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Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis consegue a proeza ‑ ini‑

gualável na literatura em língua portuguesa ‑ de escrever um romance visualmente 

fragmentado e organicamente coeso, dando a impressão, evidentemente falaciosa, 

de pertencer à estética romanesca incipiente do século XVIII, e, ao mesmo tempo, 

ultrapassando o século XIX, vir enquadrar‑se na pulverização estrutural e axiológica 

da nossa contemporaneidade. 

Não pretendo aventurar‑me, neste momento, nas veredas da bibliografia macha‑

diana, pois correria o sério risco de perder o rumo. Nem sequer é minha intenção 

atrever‑me a dissertar, ainda que brevemente, sobre a obra mais emblemática do 

maior romancista da língua de Camões. Gostaria apenas de, partindo da leitura de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, chamar a atenção para um pormenor deveras 

curioso. Memórias Póstumas é um romance que nos convida a reflectir, em moldes 

interessantes, sobre a questão dos «ofícios do livro». Não tanto pelo que diz, mas 

sobretudo pelo que não diz, e incentiva os outros a dizer.

Sabemos, ou julgamos saber, que os grandes livros não morrem. Às vezes, ficam 

um bocado esquecidos, polvilhados pelo silêncio demorado de pesadas bibliotecas. 

Mas, de repente, olhares desprevenidos, ou atentamente curiosos, reanimam as letras, 

insuflam ar puro nas páginas, e os velhos livros encontram novos leitores. O velho 

torna‑se novo, e não é incomum o novo reconhecer‑se velho. Quando lemos Horácio 
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ou Virgílio, por exemplo, para já não falar de Dante ou Shakespeare, é essa a sensa‑

ção predominante. Parece que eles disseram quase tudo, e mais não temos feito do 

que procurar odres novos para vinho velho. Temos hoje, é certo, desafios inauditos; 

mas se repararmos bem, não é assim tão raro as nossas inquietações pós‑modernas 

procurarem, nos antigos modos, a forma mais exacta de expressão.

Ora, com Machado de Assis – escritor morto, redivivo e frutífero – a questão é 

ainda mais simples. Os seus romances, nomeadamente Memórias Póstumas e Dom 

Casmurro, não só conquistam novos leitores, como continuam a ser escritos, ou rees‑

critos, para ser mais rigoroso. A actualíssima tessitura complexa da escrita macha‑

diana tem dado o mote, neste tempo de ciências da complexidade1, para exercícios 

de releitura criativa, tributários de intenções diversificadas, e com resultados igual‑

mente díspares. No que diz respeito a Dom Casmurro, recordemos, apenas como 

exemplo, os romances Amor de Capitu (1998) de Fernando Sabino; A Audácia dessa 

Mulher (1999), de Ana Maria Machado; e Capitu: Memórias Póstumas (1998), de Domí‑

cio Proença Filho; bem como o conto «Capitu sou eu» (2003), de Dalton Trevisan; e 

o texto dramático Madame (1999), de Maria Velho da Costa, que junta, em convívio 

luso‑brasileiro, Os Maias, de Eça de Queirós e Dom Casmurro, através das respectivas 

heroínas. E no que concerne a Memórias Póstumas de Brás Cubas, o caso que, por ora, 

nos interessa, adquire importância assinalável o romance – melhor seria dizer novela 

– Alegres Memórias de um Cadáver, do escritor paranaense Roberto Gomes, publicado 

em 1979. 

Mesmo para um leitor distraído, a similitude dos títulos é desafiadora. As «memó‑

rias de um cadáver», embora alegres, reactivam a recordação de «memórias póstu‑

mas». E, na verdade, não só o cadáver coincide com a noção de memórias póstumas, 

como a suposta alegria do livro de Roberto Gomes não está ausente da galhofa, 

controlada pelo vírus da melancolia, do livro de Machado de Assis. Mas, se passarmos 

da promessa fluida do título para a concretude do texto, verificamos que não somos 

ludibriados. Alegres Memórias de um Cadáver tem, de facto, como um dos intertextos 

mais fecundos, as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em nenhum lugar do romance é 

reconhecido esse débito de forma explícita, embora o cadáver protagonista seja lei‑

tor entusiasmado das memórias do seu compatriota igualmente morto, e de A Morte 

1 Atente‑se no seguinte comentário de Roberto Acízelo de Souza «(…) a grande ideia diretriz da atitude 

científica consumada no século XIX – o determinismo – torna‑se alvo de restrições, que culminam na 

proposição do que veio a chamar‑se ciências do caos, ou, segundo nomenclatura mais recente, ciências 

da complexidade. Desse modo, se em fins do século XIX ficcionistas e poetas revelavam seus projectos 

de orientação pela ciência, no fim do século XX são os cientistas de diversas áreas que declaram suas 

afinidades com o trabalho dos artistas» (Souza, 2006: 21).
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de Ivan Ilitch, de Tolstoi. Ao contrário de alguns dos romances que têm respondido 

a Dom Casmurro, o livro de Roberto Gomes não pretende confrontar os narradores 

machadianos com as suas contradições e impertinente subjectividade2, nem actuali‑

zar a totalidade de um universo diegético passível de reelaboração contemporânea. 

De forma discreta e profundamente eficaz, Roberto Gomes aproveita um dos espa‑

ços vazios, ou pouco preenchidos, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e coloca nele 

um conteúdo novo, que não só dá possível continuidade ao que Machado de Assis 

deixou propositadamente em aberto, como consegue baralhar‑nos as coordenadas 

temporais, trazendo o século XIX para os braços do século XX, e fazendo vacilar as 

nossas convicções de evolução sociocultural. 

Desçamos então ao espaço agridoce dos textos. Ao nível estrutural, um dos lia‑

mes coesivos de Memórias Póstumas de Brás Cubas consiste na configuração de um 

romance em pequenos capítulos, devedores de um polimorfismo discursivo, ampla‑

mente rendibilizado nos planos de funcionamento dos códigos óptico‑grafemático 

e semântico‑pragmático; ou seja, a fragmentação visível do texto sinaliza a atomiza‑

ção dos materiais da memória. Justificam‑se, pois, os recorrentes vitupérios dirigidos 

ao leitor por um narrador impaciente, apesar de morto, ou talvez por isso. Alternam 

assim, com naturalidade e segurança, capítulos constituídos por diálogos acabados 

ou incompletos; diálogos sem falas graficamente materializadas; um epitáfio, uma 

carta, um bilhete, máximas sentenciosas apresentadas como «bocejos de enfado» 

(Assis, 2004: 617), e um capítulo inteiro reduzido a uma frase que diz apenas isto: 

«Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil» (ibid.: 626).

Uma outra marca visual reside no jogo catafórico que chega a apresentar um 

título sem capítulo, e desenvolve um capítulo sem título, caucionados ambos por 

uma organização mais convencional em que um título cataforiza o respectivo capí‑

tulo. Há, no entanto, um outro caso relevante: os capítulos devidamente titulados que 

não manifestam a intenção de expandir, como parecia expectável, a matéria narrada. 

Um desses capítulos lacunares refere‑se à passagem do protagonista por Portugal, 

vindo, a contragosto, para estudar em Coimbra, como castigo familiar pela cedência 

à luxúria adolescente e equivocada. Julgando viver uma paixão romântica com Mar‑

cela, Brás Cubas descobre, e com ele a família vigilante, que tal paixão é demasiado 

cara, porque intrinsecamente mercenária. Só há uma maneira de cortar os voos eró‑

ticos do menino rico apanhado nas redes da cortesã interesseira e realista: mandá‑lo 

estudar em Coimbra. E ele vem, com o coração momentaneamente despedaçado. 

2 O romance de Fernando Sabino, por exemplo, é uma recriação que tem o seguinte subtítulo: «Leitura 

fiel do romance de Machado de Assis sem o narrador Dom Casmurro».
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Faz a sua Bildungsreise pela Europa, própria da classe social a que pertence. Nada 

de muito novo. O que causa alguma estranheza é o espaço narrativo concedido ao 

tempo de formação em Portugal. Brás Cubas ‑ como se fosse um Miguel Torga ana‑

crónico, que passa pela universidade como, diz ele, «cão por vinha vindimada» (Torga, 

1999: 32) ‑ despacha a sua aprendizagem universitária, nos termos seguintes: 

E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A Universidade espe‑

rava‑me com as suas matérias árduas; estudei‑as muito mediocremente, e nem por isso 

perdi o grau de bacharel. (…) No dia em que a Universidade me atestou, em pergaminho, 

uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei 

de algum modo logrado (…) deixei as margens do Mondego, e vim por ali fora assaz 

desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar 

os outros, de influir, de gozar, de viver, ‑ de prolongar a Universidade pela vida adiante… 

(Assis, 2004: 524)

É pouco; demasiado pouco, embora possa parecer excessivo a experiências mais 

cáusticas como a de Eça de Queirós ou a de quase todos os escritores presencistas. 

Machado não precisou de desenvolver o capítulo da educação; bastou‑lhe referir a 

forma mentis do protagonista, ao terminar o curso universitário. O seu comporta‑

mento ao longo do romance é a explicação prática da elipse de conteúdo formativo. 

E é aqui que entra o livro de Roberto Gomes. Aproveitando a quase elisão macha‑

diana, o autor de Alegres Memórias de um Cadáver inventa uma trama tetricamente 

novelesca e policial que coloca a experiência universitária no lugar onde Machado 

a abandonou. Não propriamente no lugar geográfico, mas no lugar narrativo, sim‑

bólico e fantasmático, pois passamos de Portugal para o Brasil, e do Século XIX para 

o terceiro quartel do século vinte. Como se colmatasse a negligência de Machado, 

Roberto Gomes interessa‑se pelo ensino universitário brasileiro, provando, à sacie‑

dade, a similitude entre o velho e o novo mundo, no que diz respeito à função dese‑

ducadora das universidades.

Num livrinho despretensioso e de elevada qualidade, a ensaísta Marisa Lajolo 

atribui a Roberto Gomes a «grande originalidade» (Lajolo, 2004: 20) de escrever um 

romance que constitui um subgénero narrativo pouco comum na literatura brasi‑

leira: o campus novel, excelentemente representado, nos nossos dias, pelo romancista 

britânico David Lodge, continuador de uma tradição inglesa respeitável, e devedora 

da centralidade educativa do poderoso eixo universitário Oxbridge. Acreditando na 

opinião assertiva da Marisa Lajolo, permito‑me, no entanto, recordar que a escola 

e o ensino já fazem parte da literatura brasileira, pelo menos desde O Ateneu, de 

Raul Pompéia, um romance de internato publicado em 1888. Mas é verdade que 
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o romance situado geográfica e ideologicamente em espaço universitário constitui 

um subgénero específico, enquadrável no campo mais vasto do Erziungsroman, uma 

tipologia romanesca que também é uma particularização subgenológica.

Estamos, portanto, perante uma novidade formal e temática que não parece ter 

interessado ao genial bruxo carioca, mas que interessou a Roberto Gomes, e ainda 

bem. Alegres Memórias de um Cadáver abre, em espaço narrativo preliminar, com uma 

epígrafe retirada de um conto famoso de João Guimarães Rosa, que diz o seguinte: 

«Mecê viu a sombra? Então mecê tá morto» (Gomes, 2004: 5). Ficamos, pois, avisados 

desde o pórtico: as sombras da metamorfose e da morte que pairam no conto rosiano 

fazem‑nos esperar o pior. E o romancista não nos frustra as expectativas. Seguindo 

de perto o polimorfismo discursivo de Memórias Póstumas, Roberto Gomes cons‑

trói um romance igualmente fragmentado, mas coeso. Varia, de forma pertinente, as 

técnicas de narração, utilizando, de modo extensivo, a narração dialogada; e insere 

no romance, como pequenos capítulos machadianos, textos da burocracia e da vida 

universitária, que funcionam também como eficientes processos narrativos: a acta 

de uma reunião de professores, um edital pomposo do reitor, uma carta escrita pelo 

cadáver, um texto panfletário dos estudantes revoltados, uma convocatória assinada 

com «amizade e patriotismo» (ibid.: 50), um artigo de opinião publicado num jornal, 

textos jornalísticos, o saboroso depoimento de um segurança da universidade, «as 

provas tipográficas do projecto do novo estatuto da universidade» (ibid.: 31), que o 

senhor vice‑reitor lê, enfastiado, na casa de banho. 

Toda esta variedade tipológica contribui para a fragmentação global do romance, 

sintonizando a trama cadaverosa e a escrita que lhe serve de suporte e expansão 

semântica. Evidentemente, a atomização dos discursos reifica a diversidade de per‑

sonagens e respectivas motivações, desde o senhor reitor, imbele e fantochizado, até 

ao mais humilde serviçal, simples presa indefesa do poder discricionário. 

O primeiro capítulo do livro apresenta‑nos, em registo de pesadelo, o acordar 

matinal de Gregório, o senhor vice‑reitor, e o homem mais poderoso da universi‑

dade. Quase tão poderoso como ele, só Elvira, a sua secretária de ar prussiano, entrin‑

cheirada em gráficos e sinalefas de hierática ameaça. Depois de uma noite de sexo, 

potencialmente desbragado, e realmente amolecido, com uma meretriz mulata, que 

não admite faltas de respeito à sua digníssima profissão, o senhor vice‑reitor acorda 

esbracejando aflito, numa experiência traumática. E o texto é magnífico como inscri‑

ção proemial da matéria narrativa ulteriormente desenvolvida:

Quando Gregório caiu no lodaçal, o relógio enlouqueceu. Vencer as ondas pestilentas, 

pensou. Deu três braçadas em direcção à mesa‑de‑cabeceira. A aflição do afogado faz a 
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lama subir até seu queixo. Como nos filmes: não se mover, mal respirar, senão afundaria 

na areia movediça. Borbulhando, a lama entrou‑lhe boca adentro, o nariz invadido pelo 

gosto de podre, de fezes de morto. Na agonia, lançou a mão em direcção ao despertador, 

fera agarrada no ar, em pleno voo. O lodaçal desapareceu. (ibid.: 7)

O eixo motivador do romance consiste no despertar de um cadáver, meio reta‑

lhado pelos estudantes de anatomia, e mergulhado em formol. A sua desobediência 

às leis da vida e da morte vai fazer periclitar os inexpugnáveis poderes do senhor 

vice‑reitor. Ele só saberá isso em parte adiantada do romance, mas o pesadelo da 

primeira página contém já o vocabulário essencial do mundo cadaveroso: «lodaçal», 

«ondas pestilentas», «gosto de podre»; e como omen antecipador do desconcerto de 

um mundo em que os mortos caminham, lêem, escrevem e falam, é muito interes‑

sante a referência ao relógio que «enlouqueceu», e se torna um instrumento incapaz 

de cronometrar o ritmo da vida conhecida e segura.

O senhor vice‑reitor é esperado numa reunião de importantes professores, mas 

atrasa‑se, sem grande preocupação; ele é prepotente e dominador, e tem orgulho 

na sua assustadora aura leonina. Mentalmente, vai‑nos apresentando os professo‑

res que o esperam e que ele despreza. Ao mesmo tempo, os seus pensamentos vão 

traçando um perfil de carácter: é um homem violento; quer reencontrar a prostituta 

que o humilhou e transformá‑la em objecto de vingança sádica. Em outro lugar do 

romance, sabemos que, na opinião do vice‑reitor, «Uma universidade, onde tanta 

gente circula todos os dias, deve ser julgada pela limpeza de seus banheiros» (ibid.: 

85). Por isso, o apogeu do seu prazer diário consiste em fiscalizar, milimetricamente, 

todas as casas de banho, procurando, com avidez, as inscrições em portas e paredes, 

e convocando, de imediato, o batalhão de serventes apavorados. Ficou célebre «uma 

trova» repetida ainda por alunos e funcionários: «As mensalidades sobem/o pinto do 

Gregório não./Chateie o Gregório,/mije no chão» (ibid.: 85). A meticulosa inspecção 

diária do senhor vice‑reitor não permite, porém, o aparecimento de mais poesia latri‑

nária. E isso desencanta‑o, porque o deixa sem motivos para castigar os funcionários. 

No cume do desespero, vê‑se obrigado a ser ele o grafiteiro, e escreve nos ladrilhos 

de uma casa de banho: «O Gregório é bicha enrustida» (ibid.: 86). Consegue assim a 

oportunidade para manifestar o seu poder, ameaçando de despedimento iminente 

todos os funcionários cumpridores, subitamente dados como incompetentes. Além 

disso, como só sabe lidar sexualmente com as mulheres através da violência física e 

psicológica, é muito possível que tenha escrito, no lugar apropriado, uma verdade 

involuntária. Misógino escancarado, de certeza que é. Respeita, com pavor, a sua 

secretária particular, mas ela é um soldado prussiano, vestido com roupas de menina 
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liceal pudica. E aos sábados e domingos, o senhor vice‑reitor «sentia a tirânica von‑

tade de sair à caça de alguma mulher. Levá‑la a um motel, bater nela, violentá‑la (ibid.: 

92). Rico caldo freudiano para transviados e complexados «viados», que passaram 

ao lado da libertação sexual artisticamente protagonizada por, entre outros, o poeta 

Roberto Piva e os cantores Caetano Veloso e Ney Matogrosso. 

Apesar do tom galhofeiro, esta questão é muito importante na economia do 

romance, porque um dos objectivos de Roberto Gomes é denunciar a arbitrariedade 

do poder repressivo, nomeadamente em terreno escolar. Hiperactivo, com horror a 

férias e a fins‑de‑semana, o vice‑reitor só sente a vida justificada quando vê os outros 

aterrorizados à sua volta. Em contrapartida, o reitor é apenas uma figura de papelão, 

rechaçado pelo macho alfa. Em casa, é um tirano maníaco com a família, mas na uni‑

versidade, treme, faz momices e deixa a urina molhar‑lhe as calças, nos momentos de 

maior tensão. Enquanto reitor, só tem duas funções: zelar pelo seu lugar de estacio‑

namento privativo, e inventar ocasiões para destruir o aparelho respiratório com uma 

máquina de ar condicionado que o encanta. Cientificamente, considera a etimologia 

a rainha do pensamento e do saber (ibid.: 16), e não perde uma oportunidade para 

mostrar a utilidade social de tal rainha. Mas quase nunca o deixam falar. Mesmo ao 

nível do vestuário, o narrador acentua, com crueldade, a sua dimensão de fantoche, 

a lembrar o queirosiano Dâmaso Salcede: 

Desabotoou o paletó – azul‑piscina, atravessado por uma gravata branca sobre 

camisa rosa – e sentou‑se ao lado do padre. Explicou que estava concluindo um artigo 

para a revista da universidade. Sobre Etimologia. (ibid.: 27) 

É verdade, o senhor reitor tem também o sonho de publicar uma revista da 

universidade que mostre ao mundo culto e civilizado os trabalhos de investigação 

dos professores. O problema é que todas as discussões são sobre o nome da revista 

– deverá chamar‑se «Enteléquia» ou «Logos Esparmaticós»? Talvez «Araucária Angus‑

tifolia» seja melhor (ibid.: 34). Nomes há, portanto, muitos e bons; o que não há é 

artigos. Instado a colaborar, o professor de filosofia dá a seguinte desculpa: «escrever 

Filosofia, só se fosse para superar a imortal obra de Kant – e em alemão» (ibid.: 34). Os 

outros professores ou pensam palermices semelhantes a esta, ou não pensam nada; 

por conseguinte, a revista só existirá no sonho constantemente adiado do reitor. O 

excesso de títulos e a ausência de ensaios corresponde, de certo modo, irónico, sar‑

cástico e deslocado ao título sem capítulo do romance de Machado de Assis.

Na galeria das personagens, a mais interessante é, sem dúvida, o cadáver, e só ele 

está realmente relacionado com os livros e os seus ofícios. Aparentemente, pode pare‑

cer isto estranho, numa universidade, mas só aparentemente, quando descobrimos que 
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o professor mais mitificado pela sua produção científica – o Padre Pedro, «conhecedor 

profundo da história da arte sacra» e que «defendeu tese na Gregoriana, obtendo nota 

maxima cum laude» (ibid.: 15), quase nunca abria a boca, o que era uma «demonstração 

de grande talento e saber» (ibid.: 17); e, além disso, nunca mostrou a «ninguém uma 

linha sequer do que escreveu na sua tese» (ibid.: 17). Mas tinha a inteira confiança do 

reitor, e não era necessária mais nenhuma garantia científico‑pedagógica.

No que diz respeito aos professores, os livros, quando os há, têm um ofício mera‑

mente instrumental. Evidentemente, há sempre coisas mais interessantes do que ler 

ou escrever livros. O professor Lineu, por exemplo, «boa gente e moderninho», só 

estava «interessado em comer as alunas» (ibid.: 8), e, só para dar mais um exemplo 

esclarecedor, Stela Maris, a professora de Sociologia, gastava as energias intelectuais 

no arranjo do cabelo e na escolha das roupas caras e estrangeiras, gostando, além 

disso, de durante as reuniões científicas, falar interminavelmente de praias, quarto de 

hóspedes destinado ao primeiro incauto, mesmo sendo padre; e do marido, homem 

de negócios, em viagem profissional pelos Estados Unidos. O estereótipo mais aca‑

bado do país do sexo compulsivo e da superficialidade intelectual, lemas máximos de 

uma estratégia de sobrevivência que, quer queiramos, quer não, tem dado resultados, 

tanto para o bem como para o mal.

Resta‑nos, portanto, o cadáver. E Roberto Gomes acertou na escolha da persona‑

gem. Em Memórias Póstumas, de Machado de Assis, estamos perante um «defunto‑

autor»; e em Alegres Memórias, convivemos com um «defunto‑leitor», que é, simul‑

taneamente, um «defunto‑autor» e um «autor‑defunto», porquanto é‑lhe atribuída 

toda a narração de primeira pessoa e, enquanto vivo, havia publicado dois livros de 

poesia e um de crónicas. Era, de profissão, bibliotecário, e dá‑nos, a partir dessa pers‑

pectiva profissional, informações interessantes sobre os «ofícios do livro». Diz‑nos, 

por exemplo, que as bibliotecas são frequentadas só por velhos e jovens. Os primei‑

ros lêem de «maneira desordenada, vagabunda, talvez aguardando a morte (ibid.: 

72); e os segundos só procuram «informações apressadas sobre um autor ou assunto 

determinado, encomenda de algum professor impertinente (ibid.: 72).

Um dos ofícios do livro é, portanto, a evasão, a fuga ao medo da finitude e às 

agruras insistentes do quotidiano. Outro ofício consiste em alimentar a vaidade dos 

autores, incluindo, naturalmente o narrador: «Florestas inteiras derrubadas para ali‑

mentar o desejo de glória de alguns. Vaidades impressas» (ibid.: 89). No que diz res‑

peito à vaidade autoral do narrador, a justificação é muito simples: escreveu os livros 

pelo prazer de os ter nas prateleiras (ibid.: 70). Mas a sua condição de poeta, mesmo 

morto, continua a dar‑lhe algum rendimento simbólico, porquanto dois estudantes 

de anatomia, quando, ao retalharem‑lhe o corpo, sabem que se tratava de um poeta, 
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assustaram‑se e «olharam o corpo magro e comprido como se ele pudesse iniciar 

um recital». Um dos estudantes chega mesmo a «retirar o bisturi do corte que fizera 

na coxa, não desejando feri‑la» (ibid.: 13). Apesar de toda a ironia desconstrutora de 

mitos sem suporte, há neste episódio um assomo de temor e reverência sagrada, que 

também faz parte da aura misteriosa do livro.

O «ócio interminável» (ibid.: 69) do cadáver permite‑lhe ainda reflexões de outra 

natureza. Diz ele que os livros são uma forma de silêncio (ibid.: 69), e a biblioteca é 

«uma espécie de memória que fala pelo silêncio» (ibid.: 72). Mas não só isso; o livro é 

também «coisa física, palpável, não apenas objecto para ser lido» (ibid.:69). As consi‑

derações sobre a materialidade do livro conduzem a dois interessantes apontamen‑

tos. Por um lado, é perfeitamente compreensível que o defunto‑leitor diga o seguinte: 

«sempre me pareceu que Machado de Assis devesse ser lido nas edições da Garnier» 

(ibid.: 70). Penso que todos nós já tivemos pensamentos semelhantes sobre as edi‑

ções da obra dos nossos autores preferidos. Por outro lado, estando morto, e liberto 

de preconceitos e demais algemas, afirma, com toda a descontracção, o seguinte:

Objecto físico, o livro foi meu fascínio durante todos estes anos. Motivo pelo qual 

eu nunca consegui rir das pessoas que, dizem as anedotas, compram livros por metro. 

Manifestam, afinal, um tipo de predileção – canhota, deformada, virada pelo avesso – mas 

ainda assim um gosto que por caminhos trôpegos encerra uma promessa de aventura 

(ibid.: 69‑70)

É a necessidade dos livros que dita as aventuras do cadáver. Levantando‑se regu‑

larmente do tanque de formol onde deveria repousar, dirige‑se à biblioteca da uni‑

versidade, e, naturalmente, acaba por ser descoberto. Provoca o caos, desestabiliza o 

poder instituído, dá oportunidade aos estudantes para manifestarem a sua revolta 

contra a instituição universitária a que pertencem, e, em consequência disso, também 

propicia a resposta repressiva do poder universitário, bem como a violência muito 

satisfeita das cargas policiais. Também é um dos ofícios do livro perturbar a ordem 

e a famigerada estabilidade apregoada pelos políticos pouco imaginativos, pois, na 

verdade, ela só se encontra em pleno na paz podre dos cemitérios.

O meu texto já vai longo e, infelizmente, não tenho espaço para continuar o 

diálogo com este livrinho extraordinário. Tentemos, portanto, uma conclusão provi‑

sória. Inspirado pelas Memórias Póstumas de Brás Cubas, Roberto Gomes coloca‑nos 

perante o cadáver da universidade. Já próximo do remate do romance, é essa a ilação 

que se pode tirar da conversa entre o defunto‑leitor e o senhor vice‑reitor, entretanto 

já recuperado do susto monumental de ter de discutir com um cadáver retalhado e 

subalterno:
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– Mas eu não quero mais servir de cadáver. Chega de formol. Chega de ser retalhado. 

Chega de ser envolvido em confusões. Quero ser enterrado. É um direito de qualquer 

cristão.

– Para ser cristão é preciso estar vivo. O senhor é apenas um cadáver da universi‑

dade.

– Ou o cadáver da universidade.

– Não seja insolente (…) Estar morto não lhe dá o direito de ser insolente.

– Não seja ridículo. Estar morto me concede todos os direitos.

– É o que pensa (…) (ibid.: 156)

E pelos vistos, pensava mal. Recordemos que o morto, enquanto vivo, teve ainda 

tempo para dar um destino nobre aos únicos bens que realmente possuía: os livros 

e o corpo. Doou os primeiros a uma biblioteca pública, porque não tinha filhos 

herdeiros – tal como Brás Cubas, que vê nisso o único saldo positivo da sua vida; e 

legou o corpo ao Hospital das Clínicas. Mas estamos em Curitiba; não é fácil arranjar 

cadáveres, apesar de eles serem muitos, e cidades ricas, como São Paulo, compram, 

por preços exorbitantes, todos os exemplares disponíveis, ficando assim, como uma 

medicina mais desenvolvida e privilegiada. Por isso, só há uma solução: fazer contra‑

bando, e o cadáver protagonista do romance vai parar, por roubo, à sala de anatomia 

da universidade. Será, portanto, um morto entre múmias, como dizem maldosamente 

os jornais; um morto redivivo pela leitura, entre vivos culturalmente moribundos. O 

pior é que, mesmo tendo sido roubado, faz parte do património da universidade: não 

pode protestar, nem pode reclamar o direito a ser enterrado. E quanto a esta questão 

do não enterramento, sejamos justos com o senhor reitor. Aniquilado pelo medo, ele 

consegue verbalizar, de forma erudita, uma das poucas verdades insofismáveis do 

romance: o direito de cada ser humano a ser dignamente enterrado. Ou cremado, 

como o professor de anatomia, que deixa essa irónica ordem inapelavelmente 

expressa. Para realçar esta importante questão, o senhor reitor encontra, segundo 

ele, a melhor maneira de expor o seu pensamento. Aproveita os «antigos modos», já 

referidos no início deste trabalho, e diz o seguinte:

– Essa história me lembra Hemom. Um cadáver insepulto que fica condenado a vagar 

pelos céus eternamente, sem repouso. (ibid.: 152)

É evidente que uma tirada tão ostensivamente clássica só pode provocar a ira 

inculta do senhor vice‑reitor, grande especialista em limpeza de casas de banho:

– Que diabo de Hemom é esse?

– Personagem de uma tragédia grega, disse – onde eu errei? alarmou‑se.
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– Merda! berrou Gregório, diante do que Stela Maris fez um estudado ar de escândalo 

e pensou: violento na cama e deve dizer palavrões – Merda para tragédias gregas e para 

as suas etimologias. (ibid.: 152)

Tem razão; está certo. As subtilezas sofoclianas, revelando as trágicas amarguras 

de Polinices e Antígona, são demasiado pesadas para a sua leviandade tropical e 

fraudulenta, logo ele que, antes de chegar ao comando da universidade, tinha «sido 

expulso da direcção de um colégio do interior pela população da cidade», e fora 

obrigado a «passar seis meses escondido num convento» (ibid.: 91). Bastou‑lhe ser 

pacientemente incompetente, e chegou ao topo.

A universidade é, portanto, representada como fonte e instrumento de poder. 

Interessam‑lhe apenas os números – os do dinheiro e os do sucesso a todo o custo –;  

bem como os mecanismos de legitimação da política repressiva. Estamos em 1973, 

uma época cadaverosa da sociedade brasileira. Domina o poder ditatorial dos milita‑

res, animado e fortalecido por um «milagre económico», feito de ordem e progresso 

que, segundo parece, era totalmente equivocado. A universidade representada no 

livro de Roberto Gomes é, portanto, um microcosmo especular do macrocosmo polí‑

tico‑social. Tudo, em micro e macro, tem o cheiro podre da morte. 

Ah, calma, mas existem os estudantes revoltados, com cabelos compridos, rou‑

pas deselegantes, sexo libertário, e uma confiança encantadoramente ingénua nos 

«amanhãs que cantam». São estudantes espancados, desaparecidos, lutadores e tam‑

bém desistentes antecipados. Muitos deles estarão hoje no poder, como ministros 

de um presidente‑operário muito interessado em não regressar ao seio do povo, e 

como eminências pardas da intelectualidade brasileira alapada no conforto dos pri‑

vilégios.

Mas não sejamos injustos. Roberto Gomes não nos dá, neste livro, pistas muito 

sólidas para um retrato ulterior de uma geração revolucionária. Branquinho da Fon‑

seca, que escreveu um romance – Porta de Minerva – que mantém alguns pontos 

de contacto com o do escritor brasileiro, projectou escrever um outro romance, que 

não chegou a ser escrito, onde explicaria o futuro dos estudantes revolucionários: 

apresentá‑los‑ia como pacíficos usufruidores da plutocracia dominante. Aqui, ou do 

outro lado do Atlântico, a matéria é parecida. E a universidade vai procriando, produ‑

zindo molas da engrenagem trituradora das consciências. Pode não parecer, mas é. 

Entre tantas imagens cadaverosas, ainda é melhor ficar com a do verdadeiro cadáver, 

morto e depois matado pelas conveniências sociopolíticas. Duplamente morrido, ele 

tem a liberdade necessária para nos falar dos ofícios do livro. Mesmo vilipendiados 

por subprodutos de fancaria, os livros preservam a memória das coisas importantes, 
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instigam a revolta; e limpam o espelho da projecção narcísica, revelando, pela sátira, 

compassiva ou impiedosa, as fragilidades contraditórias do rosto individual, das más‑

caras gregárias e das mitologias nacionais. O livro – essa coisa inútil – ajuda‑nos a 

sobreviver, pelos vistos, mesmo depois de mortos. E não precisamos de ser autores; 

basta sermos defuntos‑leitores.
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Resumo: Inspirado no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o 

romancista Roberto Gomes constrói em Alegres Memórias de um Cadáver uma trama 

novelesca sobre o ensino universitário que preenche, de certo modo, uma das lacunas do 

romance machadiano.

Abstract: Drawing inspiration from Machado de Assis’s novel Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, novelist Roberto Gomes concocts a plot in his Alegres Memórias de um Cadáver 

that revolves around university education and that, to a certain extent, fills one of the 

voids in Assis’s novel.


