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Crônicas "econômicas" de Machado de Assis

(Bernardo Esteves)

(Rio de Janeiro, BR Press) - Talvez a abordagem mais diversa da bibliografia de Machado de Assis seja a do
ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, autor de A Economia em Machado de Assis (Zahar, R$ 44,00, 272
págs.). No livo ele foca os temas econômicos presentes nas crônicas publicadas pelo escritor. Para discutir o assunto,
Gustavo Franco ministrará uma palestra na Academia Brasileira de Letras, nesta terça (18/11), às 17h30.

PUBLICIDADE

Aproveitando as atenções voltadas ao Bruxo do Cosme Velho no ano de seu centenário, Gustavo Franco selecionou o
conteúdo do seu livro analisando cerca de 600 crônicas de Machado publicadas entre 1883 e 1900. São crônicas que
abordam os principais temas nacionais desse período, como a Abolição da Escravatura e a Proclamação da República.

Conjuntura financeira

Gustavo Franco também introduz e explica as crônicas, contextualizando-as e mostrando o que chamou a atenção de
Machado de Assis nos assuntos econômicos discutidos. Com isso, ele faz uma viagem ao passado econômico do país,
usando a obra de Machado para fazer uma análise da nossa conjuntura financeira, de interesse de leigos e profissionais
da área.

A palestra faz parte do 9º Ciclo de Conferências da Academia, com o tema Aspectos da Literatura Machadiana III. O
ciclo continua com as palestras do professor João Hansen sobre a política em Machado de Assis, no dia 25/11; da
pesquisadora Maria Clara Bingemer, que abordará a religião na obra de Machado, dia 02/12; do Acadêmico Candido
Mendes de Almeida, discutindo a filosofia presente nos livros do escritor; e, para fechar, o Acadêmico Alberto
Venancio Filho discorre sobre o tema Machado de Assis, Presidente da ABL, no dia 16/12.

A entrada é franca e serão fornecidos certificados de presença aos presentes. O portal da Academia Brasileira de Letras
(www.academia.org.br) transmitirá ao vivo o 9º Ciclo de Conferências da Academia.
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