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Um Apólogo, livro Várias Histórias (1896)
Machado de Assis

ERA UMA VEZ uma agulha, que disse a um novelo de
linha:

— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda
enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?

— Deixe-me, senhora.

— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo
que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei
sempre que me der na cabeça.

— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é
agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu
ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com
a sua vida e deixe a dos outros.
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— Mas você é orgulhosa.

— Decerto que sou.

— Mas por quê?

— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de
nossa ama, quem é que os cose, senão eu?

— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você
ignora que quem os cose sou eu, e muito eu?

— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um
pedaço ao outro, dou feição aos babados...

— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou
adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao
que eu faço e mando...
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— Também os batedores vão adiante do imperador.

— Você é imperador?

— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel
subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai
fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo,
ligo, ajunto...

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da
baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de
uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não
andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano,
pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha,
e entrou a coser .



Um Apólogo, livro Várias Histórias (1896)
Machado de Assis

Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante,
que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira,
ágeis como os galgos de Diana — para dar a isto uma cor
poética. E dizia a agulha:

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há
pouco? Não repara que esta distinta costureira só se
importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela,
unidinha a eles, furando abaixo e acima.

A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto
pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa
como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras
loucas.
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A agulha vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se
também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de
costura; não se ouvia mais que o plic-plic plic-plic da
agulha no pano.

Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia
seguinte; continuou ainda nesse e no outro, até que no
quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira,
que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no
corpinho, para dar algum ponto necessário.
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E quando compunha o vestido da bela dama, e puxava a
um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando,
abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha,
perguntou-lhe:

— Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo
da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância?
Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas,
enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes
de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá.
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Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de 
cabeça grande e não menor experiência, murmurou à 
pobre agulha: 

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para 
ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na 
caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho 
para ninguém. Onde me espetam, fico.

Contei esta história a um professor de melancolia, que me 
disse, abanando a cabeça: — Também eu tenho servido de 
agulha a muita linha ordinária! 

FIM





Apólogo

• Gênero textual: Narrativa em prosa ou verso; 

• Textos curtos: diálogos entre os personagens;

• Personagens: inanimados com personalidades diversas;

• Reflexão: conceitos humano / lições de sabedoria ou ética;

Encerramento: uma lição / caráter moral.

• Com enredos de considerável força imaginativa, busca a 
evolução moral do leitor, por meio do auto-sacrifício, renúncia e 
abdicação de algo ou alguém por uma causa maior. 

Características: semelhantes às das Fábulas

• A Raposa e a Uva; A Lebre e a Tartaruga, A Cigarra e a Formiga;

• Jean de La Fontaine (poeta e fabulista francês),

• Monteiro Lobato (Sítio do pica pau amarelo).
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• Discussão: Narra a história de orgulho, ciúmes e vaidade
que levam uma agulha e uma linha a uma polêmica em
que ambas procuram provar sua superioridade em
relação à outra.

Uma mensagem possível:

• Revela como os sentimentos negativos podem minar uma
relação que, a princípio, seria bastante produtiva.

• A agulha é o complemento natural da linha, uma precisa da
outra para desempenhar sua função.

• A partir do momento em que uma tenta se sobrepor à
outra em termos de importância, quebra-se essa relação e
todos saem perdendo.



[...] Hoje, se me pergunto por que 
amo a literatura, a resposta que me 
vem espontaneamente à cabeça é: 

porque ela me ajuda a viver.

[...] Mais densa e mais eloquente 
que a vida cotidiana, mas não 

radicalmente diferente, a literatura 
amplia o nosso universo, incita-nos 

a imaginar outras maneiras de 
concebê-lo e organizá-lo.

A literatura em perigo (2009), Pp.32-33.
Tzvetan Todorov,
filósofo e linguista búlgaro



[...] Ela nos proporciona 
sensações insubstituíveis que 
fazem o mundo real se tornar 
mais pleno de sentido e mais 

belo. Longe de ser um simples 
entretenimento, uma distração 
reservada às pessoas educadas, 

ela permite que cada um 
responda melhor à sua vocação 

de ser humano.

A literatura em perigo (2009), Pp.32-33.
Tzvetan Todorov,
filósofo e linguista búlgaro



A literatura em perigo (2009), Pp.32-33.
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Em regra geral, o leitor não 
profissional, tanto hoje quanto 
ontem, lê essas obras não para 

melhor dominar um método de 
ensino, tampouco para retirar 

informações sobre as sociedades a 
partir das quais foram criadas, mas 

para nelas encontrar um sentido que 
lhes permita compreender melhor o 

homem e o mundo, para nelas 
descobrir uma beleza que enriqueça 

sua existência; ao fazê-lo, ele 
compreende melhor a si mesmo. 



O que é literatura?



Tentativas de definição:

“É possível, por exemplo, defini-la como a escrita
“imaginativa”, no sentido de ficção – escrita esta que não
é literalmente verídica. Mas se refletirmos, ainda que
brevemente, sobre aquilo que comumente se considera
literatura, veremos que tal definição não procede”.

Fato/Ficção:

“A distinção entre “fato” e “ficção”, portanto, não parece
nos ser muito útil, e uma das razões para isso é que a
própria distinção é muitas vezes questionável”.

Teoria da Literatura: uma introdução (2006)
T. EAGLETON, Pp.01-03.



Formalistas Russos (Rússia) / New Criticism (EUA)

• Crítica literária: reconhecimento a partir das relações de
amizades/poder, subjetividade (afinidade), análise simbólica;

• Teoria literária: parâmetros científicos (investigação, critérios);

• Abordagem: imanente da obra (ela por si só se sustenta);

• Princípios de análise e propostas metodológicas: estão limitadas a
materialidade do discurso literário.

Aspectos Formais (Qualidades):

• Literariedade: aquilo que torna uma obra uma obra literária e os
processos de singularização da linguagem (aspecto estético);

• Estranhamento: linguagem poética se contrapõe a linguagem prosaica
(cotidiano/comunicação efetiva); elementos do textos que alteram o
rumo da narrativa; desautomatiza a visão pragmática do leitor
(realidade/ficção).

Teoria Literária: Abordagens históricas e 
tendências contemporâneas (2003)



Teoria da Literatura: uma introdução (2006), p. 05.
Terry Eagleton,

filósofo e crítico literário britânico

Os formalistas começaram por considerar a obra 
literária como uma reunião mais ou menos arbitrária 
de “artifícios”, e só mais tarde passaram a ver esses 
artifícios como elementos relacionados entre si: 
“funções” dentro de um sistema textual global. 

Os “artifícios” incluíam som, imagens, ritmo, sintaxe, 
métrica, rima, técnicas narrativas; na verdade, incluíam 
todo o estoque de elementos 
literários formais; e o que todos
esses elementos tinham em
comum era o seu efeito de
“estranhamento” ou de
“desfamiliarização”.



Por que ler os clássicos? (2005), Pp.01-33.
Ítalo Calvino,
escritor e crítico literário italiano

Os clássicos são aqueles livros dos 
quais, em geral, se ouvi dizer: “estou 

relendo...” e nunca “estou lendo”. 

Dizem-se clássicos aqueles livros
que constituem uma riqueza[...].
Toda (re)leitura de um clássico é

uma leitura de descoberta;

Um clássico é uma obra
que provoca incessantemente

uma nuvem de discursos
críticos sobre si [...]. 



Por que ler os clássicos? (2005), Pp.01-33.
Ítalo Calvino,
escritor e crítico literário italiano

Os clássicos são livros que, 
quanto mais pensamos conhecer
por ouvir dizer, quando são lidos

de fato mais se revelam novos, 
inesperados, inéditos. 

Um clássico é um livro que vem
antes de outros clássicos; 

mas quem leu antes os outros e 
depois lê aquele reconhece logo

o seu lugar na genealogia. 
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