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“o menIno é o paI do homem” ou os doIs machados
Machado de Assis, um dos escritores mais estudados da literatura brasileira, é, sobretudo, conhecido como autor de Memórias póstumas 
de Brás Cubas, de1881. Há, no entanto, parte significativa da obra de Machado, como os contos e romances românticos, ainda hoje posta 
de lado pela crítica brasileira. No propósito de examinar a tradicional divisão da obra do Bruxo do Cosme Velho em duas fases opostas  
é que se vai tomar o conto “Uma excursão milagrosa”, publicado em 1866 no Jornal das Famílias (1863-1878), e aproximá-lo do capítulo 
VII, “O delírio”, de Memórias póstumas. 

“el nIño es el padre del hombre” o los dos machados
Unos de los escritores más estudiados de la literatura brasileña, Machado de Assis es conocido como autor de Memórias póstumas de 
Brás Cubas (Memorias póstumas de Blas Cubas), de 1881. Hay, sin embargo, parte significativa de la obra de Machado, como los cuentos 
y romances románticos, aún hoy puesta de lado por la crítica brasileña. En el motivo de examinar la tradicional división de la obra del 
Brujo del Cosme Viejo en dos etapas opuestas, es que se va a tomar el cuento “Uma Excursão Milagrosa”, publicado en 1866 en el Jornal 
das Famílias (1863-1878), y lo aproximar del capítulo VII, “El delirio”, de Memorias póstumas.

"الولد هو اب االنسان" أو مشادو المزدوج
 يعتبر مشادو أسيس أحد اكثر الكتاب البرازيليين دراسة، و قد اشتهر بروايته ذكريات ما بعد الوفاة لبرايس كوبا )1881(. و يوجد، مع ذلك،

 جزء مهم في عمل مشادو مثل القصص و الروايات الرومانسية التي لم تأخذ حظها، في وقتنا هذا، من الدراسة من طرف النقد البرازيلي. و
 بهدف تحليل التقسيم التقليدي لعمل الكاتب الى وجهين متناقضين، سنجد قصة الرحلة المعجرة المنشور سنة 1866 في صحيفة العائالت

)1863 – 1878 ( و محاولة تقريبها من الفصل السابع من فصل "الهذيان" من كتاب ذكريات ما بعد الوفاة.

"l’enfant est le père de l’homme" ou les deux machados
Machado de Assis, l’un des écrivains le plus étudiés de la littérature brésilienne est surtout connu en tant qu’auteur de Memórias 
póstumas de Brás Cubas (Mémoires posthumes de Brás Cubas), de 1881. Il existe, pourtant, une partie significative de l’oeuvre  
de Machado, comme les contes et romans romantiques, aujourd’hui encore laissés de côté par la critique brésilienne. 
C’est avec le propos d’examiner la division traditionnelle de l’oeuvre du Sorcier du Cosme Velho en deux parties opposées,  
que l’on va prendre en considération le conte "Uma Excursão Milagrosa", publié en 1866 dans le Jornal das Familias, et le rapprocher  
du chapitre VII, "Le Délire", de Memórias póstumas. 

“the boy Is the father of the man” or the two machados
Machado Assis, the well-known author of Memórias póstumas de Brás Cubas (Posthumous Memoirs of Bras Cubas) from1881, is one  
of the most studied authors of Brazilian literature. There is, however, a significant portion of Machado's work that has been forgotten  
by Brazilian critics, including his romantic short stories and novels. With the aim of examining the traditional division of the work of 
Assis in two distinct phases, taking the short story "Uma Excursão Milagrosa", published in 1866 in Jornal das Famílias (1863-1878),  
and comparing it to chapter VII, “Delirium”, from Posthumous Memoirs. 
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D entro da produção de narrativa ficcional de Machado de Assis, 
a crítica costuma considerar Memórias póstumas de Brás Cubas 
como o divisor de águas na carreira do escritor, que a partir 
de então se apresentaria como sendo constituída de duas eta-

pas muito diferentes entre si, ainda que uma possa ser vista como complemento da 
outra. A divisão da obra machadiana em duas etapas implicaria o desdobramento de 
Machado de Assis em dois: o Machado da fase de aprendizagem, ou primeira fase, e 
o Machado da fase de maturidade, ou segunda fase. 

A produção do Machado da fase de aprendizagem seria caracterizada, em linhas 
gerais, segundo a crítica mais tradicional, pelos seguintes aspectos: romantismo con-
vencional, conformismo ideológico, conflito entre o social e o natural, transposição 
biográfica, análise psicológica das personagens, aliada ao esvaziamento do enre-
do, sendo os dois últimos identificados como “indícios de modernidade” (Teixeira, 
1987: 18). Já na produção do Machado da fase de maturidade predominariam outros 
aspectos, tais como: narrativa problematizante, abandono da natureza, aprofunda-
mento da personagem, realismo cômico-fantástico, forma livre, espírito de síntese, 
brevidade aforística, pessimismo e ceticismo, leitor incluso, experimento tipográfico, 
características que configurariam o que Ivan Teixeira chamou de “realismo macha-
diano” (1987: 18), ou seja, um realismo que se fez à margem do realismo “oficial”, 
introduzido no Brasil em 1881 (no mesmo ano de publicação de Memórias póstumas 
de Brás Cubas em livro) com O mulato, de Aluísio Azevedo.

Portanto, ao desdobramento de Machado de Assis em dois escritores inteira-
mente diferentes acrescentar-se-ia, segundo essa leitura crítica, uma outra pecu-
liaridade: o posicionamento marginal do segundo Machado em relação ao câno-
ne realista, em vigor na época, no Brasil. Expressão típica dessa marginalidade 
é o capítulo à parte reservado ao autor de Memórias póstumas, em algumas das 
histórias da literatura brasileira.
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A passagem de Machadinho a 
Machado de Assis, ou seja, “a criação 
de Brás Cubas” (Teixeira 1987: 19), 
costuma ser contada por uma história, 
já bastante conhecida, mas que vale 
a pena relembrar. Depois de publica-
do o romance Iaiá Garcia, em 1878, 
Machado, já com indícios do agrava-
mento da epilepsia, enfermidade que 
irá acompanhá-lo durante toda a vida, 
resolveu fazer um retiro de três meses em 
Friburgo: “Entrava nos 40 anos. O repou-
so obrigatório – era o primeiro numa 
vida absolutamente esforçada desde os 
15 – deve ter-lhe propiciado um balan-
ço radical em sua vida, acompanhado da 
releitura de alguns clássicos” (Teixeira 
1987: 97). Desse balanço, surgiu um 
outro Machado de Assis, o da segunda 
fase ou Machado II, artista que, segundo 
Ivan Teixeira, “ele acabou por inventar 
naqueles dias de repouso”. (1987: 97)

Vista a história da criação de Brás 
Cubas pelo ângulo do aparecimen-
to de Memórias póstumas, é possí-
vel dizer que Memórias não apenas 
inaugura os traços das obras macha-

dianas que, a partir dela, passarão a 
ser classificadas como sendo da segun-
da fase, mas igualmente transforma-se 
em cânone dessas mesmas obras. Para 
falar como T. S. Eliot, autor do conheci-
do ensaio “Tradição e talento individual” 
(1962: 19-35), Memórias póstumas de 
Brás Cubas é a “obra nova” que altera 
a “ordem integral” da tradição artístico-
literária brasileira, de tal modo que rela-
ções e valores passam a ser reajustados 
em função dela. Reajuste que se opera 
não apenas de Memórias em relação às 
obras da literatura brasileira que a ante-
cedem, mas também às que a sucedem, o 
que compreende as próprias criações de 
Machado de Assis.   

Recorrendo também a Borges, é pos-
sível aplicar ao Machado de Memórias o 
que o escritor argentino disse a respeito 
dos precursores de Kafka: é porque exis-
tiu Kafka, que foi possível ler o que havia 
de “kafkiano” em escritores que, aparen-
temente, nada tinham em comum com o 
autor de O processo. Kafka é quem “cria 
os seus precursores”, o que significa dizer 
que é a sua obra que “modifica nuestra 
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concepción del pasado, como ha de modificar 
el futuro” (1960: 109). Da mesma forma, pode-
se dizer que é porque Memórias póstumas de 
Brás Cubas foi escrita que é possível ver o que 
há de Memórias em obras como as da chama-
da primeira fase machadiana, aparentemen-
te superadas pela “obra nova”. Como Kafka, 
Machado, a partir de Memórias póstumas, cria 
os seus precursores, as obras da fase de forma-
ção, modificando com isso a concepção, con-
forme a crítica mais tradicional, a respeito dos 
dois Machados e suas respectivas obras.  

Dentre os capítulos de Memórias, um dos 
mais conhecidos, se não o mais famoso, é o 
VII, “O delírio”, que irrompe no romance no 
momento em que o “defunto autor”, no outro 
mundo, “recordava” a visita que Virgília, 
acompanhada do filho Nhonhô, fizera a Brás 
Cubas quando este já se encontrava às portas 
da morte. Interrompendo a linearidade do fio 
narrativo que, de modo precário, até aquele 
momento vinha sendo mantida, “O delírio” é 
a expressão mesma do enigma, e que parece 
ter sido posto ali tão-somente para desafiar o 
leitor. Não por um acaso, ao longo da recepção 
crítica do romance, inúmeras foram as análi-
ses e interpretações do capítulo-esfinge; uma 
delas, a de João Alexandre Barbosa, autor do 
ensaio “A volúpia lasciva do nada. Uma leitu-
ra de Memórias póstumas de Brás Cubas”. Na 
leitura do crítico, “O delírio” condensa os fios 
dispersos na primeira parte das Memórias:

“Sendo um delírio, e o próprio narrador 
chama atenção para a sua condição de enfer-
midade [...], é possível encontrar aqui, nas tri-
lhas da condensação freudiana dos sonhos, o 
subtexto de uma leitura em dupla articulação: 
a natureza e a história, identificadas como 
‘volúveis’ pela consciência, são traduzidas por 
um discurso que aglutina traços românticos e 
realistas, finalmente resolvidos pela corrosão 
do humor”. (1996: 143-144)

Nem por ser um capítulo que vem sendo 
preparado por alguns anteriores, em especial 
os capítulos II, IV, V e VI, é menor a estranheza 
da narrativa delirante de Brás Cubas, na leitura 
de João Alexandre:

“Ao entrar no capítulo VII propria-
mente, o leitor logo se defronta com o  
arbitrár io das imagens onír icas:  as  
relações entre ‘um barbeiro chinês’ e um 
mandarim, a Summa Theologica, de São 
Tomás, e um hipopótamo que serve de 
guia ao narrador. Mas arbitrário apenas  
superficialmente, como em todas as imagens 
oníricas: como não ver, nas transformações do 
narrador, dada mesmo a sua arbitrariedade, uma 
alusão crítica à ciência evolucionista da época, 
como está na anotação sobre a consciência de 
mobilidade no episódio da Summa Theologica, 
em que subjaz o mesmerismo tão cultivado por 
um Edgard Allan Poe?” (1996: 146)

Arrebatado pelo hipopótamo, Brás Cubas 
empreende a célebre viagem “à origem dos 
séculos”, aqui recuperada em dois fragmentos:

“Pela minha parte fechei os olhos e deixei-
me ir à ventura. Já agora não se me dá de con-
fessar que sentia umas tais ou quais cócegas 
de curiosidade, por saber onde ficava a ori-
gem dos séculos, se era tão misteriosa como 
a origem do Nilo, e sobretudo se valia alguma 
cousa mais ou menos do que a consumação 
dos mesmos séculos: reflexões de cérebro 
enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o 
caminho; lembra-me só que a sensação de frio 
aumentava com a jornada, e que chegou uma 
ocasião em que me pareceu entrar na região 
dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e 
vi que o meu animal galopava numa planície 
branca de neve, com uma ou outra montanha 
de neve, vegetação de neve, e vários animais 
de neve”. (Assis ,1985: 520-521)
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“E depois – cogitações de enfer-
mo – dado que chegássemos ao fim 
indicado, não era impossível que os 
séculos, irritados com lhes devas-
sarem a origem, me esmagassem 
entre as unhas, que deviam ser tão 
seculares como eles. Enquanto assim 
pensava, íamos devorando caminho, 
e a planície voava debaixo dos nos-
sos pés, até que o animal estacou, e 
pude olhar mais tranqüilamente em 
torno de mim. Olhar somente; nada vi, 
além da imensa brancura da neve, que 
desta vez invadira o próprio céu, até 
ali azul. Talvez, a espaços, me aparecia 
uma ou outra planta, enorme, brutes-
ca, meneando ao vento as suas largas 
folhas. O silêncio naquela região era 
igual ao do sepulcro: dissera-se que a 
vida das cousas ficara estúpida diante 
do homem”. (Assis, 1985: 521)

Vem interromper a contemplação de 
Brás Cubas aquela que é a “figura cen-
tral do delírio” (Barbosa, 1996: 147) – 
Pandora ou a Natureza –, aparição tão 
espetacular quanto amedrontadora, na 
transcrição dessa memorável passagem:

“Caiu do ar? destacou-se da terra? 
não sei; sei que um vulto imenso, uma 
figura de mulher me apareceu então, 
fitando-me uns olhos rutilantes como 
o sol. Tudo nessa figura tinha a vas-
tidão das formas selváticas, e tudo 
escapava à compreensão do olhar 
humano, porque os contornos per-
diam-se no ambiente, e o que pare-
cia espesso era muita vez diáfano. 
Estupefato, não disse nada, não che-
guei sequer a soltar um grito; mas, ao 
cabo de algum tempo, que foi breve, 
perguntei quem era e como se chama-

va: curiosidade de delírio. – Chama-
me Natureza ou Pan dora: sou tua mãe 
e tua inimiga”.  (Assis 1987: 521)

Dentre as várias “influências”, 
melhor dizendo, “ressonâncias” (Cunha, 
1998: 76), que repercutem no capí-
tulo do delírio – Leopardi (Operete 
Morali), Schopenhauer, Pascal, Luciano 
de Samósata (Diálogo dos mortos) 
– foram algumas presenças identifi-
cadas pela crítica. Além destas, João 
Alexandre Barbosa aponta outra igual-
mente importante, extraída da própria 
obra de Machado de Assis. Trata-se do 
poema “Uma criatura”, publicado no 
mesmo ano de Memórias póstumas de 
Brás Cubas, apenas dois meses antes, na 
Revista Brasileira, e que mais tarde fará 
parte das Ocidentais (1901). A transcri-
ção dos dois últimos tercetos do poema 
tornará possível a aproximação entre a 
“criatura” e Pandora-Natureza:  

“Pois essa criatura está  
em toda obra:

Cresta o seio da flor  
e corrompe-lhe o fruto;

E é nesse destruir que  
as forças dobra.

Ama de igual amor  
o poluto e o impoluto;

Começa e recomeça  
uma perpétua lida,

E sorrindo obedece  
ao divino estatuto.

– Tu dirás que é a Morte;  
eu direi que é a Vida”.  
(Assis, 1976: 447-448)

Muito antes, porém, de 1881, ao 
tempo em que Machado de Assis cola-
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borou no Jornal das Famílias (1863-1878), 
alguns contos publicados pelo escritor na 
revista carioca dirigida por Garnier já trazem 
os germes do capítulo “O delírio” de Memórias 
póstumas de Brás Cubas. Em especial, um tipo 
de conto que caberia chamar de conto-sonho. 
O sonho, como se sabe, foi tema caro aos 
românticos, sendo presença marcante na obra 
de Hoffmann, Novalis, Brentano, sem esque-
cer da literatura simbolista, nos exemplos de 
Nerval, Baudelaire, Mallarmé (Béguin 1939). 
Para os românticos, o sonho respondia pela 
necessidade de evasão, fuga da realidade, o que 
se traduzia pelo rompimento com a perspecti-
va racionalizante da criação artístico-literária 
do período Neoclássico. De maneira geral, é 
enquanto fuga da realidade que o sonho vai 
aparecer em contos de Machado de Assis, como 
“Uma excursão milagrosa” (1866), “O Capitão 
Mendonça” (1870), “Decadência de dois gran-
des homens” (1873), “A chinela turca” (1875), 
este último publicado, em primeira versão, no 
periódico A Estação (1879-1904), depois reco-
lhido, com modificações, para fazer parte de 
Papéis avulsos (1882).

Tal como “A chinela turca”, o conto “Uma 
excursão milagrosa” teve também uma pri-
meira versão, publicada na revista O Futuro 
(1862-1863), em 1º. de novembro de 1862, 
com o nome “O País das Quimeras”, e fazen-
do-se acompanhar do subtítulo “conto fantás-
tico”. Quando Machado resolve aproveitá-lo 
no Jornal das Famílias, introduziu algumas 
modificações, a mais importante delas, segun-
do Raimundo Magalhães Júnior:

“[...] a que consiste em fazer com que a via-
gem maravilhosa ao País das Quimeras seja 
narrada pelo poeta Tito, na primeira pessoa do 
singular. Antes era na terceira pessoa. Machado 
de Assis, na segunda versão, naturalmente se 
advertiu que uma história fantástica, um ver-
dadeiro sonho, uma viagem quimérica, como 

aquela, ficaria melhor se fosse posta na boca 
do próprio poeta que a sonhara. Colocou-lhe 
também uma introdução ou ‘nariz de cera’ e 
um epílogo, ou moralidade.” (s.d.: 15)

Magalhães Júnior julga desnecessários 
aqueles acréscimos, tanto a introdução, 
expediente para tornar o conto mais exten-
so – “a fim de obrigar as leitoras e leitores 
a procurar a edição seguinte” (s.d.: 15) –, 
quanto a moralidade, chave interpretativa do 
conto. Muito embora as partes adicionadas 
se prestem a ser interpretadas tendo em vista 
o contexto de publicação do conto e o leitor 
para o qual era dirigido, elas também permi-
tem outra leitura, aquela que aproxima “Uma 
excursão milagrosa” do capítulo “O delírio” 
de Memórias póstumas de Brás Cubas. Vista 
a relação entre os textos, na perspectiva do 
que veio depois para o que veio antes, é que 
se torna possível antever no sonho de 1866 
a primeira versão do delírio de 1881. 

Uma vez que é pouco conhecido esse delírio 
em versão de sonho, transcreve-se do conto 
“Uma excursão milagrosa” o seguinte trecho:

“Subimos.
Durou a ascensão algum tempo. Eu não 

podia pensar; ia atordoado e subia sem saber 
para onde, nem a razão por que. Sentia que 
o vento agitava os cabelos louros da visão, e 
que eles lhe batiam docemente da face, do que 
resultava uma exaltação celeste que embria-
gava e adormecia. O ar estava puro e fresco.

Eu, que me havia distraído algum tempo 
da ocupação das musas no estudo das leis 
físicas, contava que naquele subir contínuo 
breve chegaríamos a sentir os efeitos da rare-
fação da atmosfera. Engano meu. Subíamos, 
melhor respirávamos.

Isto passou rápido pela minha mente. 
Como disse, eu não pensava: ia subindo 
sem olhar para a terra. E para que olha-
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ria para a terra? A visão não podia 
conduzir-me senão ao céu. Em breve 
comecei a ver os planetas fronte 
por fronte. Era já sobre a madrugada, 
Vênus, mais pálida e loura que de cos-
tume, ofuscava as estrelas com o seu 
clarão e com a sua beleza. Lancei um 
olhar de admiração para a deusa da 
manhã. Mas subia, subíamos sempre. 
Os planetas passavam à minha ilhar-
ga como se foram corcéis desenfrea-
dos. Afinal penetramos em uma região 
inteiramente diversa das que havíamos 
atravessado naquela assombrosa via-
gem. Eu senti expandir-se a alma na 
nova atmosfera. Seria aquilo o céu? 
Não ousava perguntar, e mudo espera-
va o termo da viagem. À proporção que 
penetrávamos nessa região ia-se a 
minha alma rompendo em júbilo; daí 
a algum tempo entrávamos em um 
planeta; começamos a fazer o trajeto 
a pé”. (Assis s.d.: 78-79)

Embora longo, o trecho acima apre-
sentado permite reconhecer na insólita 
viagem que o poeta Tito faz ao País das 
Quimeras os germes daquela outra que, 
quatorze anos mais tarde, Brás Cubas fará 
no dorso do hipopótamo à “origem dos 
séculos”. Quando aquela passagem é lida, 
porém, fora do contexto, isto é, deixando-
se de lado a introdução acrescentada por 
Machado de Assis a essa versão do conto, 
o leitor fica com a impressão de estar dian-
te de mais um exemplo de texto românti-
co, em que aspectos como o vago, o inde-
finido, o insólito confluem para a ambi-
güidade que, segundo Todorov (1970), é 
a marca do fantástico. Sem deixar de ser 
pertinente essa possibilidade de leitura, é 
curioso observar que, quando da publi-
cação de “Uma excursão milagrosa” no 

Jornal das Famílias, Machado abriu mão 
de classificá-lo como “conto fantástico”, 
como aconteceu na primeira versão.

Outro momento do conto em ques-
tão que julgo importante trazer ao 
conhecimento do leitor de Machado 
de Assis, que nem sempre costuma fre-
qüentar essas partes da obra do autor 
de Memórias póstumas, diz respeito ao 
aparecimento da Visão ou Fantasia na 
casa de Tito que, rejeitado pela amada, 
pensa em fazer uma viagem – não sabe 
ainda se por terra ou por mar –, projeto 
que veio tomar o lugar de um outro, o de 
dar cabo à própria vida, logo abando - 
nado pelo poeta por “achá-lo sangui- 
no lento e definito”:

“...Mas, oh! pasmo! eis que uma sílfide, 
uma criatura celestial, vaporosa, fan-
tástica, trajando vestes alvas, nem bem 
pano, nem bem névoas, uma coisa entre 
as duas espécies, pés alígeros, rosto sere-
no e insinuante, olhos negros e cintilan-
tes, cachos louros do mais leve e delica-
do cabelo, a caírem-lhe graciosos pelas 
espáduas nuas, divinas, como as tuas, 
ó Afrodite; eis que uma criatura assim 
invade o meu aposento, e estendendo a 
mão ordena-me que feche a porta e tome 
assento à mesa”. (Assis, s.d.: 77)

Que diferença, poderá considerar 
o leitor, entre as duas “criaturas”, esta 
Visão, “criatura celestial, vaporosa, fan-
tástica”, e aquela outra, Pandora, “de 
expressão glacial” (Assis, 1985: 522). 
Enquanto Pandora, num misto de des-
prezo e compaixão, assegura ao aterrori-
zado Brás Cubas que, ao contrário do que 
supõe, ainda está vivo, não existindo, por 
isso, “outro flagelo” (Assis, 1885: 521), a 
Fantasia, com palavras compreensivas, 
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tenta convencer Tito do contrário: que a 
vida vale a pena ser vivida, ainda mais 
em se tratando da vida de um poeta. Vem 
então o conselho e, em seguida, o convi-
te para a “deliciosa viagem”:

“Mas de que servem as musas? Ainda 
não vieram a ti, como eternas consola-
doras que são? Entra no santuário da 
poesia, engolfa-te no seio da inspira-
ção, esquecerás aí a dor da chaga que o 
mundo te abriu”. (Assis, s.d.: 78)

Um último parágrafo transcrito diz 
respeito ao momento em que, nas asas 
da Visão, o poeta Tito parte para o País 
das Quimeras:

“E ela tomou-me nos braços, 
subimos até o teto, que se rasgou, e  
passamos ambos, visão e poeta. 
A tempestade tinha, por encanto, 
cessado, estava o céu limpo, trans-
parente ,  luminoso,  verdadeira-
mente celestial, enfim. As estrelas  
fulgiam com a sua melhor luz, e um luar 
branco e poético caía sobre os telhados 
das casas e sobre as flores e a relva dos 
campos”. (Assis s.d.: 78)

Quanta poesia! Quanto romantismo! 
Quanta distância entre a viagem de Tito e 
a do “defunto autor” Brás Cubas! Não se 
fie o leitor nas aparências, diria Machado, 
e saiba ler com atenção! Descobrirá então 
que, de forma dissimulada, o humor e a 
ironia, recursos autenticamente macha-
dianos, já despontam em “Uma excursão 
milagrosa”. A começar pelo protagonista 
da história, o poeta Tito, bom de coração, 
mas desprezado pela amada, e que vive 
de vender “as produções de sua musa” a 
um “sujeito rico, maníaco pela fama de 

poeta” (Assis s.d.: 76). Além de pobre, 
Tito tem os pés tortos, “pés prodigiosa-
mente tortos, pernas zambaias” (Assis 
s.d.: 75), a contrastar com o rosto, belo 
como o de um Alcebíades, o que leva o 
narrador a compará-lo ao pavão: 

“Parece que a natureza se dividira 
para dar a Tito o que tinha de melhor e 
o que tinha de pior, e pô-lo na miserável 
e desconsoladora condição do pavão 
que se enfeita e se contempla radioso, 
mas cujo orgulho se abate e desfalece 
quando olha para as pernas e para os 
pés”. (Assis. s.d: 75) 

Mesmo antes de apresentar ao lei-
tor esse poeta de pé torto que é Tito, o  
narrador já vinha destilando sua ironia. 
Não esquecendo que, quando da viagem 
do poeta com a Fantasia, ele preferiu 
ficar de fora. O principal motivo é porque 
não lhe agradam as viagens, apreciando 
quando muito as viagens sedentárias, 
como as empreendidas por um Xavier 
de Maistre, um Alphonse Karr, autores, 
respectivamente, dos romances Viagem 
ao redor de meu quarto e Viagem à roda 
de meu jardim, ambos mencionados pelo 
nar rador em terceira pessoa, na intro-
dução do con  to. Brás Cubas, pelo visto, 
também os apreciava, pelo menos ao pri-
meiro, Xavier de Maistre, que vai figurar 
no prefácio de suas Memórias póstumas.

A viagem ao País das Quimeras, como 
se disse, vai ser narrada pelo poeta, modi-
ficação que, quando comparada à primei-
ra versão de “Uma excursão milagrosa”, 
veio garantir maior verossimilhança à  
narrativa. Afinal, ninguém melhor do 
que Tito para contar a viagem-sonho, 
nisso sendo imitado por Brás Cubas, que 
igualmente irá relatar seu próprio delírio. 
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Não se pense, porém, que, por se tratar de um 
sonho, o relato do jovem poeta esteja pontuado 
tao somente de clichês românticos. Na verdade, 
esse país fantástico, sob vários aspectos, é uma 
cópia de um outro, tido como real. Em parti-
cular, as convenções, as mesquinharias (repre-
sentadas pelo Gênio das Bagatelas, o soberano 

do lugar), as etiquetas, a moda, a vaidade 
(da qual faz a apologia um filósofo 

de lá), as hierarquias. Enfim, um 
país, esse das quimeras, em que 
a fantasia é tomada pela rea-
lidade, uma outra versão do 
mundo às avessas.

Como saldo dessa viagem, 
nem Tito dela voltou melhor 

poeta, nem nada melhorou em 
sua vida: “Daqui vem que, se era 

pobre e infeliz, mais infeliz e mais 
pobre ficou depois disto” (Assis s.d.: 83). Quem 

diz isso é aquele outro narrador, o que preferiu 
ficar na terra, e que toma a palavra, tão logo 
termina a narrativa do poeta. Na verdade, a vida 
tornou-se-lhe pior porque, desde que voltou da 
“pasmosa viagem”, Tito deu para “desmascarar 
a humanidade”, o seu olhar de lince capaz de 
identificar a mais recôndita vaidade. O que foi 
o mesmo que “declarar guerra à humanidade”. 
Daí o conselho do narrador, ou a moralidade do 
conto “Uma excursão milagrosa”: 

“Aprendam os outros no espelho deste. 
Vejam o que lhes aparecer à mão, mas procu-
rem dizer o menos que possam as suas desco-
bertas e as suas opiniões.” (Assis, s.d.: 83)

Se este é o fecho sob medida para um conto 
que foi publicado no Jornal das Famílias, 
Memórias póstumas de Brás Cubas permite 
identificar nesse conselho-moralidade as “rabu-
gens de pessimismo” que mais tarde irão marcar 
aquele outro sonho em versão de delírio.
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