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A pesquisa proposta tem como objetivo entender as representações literárias da 
passagem da Monarquia para a República a partir do disposto na obra de Joaquim Maria 
Machado de Assis (1839-1908). Através de sua obra procurar-se-á estabelecer as relações 
que esta tem com a sociedade. Compreender-se-á sua visão e sua representação a respeito 
do Império, da República e, sobretudo, da passagem de um para o outro regime político. 
Nosso objetivo é entender dessa forma como é tratada a questão da transição política na 
obra Machadiana. A respeito da escolha do tema acreditamos em sua importância, pois 
reflete um momento importantíssimo da história brasileira. Desde a época do evento até 
hoje tal processo é passível de várias interpretações. Lembremos algumas visões 
importantes desse fenômeno de transição, que são sem dúvida fundamentais para a análise 
que pretendemos fazer.         
 Durante o final do século XIX, para alguns sujeitos a República era uma aspiração 
nacional. Eles acreditavam que a liberdade individual tinha sido posta em perigo pelo 
Poder Moderador de Dom Pedro II.1Dessa forma, na perspectiva desses indivíduos a 
República seria a concentração de uma vontade popular, levada a diante por pessoas 
corajosas e idealistas, que pretendiam colocar o país dentro das tendências do século, como 
atesta Costa em seu livro 2. Havia pessoas de tendências liberais, inspiradas em pensadores 
europeus que viam o Antigo Regime como uma instituição corrupta. Inspirados nessa ideia 
julgavam também com desconfiança o Império brasileiro.      
 A Monarquia era acusada de retardar o progresso que a República supostamente 
traria. Em seu comando o Brasil supostamente teria sido uma terra em que os privilégios de 
alguns indivíduos os colocavam em uma posição superior e injusta em relação à maioria 
das pessoas, e onde a corrupção era desmedida, como lembra Carvalho. 3 Ademais, a 
escravidão, que marcava o país, era vista como um dos principais atrasos nacionais por 
parte dos críticos da monarquia. Dessa forma, o advento republicano, como era 
propagandeado, colocaria a nação no progresso e seria responsável por intensas mudanças 
políticas e sociais. Todavia é importante lembrar que a elite nacional era boa parte 
composta por grandes proprietários e por comerciantes ligados à economia de exportação-
importação, assim sendo, interessados em manter as estruturas tradicionais.4

 Entendimento diferente tinham os defensores da Monarquia. Para eles a República 
aconteceu por um levante militar, totalmente alheia a vontade do povo, que contou com o 
apoio de parte dos fazendeiros descontentes com a abolição da escravatura. Conforme esta 
versão, o Império era símbolo de conservação e de progresso, pois manteve a coesão de 
todas as regiões do país e conseguiu criar uma boa imagem da nação para o resto do 
mundo. Depois da transição política, para muitos, inclusive para antigos simpatizantes da 
república, o novo regime era marcado por muita confusão. Acreditavam que grupos civis 
desejosos de poder tinham influenciado as classes militares e tomado o governo de maneira 
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inescrupulosa.5 Em meio a isso, havia os que lembravam que a monarquia brasileira tinha 
ensaiado um governo com partidos nacionais, eleições e imprensa livre, como relata 
Carvalho.6 Acrescentavam também o fato de que a nobreza era apenas nominal e não 
hereditária e que com o governo de Dom Pedro II o índice de moralidade pública era talvez 
o mais alto da história independente brasileira.7     
 Segundo Saes, o regime imperial excluía todos os que não estavam diretamente 
ligados à elite nacional do processo político, ao limitar a participação eleitoral com base no 
critério de renda.A massa populacional não tinha força representativa e em geral seus 
interesses de nada contavam. Essa dinâmica funcionava perfeitamente em uma sociedade 
na qual a população rural, em sua maioria, não tinha ascendido a uma posição de 
cidadania, por isso sua exclusão política era mais que natural na perspectiva das lideranças. 
Todavia é importante também ressaltar o fato de que as camadas médias urbanas não 
tinham ainda peso considerável na arena política, pois estavam em plena formação.  
Somente vieram a adquirir um maior grau de desenvolvimento na primeira república, 
período no qual se esforçaram para ter uma real participação política.8 Saes, ao continuar 
sua argumentação, relata que com a instauração da República teoricamente em um modelo 
liberal-democrático, como indicava o presidencialismo, com sufrágio universal, separação 
de poderes, e eleições diretas para o Legislativo e o Executivo continuava existindo uma 
separação entre os que tinham poder político e o restante da população. Houve na verdade 
uma ampliação dos quadros formais de parte da elite nacional. Os grupos mais ricos, 
principalmente grandes proprietários rurais, continuaram a excluir as demais camadas 
sociais. A adoção do federalismo implicava a ideia de uma descentralização republicana, 
todavia acabou por dar maior autonomia para grupos oligárquicos. Entretanto a exclusão 
do voto das outras classes deu-se de maneira diferente, a prática foi a de cercear o direito 
ao voto para os analfabetos, o que na prática permitia que apenas uma parcela ínfima da 
população votasse9. Carvalho reforça essa ideia e relata que tanto no Império, como na 
República os pobres foram excluídos. Para ele a exclusão dos analfabetos à votação era 
particularmente discriminatória, pois o estado excluía esse grupo, ao mesmo tempo em que 
se eximia do dever de dar acesso a educação primária. A manutenção desse jogo político 
ficava garantida porque somente estudava quem tinha recursos financeiros para tanto.10

  Costa e Carvalho focam suas atenções principalmente na elite que conseguiu se 
perpetuar mesmo com a transição política. A primeira lembra que o país tinha seus grupos 
influentes formados por proprietários ligados à economia rural, assim sendo pretendiam 
deixar intacta as estruturas tradicionais da economia, apesar de apoiarem a República. O 
segundo lembra que o Império era acusado de ser uma terra de privilégios para um 
pequeno grupo, e que com a transformação ocorrida a nova estrutura política compartilhou 
dos mesmos rumores. Outro aspecto observa Saes em seu livro, ao analisar que a camada 
média da população somente ganhou projeção com o novo sistema político, pois conseguiu 
espaço representativo, não deixando inteiramente intacta a antiga elite.     

  As fontes históricas desse projeto são as obras Bons dias, uma série de crônicas 
produzidas para o jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, entre 5 abril de 1888 e 28 
de agosto de 1889. Estão presentes no livro Bons dias organizado por John Gledson, 
professor da Universidade de Liverpool e estudioso de Literatura brasileira, que nele 
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reuniu as crônicas e auxilia com notas explicativas. Sua importância começa pelo fato de 
elas terem sido contemporâneas de eventos como a abolição da escravatura e de estarem 
tão próximas da data que marca o advento da República. Um assunto recorrente em suas 
crônicas é a Abolição da escravatura (13 de maio de 1888), posto que entendia que esse 
evento provocaria uma crise institucional e não traria os fundamentos exaltados nos 
discursos de liberdade, feitos pelos abolicionistas .11 Em alguns momentos a questão da 
abolição se aproxima da possibilidade de transição política, porque para alguns a 
realização da primeira seria uma das responsáveis pelo advento da segunda. Machado 
compactua com essa ideia por acreditar que a escravidão era algo fundamental para a 
Monarquia e que sua troca por um regime com trabalhadores assalariados desestabilizaria o 
sistema político a ponto de pressionar profundas mudanças que levariam a transição 
governamental.12         
 Parte fundamental do projeto é uma obra que aborda o assunto da transição da 
Monarquia para a República de maneira ímpar, o livro Esaú e Jacó, publicado em 1904, 
que cobre ficcionalmente o período de 1871 a 1894. Trata-se de obra central da fase 
madura de Machado de Assis. O enredo apresenta dois irmãos gêmeos: Pedro, que é um 
monarquista, e Paulo que é um republicano. A relação entre os dois é muito conturbada, 
não somente por suas opções políticas, mas também em decorrência de suas 
personalidades. Enquanto o primeiro é cauteloso e dissimulado, o segundo é arrojado e 
impetuoso.13 Talvez os dois gêmeos possam ser encarados como a personificação da 
Monarquia e da República. Existem várias passagens no livro que podem ser relacionadas 
com as mudanças ocorridas com a implementação da República.   
 Para entender as fontes é imprescindível entender um pouco do Autor e dos 
recursos que ele utiliza. Machado de Assis, teve uma vida muito interessante e uma 
biografia muito extensa. Nasceu em 21 de junho de 1833, na chácara do Livramento no 
Rio de Janeiro, onde viviam seus pais, Francisco José de Assis e Maria Leopoldina 
Machado. Os bisavôs paternos tinham também nascido nesse lugar, mas na condição de 
escravos14. Por volta de 1854 o futuro escritor deixava a colônia de Livramento e foi se 
instalar no Rio de Janeiro junto com seu pai, talvez motivado pela morte da mãe e da irmã 
poucos anos antes. No mesmo ano Francisco José casou-se pela segunda vez, tornando 
assim Maria Inês da Silva madrasta de Joaquim Maria.15 A madrasta de Machado é um 
personagem importante para entendermos o seu desenvolvimento intelectual.  Ela era 
doceira no Colégio Meneses, em São Cristóvão. Assis, que várias vezes ajudava no 
serviço, teria tido a oportunidade de assistir a aulas no estabelecimento em muitas 
oportunidades.16 O interesse do rapaz em ser instruído era sem dúvida muito forte, pois 
não teve tantas oportunidades para uma sólida formação acadêmica. As poucas que teve 
acesso foram muito bem aproveitadas. Como não nasceu dentro da elite social e 
econômica, parece que queria buscar recursos para ascender socialmente e como tinha 
interesse e facilidade com os estudos, esse foi o caminho que escolheu para adentrar no 
mundo social que tanto admirava.         
  Em 1856 foi trabalhar como tipógrafo aprendiz para a Imprensa Nacional. 
17 Em 1858 Assis deixou a Imprensa Nacional, aonde não era mais tipógrafo e sim revisor 
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de provas e foi exercer a mesma função no Correio Mercantil. O novo ofício tirava-o de 
vez da condição operária para colocá-lo de vez na condição de jornalista. Na imprensa seu 
novo círculo social e a constante necessidade de opinar a respeito das questões políticas da 
época, ajudaram a desenvolver o escritor que futuramente viria a ser consagrado por seus 
livros.            
 Escreveu livros como A mão e a luva em 1874, Helena em 1876, Iaiá Garcia em 
1878. O romantismo é o gênero que pertencem esses livros, o que separa eles dos seus 
últimos livros, marcados pelo realismo. Refiro-me a Memórias Póstumas de Brás Cubas de 
1881, Quincas Borba de 1891, Dom Casmurro de 1899, Esaú e Jacó de 1904, Memorial 
de Aires de 1908.18 O espírito crítico, pessimismo em relação às pessoas, utilização de 
ironia, de metáforas e linguagem dissimuladas marcam suas histórias, que trazem uma 
intensa análise da sociedade brasileira, principalmente em se tratando das elites, que 
sempre foi seu foco de interesse. Era um indivíduo intelectualizado, que se mantinha ciente 
das questões principais da sua sociedade. Talvez por ter vindo de uma condição humilde e 
ascendido social e financeiramente devido a um grande esforço, era muito crítico as classes 
que se mantinham no poder, mas que viviam na ociosidade e nas trocas de favor motivados 
por interesses pessoais. Tornou-se jornalista o que sem dúvida colaborou para um 
desenvolvimento mais requintado de sua crítica social. Participativo nas mudanças que 
viam surgindo na sociedade brasileira teve grande interesse nas questões da abolição e na 
transição da Monarquia para a República. Seus livros, principalmente já na maturidade não 
deixam de discutir questões sociais e políticas e mesmo perto de sua morte continuou a 
escrever.                   

  Dentro das crônicas Bons dias e de Esaú e Jacó, Machado de Assis escreve a partir 
de um pensamento crítico e de uma rede complexa de sentidos e significados não 
completamente expostos. Uma leitura desatenta faz com que o potencial de suas obras não 
seja totalmente revelado. Para Gilberto Mendonça Teles uma das palavras obsessivas de 
Machado de Assis é a dissimulação. Ela está presente em todos os seus romances. Um 
pensamento que se manifesta indiretamente através de uma força ideológica que se 
apresenta de algumas formas variadas, e que costuma se apresentar nos detalhes. Foi 
dentro dessa atitude que escreveu seus textos de crítica, nunca dizendo, entretanto, tudo 
que pensava, muito menos expondo todos seus pensamentos negativos.19 Machado utiliza-
se constantemente de metáfora nas suas obras. Segundo Dirce Côrtes Riedel, ele estabelece 
sua obra como se organizasse um mundo de aparência lógica, todavia paulatinamente vai 
descrevendo toda uma insensatez e vacuidade que são apresentadas com uma dose de 
humor. Seus livros questionam dessa forma uma sociedade que se supõe estável e que se 
estabelece a partir de valores fixos, em que tudo deve ter um sentido claro e objetivo. 20 
Uma crítica a sua sociedade começa quando utiliza-se de metáforas nos seus textos, o que 
escreve muitas vezes tem um significado objetivo em primeiro momento, mas a partir de 
um observação mais atenta possibilita outras interpretações que em alguns casos mantém 
uma lógica aparente ou não. Para Riedel os textos de Machado de Assis são quase sempre 
baseados na paródia. Com esse recurso a palavra tem uma orientação dupla, em direção ao 
objetivo da narrativa e em direção à uma outra palavra, o falar de um outro. Parodiam-se 
tipos sociais, históricos, personagens parodiam personagens; personagens se parodiam a si 
próprios, além de paródias de sistemas e doutrinas 21. Caso não seja conhecido este 
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segundo contexto a paródia não será compreendida, o leitor entenderá o escrito como um 
modo de falar comum, perdendo toda uma parte importantíssima da obra.   Machado 
apresenta dessa forma toda uma profunda análise a respeito da elite social, que em 
primeiro momento parece ser formada por indivíduos ilibados. Todavia vai revelando 
duras críticas a uma sociedade que só se importava com as aparências, com os títulos de 
nobreza, com seus interesses de grupo e que mesmo no momento de transição política, não 
se importam tanto com o tipo de governo se seus interesses continuassem sendo atendidos. 
Utiliza-se de metáforas nos seus textos, o que escreve muitas vezes tem um significado 
objetivo em primeiro momento, mas a partir de um observação mais atenta possibilita 
outras interpretações.          
 Essa pesquisa busca um entendimento a respeito de suas obras como fontes 
históricas e literárias, ao mesmo tempo, por possibilitarem discussões a respeito da 
sociedade de sua época, revelando o pensamento crítico e sua profunda análise a respeito 
da elite brasileira, juntamente aos assuntos pertinentes ao período de transição política. 
Machado não se posiciona nem como um defensor da Monarquia, nem como um entusiasta 
da República. Admirava a estabilidade do governo monárquico, mas nem por isso deixava 
de criticar situações que não concordava. Via a República nem tanto como um clamor 
popular, mais como parte de interesses de grupos oligárquicos que pretendiam obter maior 
poder político. Demonstra que durante os principais momentos de transição política a 
população em geral não compreendia a situação, principalmente se tratando de indivíduos 
humildes que estavam fora da elite política e econômica. Apesar das profundas mudanças 
no governo, muitas situações se perpetuavam com o estabelecimento da República. As 
elites continuavam sendo privilegiadas, a população pobre continuava sendo excluída das 
questões políticas apesar dos discursos democráticos. As mudanças na hierarquia social e o 
desenvolvimento de novos grupos com poder político só foram surgindo de forma lenta, 
não sendo somente fruto da transição política pura e simplesmente.    


