

sabe que “[...] comete ações repreensíveis, mas tenta neutralizá-las praticando ou fingindo 

praticar ações louváveis, ou seja, abrir uma janela, depois de ter fechado outra, para com isso 

‘ventilar’ sua consciência.” (ROUANET, 2007, p.51), age de forma dissimulada em diversas 

ocasiões, devido a sua personalidade egocêntrica, uma vez que, se encontra em vantagem em 

relação aos demais homens.  

No capítulo de abertura do romance, denominado “Óbito do autor”, Brás Cubas 

descreve como foi seu velório, com ironia e certa dose de humor: 
Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto 
de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro 
anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui 
acompanhado no cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade que não 
houve cartas nem anúncios [...] Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo 
das vinte apólices que lhe deixei.” (ASSIS, 2012, p. 23 – grifos nossos) 

 

O funeral de Cubas foi acompanhado por pouquíssimas pessoas, no entanto, o narrador 

se justifica explicando que não houve divulgação da morte do “ilustre finado” e com tom 

irônico revela que os indivíduos presentes no funeral tinham interesses financeiros. As 

justificativas ocorrem, pois a opinião alheia é o que moveu e move Brás Cubas, além de todos 

os personagens da obra, porque “[...] no fundo, os homens não são dirigidos por princípios 

morais, mas pelo medo à opinião.” (ROUANET, 2007, p. 110)  

No romance, observa-se, quanto aos relacionamentos amorosos, uma volubilidade 

pautada nas aparências sociais. Primeiramente, o caso que teve com Marcela, uma mulher da 

vida, que amou na juventude e a sua desilusão amorosa:  
Ela ouvia-me e ria, com uma expressão cândida – cândida e outra coisa, que 
eu nesse tempo não entendia bem; mas agora, relembrando o caso, penso que 
era um riso misto como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de 
uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock [...]. (ASSIS, 
2012, p.49 – grifos nossos)  
 
...Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis, nada 
menos. (ASSIS, 2012, p.51 – grifos nossos) 
 

No excerto acima, está explicitado como o narrador ironiza sua ingenuidade de si 

quando jovem, deixando-se levar pela paixão arrebatadora por Marcela, fundamentada em 

“onze contos de réis”. Posteriormente, Eugênia apaixona-se pelo jovem, porém, Cubas a 

esnoba por ser coxa e o defunto-narrador a descreve com um tom zombador e egoísta, porque 

a paixão ingênua de Eugênia dava satisfação ao personagem, todavia, sua condição física não 



o favorecia socialmente, “Queria-lhe é verdade; ao pé de dessa criatura tão singela, filha 

espúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela creio que ainda se 

sentia melhor ao pé de mim.” (ASSIS, 2012, p. 74 – grifos nossos) 

Depois, Cubas iria se casar com Virgília, no entanto, a jovem o trocou por Lobo 

Neves, sujeito com melhor posição social e maior chance de ter uma carreira política 

promissora. Porém, Cubas e Virgília mantêm um caso na “casinha da Gamboa” e o 

relacionamento termina com um diálogo seco, breve e sem emoção, pois a amante de Cubas 

partiria com o marido que havia conseguido um cargo importante politicamente. 

Na última chance de se casar, o personagem é surpreendido pela “ironia do destino”, 

pois sua pretendente, Eulália, falece com febre amarela. Vale observar que o enterro é 

considerado um “evento social”, como se pode ver no trecho que segue: 
Ficam sabendo que morreu [...] Não digo mais nada, a não ser que a 
acompanhei até o último jazigo, e me despedi triste, mas sem lágrimas [...] 
Doze pessoas apenas, e três quartas partes amigos de Cotrim, acompanharam 
à cova o cadáver de sua querida filha. E ele [Damasceno] fizera expedir 
oitenta convites. (ASSIS, 2012, p.163-164)  

 

Outro aspecto explorado pela ironia no romance são as questões filosóficas que 

estavam em voga no século XIX, como o positivismo e o iluminismo. Tais aspectos não 

escapam da pena do narrador, que se utiliza desses fatos para ironizar e tratar com ar 

zombeteiro as diversas posturas ideológicas do período. No capítulo “A ponta do nariz”, 

Cubas, reflete a partir de uma falsa preocupação filosófica, via digressão, a importância do 

nariz para a sociedade, trazendo um discurso velado sobre a individualidade: 

A explicação do Doutor Pangloss é que o nariz foi criado para uso dos 
óculos - e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva, 
mas veio um dia em que, estando a ruminar esses e outros pontos obscuros 
da Filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação [...]. Cada 
homem tem a necessidade e poder de contemplar seu próprio nariz, a fim de 
ver a luz celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do 
universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. (ASSIS, 
2012, p.88 – grifos nossos) 

 

Considerando-se a individualidade dos homens, o grande exemplo do romance é a 

teoria humanista, proposta pelo “filósofo” Quincas Borba, amigo de Brás Cubas. A filosofia 

proposta tem como objeto a Humanitas, “[...] que não é outra coisa senão o mesmo homem 

repartido por todos os homens. Desse ângulo, nenhum homem é substancialmente oposto a 

nenhum outro homem, porque o que parece mal para um indíviduo isolado é um bem para 

Humanitas. (ROUANET, 2007, p.112-113).  



A filosofia proposta por Quincas Borba justifica todos os atos humanos, pois os 

“humanitas” devem realizar seus desejos, ou seja, há apenas a preocupação em resolver e 

satisfazer as vontades individuais, não se voltando para a coletividade, uma vez que, segundo 

o filósofo, “[...] todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade.” 

(ASSIS, 2012, p.156). É importante notar que, no romance, Brás Cubas, narrador-

personagem, adere de fato a essa postura filosófica, pois esta vai ao encontro de sua  

personalidade egocêntrica.  

Voltando-se para a busca incessante de Cubas pela notoriedade, o capítulo “O 

emplasto” é exemplar. O narrador conta sua ideia grandiosa de criar um “emplasto anti-

hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica Humanidade.” (ASSIS, 2012, p.26) 

Observa-se aqui a ironia na ideia, pois, a melancolia é um sentimento que não podia ser 

curado por meio de um emplasto, todavia, a ideia implícita no remédio era ser reconhecido 

por realizar grandes coisas, conquistar a glória eterna:  

Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar 
tudo: o que influi principalmente foi o gosto de ver impressos nos 
jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do 
remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. (ASSIS, 2012, 
p.25) 

 

Nos exemplos apresentados, percebe-se que o narrador ironiza as relações humanas no 

contexto social carioca, no entanto, o defunto-autor, mesmo assumindo a hipocrisia como um 

vício, julga os demais personagens e julga a si mesmo da mesma forma. Todavia, o livro 

apresenta um tom melancólico em relação à vida de ociosidade do narrador-personagem em 

relação à morte, indo além das relações sociais, analisando a psique do personagem. 

Cubas prologou o ócio da “universidade pela vida adiante” (ASSIS, 2012, p.58), sendo 

assim, o personagem não saiu “quite” com a vida, pois não conseguiu conquistar nenhum 

sentimento verdadeiro e nenhum reconhecimento. Esse fato é plenamente descrito no último 

capítulo do romance, chamado “Das negativas”: 

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, do lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão 
com o suor do meu rosto [...] Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa 
imaginará que não houve míngua nem sombra, 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 de nossa miséria. (ASSIS, 2012, p.188) 
 

 



4.3. A ironia no romance saramaguiano 
 

O romance As intermitências da morte, de José Saramago, é uma obra que se volta 

para o problema universal da morte e do comportamento humano. O autor justifica sua 

escolha ao escrever sobre este tema em sua série literária. “E a minha ideia, ou melhor a 

minha preocupação, neste momento ou mais provavelmente desde sempre [...] é considerar o 

ser humano como prioridade absoluta.” (SARAMAGO, 2013, p. 45). Ao considerar o ser 

humano como o cerne da sua criação literária, o autor discute um dos maiores temores da 

humanidade, no romance em questão, a morte.  

A partir da finitude da morte instaurada no primeiro dia do ano, Saramago instaura um 

narrador em terceira pessoa, dissimulado, intruso e criador de hipóteses sobre os fatos que 

estão por vir na narrativa, por meio de diálogos com o leitor. Esse narrador apresenta-se com 

extrema ironia diante a situação vivida pela humanidade e pelas diversas instituições que 

regem a sociedade. 

O título do romance já traz uma construção irônica depois de lida a obra, pois a 

intermitência – interrupção – da morte que deveria gerar euforia e alegria a humanidade, 

como apresentada no início do relato “[...] o maior sonho da humanidade desde o princípio 

dos tempos, isto é, o gozo feliz de uma vida eterna cá na terra, se havia tornado um bem para 

todos” (SARAMAGO, 2005, p.15), é apresentada de maneira inversa na narrativa, mostrando 

que esse fato, na verdade, gera o caos. “Nesse jogo a narrativa revela reflexivamente a trágica 

ironia da condição humana: o homem está literalmente entre a vida e a morte; apesar de na 

maior parte dos casos, rechaçá-la até o último instante [...]” (GOBBI, 2011, p. 65).  

No relato, o narrador utiliza-se de alguns recursos para manifestar a ironia, tal como a 

digressão e o constante diálogo com o leitor. A grande digressão do romance é o diálogo entre 

o aprendiz de filósofo e o “espírito que paira no aquário”. Neste capítulo, há um tratamento 

irônico quanto às discussões vazias de conteúdo, desenvolvido em grandes acontecimentos, 

pois não vão “[...] além de alguns escassos rudimentos de manual [...]” (SARAMAGO, 2005, 

p.74) 

Já o leitor é convocado continuamente pelo narrador, tanto para inferir os fatos que 

virão ou simplesmente para ser levado a refletir sobre a sociedade contemporânea, e ainda, 

para demonstrar a própria composição narrativa: 

Os actores do dramático lance que acaba de ser descrito com desusada 
minúcia num relato que até agora havia preferido oferecer ao leitor curioso, 
por assim dizer, uma visão panorâmica dos factos, foram, quando da sua 
inopinada entrada na cena, socialmente classificada como camponeses 
pobres. O erro, resultante de uma impressão precitada do narrador, de um 



exame que não passou de superficial, deverá, por respeito à verdade, ser 
imediatamente rectificado. (SARAMAGO, 2005, p.45 – grifos nossos)  

 

Os primeiros alvos do narrador saramaguiano diante da situação de imortalidade 

instaurada no país são as instituições religiosas, especialmente a Igreja Católica. Um dos 

grandes exemplos de ironia do romance é o diálogo entre o chefe de governo e o cardeal, que 

discutem a impossibilidade de existir a fé em Jesus Cristo, pois, segundo a tradição católica, 

ele ressuscitou vencendo a morte: “Sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro ministro, sem 

morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja [...]” (SARAMAGO, 2005, p.18). 

Além da áspera ironia manifestada na voz do narrador ao fim do diálogo: 

Eram três horas da madrugada quando o cardeal teve de ser levado a correr 
ao hospital com um ataque de apendicite aguda que obrigou a uma imediata 
intervenção cirúrgica. Antes de ser sugado pelo túnel da anestesia, naquele 
instante veloz que precede a perda total de consciência, pensou o que tanto 
outros têm pensado, que poderia vir a morrer durante a operação, depois 
lembrou-se de que tal já não era possível, e, finalmente, num último lampejo 
de lucidez, ainda lhe passou pela mente a ideia de que se, apesar de tudo, 
morresse mesmo, isso significaria que teria, paradoxalmente, vencido a 
morte. Arrebatado por uma irresistível ânsia sacrificial ia implorar a deus 
que o matasse, mas já não foi a tempo de pôr as palavras na sua ordem. A 
anestesia poupou-o ao supremo sacrilégio de querer transferir os poderes da 
morte para um deus mais geralmente conhecido como dador de vida. 
(SARAMAGO, 2005, p.21)  

 

O narrador ironiza as funerárias, órgãos que entram em decadência com a suspensão 

das atividades da morte, buscando como alternativa realizar enterros de animais, para lhes 

render um pouco de lucro ainda, com algum tipo de morte: “[...] a oficialização dos cemitérios 

de animais, ou seja, aquilo que até agora não havia passado de uma intervenção marginal da 

nossa indústria, ainda que, não negamos, bastante lucrativa, tornar-se-ia em atividade 

exclusiva” (SARAMAGO, 2005, p.27 – grifos nossos). É interessante notar que no romance, 

as funerárias são vistas como indústrias e os corpos dos mortos são tratados como 

mercadorias, ou seja, a morte é vista como negócio.  

Os hospitais também são alvos do discurso do narrador, já que a situação nos leitos 

hospitalares fica mais caótica do que de costume: “ Que vamos fazer com os velhos, se já não 

está aí à morte para lhes cortar o excesso de veleidades macróbicas.” (SARAMAGO, 2005, 

p.29). Refletindo sobre a figura dos idosos, o narrador descreve as situações dos asilos, ou 

melhor, “lares do feliz ocaso”, nome altamente irônico, pois os idosos vivem de maneira 

degradante e, na maioria das vezes, são abandonados: “Os lares para a terceira e quarta idade, 



essas benfazejas instituições criadas em atenção à tranquilidade das famílias que não têm 

tempo nem paciência para limpar os ranhos [...]” (SARAMAGO, 2005, p. 29 grifos nossos)  

Como todas as “indústrias” que lucravam com a relação vida e morte, os seguros de 

vida também encontram dificuldades, mas, para não perderem seus clientes e lucros, criaram 

uma situação inusitada: “[...] ficaria fixada a idade de oitenta anos para a morte obrigatória, 

obviamente em sentido figurado [...]” (SARAMAGO, 2005, p. 33 – grifos nossos). Assim, a 

partir dessa idade o idoso que estivesse vivo poderia fazer a cobrança integral do seguro. E 

por fim, o narrador saramaguiano não poderia deixar de ironizar a política, que se corrompe 

facilmente devido à ação da máphia, ironizando as organizações criminosas:  
Há quem nos chame de máphia com ph, Porquê com ph, Para nos 
distinguirmos da outra, da clássica, O estado não faz acordos com máfias 
[....]. (SARAMAGO, 2005, p.50 – grifos nossos) 
 
[...] a máphia, que cobrará o trabalho, Um arranjo perfeito senhor ministro, 
Que aliás conta com a fortíssima garantia de que ninguém estará interessado 
em abrir a boca [...] (SARAMAGO, 2005, p.53 – grifos nossos) 
 

Outro aspecto que pode ser observado no romance é a ironia quanto à representação da  

morte. Seu aspecto é descrito segundo o imaginário medieval – um esqueleto embrulhado em 

um lençol e a partir dessa descrição o narrador estabelece “um jogo irônico”, mobilizando 

elementos que dizem respeito ao imaginário e à cultura de uma comunidade, segundo Brait 

(1996, p.42), ou seja, a representação da morte – inserida como personagem no romance - até 

sua personificação. 

Ao retornar a suas atividades, a morte escreve uma carta, publicada nos meios de 

comunicação. Essa carta remete o leitor aos ofícios, gerando ironia, pois a morte mantém o 

tom de formalidade, para resolver questões burocráticas para a sociedade, como o fim da 

imortalidade: 

Senhor diretor-geral da televisão nacional, estimado senhor, para os efeitos 
que as pessoas interessadas tiverem por convenientes venho informar de que 
a partir da meia-noite de hoje se voltará a morrer tal como sucedia [...] só me 
resta pedir-lhe que lhe faça chegar hoje a todos os lares do país esta minha 
mensagem autografa, que assino com o nome com que geralmente se me 
conhece, morte. (SARAMAGO, 2005, p.100)  

 

Quanto à gradual personificação da morte, apresentada no capítulo anterior, merece 

destaque o diálogo entre a gadanha – que nunca havia falado – e a morte, no momento em que 

esta se transforma em humana: 
Está muito bonita, comentou a gadanha, e era verdade, a morte estava muito 
bonita e era jovem [...] Falaste finalmente, exclamou a morte, Pareceu-me 
haver um bom motivo, não é todos os dias que se vê a morte transformada 



num exemplar da espécie de quem é inimiga [...] Aonde foste encontrar o 
que levas posto, perguntou [a gadanha], Há muito por onde escolher atrás 
daquela porta, aquilo é como um armazém, como um enorme guarda-roupa 
de teatro, são centenas de armários, centenas de manequins, milhares de 
cabides, Levas-me lá, pediu a gadanha, Seria inútil, não entendes nada de 
modas nem de estilos, À simples vista não me parece que tu entendas muito 
mais [...]. (SARAMAGO, 2005, p.182) 

 

Percebe-se que nesse diálogo a morte e a gadanha tratam-se como amigas e 

apresentam as mesmas preocupações estéticas das mulheres, ou seja, mesmo no outro mundo 

a morte como ser feminino preocupa-se em estar apresentável, retomando um discurso 

comum no universo das mulheres, no qual há uma rivalidade quanto à beleza.  

A decisão da morte de permanecer na terra e assumir a forma humana, pode abranger 

uma dupla leitura: primeiramente, porque a morte encontra o amor ou remete a emoção que a 

arte pode transmitir, especialmente pela música, como é destacado na obra.  

Tal escolha pode levar o leitor a refletir que, se a morte – detentora do poder de findar 

vidas - optou pela humanização, pelos sentimentos bons e por permitir-se mudar diante da 

arte, assim, a metáfora em relação à morte revela que o homem pode deixar a ganância de 

lado e se transformar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A partir dos resultados da análise de Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado 

de Assis e de As intermitências da morte, de José Saramago, é possível realizar uma análise 

comparada entre os romances, no que tange, o discurso irônico do narrador e à representação 

da morte. 

Em ambos os romances, a figura do narrador apresenta-se como uma instância crítica 

diante da sociedade. Apesar de as obras serem escritas em períodos distintos, prevalece a 

descrição de uma sociedade ligada às aparências e principalmente ao dinheiro, refletindo 

sobre esses aspectos a relação entre vida e morte. 

Memórias póstumas apresenta um narrador-personagem que, depois de morto, conta-

nos suas experiências terrestres, assumindo a condição de defunto-autor. Por estar nos dois 

planos – mundano e no reino dos mortos -, Cubas cria um jogo irônico que permite que ele 

seja ao mesmo tempo o sujeito da ação e o seu enunciador e a morte é a condição necessária 

para que essa duplicidade ocorra. 

Já em As intermitências da morte, o narrador evidencia a posição dos homens e das 

instituições em relação ao dinheiro e a imortalidade. Não poupando ironia para representar a 

sociedade e a figura da própria morte em seu processo de humanização. O narrador deixa 

claro o caráter intermitente da narrativa, que suspende o cotidiano por meio de uma 

transgressão. 

Quanto à representação da morte, ambos os romances retomam e modificam os mitos 

literários. Em Memórias póstumas, a morte é representada por Pandora, que detém o poder de 

matar os homens, porém, ocorre uma falha, já que Cubas morre, mas consegue estabelecer 

contato com os mortais. Em As intermitências, a morte é representada pelo mito das Moiras, 

contudo, há a transformação do mito, já que a morte é uma única personagem, que sofre um 

processo de humanização no decorrer da narrativa. 

Ressalta-se que a representação da morte nos romances se dá por meio da figura 

feminina, que fascina os mortais. Pandora deixa Cubas sem palavras quando aparece em seu 

delírio, devido a sua beleza; e a ‘morte’ ao transformar-se em uma bela jovem para entregar a 

carta violeta ao violoncelista, deixa-o desconcertado ao vê-la. 

Outro aspecto importante de comparação, é o ponto de vista em relação à superação da 

morte. Cubas supera a finitude e alcança as verdades que nenhum humano havia conseguido, 

possibilitando que expresse total liberdade para escrever suas memórias póstumas, enquanto o 

violoncelista supera a morte, porém não em uma atitude proposital ou mesmo consciente, mas 



por comover a morte por meio da música e amá-la, completa a metamorfose da personagem. 
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