
 

CAPÍTULO: NA ARCA 
 

 No conto “Na arca: Três capítulos inéditos do Gênesis”, escrito por 
Machado  de Assis e que faz parte do livro Papéis Avulsos, escrito com 
estrutura que segue os padrões bíblicos de capítulo e versículos, 
encontra-se a história dos três filhos de Noé: Jafé, Sem e Cam, prestes 
a sair da arca conforme a promessa do Senhor. Estavam na arca Noé e 
a sua mulher, os filhos e suas respectivas esposas e um casal de cada 
espécie de animal, quando o patriarca anuncia que estão próximos de 
novamente descerem a terra, pois estavam fechadas as cataratas do 
céu e iriam viver no seio da paz e da concórdia. Os filhos de Noé se 
alegraram com as palavras do pai, que saiu e deixou-os a sós, indo para 
uma das câmaras da arca. 

 Quando Javé levantou-se e disse que teriam uma vida aprazível e que 
desfrutariam tudo que a natureza podia lhes dá. Acrescentou que seriam 
os únicos na terra que seria ela toda deles que foram poupados do 
castigo do Senhor a que os demais homens foram imposto. Então Sem 
vendo falar o irmão teve uma idéia que expôs, da voz de seu coração, 
dizendo que o pai tinha a sua família; cada um deles tinha a sua família; 
a terra é de sobra; podíamos viver em tendas separadas.  

 Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor: e plantará, caçará, ou 
lavrará a madeira, ou fiará o linho. Javé concordou com a idéia e 
começaram a fazer a divisão das terras, com 200 côvados para cada um 
deles, o que Sem achou pouco e aumentou para 500 côvados para cada 
qual, e as terras de Javé seriam separadas das de Sem por um rio, onde 
cada um ficaria com uma das margens, mas iniciou nova discussão 
sobre a quem pertenceria a corrente de águas, sugerindo a construção 
de um muro, mas a construção lesaria Javé, o qual ficou insatisfeito com 
a divisão e começou uma confusão entre eles que preocupou Caim. 
Javé fez referência a Caim e disse que retomariam o princípio se assim 
fosse necessário.  

 Caim tentou amenizar a cólera do irmão e instaurar a concórdia, indo 
chamar as mulheres de ambos. Eles recusaram a conciliação dizendo 
que o caso era de direito e não de persuasão. Começaram longa briga 
motivados pela cólera que atacava a ambos, enquanto Caim foi em 
busca das suas mulheres para amenizar a situação, encontrou-as junto 
a Noé que veio com elas para instaurar a concórdia.  

 Envergonhados, mas ainda movidos pela cólera, ouviram Noé que disse 
amaldiçoar aquele que o desobedecesse e que não haveria divisão de 
terras enquanto não chegassem a ela. E arca continuou a boiar sobre as 
águas do abismo. 

 

 O conto é narrado em forma de escritura. Relata um trecho da história 

da família de Noé. 

 Na arca, Jafé e Sem entram em discussão sobre a posse das terras que 

viriam a ter após o Dilúvio. 

 Cam tenta apaziguar os ânimos ameaçando chamar o pai e as esposas. 

 O conto serve para deixar em evidência a ganância do homem. 



 traçar sua relevância na elaboração do árduo caminho à liberdade. 

 conta a briga de dois dos três filhos de Noé, que, mesmo antes de 
passar a inundação e ainda com suas vidas em risco, já disputavam a 
posse das terras que viriam a ter depois do dilúvio. 

 As esposas de Jafé e Sem são as únicas mulheres citadas, mas elas 
não recebem nome. O comportamento delas recorda o das mulheres 
muçulmanas: submissas e completamente dependentes dos maridos. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO: O ESPELHO 

Introdução 

 Cinco homens reunidos em uma sala, onde quatro deles discutem 
sobre a metafísica , onde apenas um desses homens ouve a 
discussão . 

 Jacobina, conhecido como um típico burguês intelectual, começa 
a narrar um fato que ocorrera em sua juventude, aos vinte e cinco 
anos de idade.  

 Quando Jacobina foi nomeado alferes da Guarda Nacional, todos 
os membros de sua família e alguns amigos passaram tratá-lo 
com mimos e cortesias, chamando-o apenas de alferes.  

 Esta condição, explicava, levou-o a aceitar apenas uma das duas 
almas que formava o Homem. Sua personalidade atual deixava 
de existir permanecendo somente o título.  

 Convidado a passar algumas semanas no sítio de sua tia 
Marcelina, ganha provisoriamente um espelho, posto em seu 
quarto.  

Desenvolvimento 

 Ele passa semanas sozinho, para acabar com a solidão resolve 
se olhar no velho espelho. No começo, vê a imagem desfocada, 
mas, ao colocar a farda, a imagem passa a se tornar nítida.  

Desfecho 

 O autor finaliza a narrativa dizendo que o melhor remédio que 
encontrara para acabar com a solidão era, a certa hora do dia, 
por no mínimo duas horas, se olhar no espelho vestido com a 
farda de sua patente. 

 

 

 
 


