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ESCRITOS AUTOBIOGRÁFICOS
a audácia de pronunciar-se sobre si mesmo e os demais,
de atrever-se a dizer quem é seu eu, com todos os riscos e
“A audácia de pronunciar-se sobre si mesmo
perigos. Em suma: transfigurar sua carne e seu espírito em
e os demais,
atrever-se
dizer quem
é seu
um de
espelho
textual” a(LOUREIRO:
1991.
p. 5).

eu, com todos os riscos e perigos. Em suma:
transfigurar sua carne e seu espírito em um
espelho textual” (Ángel G. LOUREIRO. “La
autobiografia
como
literatura,
arte
y
pensamiento. Teoria literaria y textos autobiográficos.” IN: Anthropos.
Revista de
Documentación Científica de la Cultura. Nº
125:
La autobiografia en la España
contemporánea.
Barcelona:
Editorial
Anthropos, outubro de 1991. p. 5).

Provocam no leitor uma Ilusão
voyeurística.
São construções da persona do autor.
Podem ser considerados, pela
sua natureza, pela sua forma e
por sua
origem,
como algo
análogo ao que representava,
para os antigos, a
Arte da
Memória.
Todos os escritos são, de alguma forma, autobiográficos.

meu postulado:
a“Este
audácia deépronunciar-se
sobre si mesmo e toda
os demais,
de literatura
atrever-se a dizer
é seu eu, com todos
os riscos e
é, quem
finalmente,
autobioperigos. Em suma: transfigurar sua carne e seu espírito em
gráfica. umTudo
é poético na medida
espelho textual” (LOUREIRO: 1991. p. 5).
em que nos confessa um destino e
na medida em que nos fornece,
dele, um vislumbre.
(...)
Toda
poesia é plena confissão de um eu,
de um caráter, de uma aventura
humana.” IN Jorge Luis BORGES.
El tamaño de mi esperanza. [1927].
Madrid: Alianza, 1998.

Escritos Autobiográficos de Pacientes com
Epilepsia.

Século XXI:
Karen Armstrong. A escada espiral. 2005
Século XIX (Brasil):
Condessa de Iguassú, Maria
Isabel Alcântara Brasileira .
Machado de Assis

A Condessa de Iguassú. Óleo de
Ferdinando Krumholtz – sd. Museu
do Primeiro Reinado.
IN www.pitoresco.com

Fotografia – sd. IN Carlos MAUL. Vida
da Condessa de Iguassú. Rio de
Janeiro: Júlio Valverde Editor, 1942.

Machado de Assis
Fotografia – 1864 . ABL
Machado de Assis
Óleo de Henrique Bernardelli – 1905. ABL

DOCUMENTAÇÃO:
Carta autobiográfica da Condessa de Iguassú
[1830 - 1898]
Sem data, e dirigida a “Minha amiga Emília”.
IN Samantha Valério Parente SOUZA
Machado de Assis [1839 – 1908]
Epistolário publicado 197 cartas
escritas entre 1862 e 1908
Poesias completas 1901
Romances
Contos
Notas manuscritas 1907

DENOMINADORES COMUNS:
A epilepsia como clave biográfica: auto-representação
tendo como referência a doença.
As alusões à epilepsia - nunca explicitada - são
muitas vezes eufemísticas, e sempre estão
textualmente em um campo semântico
negativado.
Por vezes, associações discursivas que
animalizam o doente ou associam a
epilepsia ao pecado.
Recurso aos conceitos médicos e ao
vocabulário da medicina da época a
respeito da epilepsia.

A DOENÇA COMO CLAVE BIOGRÁFICA
“ Ah! Tempo feliz, choro esse tempo de criança,
porque tudo são flores e tudo é prazer, ainda que
eu vivia sempre doente mas era feliz.” C. I. p.1
“Vivi, como te disse, doente .” C. I. p. 2
“[Sou] um velho homem sem forças,
radicalmente enfermo” M. A. 6/12/04, a J.
Nabuco.
“Eu sou desses enfermos, como sabe, e, como sabe
também, doente sem médico.” MA 08/02/08, a M.
Alencar.
“Além de fraco e enfermo, vou adiantado
em anos” MA 1/8/1908 , a J Nabuco.

O OLHAR DOS OUTROS
“Logo que nós chegamos de S. Paulo, veio o Samuel Phelipp [sic]
falar com Mamãe para me entregar p. ele me levar para a Europa
por ordem de S. Majestade a Imperatriz Amélia. Ouvi Mamãe dizer
não entregar minha filha como um fardo pois ela não me é pesada, e depois é uma menina muito doente, que precisa ainda os
cuidados de uma Mãe, deixe ela ficar mais forte, e venha alguma
senhora buscá-la e eu a entregarei pois não quero, de maneira
alguma, fazer o contrário da vontade de seu Pai.” C. I. p. 3
“Para compreendê-lo, é preciso não esquecer
precisamente daquilo que procurou ocultar:
da
origem obscura, da mulatice, da feiúra, da doença –
do seu drama enfim.” IN Lúcia Miguel PEREIRA.
Machado de Assis. Belo Horizonte/São Paulo:
Itatiaia/EDUSP, 1988. p. 26

Um mal sem nome
“Eu já tinha 8 anos quando me apareceu a moléstia de minha
família por parte de meu Pai, As convulsões.” C. I. p. 2.
“Mamãe logo foi ver o melhor colégio para ela me deixar,
inculcavam o da Archinno, no Botafogo. Lá entrei no
mes de agosto de 1839, pagou minha Mãe também a
entrada de minha ama, Vicencia, como se fosse outra eu,
para assim eu ter uma pessoa que ela tinha confiança
perto de mim, pois Mamãe já sabia e conhecia todas as
minhas moléstias. [...] tive eu uma febre muito forte e tive
convulsões. A mestre e a irmã, coitadas, não sabiam
que fazer. Veio o médico. Sei que estive muito mal, não
só porque minha ama me disse como eu, de ver tanto a
mestre e a irmã, as duas dias perto de mim. Às noites
via-as sentadas perto de mim, de dia se revezavam. Sou
e hei de ser toda a vida grata à Hichings e à sua irmã
(ambas já falecidas.)” C. I. P. 2 e 3].

“ Releve-me, meu caro Nabuco, estas poucas linhas,
em momento que pedia muitas. Acordei um pouco
enfermo, e, se não fraquear no propósito de calar, só
confiarei a notícia a V., porque, apesar do mal-estar,
vou para o meu ofício.” M.A. 11/01/1905, a J. Nabuco.

“ Estou acabando um livro, em que trabalho há tempos
bastantes, e de que já lhe falei, creio. Não escrevo
seguidamente, como quisera; a fadiga dos anos e o mal
que me acompanha obrigam a interrompê-lo , e temo que
afinal não responda aos primeiros desejos.” M.A. /09/1898,
a Magalhães de Azeredo. APUD Daniel PIZZA Machado
de Assis. Um gênio Brasileiro. São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, 2005. p. 308-309.

“O que lhe sucedeu na viagem era natural; eu chegaria
do mesmo modo. M.A. 26 /12/1906, a M. Alencar.

“Sei que todos vão bem, e imagino que o resto
de seu mal desaparecerá depressa.” M.A.
25/03/1907, a M. Alencar.
“Li o que me diz acerca de seu mal-estar e outros
fenômenos. (...) Estou curado da gripe [...] só me resta a
parte que arrasto comigo há anos. Estes meus últimos
dias tem sido de enfado e naturalmente não é assunto
que procure o papel. Falaremos quando voltar. ” M.A.
11/04/1907, a M. Alencar.
“O médico estando aqui, reduziu isto a termos
técnicos.” M.A. 12/07/1907, a M. Alencar.

“O mal-estar de espírito a que se refere não se
corrige por vontade, nem há conselho que o
remova, creio; mas, se um enfermo pode
mostrar a outro o espelho do seu próprio mal,
conseguirá alguma coisa. Também eu tenho
desses estados de alma e cá os venço como
posso, sem animações de esposa nem riso de
filho.” M.A. 08/02 /1908, a M. Alencar.
“A tua boa carta trouxe ao meu espírito
afrouxado não menos pela enfermidade
que pelos anos.” M.A. 07/09/1908, a
Salvador de Mendonça (última carta)

“ Depois lhe direi por que não fui hoje à cidade”

M.A. 20/07/1908, a M. Alencar.
“O incômodo que me afligia continua a
afligir-me .” M.A. 30/07/1908, a M. Alencar.
“Esta moléstia é lenta e custa a sair das costas:
passei a noite mal e o dia pouco melhor. Vou ver
a noite que passo.” M.A. 09/08/1908, a M.
Alencar.
“Eu não fui hoje à cidade por ter passado
mal o dia de ontem e recear que o dia de
hoje fosse a continuação do de ontem ;
felizmente atenuou-se
o mal.” M.A.
26/08/1908, a M. Alencar.

“Estive com o Miguel Couto naquele dia ,
ouviu-me e receitou-me um remédio novo,
que não existe aqui, nem no Werneck,
nem no Silva Araújo, nem no Rangel.
Ficou de entender-se com o Werneck,
para mandar buscá-lo; depois disse-me
que era melhor ver se o preparavam aqui
mesmo, e eu continuo a tomar os que me
dera antes.” M.A. 08/02/1908, a M. Alencar.
“Hoje à tarde, reli uma página da
biografia de Flaubert; achei a mesma
solidão e tristeza e até o mesmo mal,
como sabe, o outro... ” M.A.
25/06/1908, a M. Alencar.

EXCEÇÕES QUE CONFIRMAM A
REGRA:
"Não digo que se carpisse; não digo que se
deixasse rolar pelo chão, epiléptica..." M.A.
Memórias póstumas de Brás Cubas. 1881. (1ª
edição) Cap. 1. Óbito do autor.

"Não digo que se carpisse, não digo
que se deixasse rolar pelo chão,
convulsa..." M.A. Memórias póstumas
de Brás Cubas. (2ª edição) Cap.1.
Óbito do autor.

EXCEÇÕES QUE CONFIRMAM A
REGRA:
“Nicolau, que também alí estava, fez-se lívido (...)
Tinha ocasiões de cambalear; outras de escorrer- lhe pelo
canto da boca um fio quase imperceptível de espuma. (...)
Teimou, seis ou oito vezes, em levantar os olhos, e da
única vez que o conseguiu, fizeram-se-lhe tão vesgos, que
não via ninguém, ou só uma sombra, um vulto, que lhe
doía nas pupilas, ao mesmo tempo que a face ia ficando
verde.” M.A. “A verba testamentária.” IN Papéis Avulsos.
1882.

“A minha saúde não vai mal, exceto o que lhe
direi adiante, e não é a ‘ausência’ que senti
ontem, esta foi rápida, mas tão completa que
não me entendi ao tornar dela. Daí a pouco,
entendi tudo, e deixei-me estar.” M.A.
08/02/1908, a M. Alencar.
“Hoje aproveito essa nesga de tempo devendo aliás dar-lhe a
melhor parte, mas se lhe disser que, depois de algum tempo
largo de melhoras sensíveis, tive esta noite uma pequena
crise, compreenderá a obrigação em que me vejo de lhe
dizer pouco e às pressas.” [...] A carta de 2 me fez mal.
Essa melancolia que o aflige é possível que não seja
irredutível nem irremediável. Sei o que me pode responder;
é o que já me tem dito como a outros, mas não há como
refutá-lo senão tornando aos mesmos termos. Que o mal
não [é] irredutível, basta lembrar o caso do Magalhães de
Azeredo, que o Sousa Bandeira deixou robusto e lépido. Já
lhe contei o que a mãe me disse relativamente ao estado em
que ele esteve em Roma..” . ” M. A. 05/01/1907, a M.
Alencar.

“4 de Set: a ausência em casa
de Garnier, onde bebi água e
Lansac me deu sais a cheirar.
Era de tarde.
Fizeram-me
sentar, e eu respondi em
português ao que ele me disse
em francês.
Saí, vim para
casa, jantei e saí para ir à
estrada de ferro onde me
despedi do Lauro Müller.
Voltei e fui à casa do ‘barão’
de Vasconl. Contei isto ao
médico
(Miguel
Couto)
dizendo-lhe que medeam entre
isto e a crise do Jornal 22 dias.
Caso da bacia
(Ausência?)

à

noite

17 de setembro.
(Outra
ausência a 18 de setembro.)

“9 de outubro (ao fim do jantar) crise. Não me ficaram as
dores de costume, mas fiquei sonolento e não saí.
29 – Crise cólera – Criados – Encontro com o Afrânio e o
Moacyr.
Nov.
Noite 3 para 4 – Amanheci ... Não sei se foi ausência ou crise.
Crise não me pareceu, não me ficaram outros sinais.
14 – Ausência.
15 (noite) Sinais de crise, jantar boca amargosa e aquilo da...
Dezemb.
4 – À tarde em casa, o sono antes do jantar, precedido do
sintoma.. Os outros dias leves incômodos nervos, menos
intensos e duradouros, iguais aos que costumo ter.”

“27 (à tarde) Cochilo no bonde, e vontade de dormir.
Janeiro
Noite de 6 para 7 – crise –
Noite de 14 (jogando gamão com o Eugênio) ausência;
pouco tempo, continuei o jogo sem me levantar, e com a
memória de tudo.
31 – Ausência, escrevendo de manhã, sono, voltei sentado
e continuei a escrever; diferença apenas de algumas
palavras escritas.”
M.A. Notas manuscritas. 1906 – 1907. APUD Daniel PIZZA
Machado de Assis. Um gênio Brasileiro. São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005. p. 357 e
360.

Fotografia de Malta – No cais Pharoux – 1/12/1907. IN Machado de
Assis. Obra completa. Vol 1. Rio de Janeiro: Aguilar. 1971. p. 90.

Na memória dos amigos
“Não
era
raro
que,
estando
a
palestrar
despreocupadamente, caísse de súbito no chão,
reerguendo-me logo, porém, sem ter perdido o sentido
nem o fio das idéias, e continuando a conversar. (...).
Porém o mestre Machado de Assis, a quem contei um
dia as minhas vertigens, pondo em relevo a
circunstância que nem passageiramente se me
obliterava a consciência, respondeu-me em tom de
desolada melancolia: ‘Isso ainda se pode suportar. O
pior é quando se fica à mercê da piedade dos outros...’
Como se sabe, ele evitava com o máximo rigor toda
alusão à terrível doença de que sofria; diante de mim só,
entretanto, em duas ou três ocasiões falou dela sem
mistério; prova da confiança excepcional com que me
honrava.” (Carlos Magalhães de AZEREDO. Memórias.
Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2003. 236237)

“Voltando um dia para casa em
companhia de Max Fleiuss, disse-lhe
Machado ao entrarem no bonde de
Laranjeiras: ‘Se não faz questão de ir
sentado, , venha comigo para a
plataforma, segure-me, e não me dirija a
palavra.’ Assim fizeram, e durante toda a
viagem Machado se manteve hirto,
imóvel.
Afinal, quando entraram no
portão da casa do grande escritor,
desecadeou-se a crise que este receava.”
IN Lúcia Miguel PEREIRA. Machado de
Assis.
Belo
Horizonte/São
Paulo:
Itatiaia/EDUSP, 1988. p. 211-212

Campo semântico negativado:
“Minha amiga Emília. Pede me que te conte a
minha história (isto é, a minha vida, vou te fazer
a vontade vais ver nela que o ditado que se diz
cabe bem para triste filha bastarda do sr. D.
Pedro I) bem nascida e mal fadada.” C.I . p.1

“Se estou viva devo ao sr. dr. Ellis, médico inglês que
morava em S. Paulo. Era ele o médico da casa de
Mamãe (...) (antes não tivesse ele me curado, eu morria
pequena, pouco haviam de chorar por mim, e eu estaria
livre de sofrer o que tanto tenho sofrido). “ C.I. p. 2

“Já nos habituou a esses
sujeitos [os nervos], maus
inquilinos, que quando se
metem
a
proprietários
efetivos,
abusam
desapiedada-mente
da
casa.” M.A. 21/01/1908, a M.
Alencar.
“É preciso sacudir esses nervos despóticos,
que fazem da gente o que querem. Bem sei
que somente conselhos não valem para tais
casos, mormente pelo que lhe sucedeu
quarta feira pelo acréscimo da tragédia da
Avenida.” M.A. 20/04/1908 , a M. Alencar.

ANIMALIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO AO
PECADO
“ (...) fez o dr. Ellis me sair umas sarnas pelo corpo todo e
com isso fiquei boa.” C.I. p.2
Suave Mari Magno
Lembra-me que, em certo dia, Nenhum, nenhum curioso
Na rua, ao sol de verão,
Passava, sem se deter,
Envenenado morria
Silencioso,
Um pobre cão.
Arfava, espumava e ria,
Junto ao cão que ia morrer,
De um riso espúrio e bufão,
Como se lhe desse gozo
Ventre e pernas sacudia
Ver padecer.
Na convulsão.
Machado de Assis. Poesias Completas. –
1901.

“De mim, vou bem, apenas com os
achaques da velhice, mas suportando sem
novidade o pecado original, deixe-me
chamar-lhe assim. Creio que o Miguel
Couto me trouxe a graça” M.A. 21/01/08, a
M. Alencar.

CONCEITOS E VOCABULÁRIO DA MEDICINA
DA ÉPOCA

“A epilepsia é uma nevrose de
acessos intermitentes, caracterizada
por movimentos convulsivos, reunidos a uma perda súbita e momentânea das faculdades intelectuais e da
sensibilidade.”
Francisco Pinheiro GUIMARÃES –
1859.

“Contem que os seus nervos se aquietem e passem a
obedecer, como já fazem.” M.A. 07/03/1907, a M.
Alencar.
“Manda-me algumas linhas dizendo como vão os
seus nervos. Eu espero que bem. Esses amigos são
teimosos, mas não inteiramente, e creio que
começando a ir desaparecem.” M.A. 13/03/1907, a M.
Alencar.
“ Não cuidei que a causa da ausência destes dias fossem
nervos; agora o sei e creio..” M.A. 21/01/1908, a M.
Alencar.
“O mal não é tão grande como parece; é agudo, porque
os nervos são doentes delicados e ao menor toque
retraem-se e gemem.” M.A. 08/02/1908, a M. Alencar.
“É preciso sacudir esses nervos despóticos, que fazem da gente o
que querem. Bem sei que somente conselhos não valem para tais
casos, mormente pelo que lhe sucedeu quarta feira
pelo
acréscimo da tragédia da Avenida.” M.A. 20/04/1908 , a M. Alencar.

Reclusão
“Nasci sofrendo, pois estando minha Mãe brincando o
entrudo a dois de fevereiro atiraram uma laranjinha, a
qual veio lhe dar sobre o ventre de tal maneira que
estando ela por infelicidade dela e minha com uma
imagem da Sr.ª da Conceição que ela [levava] sempre no
pescoço, estar ela pendente, e justamente caiu a
laranjinha sobre ela, eu estava de frente fui que levei a
Conceição na testa, desde esse dia até 28 eu levei de
convulsões no ventre de minha Mãe, nasci com atesta
metida para dentro com a imagem perfeita na testa, foi
preciso eu ficar ano e meio presa no quarto e tudo
calafetado para eu não apanhar ar para assim eu ficar
perfeita da testa, pois tenho o osso da testa partido,
felizmente não fiquei com defeito nenhum, isto soube
[porque] minha Mãe que me contou. “ [CI p.1]

Vida no campo
Exercícios moderados
Repouso
Leitura
Distração

“Então decidiu o dr. Ellis e Mamãe em me trazer p[ara] o Rio
para eu mudar de ares.” C. I. p. 2
“Agora é seguir e descansar, vendo as coisas novas e
interessantes, com que areje a alma e fortaleça o corpo.
Vejo que a esposa, a mamãe e os filhos chegaram sem
novidade. As duas levaram o melhor viático, o desejo
de lhe ver bom e a confiança na ação da roça.” M.A.
26/12/1906, a M. Alencar.

“Viva a paisagem e as suas vozes e vistas que também são médicos e remédios certos e capazes.” M.A. 07/03/1907, a M. Alencar.
“A notícia que tenho que despende grande parte do tempo
com trabalhos físicos em proveito do mal compensa este
silêncio.” M.A. 13/03/1907, a M. Alencar.
“Faz bem em alternar os livros com os quadros naturais, ao
cabo, tudo concorre para a completa cura.” M.A. 18/03/1907, a
M. Alencar.

Hereditariedade

“Eu já tinha 8 anos quando me
apareceu a moléstia de minha
família por parte de meu Pai, As
convulsões”. C. I. p. 2
“Não tive filhos, não transmiti a
nenhuma criatura o legado da
nossa miséria.”
Machado de Assis . Brás Cubas.
[Capítulo CLX Das Negativas. ]

“Nada é mais real no mundo do que a dor.
[...] A epilepsia é o primeiro e mais horrível
dos sofrimentos da humanidade. [...]
Imprevista quando ataca, violenta nas
manifestações [...] Em tudo mysteriosa.
Aniquila a intelligencia até chegar à
loucura; aniquila o corpo até chegar à
morte.”
Tomaz PIMENTEL - 1873

“Sobre o epiléptico, condenado outrora a uma
verdadeira morte moral, deve pairar ainda o estigma
fatal que o tem acompanhado através dos séculos.
O desaventurado continua a ser causa de pesar
constante e de consternação eterna para a família e,
como em outros tempos, não lhe são permitidos os
belos sonhos da mocidade, sonhos de futuro e
amor. Abjeto, paira sem um instante de repouso,
arrastará inevitavelmente uma vida torturada por
pungentes
dores
morais
e
por
sinistras
apreensões.”
Estevão Ribeiro de REZENDE - 1872

Pensamento médico brasileiro – 1859 - 1906
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