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 Este volume reúne uma seleção de oito contos assinados por Machado de Assis, 

seguidos por perguntas elaboradas por vários profissionais que, em graus diferentes, 

trabalharam com os textos do autor, além de uma lista de vocabulário, definindo alguns 

termos, aparentemente os que poderiam ser considerados mais obscuros. O objetivo do 

volume, tal como expresso na introdução, é suprir um material de apoio, útil aos 

professores de língua portuguesa nos Estados Unidos. De fato, a iniciativa de suprir em 

um único volume um número de contos de um dos mais louvados e conhecidos autores 

brasileiros de todos os tempos é elogiável. A seleção é útil e pode ser facilmente 

incorporada em um curso, facilitando o acesso aos contos, disponibilizando uma 

variedade de leituras. Há também algumas ilustrações e fotografias que animam a leitura, 

acrescentando informação visual ao material escrito. 

 Um aspecto em que o volume poderia ser melhorado é na precisão do vocabulário 

que sequencia os contos (por exemplo, na página 20, “repugnava-lha” aparece na 

referência como “rejeitava”, uma possível definição ao termo, mas não exatamente no 

contexto em questão); e na formulação de algumas perguntas (por exemplo, página 65, 

pergunta 8: “Em sua cabeça, por que Deolindo cogita estrangular Genoveva?”). Na 

mesma sequência de perguntas, página 66, incluiu-se uma lista, em números ordinais, 

escritos por extensor, na qual referenciam-se os parágrafos onde as respostas se 

encontram. Trata-se de uma interessante prática da escrita dos numerais ordinais, mas 

quem vai se dar o trabalho de contar os parágrafos do conto (pois estes não aparecem 
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numerados), identificar o ordinal correspondente, para finalmente conferir onde as 

respostas se encontram? Além disso, no caso em que as respostas são apresentadas, seria 

mais útil, e lógico, se estas não aparecessam tão próximas às perguntas. Qual é o objetivo 

de se formular uma pergunta e acrescentar imediatamente em seguida as respostas? Veja-

se também que a necessidade de se fornecerem as respostas às perguntas sugeridas deve 

ser repensada. Tendo em vista que a leitura de um conto visa fomentar a sua interpretação 

e a exposição de ideias, é possível que não haja respostas rigorosamente certas ou 

erradas, a priori. Por que acrescentar respostas? Isso não limitaria a possibilidade de 

interpretações?  

Em adição a estes pontos, algumas perguntas deveriam ser reformuladas, para que 

se conformassem mais ao conjunto. Fica muito desconexo do todo haver apenas um conto 

no qual há perguntas para falantes de espanhol, por exemplo, tal como na página 57. 

Como usar este exercício em um grupo de não falantes de espanhol, ou se todos os 

estudantes são falantes de espanhol? Ainda na página 57, a pergunta 4 propõe: “O sangue 

é masculino em português, mas feminino em espanhol. Pode dar mais exemplos?” E eu 

proponho a pergunta: “exemplos de quê?” A apreensão da intenção da resposta à 

pergunta encontra-se apenas implicitamente.  

Alguns outros detalhes dignos de revisão são a inclusão de crase antes de palavra 

masculina, na página 68: “Como expectadores que seguimos o mapa delineado por 

Deolindo à caminho da nova morada de Genoveva…” Material de apoio preparado por 

professores de língua portuguesa não deveria conter este tipo de falha. Continuando a 

tratar deste aspecto, a seleção parece observar ainda as velhas regras de ortografia (e tem-

se em mente aqui não o texto de Machado, mas as contribuições dos diversos 
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colaboradores). Veja-se, por exemplo, a página 79, onde a palavra “ideia” aparece 

acentuada.  

Em suma, o volume tem o mérito de reunir importantes trabalhos de Machado de 

Assis, com o propósito de viabilizar o acesso a estes textos por professores de português 

nos Estados Unidos. Atenção a importantes aspectos da formatação e editoração do 

material poderia reforçar sua contribuição, eliminando-se as marcas que comprometem a 

sua qualidade. Esta expectativa é mais do que adequada para um material cujo objetivo é 

promover o ensino da língua portuguesa. 
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