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RESUMO 

 

O estudo visa analisar dois importantes contos da literatura brasileira, a saber, 

“Teoria do Medalhão” (1881), de Machado de Assis, e “O homem que sabia Javanês” 

(1911), de Lima Barreto, com o objetivo de demonstrar a atualidade da denúncia 

acerca das faces políticas e de privilégios na estrutura da república do Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os dois contos que se propõe analisar versam, respectivamente, sobre 

contextos do fim do século XIX e início do século XX. Apesar da distância 

centenária, ambos possuem em comum o seguinte ponto: de como é possível obter 

êxito, altos cargos e relevância social, sem possuir quaisquer condições para isso. O 

conto de Machado de Assis se dá partir de um diálogo, em que o pai orienta o filho 

sobre como agir, estrategicamente, para ser um “medalhão”, ou seja, alguém de 

respeitabilidade social, porém sem quaisquer predicados intelectuais ou 

comportamento de boa-fé. Na mesma medida, o conto de Lima Barreto apresenta 

um cenário bastante curioso, em que o personagem Castelo consegue prestigio e 

reconhecimento, e até um cargo público, a partir da exótica autopropaganda de que 

sabia falar Javanês. Longe de qualquer generalização ou de estereótipos, nossa 

reflexão pretende denunciar a ainda existência no serviço público de homens que 

não sabem Javanês, mas aparentam saber, bem como os incontáveis medalhões 

sociais que vivem de aparência, articulações, estratégias e retóricas.  

 

OBJETIVOS 

 

Este estudo pretende mostrar a similaridade entre os contos, bem como 

demonstrar a atualidade do contexto social descrito com o Brasil contemporâneo; se 

se essa relação realmente é possível e a que nível podemos utilizar tais textos 

comparando-os com alguns agentes públicos. Especificamente, nossa pesquisa 

direciona-se para o serviço público, quer concursados ou cargos de confiança.  

 

METODOLOGIA 

 



Valendo-se do método qualitativo, a presente pesquisa buscou realizar um 

trabalho analítico dos contos que sustentam a presente reflexão, fruto das 

discussões e debates promovidos no Grupo de Pesquisa “Direito e Literatura”, 

vinculado ao Curso de Direito das Faculdades Integradas de Jaú/SP. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O conto de Machado de Assis é intensamente irônico ao apresentar, a partir 

do diálogo entre pai e filho, características comportamentais muito singulares para 

conquistar ascensão social e respeitabilidade. O texto, sem dúvida, evidencia uma 

sociedade de aparências e de superficialidade e de como estas particularidades 

estão cristalizadas no imaginário social brasileiro. Para que Janjão, seu filho, tenha 

uma vida próspera, bastaria mostrar ser o que não é. Afinal, seu pai, mais 

experiente, sabe que seu filho não possui muito talento intelectual para um futuro 

brilhante. 

 

Tu, meu filho, se me não engano, pareces dotado da perfeita inópia 
mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. [...] refiro-me ao gesto 
correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas 
simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões 
de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um 
sintoma eloqüente, eis aí uma esperança (ASSIS, 1994, p. 3). 

 

Logo, já que o pensamento por leva-lo a ideias que o prejudique, o pai lhe dá 

conselhos para ser um medalhão, pois sua vida será melhor quanto menos refletir. 

Esta profissão – de medalhão – não poderia estar mais em alta que nos dias atuais, 

quer no setor público, quer no setor privado. Por outro lado, essa “classe” ganha 

cada vez mais adeptos e reconhecimento, haja vista a publicização estratégica da 

prosperidade. No texto de Machado de Assis, o filho é ensinado a estabelecer 

relações e obter êxito sem ter trabalhado ou estudado para isso.  

 

Creia que lhe agradeço; mas que ofício, não me dirá? - Nenhum me 
parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o 
sonho da minha mocidade; faltaram-me, porém, as instruções de um 
pai, e acabo como vês, sem outra consolação e relevo moral, além 
das esperanças que deposito em ti. (ASSIS, 1994, p. 2). 

 



Relacionando este cenário com a carreira pública, temos que o surgimento 

dos concursos públicos encontra raiz, justamente, para diminuir esses falsos 

homens, de modo a selecionar os mais aptos para a função. Por outro lado, 

sabemos que inúmeros cargos públicos podem ser preenchidos por funções de 

confiança ou de livre nomeação e exoneração (Constituição Federal, art. 37, inciso 

V) e, nesta hipótese, a regra da seleção passa tão somente pelo crivo político. 

Malgrado o agente político possa levar em contar aspectos técnicos e qualitativos, 

são inúmeros os casos no Brasil em que o preenchimento de cargos públicos desta 

natureza são frutos de apadrinhamento. No conto de 1911, Castelo é nomeado 

Consul pelo simples fato de ser “professor de língua javanesa” para um Barão, que, 

naturalmente, tinha influências no governo. Fato é que nada sabia Javanês!  

 
Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias 

bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do crônicon. Como ele ouvia 
aquelas bobagens! Ficava extático, como se estivesse a ouvir palavras de 
um anjo. E eu crescia aos seus olhos! Fez-me morar em sua casa, enchia-

me de presentes, aumentava-me o ordenado. Passava, enfim, uma vida 
regalada. (BARRETO, 1997, p. 3). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O fato de o sujeito aparentar conhecimento, fazendo-se um medalhão na vida 

– por adornos estéticos e traquejo retórico – representa a síntese que aproxima os 

dois contos analisados, a partir dos quais pudemos verificar a atualidade do contexto 

apresentado na sociedade atual. O individualismo, a aparência, a troca de favores e, 

em linhas gerais, a permanência de engrenagens oligárquicas e aristocráticas no 

sistema republicano brasileiro prejudicam a coletividade. 
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