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Resumo: O presente artigo traz uma leitura do romance O punho e a renda (2010), de Edgard Telles 

Ribeiro, à luz da concepção de “medalhão”, desenvolvida em conto homônimo de Machado de Assis, e 

do traço distintivo de “cordialidade”, discutido por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. O 

trabalho centra-se sobre a construção do personagem Max, de Ribeiro, cujo caráter deturpado alinha-se às 

figuras do medalhão e do homem cordial de que tratam Machado e Holanda, respectivamente. Diplomata, 

Max durante a ditadura empresarial-militar brasileira agiu de maneira torpe e vil nos bastidores da 

política brasileira, sempre esquivando-se pelo cinismo, dissimulação e dubiedade no discurso. Ao final do 

texto, estabelece-se relação direta ao instável contexto político brasileiro contemporâneo em diálogo com 

a construção histórico-social de mais de 500 anos de subalternidade a uma elite assentada em seus 

privilégios. 
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a renda; Sérgio Buarque de Holanda. 

 

Abstract: The present paper brings a lecture of Edgard Telles Ribeiro’s novel O punho e a renda (2010), 

in the light of the "medallion" concept, developed by Machado de Assis' homonym tale, and the 

distinctive feature of "cordiality", discussed by Sérgio Buarque de Holanda in Raízes do Brasil. The work 

focuses on the construction of Ribeiro’s character Max, whose misrepresented personality aligns with the 

figures of the medallion and cordial man that Machado and Holanda discussed about, respectively. 

Diplomat, during the Brazilian business-military dictatorship Max acted in a clumsy and vile way behind 

the scenes of Brazilian politics, always avoiding cynicism, dissimulation and dubiety in speech. At the 

end of the text, a direct relation is established to the unstable contemporary Brazilian political context 

dialoguing with the historical-social construction of more than 500 years of subordination to an elite 

based on its privileges. 

Keywords: Contemporary brazilian fiction; Edgard Telles Ribeiro; Machado de Assis; O punho e a 

renda; Sérgio Buarque de Holanda. 
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Triste Bahia! Ó quão dessemelhante  

estás e estou do nosso antigo estado! 

Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado. 

Rica te vi eu já, tu a mi abundante. 

 

A ti trocou-te a máquina mercante,  

Que em tua larga barra tem entrado,  

A mim foi-me trocando, e tem trocado,  

Tanto negócio e tanto negociante. 

 

Gregório de Mattos 

 

 O leitor tem diante de si um ensaio de longo processo de maturação. Sua primeira 

versão foi apresentada no formato de comunicação em setembro de 2016, durante o VII 

Encontro do Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, promovido pelo Setor de Literatura 

Brasileira da UFRJ. Naquele momento, vivíamos todas e todos os então recentes abalos 

provocados pelo golpe civil que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff e 

empossou seu vice, Michel Temer, na cadeira da presidência. Apoiado pela elite brasileira, 

pelos setores industriais e pela mídia tendenciosa, o novo programa de governo em nada se 

alinhava à plataforma pela qual a chapa Dilma-Temer havia sido eleita. Em lugar da política de 

conciliação de classes empreitada pelo Partido dos Trabalhadores, vimos iniciar-se grande 

processo de recessão na economia e nos direitos sociais com o congelamento do investimento 

de verbas públicas para saúde e educação por vinte anos pela Emenda Constitucional 95, bem 

como a tomada de medidas privatistas, como a exploração do pré-sal por empresas estrangeiras, 

e uma série de políticas nas esferas trabalhista, previdenciária e educacional. Essas ações 

atacaram diretamente a classe trabalhadora e acirraram ainda mais as desigualdades sociais que 

marcam a constituição identitária de um país cujas origens se assentam sobre a exploração do 

trabalho de base escravista, sistema que foi apenas oficialmente findo no final do século XIX
39

. 

Minha comunicação iniciava, naquele momento, aos brados de “Fora Temer!”, e 

conclamava às “Diretas Já!” em consonância com a expectativa que vivemos durante o final de 

2016 e o início de 2017 pela série de atos e manifestações que pediam a cassação do mandato 

do presidente ilegítimo frente aos escândalos de corrupção que envolviam seu nome, tendo sido 

o primeiro chefe de governo brasileiro a responder a um processo de acusação penal por crime 

                                                 
39

 Segundo cálculos da Comissão Pastoral da Terra, ainda no início do século XXI no Brasil, 25.000 

pessoas, a maioria homens semianalfabetos, entre 25 e 40 anos de idade, trabalham em condições 

subumanas, sem acesso a água potável, alojamento, salário e com o cerceamento à liberdade. Para mais, 

acessar: <http://reporterbrasil.org.br/2006/09/escravos-do-seculo-xxi/>. Considerem-se, ainda, as 

condições precárias de trabalho em que milhares de trabalhadores terceirizados vivem na atualidade. Para 

mais, acessar: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/17/nao-pense-em-crise-trabalhe-

capitalismo-e-trabalho-escravo-no-seculo-xxi/>. 

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/17/nao-pense-em-crise-trabalhe-capitalismo-e-trabalho-escravo-no-seculo-xxi/
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/17/nao-pense-em-crise-trabalhe-capitalismo-e-trabalho-escravo-no-seculo-xxi/
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de corrupção passiva
40

. Nesse período, retomei o texto inicial e o adaptei para uma possível 

publicação na Revista A!, carregando-o, ainda, do espírito inflamado por justiça e democracia 

em conformidade com toda a mobilização nacional na esperança de que tivéssemos novas 

eleições ainda em 2017 para a presidência nacional. O artigo, enviado para avaliação, ficou por 

um longo tempo engavetado, e veio, agora, novamente a ser revisitado para sua efetiva 

publicação.  

Toda essa apresentação justifica o tom com que essa versão definitiva agora se reveste, 

diferentemente das duas primeiras. Em junho de 2018, às vésperas do início da campanha à 

Presidência da República, o cenário político nacional tomou rumos que foram, aos poucos, 

abafando a verve esperançosa com que redigi a primeira leitura sobre O punho e a renda, de 

Edgard Telles Ribeiro, e talvez o coloque, agora, em maior consonância com o espírito da 

narrativa ficcional empregado pelo autor em seu romance. Os duros golpes que sofremos, como 

a absolvição de Michel Temer pelo Congresso Nacional, a intervenção militar no Estado do Rio 

de Janeiro, a prisão do ex-presidente Lula da Silva e o avanço do conservadorismo por 

significativa parcela da classe média em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro para presidente 

não me permitem mais chegar ao fim desse ensaio bradando “o anseio de que, até a publicação 

deste texto, já estejamos em meio a processo de eleições diretas, decretado o fim da era Temer e 

de sua corja draconiana”, como previa a redação original. Entretanto, sigo firme na crença de 

que é em momentos de tão graves crises políticas, econômicas e culturais como a que vivemos 

hoje que a arte, e especialmente a literatura, deva se fazer mais presente e necessária como 

nunca. 

 

*** 

 

Dado o exposto até aqui, não há como deixar de situar esse ensaio na esfera limiar que 

se coloca entre poética e política. Ao trazer como proposta uma leitura do romance O punho e a 

renda (2010), de Edgard Telles Ribeiro, à luz da “teoria do medalhão”, elaborada em conto 

homônimo de Machado de Assis (1882), e à luz do traço da cordialidade brasileira, dissertado 

por Sérgio Buarque de Holanda no clássico ensaio Raízes do Brasil (1936), necessariamente 

faço deste um ato político por excelência. Qual seja: trazer uma análise da expressão literária 

contemporânea brasileira em diálogo com uma tradição artística, histórica e cultural do Brasil 

que nos iluminam o contexto político-social em que vivemos na atualidade. Desse modo, ensejo 

refletir sobre algumas chaves de leitura que nos permitem tomar a produção de determinados 

autores contemporâneos enquanto “intérpretes do Brasil”, tais como já o foram Gilberto Freyre, 

                                                 
40

 Para mais, ver: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/26/politica/1498485882_380890.html>. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/26/politica/1498485882_380890.html
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Darcy Ribeiro, Mário de Andrade, entre tantos outros – isso sem deixarmos de mencionar, 

evidentemente, os próprios Machado de Assis e Sérgio Buarque de Holanda. 

Se o grito de “fora Temer!” já é por si só justificável em tempos difíceis para a 

sustentação dos pilares de nossa tão frágil democracia, escolher o romance de Edgard Telles 

Ribeiro para tocar a sugestão de leitura que aqui proponho potencializa sobremaneira o caráter 

político de minha ação. Afinal, o romance de Ribeiro pode por muitos ser lido como um texto 

de ficção que essencialmente congrega as esferas do político, do poético e, em certo nível – por 

que não? –, da ordem do profético. Não apenas por trazer como pano de fundo um outro golpe – 

o de 1964 e os anos tenebrosos que se seguiram durante o regime de nossa ditatura empresarial-

militar até 1985 –, mas por nos permitir analisar, por meio do discurso literário, o atual cenário 

político em que nos vemos encalacrados com a nitidez desconcertante de um espelho.  

Sirvo-me da alegoria do espelho – a qual também recorreu Machado de Assis – porque 

sinto que nela expresso de melhor maneira, durante minha primeira leitura do romance, a 

sensação paradoxal de estar frente a um e reconhecer, com indignada resignação na imagem que 

à minha frente se projeta, a nação em que hoje nos constituímos com base na construção bem 

sucedida (e irritante) do pérfido personagem Max, de O punho e a renda. Cínico, sonso, 

dissimulado e essencialmente dúbio, Max encarna o caráter enojado do que representa, hoje, a 

política do “nem contra, nem a favor, muito pelo contrário” tão praticada pela direita brasileira 

dita “de centro”. A mesma política que se observa em determinadas práticas cotidianas em nosso 

trabalho, nas filas de banco, nas postagens nas redes sociais. O não se comprometer com o 

outro, o “tirar o meu da reta”, o “não que eu tenha preconceito, mas...” são alguns exemplos de 

expressões da cordialidade brasileira e do “ser medalhão” que de maneira nua e crua vemos no 

decorrer da trama narrativa de O punho e a renda e nos fazem remeter a situações de nossa 

própria realidade diária. 

Para dar início à minha proposta de leitura, parto da estreita relação entre a ficção e a 

realidade que permeia o romance. Abrindo-o, uma nota de autor se inicia com a seguinte 

precaução ao leitor desavisado: “O presente livro é obra de ficção. Qualquer semelhança com 

pessoas vivas ou falecidas é mera coincidência” (RIBEIRO, 2010, p. 11). Para situarmo-nos 

nesse ponto, é importante salientar que O punho e a renda ambienta-se no complexo contexto 

da diplomacia brasileira em um largo e dramático período da história do Brasil, que se inicia nos 

anos que precederam o golpe de 1964, passando pelos chamados “anos de chumbo” do regime 

militar, pela redemocratização e encerrando-se no final da primeira década dos anos 2000, já no 

período do governo Lula. Embrenhando-se pelas veredas do gênero da escrita de autoficção, que 

recebe na literatura brasileira contemporânea nova roupagem, o autor protagoniza seu alter ego 

na conflituosa relação de admiração e desencanto com relação a Max no desenrolar do enredo, 

como declarara em entrevista a Godofredo de Oliveira Neto, em 2014 (Cf. RIBEIRO, 2015, p. 

214). 
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A escolha pela ficção – e não por uma autobiografia, um ensaio histórico, um tratado 

sociológico ou qualquer outro gênero – retoma a motivação inicial deste trabalho. Se é pela via 

do discurso literário que Edgard Telles Ribeiro traz à tona um olhar para aspectos de grande 

importância para a história, a política e a cultura brasileira é porque há, na literatura, um 

potencial instigante que nos confronta frente à já mencionada alegoria do espelho de maneira 

particular, experiência não propiciada por meio de outros discursos que não literários ou 

artísticos. É nesse sentido, portanto, que ainda na nota de abertura do romance lemos: “Sou 

daqueles que acredita que a ficção ainda é a melhor maneira de lidar com a realidade quando 

esta insiste em escapar continuamente do escrutínio geral” (RIBEIRO, 2010, p. 11). A propósito 

do tema, em entrevista chegou a declarar que 

Na verdade, a ficção é o melhor caminho até a verdade, porque, além de a realidade ser inacessível, o 

documentário não tem o mesmo impacto que uma narrativa ficcional. Com a ficção, você consegue criar 

situações que emocionam muito mais, por exemplo, que um respeitável catálogo de nomes e fotografias 

de vítimas. Se coloca os personagens em situações envolventes – de amor, angústia, medo... –, tem muito 

mais chances de tocar o leitor do que o fato dito real. Foi isso que tentei fazer e, assim, consegui inclusive 

botar para fora meus fantasmas. (RIBEIRO, 2015, pp. 214-215) 
Do mesmo modo, Machado de Assis fez sua escolha pela via da literatura ao trabalhar 

sua “teoria do medalhão”, traço de nossa brasilidade que perfeitamente contemplaria um tratado 

sócio-filosófico da maior riqueza. No conhecido conto em que pai indica ao filho o ofício de 

“medalhão” quando este completa 22 anos de idade, estamos diante da mais refinada ironia e 

crítica ao traço brasileiro da dissimulação e do cinismo, ressaltando-se alguns importantes 

conselhos para o sucesso de uma vida “pelo menos notável” (ASSIS, 2005, p. 86) na nossa 

sociedade. Em meio aos mais absurdos conselhos, entre os quais o de se fazer visto por livrarias 

para sugerir erudição aos que o veem, ou proferir discursos sobre metafísica em tribunas nas 

quais muito se fala, mas pouco se diz, um particularmente é de grande importância para esse 

estudo, e colocado pelo interlocutor-pai como “o principal”. Talvez seja o lema ideal à prática 

da diplomacia, em especial à realizada pela nossa durante o período em que se ambienta o 

romance de Ribeiro: “– Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o 

cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter 

absolutamente [...].” (ASSIS, 2005, p. 88) 

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a acepção de “medalhão” como aparece 

no conto de Machado está diretamente relacionada à definição de “indivíduo posto em posição 

de destaque, mas sem mérito para tal”. Contudo, a definição tem primeiramente origem na 

ourivesaria, como “pequena caixa, frequentemente circular, cunhada para celebrar algum 

acontecimento memorável”, e na arquitetura, “baixo-relevo ornamental, de forma oval ou 

redonda, que reproduz cabeça, brasões, alegorias etc.”. Posteriormente é que se derivou, por 

extensão, no sentido de “indivíduo importante; figura de projeção”. Resgatar sua origem 

etimológica pode nos ilustrar de maneira um pouco mais profunda sobre essa alcunha 

machadiana: do italiano “medaglia”, de acordo com o Dicionário Etimológico da Língua 
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Portuguesa de Antônio Geraldo da Cunha, teve sua origem derivada do latim, medialia,-is, 

equivalente a “meio dinheiro”, moeda de pouco valor. O medalhão, portanto, está relacionado 

ao pouco reconhecimento desde sua origem etimológica, vendendo-se por muito quando na 

verdade vale muito pouco ou quase nada. 

Essa perspectiva sobre o medalhão aparece em outro conhecido conto machadiano, em 

que se exploram as dissimuladas relações diplomáticas de uma classe média brasileira que não 

toma partido como modus operandi de fazer política para garantir seus próprios interesses na 

guinada à ascensão social. No conto “O diplomático”, publicado pela primeira vez em Várias 

histórias em 1896, Rangel diplomaticamente não se posiciona, seguindo sempre com o fluxo da 

maré. Homem de ambiciosas pretensões, sonha com a escalada em direção às classes mais 

abastadas de uma elite assentada na exploração de trabalho escravo por quase quatro séculos e 

detentora de posses e privilégios dos quais não abre mão sob nenhuma hipótese. Deseja alcançá-

la não pela força do trabalho, mas por um casamento de bons dotes, o que levou Raymundo 

Faoro a denominá-lo enquanto categoria social: “uma imensa legião dos Rangéis” que “vegeta” 

em nossa sociedade, cuja “ambição, enérgica, viril, obstinada, leva às montanhas, tanto pela 

escada da direita, como pela escada da esquerda. Não há, para embargar-lhe o passo, o bem e o 

mal; seu ofício é apenas subir e se manter nas alturas” (1974, pp. 8-9). Ambicionando o 

impossível sem contudo esforçar-se para tal, seu dilema é resumido pelo narrador machadiano 

na máxima “entre a espiga e a mão, há o tal muro do poeta” (ASSIS, 2007, p. 343). 

Esse não comprometimento com ideias, ideais e posicionamentos é a marca principal do 

personagem de Ribeiro, Max, dúbio já no nome – Marcílio Andrade Xavier –, que adota as três 

inicias para nomear a si mesmo o seu duplo-eu. De forma escusa, sempre sem se comprometer, 

Max, que fora leitor e debatedor de autores de esquerda durante toda a juventude, vai se 

corrompendo pelos bastidores da diplomacia brasileira em consonância com os objetivos do 

regime militar sem transparecer aos demais. Pelas práticas dissimuladas, alcança os postos mais 

altos da diplomacia ao longo de sua carreira sem que até a atualidade fosse descoberto por suas 

práticas ilícitas ou antiéticas. Enfim, Max soube, tal como bom medalhão e diplomático que é, 

“lançar mão de um regímen debilitante” (ASSIS, 2005, p. 89), sonso e dissimulado frente às 

situações em que lhe foram convenientes, sagaz e aproveitador diante das oportunidades de se 

safar sem ser notado. Nas palavras do narrador, “um craque” (RIBEIRO, 2010, p. 23): “Uma 

qualidade que raros diplomatas ou agentes de outras missões possuíam no mesmo nível: tinha 

jogo de cintura. Dependendo do interlocutor com quem conversasse, tanto podia oscilar para a 

esquerda quanto namorar a direita. Sempre com a mesma naturalidade.” (RIBEIRO, 2010, p. 

193; grifo do autor) 

Raymundo Faoro, em sua análise da obra de Machado de Assis, ao colocar lado a lado 

os contos “Teoria do medalhão” e “O diplomático”, elabora sua argumentação no sentido de ler 

os personagens inscritos na tradição da elite brasileira de corrupção do sistema público a seus 
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interesses particularistas, e para tanto cita a título de exemplo Maquiavel: “O sistema torna-se 

uma função da elite, tal como em outro moralista, Maquiavel [...]. A política e, em sentido lato, 

a luta social, sobretudo a luta pela ascensão social, desdobra-se num feixe de meios necessários 

para alcançar e manter o poder.” (1974, p. 8) Figura clássica na tradição política e econômica 

quando se refere à manutenção do status quo pelo controle do poder, Maquiavel está, não por 

acaso, citado em ambas as obras: “Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as 

proporções, a conversa desta noite vale O príncipe de Machiavelli” (ASSIS, 2005, p. 98), diz o 

pai a Janjão sobre a sua “Teoria” no conto machadiano. Já em O punho e a renda, lemos:  

Max tinha lido tudo, de Confúcio a Walter Benjamin, de Maquiavel a Hans Morghentau, de Proudhon a 

Arnold Toynbee, para não falar de Gramsci, Adorno, Max Weber ou Hannah Arendt. Sabia como poucos 

adaptar, simplificar e, sobretudo, manipular os subsídios que extraía ocasionalmente de cada um desses 

mestres. (RIBEIRO, 2010, p. 60) 
Ainda no campo de suas predileções leitoras, a dissimulação do personagem é 

evidenciada ainda com mais força no trecho abaixo: 

Nessa fase, Max incorporou Pascal e Saint-Simon ao acervo de suas leituras, talvez por uma necessidade 

de recuar no tempo e se preparar para as transições que ainda viriam. Teve, por outro lado, o cuidado de 

deslocar para as prateleiras superiores de suas estantes, tapando-as com fotografias e outras peças de 

decoração, as obras que devorava na juventude. (RIBEIRO, 2010, p. 59) 
E o próprio Machado de Assis, de quem me valho como chave de leitura para análise, 

não deixa de ser mencionado no romance: 

Meses depois, na sequência do golpe militar, o agora ex-Chanceler imaginou que poderia ser preso a 

qualquer momento. Horas após sua demissão, colocou em uma maleta de couro preto um pijama, uma 

muda de roupa e um livro de contos de Machado de Assis, além de alguns objetos de toalete e um par de 

chinelos. (RIBEIRO, 2010, p. 49) 
Se de fato há uma preocupação em desvelar uma realidade obscura de nossa história, 

por outro lado não é possível reduzir a obra ao dado puramente histórico. Antes, está em jogo 

uma questão de fundo filosófico: as redes que tecem a formação do caráter humano. “Não chega 

a ser complicado escrever a história de um país. Mais difícil, porém, é esboçar a de um homem” 

(RIBEIRO, 2010, p.15), afirma o narrador na abertura do primeiro capítulo. Não é à toa que o 

dado histórico é apenas pano de fundo para as grandes questões do livro: se de fato existe a 

intenção de um “engajamento” de fundo político, esse engajamento é sobre o político em seu 

sentido mais original e puro, o do homem da polis grega que vive o conflito de aprender a se 

relacionar de acordo com as práticas de interação social dentro da ética que rege a sociedade. 

Em nosso caso em especial, atente-se bem, ocorre que a ética que nos rege é da maior 

complexidade de análise. 

Um dos complexantes no esforço de se compreender a formação do Brasil 

contemporâneo deve-se, entre outros, à multiplicidade de ângulos que nos permite fazê-lo, seja 

pela via econômica, cultural, sociológica etc. e as inúmeras análises combinatórias que se 

podem extrair da livre associação entre essas variantes. Durante o final da década de 1920, com 

Paulo Prado, e mais especificamente nas décadas de 1930 e 1940, sobretudo com os ensaios de 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque e Caio Prado Jr., encontrar o traço definidor de nossa 

“identidade”, a dita “brasilidade”, foi o objetivo que direcionou muitos dos nossos maiores 
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historiadores, antropólogos e artistas em seus trabalhos, dentro de uma tradição cultural e 

artística que já havia encontrado solo fértil na segunda metade do século XIX e no início do 

século XX na literatura e nas artes visuais. É no esforço de ler o romance de Edgard Telles 

Ribeiro dentro e em diálogo com essa tradição que propomos, agora, dirigir nosso olhar para a 

relação da construção do romance em diálogo com o traço da cordialidade em Sérgio Buarque 

de Holanda associado à teoria machadiana do ofício de “medalhão”. 

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque volta-se para as relações sociais no período 

colonial brasileiro fundadoras de algumas das bases que configuram os traços de identidade que 

nos definem enquanto “brasileiros”. Sobre o traço da “cordialidade”, pontua que o sistema 

administrativo brasileiro e as relações de trabalho que compõem a força braçal desse sistema 

estão intimamente ligados a interesses particularistas sobrepondo-se a um interesse maior, de 

ordem social; trata-se de herança da forte tradição patriarcal brasileira, latifundiária e 

coronelista, que pelas relações de cordialidade – que não se confunde de modo algum com 

“boas maneiras ou civilidade” (Cf. HOLANDA, 2008, pp. 146-7) –, também entendida como 

uma polidez no trato e nas relações de interação social entre opressor e oprimido, levam a 

estabelecer falsa relação de intimidade, fazendo com que o que seja ordem, pareça pedido; com 

que dever pareça favor; com que privilégios pareçam direitos e com que direitos pareçam 

privilégios. A cordialidade está no centro da lógica do medalhão, nas relações de conveniência, 

no pensar o pensado, no redizer o já dito a um outro modo dando-lhe novas feições. Na lógica, 

prevalece o sentido de encontrar meios de colocar, pela desfaçatez cínica de parecer prestativo, 

a cobrança chantagista do privilégio particularista às custas do bem social. A alegoria de 

“máscara”, empregada por Holanda, equivale à categoria de “medalhão” cunhada por Machado 

de Assis, em que o cinismo se reveste de múltiplos disfarces para ocultar o mau caráter: 

Por meio de semelhante padronização das formas exteriores da cordialidade, que não precisam ser 

legítimas para se manifestarem, revela-se um decisivo triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa 

máscara, o indivíduo consegue manter sua supremacia ante o social. E, efetivamente, a polidez implica 

uma presença contínua e soberana do indivíduo. 

No “homem cordial”, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele 

sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. 

Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, 

periférica, que no brasileiro – como bom americano – tende a ser a que mais importa. Ela é antes um viver 

nos outros. (HOLANDA, 2008, p. 147) 
Nesse sentido, Max é em essência o medalhão cordial por excelência. Sua cordialidade 

no trato enganou a muitos durante a sua atuação junto ao Ministério de Relações Exteriores, 

passando despercebido por funcionário correto e aplicado, revestindo-se da máscara do humor, 

especialmente, principal marca da sua dissimulada personalidade: 

Seu sentido de humor era muito apreciado, por permitir que todos dessem mostras de finura e agilidade 

intelectual ao rirem de suas brincadeiras. Mas sua força provinha dos subsídios teóricos de que 

necessitavam os segundos escalões militares – dos quais, por sua vez, dependiam as novas lideranças. O 

pessoal da Escola Superior de Guerra chamava-o com assiduidade para conversas informais, que se 

estendiam madrugada adentro, e até incluíam, a título de simpático arremate, uma caminhada pela Praia 

Vermelha para ver o sol nascer e, com ele, um novo Brasil surgir. (RIBEIRO, 2010, p. 61) 

Aos poucos, a verdadeira face de Max vai se deixando transparecer ao narrador-

protagonista, que por circunstâncias mais diversas vai sendo levado a conhecer fatos que 



 
REVISTA A! | N. 7, 2017/01               41 

ARTIGO | ANDRÉ LUÍS MOURÃO DE UZÊDA   

 

deveriam ser por todos desconhecidos nos bastidores do Itamaraty. Tal desencanto começa a 

levá-lo a questionar quem seria, de fato, essa figura misteriosa, que congrega a ambivalência e a 

dubiedade como traços distintivos de sua personalidade – próprio da dissimulação, que joga 

entre o velar e o desvelar, entre o aparente e o oculto, entre o colocar-se e o apagar-se. 

“Dependendo do assunto que estivesse sendo discutido, Max costumava dizer: ‘Sim... E não...’” 

(RIBEIRO, 2010, p. 188). Em outro trecho, lemos: “Dependendo de seus interlocutores, fossem 

eles banqueiros ou estudantes, políticos de tendências várias ou militares, era provável que suas 

palavras tanto impressionassem uma facção quanto tranquilizassem ou seduzissem a outra, 

diametralmente oposta” (RIBEIRO, 2010, p. 194). Por esse motivo, nosso narrador-protagonista 

irrita-se veementemente com a vaidade do personagem, que tal qual um medalhão, veste-se da 

falsa modéstia sem nunca deixar de expor essa “publicidade constante, barata, fácil, de todos os 

dias” (ASSIS, 2005, p. 94) de que fala o pai de Janjão em “Teoria do Medalhão”. 

Como era possível, pensava então, que o homem sentado a minha frente, cuja erudição cedera espaço a 

uma frieza intelectual que mal encobria seu desencanto pessoal (com a vida, com o país, a economia, a 

tecnologia e até o futebol), e cujo discurso, antes enérgico, divertido, imprevisível e cheio de vida, se 

tornara agora irônico, quando não sofrido, fosse a mesma pessoa que me encantara – e seduzira – nos 

primórdios de nossa carreira, ao soprar em minha direção um misterioso e inesperado fortuito? 

(RIBEIRO, 2010, p. 120; grifo do autor) 
Mas a prática do ofício não é nada fácil, como afirma o pai ao filho no conto 

machadiano. E alcançar o posto de medalhão experiente, “entrar no regímen do aprumo e do 

compasso” (ASSIS, 2005, p. 87), é coisa que demanda muito tempo de aprendizado, paciência e 

sabedoria, e aos que alcançam esse patamar em torno dos 25 anos é legado o posto raro de 

“gênio”. Marcílio Andrade Xavier, ou Max, como queira, é astuto e sagaz; mas como todo 

humano, também é suscetível a falhas. Dos ensinamentos do ofício, Max não soube lidar com o 

último e da maior importância: a dosagem da ironia, arma fina da escrita machadiana, recurso a 

que nosso antagonista recorre frequentemente. “Somente não deves empregar a ironia, esse 

movimento ao canto da boca, cheio de mistérios [...], feição própria dos cépticos e dos 

desabusados.” (ASSIS, 2005, p. 98), recomenda o pai ao filho na teoria do medalhão. Mas é no 

fino discurso irônico que Max sugere mais do que deveria, e ao longo da trama narrativa o 

narrador-protagonista delineia uma leitura nítida do medalhão que é seu companheiro de 

trabalho no Ministério, o que se evidencia no jogo de grande tensão provocado pelo encontro 

entre os dois durante ocasião de uma festa de casamento narrada na segunda parte do romance: 

– Se é assim, por que você se sentiu tão compelido a tomar um partido? A ponto de mudar de lado em 64 

sem pestanejar? O que se passou na mente do homem Marcílio Andrade Xavier? 

Max, invulnerável como sempre, voltou a olhar de frente para mim e indagou: 

– E quem te disse que mudei de lado? [...] A direita exagerou... – reconheceu. – A verdade é que, no 

Brasil, a direita sempre se portou melhor quando ficava ligeiramente mais à esquerda. [...] 

– E a esquerda – perguntei de farra no embalo do álcool –, também sempre se portou melhor quando 

ficava ligeiramente mais à direita? 

– Claro! E é para onde estamos novamente caminhando agora. Para o centrão pasteurizado, calmo e 

aprazível. (RIBEIRO, 2010, pp. 139-140; grifos do autor) 
Desse modo, chegando ao final da conversa, o narrador-protagonista conclui: “O preço 

da ironia... Quem agora corria o risco de afundar de vez com nossa conversa era eu.” 

(RIBEIRO, 2010, p. 147; grifo do autor) 
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*** 

 

Quando questionado sobre as fontes em que se embasou para a construção do 

personagem, Edgard Telles Ribeiro declarou: 

[...] Resolvi fazer uma colagem de vários antigos colegas a respeito dos quais tinha fortes suspeitas de 

colaboração com o regime. Foi assim que surgiu o personagem Max, que, em função das ansiedades, 

angústias e problemas que enfrentei naquela fase, personifica o mal dentro do Itamaraty. Ele é charmoso, 

inteligente, culto, fascinante e canalha, ou seja, imbatível. Engana todo mundo e, quando a ditadura 

acaba, permanece numa boa. Já é embaixador e continua ganhando grandes postos, como aconteceu, na 

vida real, com muitos deles. (RIBEIRO, 2015, p. 214) 
Max, como elaborado no argumento até o momento, encarna o que há de pior na velha 

política brasileira, o que evidentemente não se restringe ao Itamaraty: defensora dos privilégios 

particularistas, sem qualquer ideologia e consciência social pelo bem coletivo, age em prol da 

manutenção do poder e do status quo. A mesma velha política que se verifica há anos entre as 

gerações de famílias que ocupam os postos de poder, repassando, como herança, os votos de seu 

eleitorado acrítico de quatro em quatro anos, a exemplo dos Magalhães, Caiados, Sarneys, 

Neves... A mesma velha política que pelas suas bancadas – da bala, agrícola, evangélica – vem 

cassando os direitos de minorias conquistados, como a demarcação das terras indígenas e 

quilombolas, os direitos civis da população LGBTQI+, a garantia de condições dignas dentro do 

que preveem os direitos humanos aos moradores das comunidades de periferia, das zonas rurais 

e ribeirinhas e dos detidos pelo sistema prisional e carcerário.  

A tão sonhada reforma política acabou por privilegiar a manutenção dos interesses 

particularistas dessas bancadas, reduzindo ainda mais as chances de ascensão dos menores e 

mais novos partidos políticos. Essa mesma velha política aproveita-se do discurso do “novo” 

para promover políticos que “não tenham perfil de políticos”, mas de empreendedores, como no 

caso de João Doria, ex-prefeito de São Paulo e atual candidato ao governo do estado paulista. 

Essa dita “nova cara” da política brasileira, decerto, tem na sua base de sustentação o grande 

empresariado industrial que visa única e exclusivamente a garantir as isenções e benefícios do 

estado para perpetuar o lucro capital em detrimento da exploração da mão de obra trabalhadora.  

De fato, angustia a leitura de O punho e a renda pela refinada elaboração de um 

personagem como Max que tanto nos revela a que estamos sujeitos em nosso cenário político ao 

longo de toda uma tradição histórico-social no modo como o poder veio sendo controlado pelas 

oligarquias aristocráticas desde as origens de nossa sociedade. A metáfora do punho revestido 

pela renda incorpora nela mesma o modo medalhão e cordial de se fazer política pela sutileza 

com que oculta a brutalidade, deixando-nos uma mensagem desesperançosa de que só nos resta 

cantar o medo como nos ensinou Drummond. 

E Max, naquele instante, simbolizara à perfeição o núcleo mais penoso da requentada metáfora, dela 

encarnando, a um tempo, a violência sob cujo punho havíamos vivido por vinte anos, e a delicadeza da 

renda que em boa hora tinha acolchoado sua reinserção nas rodas do poder. 
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Ao contrário de seus colegas de geração, ele estivera entre os raros privilegiados a viver o presente sem 

perder de vista, em momento algum, seu futuro. Enquanto que nós... Nós nos havíamos mantido 

suspensos no tempo, presos ao passado. E enfrentando realidades que nada tinham a ver com nossos 

valores. Ou com nossa visão do mundo. Como poderíamos ver o futuro se o presente só refletia medo e 

ressentimento? (RIBEIRO, 2010, pp. 413-414; grifos do autor) 
Contudo, nem só de cordialidade e medalhão se faz a nossa identidade e a nossa 

política. Em interessante artigo publicado na Revista Piauí de junho de 2018, Marcos Nobre 

questiona-se sobre o que aconteceu ao chamado “Junho de 2013”. De fato, é curioso analisar o 

atual cenário frente ao ciclo de revoltas que assolaram o país por movimentos sociais dos mais 

diversos segmentos – entre a direita, a esquerda e o anarquismo – em disputa pelas pautas mais 

variadas, a exemplo do não aumento da tarifa do transporte público em R$0,20 na capital 

paulista. Baliza o movimento com as diversas avaliações dominantes a respeito, em que pese o 

argumento de ver a ruína do sistema político nacional “sem que nada de melhor tenha sido posto 

em seu lugar” em contraposição à tese de que o movimento fora engolido pela “direita 

troglodita” que a partir dali iniciou “o processo que levou à queda da presidente legitimamente 

eleita e à prisão do ex-presidente mais popular do período da democratização” (NOBRE, 2018, 

p. 26). Por outra via, o professor de Filosofia da Unicamp vê nessas avaliações uma leitura 

reducionista do evento, cujo diagnóstico 

[...] não leva em conta o enorme impulso que veio com Junho para a consolidação e ampliação de lutas 

sociais as mais diversas na base da sociedade. Ignora ciclos de mobilização social de enorme amplitude e 

importância, como é o caso das primaveras feminista e secundarista, especialmente visíveis no Brasil nos 

anos de 2015 e 2016. Deixa de considerar novidades institucionais como a entrada nos Parlamentos 

municipais de figuras que representam uma verdadeira renovação da vida política, de que Marielle Franco 

se tornou o grande símbolo. (NOBRE, 2018, pp. 26-27) 
Apego-me à esperança de que um medalhão, enquadrado aos moldes da categoria de 

“gênio” e nos conformes da mais perfeita mediocridade pusilânime, surja uma vez a cada século 

– e olhe lá. Ver a ironia cínica, irritante e debochada de figuras públicas no nível de Eduardo 

Cunha, Aécio Neves e Gilmar Mendes ser desmascarada pelo povo reconforta-me em meio a 

cenário tão temerário como os que vivemos nesse período de grande instabilidade política. Do 

mesmo modo, inspira-me ver a mobilização da população em comoção e revolta pelos 

assassinatos brutais de Marielle Franco e Anderson Silva, bem como no caso do menino Marcos 

Vinicius da Silva, de 14 anos, que uniformizado a caminho da escola foi vítima de um tiro 

disparado do alto de um helicóptero pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eventos de tal tirania 

como esses não podem e não devem ser tratados com o habitual sensacionalismo midiático 

aplicado pelos tabloides telejornalísticos em seus discursos esvaziados, de modo que merecem a 

execração pública por parte da população, como vimos durante as manifestações organizadas 

pela população da favela da Maré, no Rio de Janeiro.  

Se, em momentos de grande instabilidade como hoje, me volto à literatura é porque 

compartilho, tal como Edgard Telles Ribeiro, do desejo de confrontar outras realidades 

imaginárias possíveis que nos possibilitem confrontar com o real e consequentemente 

transformá-lo. Não me resta mais o anseio de que derrubemos o governo Temer até o final de 

seu mandato, posto que estejamos em junho de 2018 e, para além dos escândalos de corrupção 
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em que esteve envolvido, nem mesmo seu baixíssimo nível de popularidade (o menor da 

história brasileira!) foi suficiente para derrubá-lo. Mas aspiro por ver que as experiências 

políticas mais recentes possam nos ilustrar de que é preciso superar a velha política, figurada 

tanto em Max quanto em Temer, como a única saída possível para a crise política em que nos 

encontramos.  
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