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INTERVENÇÕES
METALINGÜÍSTICAS DE

MACHADO DE ASSISl

A critica Lúcia Miguel Pereira certa vez afir-
mou' que via, no Memorial de Aires, Machado de
Assis "encarnado no seu sósia Aires". Pois nesse seu
último livro, na página que se refere ao dia 13 de
fevereiro, Machado registra a seguinte afirmação:

Quero dizer que, cansado de ouvir e de falar a lingua
francesa, achei vida nova e original na minha língua,

e já agora quero morrer com ela na boca e nas
orelhas.3"

Em suas crônicas - mais do que em sua obra de
ficção - Machado teceu considerações como esta a
respeito de sua relação com a língua e a literatura ou
ainda sobre conteúdos lingüísticos e literários propria-
mente ditos, fazendo menção a livros e autores. Estu-
dar os possíveis vínculos entre a obra de nosso maior
escritor e os temas ligados à língua, conquanto supo-
sição deveras especulativa, é tarefa que se afigura
como interessante desafio. Sobretudo se se estabele-
cer o inevitável pressuposto da excelência de lingua-
gem do autor, de suas intervenções metalingüísticas e
de sua atuação como Presidente da Academia Brasi-
leira de Letras.

Machado alude ao Dicionário Morais em algu-
mas de suas crônicas. Numa delas, da série Bons
Dias!", trata de neologismos e estrangeirísmos e tra-
ça urna critica ao "Sr. Castro Lopes, ilustre latinista
brasileiro". Refere-se Machado ao fato de a palavra
desempeno (proposta por Castro Lopes para substi-
tuir o termo francês à-plomb) não ser um neologismo,
porque "lá a pôs no seu dicionário o nosso velho
patrlcio Morais". Machado ainda se reporta, nessa
mesma crônica, a Rebêlo da Silva, escritor português
que à época era respeitado por sua linguagem castiça,
de boa tradição vernácula, e a quem qualifica como
"homem de boas letras". Machado afirma que Rebêlo

da Silva usara a forma aprumo dando "nossa fisio-
nornia ao galicismo". Digamos a respeito que a ori-
gem de aprumo é a mesma da palavra francesa, ou
seja, ambas provêm do latim plumbu (chumbo), ten-
do como primeira ocorrência em nossa língua o séc.
XVIII. Também está consignada no Morais com o
mesmo sentido, que Machado explica como indicativo
da "posição tesa e desempenada da pessoa". Carnilo
já a empregara em Anos de prosa: "Da lua não pode
ser! - disse ele por fim, com a energia e aprumo de
Galileu, à saída do cárcere."

O usuário cuidadoso do idioma se mostra, ou-
tra vez, nas Notas às Poesias coligidas. Destaque-
mos daí seu argumento para a construção amar +
infinitivo em "E amam dizer aos solitários ecos'".
Antes que lhe imputem a critica de galicismo ou de
forma irregular, Machado transcreve um trecho de
Filinto Elísio, importante poeta árcade português,
conhecido por seu virtuosismo e preocupação puris-
ta, e outro de Gonçalves Dias".

Outra passagem que nos interessa está nas
Notas aos Papéis avulsos, onde Machado explica
por que reproche não é galicismo (nem reprochar).
Ele a empregara duas vezes: uma na Advertência
("Deste modo, venha donde vier o reproche ...") e em
O alienista ("Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa
ou reproche"). Novamente, Machado cita o Dicioná-
rio Morais e menciona autores lá transcritos que abo-
nam o vocábulo como vernáculo. E termina a defesa
com aguçado comentário fonoestilístico: "Resta a
questão de eufonia. Reproche não parece mal soante.
Tem contra si o desuso. Em todo caso, o vocábulo
que lhe está mais próximo no sentido, exprobração,
acho que é insuportável. Daí a minha insistência em
preferir o outro, devendo notar-se que não o vou
buscar para dar ao estilo um verniz de estranheza,
mas quando a idéia o traz consigo".'

1 Esta comunicação é uma versão adaptada do artigo a ser publicado em 1999 no livro A Biblioteca de Machado de Assis,
projeto coordenado pelo Prof. Dr. José Luís Jobim (UERJIUFF).

1 (1988), p. 272.
3 (1971), vol. I, p. 1.182.
422 de março de 1889: (91971), vol. 3, p. 520.
51971), vol. 3, p. 321.
6 Os trechos são: "Amam contar os velhos ... ", de F. Elísio, e "Amavam contemplar-te os de Itajuballmpávidos guerreiros".

de G. Dias (em Os Timbiras).
7 (1971). vol. 2, p. 364.



Mencionemos, ademais, o passo inicial de sua
crônica de 20 de abril de 1889, no qual defrne que "a
principal vantagem dos estudos de língua, é que com
eles não perdemos a pele, nem a paciência, nem, final-
mente, as ilusões'". Ou ainda algumas passagens
reveladoras do escritor que, fazendo uso da termino-
logia gramatical, manuseia esse instrumento com perí-
cia, conhecimento e senso de humor:

• No conto Teoria de medalhão: "( ...) o adjeti-
vo é a alma do idioma, a sua posição idealista,
metafisica. O substantivo é a realidade nua e
crua, é o naturalismo do vocabulário.?"
• Em Histórias sem data: "O advérbio pertence
ao estilo, não à vida; é um modo de transição e
nada mais. 10"

• Em Relíquias de casa velha: "Os pronomes
possessivos dão intimidade. 1I "

Machado de Assis também fez as vezes de lexi-
cógrafo, como em Diálogos e reflexões de um relojo-
eiro, onde se lê: "É coisa certa que a ignorância da
língua e o amor da novidade dão certo sabor a vocá-
bulos inventados ou descobertos. 12 " Ou como em A
Semana, onde afirma: "O que legitima um vocábulo é
a sua espontaneidade. Eles nascem como as plantas
da terra. Não são flores artificiais de academias, péta-
las de papelão recortadas em gabinetes, nas quais o
povo não pega. Ao contrário, as geradas naturalmen-
te é que acabam entrando nas academias. 13 "

Como bem disse Vittorio Bergo, Machado "não
foi um escritor alheio aos estudos gramaticais" e "sua
aplicação a eles contribuiu, com seu gênio, cultura e
capacidade de análise, para que ele erigisse imperecí-
vel monumento de arte literária 14". Não restam
dúvidas de que esses estudos lhe serviram de susten-
tação teórica em suas intervenções metalingüísticas
e, não sendo possível estabelecer maiores confirma-
ções documentais sobre a formação filológica de
Machado de Assis, caberia então averiguar que livros
dessa área fizeram parte de sua leitura. Da biblioteca
que lhe pertenceu, hoje sob a guarda da Academia
Brasileira de Letras, restam apenas oito obras dessa
área. De suas consultas como freqüentador de bibli-
otecas públicas do Rio de Janeiro, quase nada se pode
afirmar. Restam-nos, então, indagações sobre que
dicionários, além do confessado Morais, e que ou-
tras obras do recorte lingüístico-gramatical fizeram
parte de sua biblioteca pessoal e virtual.

Ainda em relação a suas preocupações com os
temas do recorte lingüístico-gramarical, lembremo-nos
de que os eminentes filólogos João Ribeiro e Silva

8 Também da série Bons Dias!: (1971), vol. 3, p. 523.
9 Em Papéis Avulsos: (1971), vol. 2, p. 293.
10 Apud ANDRADE (1990), p. 35.
11 Idem, p. 241.
12 Idem, p. 298.
13 Idem, ibidem.
14 (1990), p. 277.
IS (1971), vol. 3, p. 1.082.
16 (1956), p. 133.

Ramos foram seus confrades na Revista Brasileira,
em cuja redação se reunia o grupo de ilustres inte-
lectuais que acabaria por engendrar a criação da Aca-
demia Brasileira de Letras. Aliás, outro dado a

·despertar desejo de investigação está contido numa
carta de Machado a Joaquim Nabuco (de 14 de maio
de 1897), a qual cita a proposta de Lúcio de Men-
donça de "que a Academia cuide de organizar um di-
cionário etimológico, fazendo emendas segundo
regras que indica". Conclui o remetente: "O João
Ribeiro opõe-se ao contraprojeto, e as nossas três
sessões têm sido interessantes e são acompanhadas
na imprensa e no público'!"

Confortemo-nos, por fun, com as próprias pala-
vras de Machado, que nos diz no conto Curiosidade:
"( ...) em certos casos, quando fazemos uma pergunta,
só desejamos ouvir uma resposta; e, se não a ouvi-
mos, parece-nos que ou não nos responderam ou res-
ponderam-nos mal. 16 "
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