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“– Há de perdoar-me – interrompeu Estácio, com um 
ar de familiaridade indiscreta, que lhe não era 
habitual – eu creio que um homem forte, moço e 
inteligente não tem o direito de cair na penúria.  
 
– Sua observação – disse o dono da casa sorrindo – 
traz o sabor do chocolate que o senhor bebeu 
naturalmente esta manhã antes de sair para a caça. 
Presumo que é rico. Na abastança é impossível 
compreender as lutas da miséria, e a máxima de que 
todo o homem pode, com esforço, chegar ao mesmo 
brilhante resultado, há de sempre parecer uma 
grande verdade à pessoa que estiver trinchando um 
peru...”  

Machado de Assis, Helena 
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RESUMO 

 
 
FERREIRA, Gabriela Manduca. Interpretações do realismo na obra de Machado 
de Assis: Realidade, Política e Crítica nos regimes autoritários brasileiros. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, 2016. 
 
 
Machado de Assis, homem do século 19, ainda se faz presente de modo 
praticamente consensual como o grande escritor nacional. Mesmo levando em conta 
a real qualidade literária do escritor, sua alçada ao cânone não é, contudo, natural. 
Pelo contrário, é resultado de construção social, histórica, cultural e política. 
O presente estudo localiza o processo de consagração de Machado de Assis em 
dois momentos decisivos da formação sócio-histórica brasileira: os regimes 
autoritários praticados durante o Estado Novo (1937-1945) e a ditadura civil-militar 
(1964-1985). A pesquisa indica não ser casual que, justamente durante regimes 
autoritários, a vida, a obra e a crítica do escritor tenham sido fortemente mobilizadas 
para construir a imagem de Machado de Assis, cristalizada e reproduzida, 
enfrentada e desconstruída. 
Além disso, e ao mesmo tempo, houve, nesses períodos, por parte da crítica 
literária, o desenvolvimento de importantes interpretações do realismo na obra de 
Machado de Assis que, embora diversas e algumas vezes divergentes, centraram-se 
na apreensão dos vínculos do escritor e sua obra com a realidade social. 
Por isso, este estudo tem como objetivo investigar as interpretações do realismo na 
obra machadiana construídas por críticos literários dos anos 1930 (Augusto Meyer, 
Astrojildo Pereira, Eugênio Gomes e Lúcia Miguel Pereira) e dos anos 1970 (Alfredo 
Bosi, Carlos Nelson Coutinho, Jean Michel-Massa, Luiz Costa Lima, Raymundo 
Faoro e Roberto Schwarz), articulando-as às mobilizações emanadas do Estado 
para consagração de Machado de Assis e à realidade política dos regimes 
autoritários brasileiros. 
 
 
Palavras-chave: Machado de Assis; Crítica machadiana; Estado Novo; Ditadura civil-
militar; Realismo. 
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ABSTRACT 
 
 
FERREIRA, Gabriela Manduca. Readings of the Machadian realism: Reality, 
Politics and Critique during Brazilian authoritarian regimes. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
2016. 
 
 
Machado de Assis, a 19th century man, still echoes almost unanimously as the 
greatest national writer. Even taking into account the author’s real literary quality, his 
rise to the canon, however, is not natural. On the contrary, it is the result of a social, 
historical, cultural and politic construct. 
This study pinpoints the process of Machado de Assis’s consecration in two decisive 
moments of the Brazilian socio-historical constitution: the authoritarian regimes 
carried out during the Estado Novo (1937-1945) and the military dictatorship (1964-
1985). The research indicates it is not casual that, precisely during authoritarian 
regimes, the writer’s life, work and critique have been heavily called up to construct 
the image of Machado de Assis, crystallized and reproduced, confronted and 
deconstructed. 
Besides that, and at the same time, during these periods there was, on the part of the 
literary critique, the development of significant readings of the machadian realism 
which, although various and sometimes differing, focused on the apprehension of the 
connections of Machado de Assis and his work with the social reality. 
Therefore, this study has as its central objective to investigate the readings of 
machadian realism constructed by literary critics of the 1930s (Augusto Meyer, 
Astrojildo Pereira, Eugênio Gomes and Lúcia Miguel Pereira) and of the 1970s 
(Alfredo Bosi, Carlos Nelson Coutinho, Jean Michel-Massa, Luiz Costa Lima, 
Raymundo Faoro and Roberto Schwarz) combining it to the State’s mobilizations 
towards Machado de Assis’s consecration and to the context of the authoritarian 
regimes. 
 
 
Keywords: Machado de Assis; Machadian critique; Estado Novo; Military dictatorship; 
Realism. 
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“Clássico é aquele livro que uma nação, ou um grupo de 
nações, ou o longo tempo decidiram ler como se em suas 
páginas tudo fosse deliberado, fatal, profundo como o 
cosmos e passível de interpretações sem fim. 
Previsivelmente, essas decisões variam.” 

Jorge Luis Borges1 
 

 

INTRODUÇÃO 

 Machado de Assis e as obsessões daqueles tempos 

 

Aqueles que já acompanharam algum debate em que Machado de Assis 

venha a ser o assunto sabe que o escritor (às vezes sua figura, às vezes sua obra, 

às vezes ambos) mobiliza mais do que, por um lado, aquilo que o senso comum 

reproduz sobre ele, e, por outro lado, mais do que os pareceres críticos construíram 

em torno dele. Desse modo, quando o assunto é Machado de Assis o debate muitas 

vezes mobiliza paixões. 

Este trabalho propõe que um dos elementos responsáveis por tornar quase 

todo debate sobre Machado de Assis um debate apaixonado, que envolve lados, 

correntes, oposições e também polêmicas, seja justamente o fato de a visão que 

temos hoje de Machado de Assis ter sido uma construção fortemente permeada 

pelas relações entre o Estado, a política, a cultura, a literatura e a crítica literária.  

Nesse ponto, nos interessam mais exatamente as relações ambíguas, 

simultâneas e dialéticas de confluência e contraposição, de aproximação e 

afastamento, de apropriação e reapropriação entre a imagem oficial de um escritor 

(entendendo esta como emanada do Estado e subsídio do senso comum) e a 

imagem crítica de um escritor (considerando-a no sentido das interpretações de obra 

e vida literárias construídas pela crítica). Ou seja, já de início é preciso admitir que 

seria equivocado identificar uma correspondência imediata entre imagem oficial e 

conservadorismo, de um lado, ou entre imagem crítica e pensamento 

anticonservador, de outro, reconhecendo que são relações dinâmicas e complexas. 

A presença dessas relações, que, generalizando, poderíamos denominar 

relações entre o Estado e a cultura, permeia a crítica literária brasileira e a própria 

produção literária em geral. E o caso de Machado de Assis reúne essa e outras 

dialeticidades de modo paradigmático: é em torno dele que disputas como nacional/ 

                                                             
1
 BORGES, Jorge Luis. Sobre os clássicos. In: BORGES, Jorge Luis. Outras Inquisições. 

Obras completas, v. II. São Paulo: Globo, 2000. 
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universal, tradicional/ moderno, realista/ irrealista/ antirrealista ganham corpo no 

âmbito da crítica literária e, ao mesmo tempo, é dele que a maioria dos brasileiros se 

lembra quando tem de escolher um grande escritor brasileiro.2 

Para investigar o movimento que produziu esse Machado de Assis (o de 

nossos tempos, tanto o que a crítica ainda elege como objeto de estudo, como o que 

ainda é celebrado pelo público em geral), este trabalho volta-se para dois momentos 

fundamentais na construção das relações entre Estado e cultura (englobando nesse 

campo a literatura, a crítica literária e a produção intelectual) no Brasil: os anos 

1930, sob o regime autoritário do Estado Novo; e os anos 1970, sob a ditadura civil-

militar.  

Não por acaso nesses períodos de regime autoritário as relações entre 

Estado e cultura se modificaram, se aprofundaram, se complexificaram, se 

imiscuíram e se fragmentaram. Guardadas as diferenças entre os dois momentos 

históricos, eles marcam a intervenção brutal, por coerção e por consenso, do Estado 

na cultura. E, como em todo processo histórico há tensão, marcam também a 

reação, por parte dos agentes da cultura (os escritores, os artistas, os intelectuais, 

os críticos literários, enfim), a essa intervenção. 

Novamente pensando especificamente em Machado de Assis, vemos que os 

períodos do Estado Novo e da ditadura civil-militar foram os de maior investimento 

do Estado na construção e divulgação de determinada imagem do escritor. Nos dois 

marcos temporais, o aparato estatal da cultura e da educação foi mobilizado em 

torno de Machado de Assis em proporção excepcional, tanto para aqueles tempos 

como para os nossos: no Brasil, não houve outro momento em que Machado de 

Assis (ou outro escritor) fosse alvo de verdadeiras ofensivas como as realizadas em 

torno de 1930 e 1970.3 

                                                             
2
 Em enquete promovida pelo portal IG em setembro de 2012, Machado de Assis foi 

escolhido o maior escritor do país com quatro vezes mais votos que o segundo colocado, Monteiro 
Lobato. Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/livros/2012-09-24/e>.  Acesso em: 18 
ago. 2016. Na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (realizada pelo Ibope em maio de 2016), 
Machado de Assis ocupa a décima posição, empatado, entre outros, com a youtuber Kéfera e o padre 
Fábio de Melo na lista de autores dos últimos livros lidos. No entanto, na lista dos escritores mais 
conhecidos Machado de Assis é o mais citado, seguido de Monteiro Lobato. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/educacao/noticia>. Acesso em: 11 nov. 2016. 

3
 Certamente a instrumentalização da literatura por meio da consagração de escritores em 

regimes autoritários não se restringe a Machado de Assis ou ao Brasil. Em Portugal, por exemplo, 
Camões foi fartamente celebrado, tendo sido instituído o “Dia de Camões” (comemorado em 10 de 
junho, data de nascimento do escritor) desde 1910. O regime salazarista, no entanto, fazendo, 
inclusive, amplo uso dos meios de comunicação social, elevou a outra estatura a consagração 
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Durante o Estado Novo, as solenidades comemorativas do centenário de 

nascimento de Machado de Assis (em 1939) envolveram todo o aparato institucional 

do regime. Já durante a ditadura civil-militar, as homenagens oficiais, menos 

concentradas em torno de uma data específica, apresentaram um caráter menos 

diverso e mais conservador do que aquelas realizadas durante o Estado Novo, 

restringindo-se a círculos intelectuais e sem a pretensão de popularização que a 

consagração dos anos 1930 sustentou. 

É verdade que os dois regimes autoritários, adotando Machado de Assis 

como objeto de sua intervenção na cultura, operaram suas ofensivas no mesmo 

sentido – o da consagração desse escritor –, porém em bases distintas, pois, em 

movimento de reprodução ampliada, o regime militar pós-64 contou com um aparato 

institucional sem precedentes e, por outro lado, com uma indústria cultural 

monopolista que se ergueu no país procurando pautar a produção e difusão culturais 

brasileiras. É nesse âmbito que as adaptações de obras machadianas para meios 

audiovisuais se multiplicaram: antes restritas em sua maioria às produções de 

órgãos oficiais, a partir de 1970 as adaptações (não necessariamente ligadas à 

consagração operada pelo Estado) estiveram no cinema, no teatro e na televisão.  

 Por parte do Estado, tratava-se, de todo modo, de movimentos de 

mobilização oficial com vistas à consagração de Machado de Assis. Na realidade, à 

consagração de determinada imagem de Machado de Assis que, voltando-se mais à 

vida do escritor do que à sua obra, erigia um Machado de Assis de moralidade 

irrepreensível e de obra incomparável, o grande escritor brasileiro, louvado no 

Estado Novo como “a figura mais representativa da cultura nacional” (nas palavras 

do Ministro da Educação, Gustavo Capanema) e na ditadura civil-militar como 

“indubitavelmente o maior nome da Literatura do Brasil” (justificativa do Projeto de 

Lei 574/1975). 

Não por acaso, já que em reação e articulação à imagem oficial de Machado 

de Assis construída nesses regimes, as décadas de 1930 e de 1970 foram também 

dois momentos em que os estudos sobre Machado de Assis passaram por 

verdadeiras inflexões, momentos em que o escritor tornou-se objeto também de uma 

ofensiva crítica, na qual se debruçaram sobre sua obra e sua vida importantes 

                                                                                                                                                                                              
camoniana, acrescentando ao “Dia de Camões” o epíteto “de Portugal e da Raça” (cf. Revista 
Lusofonia. Disponível em: <revistalusofonia.wordpress.com>. Acesso em: 26 out. 2016).  
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intelectuais, responsáveis por construir algumas das principais interpretações críticas 

de Machado de Assis. 

Assim é que nos anos 1930 os estudos sobre Machado de Assis foram 

marcados pelas contribuições de Augusto Meyer, Astrojildo Pereira, Eugênio Gomes 

e Lúcia Miguel Pereira. Enquanto nos anos 1970 foram críticos como Alfredo Bosi, 

Carlos Nelson Coutinho,4 Jean Michel-Massa, Luiz Costa Lima, Raymundo Faoro e 

Roberto Schwarz que tomaram Machado de Assis como objeto de estudo.  

Embora tais estudos críticos tenham se detido mais longamente na análise da 

obra machadiana, as pesquisas biográficas em torno de Machado de Assis (também 

em articulação e reação à consagração oficial) sofreram uma inflexão no sentido de 

identificar os vínculos do escritor com a realidade social, retirando-o do isolamento 

excêntrico em que as interpretações biográficas anteriores o haviam colocado. Dos 

períodos analisados emergiu a imagem do Machado de Assis exemplar, trabalhador, 

epilético e mulato, nos anos 1930, e do Machado de Assis às vezes engajado, 

saudável e de vida pública pouco excepcional, nos anos 1970; destacando-se em 

cada um dos momentos, respectivamente, os estudos biográficos de Lúcia Miguel 

Pereira e de Jean-Michel Massa. 

Todavia, o traço marcante e a preocupação comum às duas gerações críticas 

foi a caracterização do realismo na obra machadiana. Novamente, tratou-se de 

identificar a existência de vínculos de Machado de Assis, nesse caso de sua obra, 

com a realidade social. Os instrumentais utilizados e os resultados críticos foram os 

mais diversos, mas, nos dois períodos, tornou-se uma necessidade responder sobre 

o modo pelo qual Machado de Assis representou, mimetizou, transfigurou, imitou ou 

interpretou a realidade. 

Não parece também coincidência que tal interesse pelo realismo na obra 

machadiana se imponha a esses intelectuais em momentos de regimes autoritários, 

cerceamento da liberdade e intervenção na cultura. Nem que tal interesse se volte 

ao escritor que foi o principal objeto dessa mesma intervenção, Machado de Assis. 

                                                             
4
 Sem que possa ser considerado um crítico machadiano (os ensaios de Carlos Nelson 

Coutinho tocam Machado de Assis quase sempre tangencialmente), e com uma produção sobre 
literatura restrita à década de 1970, abordar a produção de Carlos Nelson Coutinho somente se 
justifica por: uma das preocupações centrais dos ensaios do autor sobre arte e cultura ser o realismo, 
questão central para sua geração; o autor operar na crítica literária a partir do conceito lukácsiano de 
realismo, conceito discutido/ mobilizado por outros críticos do período; sua produção de crítica 
cultural circunscrita aos anos de regime militar indicar uma profunda relação entre seus ensaios e a 
realidade política do país no período; e o autor ter procurado refutar, no âmbito da crítica literária, as 
leituras estruturalistas. 
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Neste trabalho, sustentamos, portanto, que as interpretações do realismo na 

obra machadiana construídas em torno dos anos 1930 e dos anos 1970 

correspondem, reagem e  revelam as obsessões de seus tempos (para parafrasear 

a expressão de Antonio Candido no “Esquema de Machado de Assis”), entendendo 

que o interesse pela identificação dos vínculos do escritor com a realidade decorre, 

por um lado, do interesse pela  realidade brasileira e, por outro lado, do interesse 

pelo significado de Machado de Assis para a vida social brasileira e pelo próprio 

sentido político que tal significado inevitavelmente guarda.  

É verdade que isso é apenas esboçado na geração de 1930, em relações 

dúbias com o Estado amenizadas ainda pela rara explicitação de referenciais 

teóricos e por interpretações muitas vezes impressionistas, transformando-se de fato 

em problema crítico para a geração dos anos 1970, munida de instrumentais 

teóricos mais precisos, porém já exposta ao terror de Estado, polarizada, 

fragmentada, perseguida e tendo de tomar de assalto ao aparato oficial o “grande 

escritor nacional”. 

Por isso, o objetivo deste estudo é identificar as principais interpretações do 

realismo na obra de Machado de Assis em suas características particulares e, ainda, 

em suas relações com a crítica machadiana e com a realidade política do país, 

considerando que os anos 1930 e os anos 1970 concentram, ao mesmo tempo, os 

principais estudos críticos do realismo na obra machadiana e dos vínculos de 

Machado de Assis com a realidade social, e os momentos de maior investimento na 

consagração do escritor. 

As continuidades e rupturas entre os anos 1930 e os anos 1970 e os conflitos 

e contradições que cada período abriga nos levam desde já a reconhecer que as 

interpretações dos críticos literários que agrupamos aqui em gerações da crítica 

machadiana caracterizam-se mais pelo tensionamento do que por algum espírito de 

grupo que a expressão “geração” possa conter. Portanto, as produções desses 

críticos são consideradas em seu significado particular e, ao mesmo tempo, nas 

relações de disputa, de filiação e de aprofundamento que estabelecem com outras 

interpretações que têm Machado de Assis e, mais exatamente, o realismo na obra 

machadiana como objeto. 

Defendemos, todavia, que a crítica machadiana, nesses dois momentos 

fundamentais, construiu determinada interpretação de Machado de Assis cujas 

características, embora em sentidos diversos e algumas vezes em contradição, são 
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comuns a cada geração. Dessa forma, nos anos 1930 ressalta na obra machadiana 

o escritor realista, nacional e moderno, enquanto nos anos 1970 destaca-se em 

Machado de Assis o escritor realista, dialético e mimético. 

Também é verdade que ao adotar como objeto as interpretações do realismo 

na obra de Machado de Assis dentro desses marcos temporais o estudo prioriza 

determinadas interpretações, sem desobrigar-se, contudo, de recuar e avançar na 

análise de outros momentos fundamentais da recepção crítica machadiana ou 

mesmo de questões determinantes para a crítica literária brasileira.  

Reconhecemos, desse modo, que o interesse voltado para a crítica 

machadiana nesses períodos é marcado pela necessidade de recorte do objeto, em 

uma delimitação temporal propriamente teórica que, projetada na realidade (sempre 

muito mais complexa do que qualquer pesquisa pode apreender), revela-se como 

limitação que precisa ser extrapolada para identificar, por um lado, os vínculos das 

interpretações analisadas com as precedentes, em um processo de acumulação, e, 

por outro lado, o desenvolvimento de processos que não se limitam nem a 

determinados críticos literários, nem a determinados períodos, nem à crítica 

machadiana. 

É nesse sentido que a análise das obras críticas que têm o realismo de 

Machado de Assis como objeto foi introduzida por observações acerca do percurso 

da crítica machadiana desde o século 19, em uma breve identificação das diversas 

abordagens sobre o escritor ao longo do tempo, juntamente com a contextualização 

da crítica literária brasileira e dos estudos literários no Brasil, com considerações 

sobre os rodapés de crítica impressionista, os suplementos literários, a 

institucionalização dos estudos literários no Brasil e a crítica acadêmica.  

Pelo mesmo motivo questões que ultrapassam a delimitação de nosso objeto 

são abordadas. O principal caso é a discussão sobre a mobilização de instrumentais 

teóricos marxistas nos estudos literários e o impacto da teoria marxista sobre a 

crítica literária. Essa questão, embora ultrapasse a temática central abordada, tem 

sobre ela implicações significativas, haja vista dois dos principais críticos aqui 

estudados embasarem suas interpretações do realismo da obra machadiana em 

referenciais teóricos marxistas, de modos bastante distintos, contudo: Astrojildo 

Pereira, nos anos 1930, e Roberto Schwarz, nos anos 1970; além de outros críticos 

abordados que também dialogam com a tradição marxista. 
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Mais do que um instrumental teórico com que estudar a literatura, porém, o 

impacto do marxismo sobre a crítica machadiana propiciou, durante os regimes 

autoritários brasileiros, um debate acerca do lugar e do papel da crítica literária. E, 

de modo mais explícito nos anos 1970, a problematização da crítica literária, de seu 

comprometimento ideológico e da possibilidade de que ela se constituísse em um 

espaço de crítica social e de refúgio para a militância política. No caso dos críticos 

abordados, essa discussão se revela de modo decisivo nos escritos de Carlos 

Nelson Coutinho. 

É claro, entretanto, que a problematização da função da crítica literária não se 

limita nem aos críticos machadianos estudados, nem aos períodos de 1930 e 1970, 

nem aos referenciais teóricos marxistas. Tampouco os questionamentos e as 

contribuições construídas em torno do realismo na obra machadiana derivam 

exclusivamente das chamadas “interpretações sociais” ou dos críticos “de 

esquerda”. Pelo contrário, trata-se mais propriamente de um movimento de disputa 

capaz de elaborar, por exemplo, uma interpretação “social” da obra machadiana não 

comprometida com o ideário de esquerda com Raymundo Faoro e, por outro lado, 

uma leitura do realismo não comprometida com a interpretação “social” da literatura 

com Luiz Costa Lima. 

Nesse sentido, é também uma discussão relacionada à nossa temática a 

reposição na crítica literária brasileira do impasse entre abordagens “sociais” e 

abordagens “estéticas” da literatura, numa tentativa de apreensão, para o caso 

específico da crítica machadiana, das nuances, tendências e correntes críticas que a 

polarização esfuma.  

É importante observar, porém, que as chamadas “interpretações sociais” 

ganham força na crítica machadiana justamente nos momentos analisados, 

expressando-se na relevância concedida por essas gerações críticas ao realismo na 

obra machadiana. De modo geral, para indicar a prevalência dessas “leituras 

sociais” em períodos autoritários, poderíamos compará-las à crítica e à produção 

literárias em períodos de redemocratização, como os anos 1950, caracterizados por 

Candido como de “formação de padrões literários mais puros, mais exigentes e 

voltados para a consideração de problemas estéticos, não mais sociais e históricos” 

(CANDIDO, 2000, p. 136), e os anos 1980, com maior “investimento dos escritores 

no aprimoramento formal” (MELLO, 2015, p. 6). 
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Por adotarmos como pressuposto que qualquer produção de conhecimento é 

localizada historicamente e, portanto, compreendendo nosso objeto (determinadas 

interpretações do realismo na obra machadiana) como histórico e qualitativo, impôs-

se sua contextualização. Além disso, a coincidência – pouco acidental e que 

fundamenta a tese – entre a) regimes autoritários, b) mobilizações oficiais para 

consagração de Machado de Assis e c) inflexões da crítica machadiana que tiveram 

como centro a interpretação do realismo na obra de Machado de Assis exigiu uma 

abordagem que articulasse as três esferas.  

É verdade que a prevalência do objeto pertence à esfera da crítica 

machadiana e, desse modo, as considerações em torno das comemorações e 

homenagens oficiais têm caráter introdutório e são abordadas apenas na medida em 

que são responsáveis por construir determinada imagem de Machado de Assis com 

a qual a crítica machadiana dialoga. Subordinada à identificação das características 

principais dessa imagem oficial de Machado de Assis está a apreensão das relações 

entre os regimes autoritários e a cultura, cujos rebatimentos nos interessam também 

e ainda para a compreensão da crítica machadiana. 

Desse modo, sendo as interpretações do realismo na obra de Machado de 

Assis nas décadas de 1930 e de 1970 nosso objeto central, estabelecemos como 

corpus de análise as principais produções acerca desse tópico nos dois períodos. 

Nos anos 1930: Machado de Assis (1935), de Augusto Meyer; Machado de 

Assis: estudo crítico e biográfico (1936), de Lúcia Miguel Pereira; “Romancista do 

Segundo Reinado” (1939), de Astrojildo Pereira; Influências inglesas em Machado 

de Assis (1939), de Eugênio Gomes.  

Nos anos 1970: A juventude de Machado de Assis (1971), de Jean-Michel 

Massa; Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio (1974), de Raymundo Faoro; “O 

significado de Lima Barreto na Literatura Brasileira” (1974), de Carlos Nelson 

Coutinho; “O palimpsesto de Itaguaí” (1976), de Luiz Costa Lima; “As ideias fora do 

lugar” (1973), Ao vencedor as batatas (1977) e “Duas notas sobre Machado de 

Assis” (1979), de Roberto Schwarz; e “Machado de Assis” em História concisa da 

Literatura Brasileira (1970), “A máscara e a fenda” (1978) e “Uma figura 

machadiana” (1979), de Alfredo Bosi.  

As análises partem dessas obras sem que, no entanto, a elas se restrinjam, 

pois muitas vezes fez-se necessário buscar em outras produções dos mesmos 

críticos a explicitação ou a reformulação de seus posicionamentos sobre Machado 
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de Assis.  A preferência foi dada ao uso da primeira edição das obras abordadas, 

indicando, quando se mostraram relevantes, as modificações realizadas em edições 

posteriores.  

A tentativa de conferir atenção “ao mesmo tempo, para o significado histórico 

do conjunto e o caráter singular dos autores” (CANDIDO, 1997, p. 31) não supõe 

neutralidade na análise das obras, dos autores e dos períodos, de modo que as 

perguntas, as relações, a abordagem e mesmo a seleção dos críticos analisados 

estão inevitavelmente comprometidas com um método, um projeto e um 

posicionamento teórico-político. Nesse sentido, corroboramos o entendimento de 

que “estudar tradições críticas é inseparável de um posicionamento diante do mundo 

social que estas tradições habitam e referem” (CEVASCO, 2008, p. 138).  

O presente estudo está organizado em duas seções. Na primeira, de caráter 

contextualizador e introdutório para a análise do objeto, abordamos a consagração 

de Machado de Assis em regimes autoritários nos quais se revela a intervenção do 

Estado na cultura. 

Na segunda seção buscamos apreender a interpretação de Machado de Assis 

por parte da crítica machadiana nos regimes autoritários brasileiros. Inicialmente 

identificamos os caracteres biográficos destacados pelos críticos nos anos 1930 e 

1970, marcados, nos dois momentos, pelo estabelecimento de vínculos entre a 

biografia de Machado de Assis e a realidade social. A principal investigação 

concentra-se, porém, nas interpretações do realismo na obra machadiana 

produzidas nos anos 1930 e 1970, por meio da análise de estudos críticos tanto em 

seu caráter particular como nas relações com a crítica machadiana, a consagração 

oficial e o contexto autoritário.  

Considerando que os anos 1930 e 1970 concentram os momentos de maior 

envergadura tanto da consagração oficial quanto da interpretação do realismo na 

obra machadiana, discutir e contrapor as produções que construíram esses 

momentos importa não somente por desvendar as obsessões daqueles tempos, 

conforme encontradas em Machado de Assis, mas também por propiciar uma 

reflexão acerca da “nossa visão moderna” (CANDIDO, 2004, p. 20) de Machado de 

Assis e das obsessões de nossos tempos. 
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“Conclusão: se soubéssemos um pouco mais de 
química social...”  

Machado de Assis
5
  

 

1. Os regimes autoritários e a consagração de Machado de Assis 

 

Tratar de cultura é polêmico, um assunto “controverso mesmo” (FEIJÓ, 1983, 

p. 8). Além disso, discutir a “cultura brasileira” é questão de alta complexidade, 

sobretudo em uma sociedade em que a tão cortejada unidade de manifestações 

espirituais e culturais do povo brasileiro parece não existir (BOSI, 1987). O assunto 

recebe, ainda, outras nuances ao pensarmos nas intrincadas relações entre Política 

e Cultura, termos a princípio tão adversos, pois “se cultura é liberdade e política é 

organização, como entendemos uma junto à outra?” (FEIJÓ, 1983, p. 9), 

especialmente em uma sociedade marcada por regimes autoritários. 

Por isso, deve-se levar em conta a especificidade da política cultural, que 

parte do caráter plural da própria cultura e da indagação da (im)possibilidade efetiva 

de disciplinamento das expressões culturais. Trata-se, portanto, de inserir a questão 

cultural no contexto da vida social e de considerar a política cultural em relação ao 

conjunto das políticas sociais de que ela faz parte.  

Nesse intento, tendo por eixo a consagração de Machado de Assis em dois 

momentos decisivos do processo de modernização conservadora no Brasil – Estado 

Novo e ditadura civil-militar – foram resgatadas algumas relações entre política e 

cultura (parte movente e parte movida de outras relações, como Estado e sociedade, 

Estado e cultura, intelectuais e cultura, intelectuais e Estado, crítica literária e 

sociedade, crítica literária e o contexto de sua produção).  

Florestan Fernandes (1974) considerou imprescindível para a análise dos 

períodos em questão o fato de que há na modernização brasileira algo específico, 

que não encontra paralelo entre as nações hegemônicas: a conciliação de uma 

herança escravocrata com uma superfície de industrialização. Haveria, portanto, 

para que essa contradição não fosse percebida, uma modernização que 

aparentemente se dava à beira das nações hegemônicas, embora houvesse, ao 

fundo, uma desigualdade próxima à da escravidão e do modelo colonial, fazendo 

com que as mudanças sociais no Brasil não se caracterizem por rupturas, mas por 

                                                             
5
 ASSIS, Machado de. Crônica de 11 de agosto de 1878, II. Notas Semanais, O Cruzeiro. In: 

ASSIS, Machado de. Obras Completas. v. III. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1959. 
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continuidades. Daí a caracterização desse período como de um longo processo de 

modernização conservadora.  

A primeira metade do século 20 guarda transformações decisivas nos planos 

econômico, social, político e cultural do país. Transformações que definiram o 

debate intelectual das décadas de 1930 e 1940 e que foram inicialmente marcadas 

pela assunção da tarefa por parte dos intelectuais brasileiros de “construir uma 

consciência nacional” (OLIVEIRA, 1980, p. 38).  

As exigências históricas de duas guerras mundiais e a emergência do Estado 

Novo conduziu a certa mudança na postura dos intelectuais que, afastando-se da 

pretensa neutralidade ou indiferença (típicas do período republicano), assumiram 

ares mais engajados e participativos no processo de construção nacional 

(JOHNSON, 1995). 

Assim, o regime Vargas marca uma mudança ainda mais enfática na história 

das relações entre os intelectuais e o Estado ao tornar cultura e política 

inseparáveis: é sob esse regime que se “define e constitui o domínio da cultura 

como um ‘negócio oficial’” (MICELI, 2001, p. 198).  

Com o imbricamento de política e cultura em grandes proporções, a relação 

entre os intelectuais e o Estado ganhou novos contornos e “as autoridades do poder 

público converteram-se na instância suprema de validação e reconhecimento da 

produção intelectual” (MICELI, 2001, p. 217), sendo exemplar o caso do ministério 

Capanema: o Ministério da Educação e Saúde (comandado desde 1934 por Gustavo 

Capanema) conseguiu mobilizar não somente as “figuras ilustres que haviam se 

destacado nos movimentos de renovação literária e artística da década de 1920” 

(MICELI, 2001, p. 218).  

Foram muitos os fatores que envolveram a participação/ cooptação de 

intelectuais no Estado Novo, mas a resposta afirmativa dos intelectuais à 

convocação de Vargas deve-se, ao menos em parte,6 a alguma coincidência de 

propósitos com o regime. Pois, em torno do anseio de construção do sentido de 

nacionalidade e da busca por uma unidade cultural, o Estado Novo conseguiu 

mobilizar intelectuais de várias tendências (BOMENY, 2001).  

                                                             
6
 Segundo Sergio Miceli (2001), a trajetória desses intelectuais “deveu-se tanto aos efeitos 

provocados pela experiência de declínio de antigas famílias dirigentes como às perspectivas de 
expansão do mercado de trabalho político e cultural” (MICELI, 2001, p. 238). 
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Desse modo, o estudo da relação entre intelectuais e Estado no regime 

Vargas, e sobretudo no Estado Novo, toca na polêmica da participação/ cooptação 

dos intelectuais por esse regime.  Nesse ponto, concordamos com o alerta de 

Antonio Candido (2001) de que é preciso distinguir os intelectuais que “servem” dos 

que “se vendem”, pois o “papel social, a situação de classe, a dependência 

burocrática, a tonalidade política – tudo entra de modo decisivo na constituição do 

ato e do texto de um intelectual. Mas nem por isso vale como critério absoluto para 

os avaliar” (CANDIDO, 2001, p. 73).  

De fato, se os intelectuais de modo geral desempenharam “um papel no 

processo de ‘juntar as pedras’ do Estado nacional” (OLIVEIRA, 1980, p.39), há 

critérios pertinentes que permitem distinguir os escritores-funcionários dos 

funcionários-escritores. Para Sergio Miceli (2001), esses critérios são o volume e a 

espécie de capital escolar e cultural e as circunstâncias que envolveram a 

convocação dos intelectuais para o serviço público, por exemplo: 

  

Augusto Meyer, Rodrigo Melo Franco de Andrade e Carlos 
Drummond de Andrade eram escritores-funcionários que mantinham 
laços de amizade com os políticos estaduais que, em Minas, haviam 
liderado o movimento revolucionário em 1930, sendo que alguns 
desses homens políticos se tornaram dirigentes de primeiro escalão 
no novo regime. Osvaldo Orico, Herman Lima, Peregrino Jr. etc., por 
sua vez, são funcionários-escritores que iniciaram suas carreiras na 
capital federal sem contar com o apoio de uma “panela” bem situada 
que pudesse lhes garantir empregos e oportunidades 
complementares de ganho. Enquanto os primeiros se transferiram 
para o Rio de Janeiro a chamado dos chefes políticos do novo 
regime, os outros eram migrantes sequiosos de encontrar um lugar 
ao sol (MICELI, 2001, p. 231).  

 

Este vislumbre da relação intelectuais/ Estado durante o Estado Novo vem 

aqui em função da análise da crítica machadiana do período, visto que Augusto 

Meyer, Lúcia Miguel Pereira e Eugênio Gomes foram funcionários públicos durante o 

Estado Novo. Certamente não há qualquer relação imediata entre os críticos 

machadianos e o Estado Novo, sendo mais adequado indicar, como observou Hélio 

Guimarães (2008), “trânsitos mais ou menos sutis entre os estudos realizados 

naquele período e a cristalização de uma imagem oficial do escritor” (GUIMARÃES, 

2008, p. 274).  
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De todo modo, é relevante observar que no Estado Novo (1937-1945) o 

imbricamento de política e cultura conferiu novos contornos às relações entre os 

intelectuais e o Estado, ficando a cultura submetida ao poder de sanção do Estado. 

Lançando mão das características culturais de elitização historicamente 

presentes na formação social brasileira e do legado do funcionalismo público 

integrado por intelectuais, o regime militar pós-64 levou a outro patamar as relações 

entre política e cultura.  A ditadura civil-militar adensou os mecanismos de 

manutenção desse poder de sanção e, não satisfeita com a reprodução simples do 

viés elitista da cultura brasileira, a intervenção do Estado ditatorial no plano cultural 

buscou estender esse viés, investindo na criação de um bloco cultural compatível 

com seu projeto modernizador.  

Explicita-se, então, o movimento transformador da intervenção do regime 

militar no plano cultural, pois “no período em que a economia brasileira cria um 

mercado de bens materiais, tem-se que, de forma correlata, se desenvolve um 

mercado de bens simbólicos que diz respeito à área da cultura” (ORTIZ, 1985, p. 

81). Não se trata de afirmar que inexistisse um mercado cultural brasileiro antes de 

1964, mas de apontar que esse mercado cultural alcançou, após 1964, volume e 

dimensão inéditos. 

A lógica de mercado que atingiu mais profundamente a esfera da cultura no 

contexto de consolidação da indústria cultural nos anos 1960 e 1970 gerou 

implicações nas indústrias editorial, fonográfica, cinematográfica e publicitária em 

diferentes escalas, por exemplo, em relação ao mercado editorial e aos meios de 

comunicação de massa. 

Essa nova articulação do capitalismo brasileiro com o mercado mundial pós 

1964 deixou marcas em todas as áreas da vida social e cultural do país, tendo como 

saldo implicações na cultura, na intelectualidade e na crítica literária. A política 

cultural durante a ditadura civil-militar, sintetizada na Política nacional de cultura 

(1975), inaugurou uma fase de construção institucional que teve como núcleo a 

concepção de cultura como componente para a integração nacional e social.  

É preciso, no entanto, ter em mente que a cultura não sofreu simplesmente as 

consequências do golpe, mas reagiu. Nesse movimento, as diferentes artes 

desenvolveram condições diversas de resposta, sendo que uma dessas respostas 

partiu da crítica literária, nosso objeto de estudo.  
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Diferentemente das relações estabelecidas durante o Estado Novo, contudo, 

os críticos machadianos abordados estavam à margem e contra as comemorações 

oficiais em torno de Machado de Assis. Na realidade, a maior parte deles estava no 

exílio, na clandestinidade ou refugiando-se na crítica literária. 

Conforme alertamos, a cultura tem por especificidade ser refratária a 

dispositivos de poder homogeneizador, devido ao seu caráter plural. Por causa 

disso, a tentativa de implementação de uma política cultural pelo regime militar foi 

compelida a considerar, em medida provavelmente superior a qualquer outra de 

suas políticas sociais, os elementos de dissenso.7 Ou seja, é certo que o projeto 

ditatorial se impôs, por via coercitiva, mas a política cultural guarda a marca dos 

conflitos gerados pelas forças de oposição. 

É preciso investigar, portanto, de que modo as características dos processos 

que tornaram Machado de Assis medalhão nacional nos regimes autoritários 

brasileiros foram forjadas, retomadas, aprofundadas, afastadas ou obscurecidas em 

ambos os contextos, operando de modos diversos e com variadas consequências a 

consagração machadiana.  

 

 

1.1. Machado de Assis no Estado Novo: “Glória da Pátria e da Humanidade” 

 

Amplamente reconhecido como grande escritor entre seus contemporâneos, 

seria um equívoco não admitir que Machado de Assis foi consagrado em vida, como 

de fato ocorreu. Como observou Antonio Candido (1970, p.15), Machado de Assis 

“aos cinquenta anos era considerado o maior escritor do país, objeto de uma 

reverência e admiração gerais, que nenhum outro romancista ou poeta brasileiro 

conheceu em vida, antes e depois dele”, o que também fica indicado pelo abalo 

nacional que a morte do escritor produziu. 

                                                             
7
 É certo que isso, em alguma medida, também ocorreu com as demais políticas do Estado 

ditatorial pós-64.  Como afirma Maria Helena Moreira Alves (2005, p. 33): “Tanto as estruturas do 
Estado quanto as formas de oposição transformaram-se permanentemente à mercê das tentativas de 
cada parte para controlar, conter ou modificar a outra. [...] Embora os teóricos e planejadores do 
Estado de Segurança Nacional estivessem munidos de um programa geral de formação e 
desenvolvimento do Estado, as estruturas e formas de controle reais adquiriram dinâmica própria. A 
própria necessidade de controlar a sociedade como um todo, implícita na Doutrina de Segurança 
Interna, significa que estruturas e mecanismos de controle precisam ser constantemente modificados 
para que seja restabelecida a conformidade”. 



24 
 

Reconhecido, consagrado e edificado em busto a ser admirado, o escritor 

conformava uma imagem que a partir dos anos 1930 foi transformada para a criação 

de um novo Machado de Assis, oficial e consagrado, por outros motivos que não 

apenas a sua reconhecida qualidade literária. 

Tal transformação guarda relações com a recomposição das estruturas de 

poder, cujo ano demarcatório é 1930, marcando o início da modernidade no Brasil 

(FERNANDES, 1975). Trata-se de uma modernidade particular, entretanto, capaz de 

conjugar arcaico e moderno.  

Ou seja, o setor “velho” da economia não se transformou nem se destruiu 

para gerar um setor “novo”, o que originou “um paralelismo econômico-estrutural, tão 

orgânico quão persistente” (FERNANDES, 1975, p. 81). E, embora o velho setor 

colonial sofresse várias adaptações sucessivas às condições internas da economia 

nacional, ele se manteve suficientemente integrado para eternizar um processo pré-

capitalista de acumulação de capital.  

Pares característicos do Brasil, como atraso e progresso, arcaico e moderno, 

escravidão e liberalismo, conservação e mudança, privado e público, não são, 

portanto, excludentes, mas historicamente conjugados, combinados, formando polos 

complementares. Na expressão de Francisco de Oliveira (1981), “uma unidade de 

contrários, em que o chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da existência do 

‘atrasado’” (OLIVEIRA, 1981, p. 12). Essas aparentes dicotomias são, na realidade 

brasileira, reveladoras da marca constitutiva do Brasil moderno, de seu emblema: a 

modernização conservadora. 

Nesse sentido, é significativo que o processo modernizador iniciado em 1930 

tenha sido conduzido por protagonistas da elite burguesa agrária, pois trata-se de 

uma relação de continuidade cujas implicações afetam profundamente a formação 

sócio-histórica brasileira. Entretanto, a relação de continuidade não é única nem 

exclusiva, mas coexiste com uma relação de ruptura que se instaura como decisiva. 

A assim chamada Revolução de 1930 foi o ponto de origem do “Brasil 

moderno”, que teve outros momentos no Estado Novo, nos anos Juscelino 

Kubitschek e na ditadura civil-militar, tentativas de garantir as formas típicas de 

exploração do capital na periferia, por meio da modernização da herança arcaica 

(FERNANDES, 1975), com modernização econômica e conservação política.8  

                                                             
8
 Conforme aponta Michael Löwy (2009), “a assim chamada Revolução de 1930, conflito entre 

oligarquias regionais (Rio Grande do Sul e Minas Gerais contra São Paulo), tinha muito pouco de 
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Nas três primeiras décadas do século 20 os quadros econômicos, políticos e 

culturais foram lentamente modificados. Durante essas décadas, embora houvesse 

continuidade (política dos governadores, oligarquias, política financeira protecionista 

do café), havia também expressões do desejo de mudança do país (o tenentismo, a 

Coluna Prestes, a fundação do Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna).  

Assim, ressalta desse momento histórico que a chamada Revolução de 1930 

marcou o início de um dos principais períodos de modernização conservadora no 

Brasil, momento decisivo da revolução burguesa, que no caso brasileiro não 

constituiria um episódio histórico, mas um fenômeno estrutural. 

Após a Revolução de 1930, impunha-se a proposição de um projeto 

universalizador, que pudesse abrigar os interesses contraditórios compreendidos na 

coligação das forças vencedoras em 1930 e que fosse capaz de generalizar o 

modelo de Estado. Impunha-se, desse modo, o estabelecimento de um Estado que 

pudesse interpretar diferentes aspirações de diferentes grupos sociais (VIANNA, 

1999). 

A tripla pressão a que foi submetida a burguesia brasileira depois de 1930 – 

uma pressão de fora para dentro, determinada pelo capitalismo monopolista 

mundial, e duas internas: uma por parte dos trabalhadores,9 e outra procedente das 

proporções assumidas pela intervenção direta do Estado na esfera econômica – 

desencadeou “uma contrarrevolução auto defensiva, através da qual a forma e as 

funções da dominação burguesa se alteraram substancialmente” (FERNANDES, 

1975, p. 216). Esse contexto deu origem ao Estado Novo. 

Com o Estado Novo (decretado em 10 de novembro de 1937), o caráter 

autocrático e opressivo da dominação burguesa apurou-se e intensificou-se. O 

sistema da ordem foi reorientado e o antiliberalismo doutrinário tornou-se o centro da 

fundamentação do governo. 

                                                                                                                                                                                              
revolucionária – apesar das veleidades democráticas de alguns jovens ‘tenentes’ que apoiaram 
Getúlio Vargas – e poderia, no máximo, ser considerada, segundo o termo irônico de Gramsci, uma 
‘revolução passiva’, isto é, uma mudança sociopolítica ‘de cima para baixo’, sem participação popular” 
(LÖWY, 2009, p. 533). 

9
 O pretexto do espantalho comunista serviu largamente a manobras que levaram ao Estado 

Novo: “Contando com um número importante de ‘tenentes’ e suboficiais do Exército – mas também 
militantes comunistas, trabalhadores e sindicalistas –, Prestes considerou reunidas as condições para 
que a Aliança Nacional Libertadora (ANL) – posta fora da lei por Vargas – tomasse o poder. [...] O 
levante, que Vargas chamou de Intentona Comunista, fracassou em poucas horas e foi seguido 
durante os anos seguintes, de uma feroz repressão contra a esquerda, culminando na proclamação, 
em 1937, do Estado Novo” (LÖWY, 2009, p. 538-9).   
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O Estado – segundo Fernandes (1975) a repressão de Estado é o principal 

instrumento para a modernização conservadora no Brasil – passou a orbitar na 

identidade da nação, pois ele “teria de deixar de ser um centro de aglutinação 

política para se converter na principal agência econômica” (VIANNA, 1999, p. 265). 

Nas palavras de Vargas, no Estado Novo, “o Estado é a nação” (VARGAS apud 

VIANNA, 1999, p. 265). Desse modo, foi por meio da ideia de nação que se 

procurou dar à “divisão econômica, social e política a forma da unidade indivisa” 

(CHAUI, 2001, p. 17): 

 

[a nação teria] capacidade para incorporar numa única crença as 
crenças rivais, isto é, o apelo de classe, o apelo político e o apelo 
religioso não precisavam disputar a lealdade dos cidadãos porque 
todas essas crenças podiam exprimir-se umas pelas outras sob o 
fundo comum da nacionalidade (CHAUI, 2001, p. 19). 
 

Nesse intento, a construção de uma cultura mais autenticamente nacional 

tornou-se, no Estado Novo, uma necessidade. Considerada como responsável por 

fornecer um fundo comum de nacionalidade, a cultura passou a ser campo de 

intervenção política oficial. Isto é, pela primeira vez a relação entre cultura e poder 

no Brasil foi claramente celebrada em termos políticos: “um momento da história do 

Brasil em que a cultura e a política se imbricaram a ponto de conferir à política uma 

dimensão inteiramente distinta” (BOMENY, 2001, p. 21). Tratava-se de, por meio 

dessa política via cultura, forjar, mais que a imagem de uma nação coesa, o próprio 

mito de nação brasileira. 

Foi no contexto de construção da nação brasileira que o escritor Machado de 

Assis foi mobilizado como símbolo nacional, mobilização que contou com todo um 

conjunto de celebrações durante o Estado Novo. Parte dessas celebrações 

responsáveis pela elevação de Machado de Assis a símbolo nacional não teria sido 

possível sem o aparato institucional construído pelo Estado Novo, que “ampliou sua 

capacidade de intervenção na esfera cultural por meio de instituições criadas pelo 

Ministério de Educação e Saúde Pública” (CAPELATO, 1999, p. 172).  

Ou seja, o regime criou um sistema doutrinário de legitimação e difusão da 

ideologia oficial com o intuito de “traduzir a ideia de nação em sentido e 

cotidianidade” (CANCLINI, 1997, p. 256), para a qual a imagem de Machado de 

Assis era bastante adequada. 
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Um dos episódios lapidares a compor o processo de consagração de 

Machado de Assis durante o Estado Novo, e que demonstra o esforço em torno de 

um ideal nacional, foi a ocasião em que, em janeiro de 1939, José Pereira Coelho de 

Souza, Secretário da Educação e Saúde Pública do Rio Grande do Sul (gestão 

1937-1945), promulgou um despacho em que recusava o nome de Machado de 

Assis a uma escola pública por considerar o escritor um “fascinante inoculador de 

venenos sutis” (O Jornal, Rio de Janeiro, 12 jan. 1939). 

O despacho causou polêmica em todo o país, levando intelectuais a se 

posicionarem numa espécie de arena na qual estavam, de um lado, Coelho de 

Souza e aqueles “contrários” a Machado de Assis, e, de outro, os que pelejavam em 

defesa do escritor, “pela consagração nacional de Machado de Assis” (Modesto de 

Abreu, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 29 jan. 1939). 

Coelho de Souza respondeu à vaga de protestos batizando, em 25 de agosto 

de 1939, um grupo escolar com o nome de Duque de Caxias.10 Ou seja, o que 

poderia ter sido “um mero fato administrativo sem o menor valor, assumiu as 

proporções de um ultraje nacional” (Galeão Coutinho, Folha da Manhã, São Paulo, 

11 fev. 1939). “Ultraje” desencadeador de reações não somente por parte da 

imprensa (que exigiu grandes comemorações ao centenário de nascimento de 

Machado de Assis) como também por parte do Estado, que mobilizou vários de seus 

órgãos culturais e educacionais em prol do centenário machadiano. 

Na ocasião, Modesto de Abreu afirmou que “coube ao ilustre Secretário da 

Educação do Rio Grande do Sul a honra de ser o iniciador oficial das homenagens 

nacionais ao grande mestre do Quincas Borba” (Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 

29 jan. 1939). De fato, o despacho de Coelho de Souza serviu como detonador das 

numerosas homenagens a Machado de Assis ao longo do ano de 1939. 

Não por acaso o centro catalisador das comemorações em torno de Machado 

de Assis foi uma escola, um dos mais evidentes terrenos de disputa entre a 

permanência, o arcaico, os “velhos heróis” e o moderno, o nacional e seus “novos 

heróis”. Nesse sentido, talvez uma das áreas de maior sucesso no lançamento das 

estruturas do Estado Novo tenha sido a educação, posto que foi a esfera que mais 

fielmente exprimiu o plano de formação de um novo homem: o homem trabalhador e 

                                                             
10

 Um dos princípios em que o nacionalismo do Estado Novo se apoiou foi a unidade nacional 
conquistada no Império, “o que levou o Estado Novo a transformar Caxias, soldado do Império, em 
herói nacional da República” (CHAUI, 2001, p. 38). 
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cioso de suas responsabilidades e orgulho patrióticos. Para tanto, o setor 

educacional do Estado Novo empreendeu projetos como a erradicação do 

analfabetismo, a expansão da oferta de vagas nas escolas, a assistência aos 

estudantes e a educação para o trabalho. 

A educação no Estado Novo, assim como o aparato cultural, tinha por 

objetivo a construção da nacionalidade e a missão de incutir no indivíduo 

sentimentos pátrios. O que se dava, entre outros modos, pela valorização dos 

grandes nomes nacionais, uma “galeria [que] se torna particularmente importante em 

momentos de afirmação da ‘identidade nacional’, de capitalização dos grandes 

nomes para uma promoção nacionalista da cultura” (CESAR, 1999, p. 15). 

Assim, o Ministério da Educação e Saúde teve um papel ímpar na construção 

da nacionalidade no Estado Novo, na formação (por meio de: livros didáticos com 

ênfase em aspectos determinados; novos órgãos de difusão da “cultura patriótica”; 

alteração dos currículos escolares) de cidadãos que contribuíssem para o tão 

perseguido “desenvolvimento nacional”.  

Também a literatura, sendo a única produção cultural que constitui disciplina 

escolar obrigatória, deveria contribuir para produção de cidadãos dotados de espírito 

pátrio através do “conjunto de autores e textos consagrados e aprovados para 

circulação na escola” (CESAR, 1999, p. 15). Marcada pelas relações entre Estado, 

cultura e educação aprofundadas a partir do Estado Novo, a literatura no Brasil 

possui, portanto, “uma importante dimensão política por força da relação urgente 

que se estabelece entre formação da cultura e formação da nação” (BRANDÃO, 

2005, p. 232). Por isso, escritores literários consagrados integram a galeria dos 

“edificadores da ‘cultura brasileira’” (CESAR, 1999, p. 15). 

Portanto, nas antologias escolares, os nomes de personalidades da literatura 

cujos agentes dessa política considerassem que refletiam “valores nacionais” eram 

exaltados. Nesse contexto, Machado de Assis ganhou destaque no cânone escolar e 

foi referido, por exemplo, na História da Literatura Brasileira para o curso 

complementar, publicada em 1939, como “um dos grandes acontecimentos da 

literatura brasileira” (FREITAS, 1939, p. 191). 

Afinado a tal empreitada, em fins de 1937 foi criado o Instituto Nacional do 

Livro (INL). Em janeiro de 1937, o Ministério da Educação e Saúde criara o Instituto 

Cairu, instituição cuja tarefa era produzir a Enciclopédia Brasileira (segundo o 

modelo das consagradas Enciclopédia Universal e Enciclopédia Britânica). Em 
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dezembro de 1937 (lembre-se que o Estado Novo foi decretado em novembro de 

1937), ainda sem nenhuma produção concreta do Instituto Cairu, o ministro da 

Educação, Gustavo Capanema, sugeriu a extinção deste e a criação do Instituto 

Nacional do Livro. 

O INL tinha como atribuições a edição de obras literárias que contribuíssem 

para a formação cultural do povo brasileiro, a elaboração de uma enciclopédia e um 

dicionário nacionais e o aumento do número de bibliotecas públicas em todo o país. 

A criação do Instituto Nacional do Livro aponta para a especificidade da literatura no 

projeto cultural do Estado Novo enquanto, ao mesmo tempo, disciplina escolar e 

meio de consagração de autores nacionais cuja obra (e vida) estabelecesse relação 

com os valores exaltados pelo Estado Novo. 

Em fevereiro de 1938 o crítico machadiano Augusto Meyer foi nomeado 

presidente do Instituto Nacional do Livro. No primeiro relatório das atividades do 

Instituto, apresentado em outubro de 1940, Meyer insiste que apenas em meados de 

1939, no ano do centenário machadiano, o governo realmente instalou as seções do 

Instituto, nomeando seus chefes e auxiliares,11 sendo que o decreto referente às 

comemorações do nascimento de Machado de Assis, assinado por Getúlio Vargas e 

Gustavo Capanema em 21 de junho de 1939, atribuía ao Instituto Nacional do Livro 

a responsabilidade pela organização da maioria dos eventos relacionados ao 

centenário machadiano. 

Não restrita aos meios escolares, no entanto, a difusão dos valores 

estadonovistas foi respaldada por diversas formas de produção cultural, tornando a 

cultura atribuição do Estado (JOHNSON, 1995). Afinal, os ideais a serem legitimados  

 

[...] não se “inculcam” só através dos conteúdos conceituais do 
ensino. São motivo de celebrações, festividades, exposições e visitas 
aos lugares míticos, de todo um sistema de rituais no qual se 
organiza, rememora e confirma periodicamente a “naturalidade” da 
demarcação que fixa o patrimônio originário e “legítimo” (CANCLINI, 
1997, p. 165).  
 

Entre o aparato cultural do Estado Novo, o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), criado em novembro de 1937, também teve sua 

importância na construção da nacionalidade, pois o reconhecimento de patrimônios 
                                                             
11

 As fontes primárias indicam que nesse período de limbo que o Instituto Nacional do Livro 
viveu, entre 1937 e 1939, a instituição ainda passava pelo crivo do Serviço de Divulgação da 
Chefatura da Polícia do Distrito Federal, comandado por Filinto Muller, que investigava a necessidade 
e as atribuições do Instituto Nacional do Livro (SILVA, 1992). 
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nacionais possibilitava a mediação entre os grandes do passado e os brasileiros da 

modernidade, no intuito de educar o povo a respeito da grandeza e unidade da 

nação.  

Apesar de o SPHAN jamais haver disfarçado que sua prioridade eram “os 

bens de pedra e cal” (CAVALCANTI, 1999, p. 186), os documentos também 

receberam atenção do órgão. Nesse caso, o empenho em preservar, restaurar e 

difundir documentos (certos documentos) justificava-se pelo intuito de “fixar para a 

posteridade” (CESAR, 1999, p. 18) o testemunho de um passado glorioso.  

Vale lembrar que “monumentos e documentos são materiais da memória e 

fruto de uma seleção que depende tanto das condições do desenvolvimento de uma 

sociedade quanto da ação específica daqueles agentes que se dedicam à ‘ciência 

do tempo que passa’” (LONDRES, 2001, p. 87). Isto é, como conclui Cecília Londres 

(2001), a memória nacional construída no Estado Novo “implicou esquecimentos e 

certas posturas centralizadoras e canônicas, responsáveis, entre outros efeitos, por 

uma imagem do Brasil via patrimônio histórico e artístico quase que exclusivamente 

branca, senhorial e católica” (LONDRES, 2001, p. 100). 

Também fundado com o objetivo de criar uma imagem, uma identidade para 

o Brasil, o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE) participou das 

comemorações machadianas. Mesmo antes de decretado o Estado Novo, o governo 

de Getúlio Vargas, seguindo uma tendência mundial, já conferia atenção à eficácia 

do cinema na construção do nacionalismo e entendia a educação e a cultura como 

espaço privilegiado de tal construção. Tendo isso em vista, o INCE foi criado em 

março de 1936 e submetido ao Ministério da Educação e Saúde, sendo presidido 

por Edgard Roquette-Pinto. Em 1936, o Instituto Nacional do Cinema Educativo já 

havia produzido trinta filmes, mas apenas em janeiro de 1937 o Instituto foi 

oficializado, por meio da Lei 378, que reestruturou o Ministério da Educação e 

Saúde. 

Nesse contexto, os filmes produzidos pelo INCE seriam um dos elementos 

criadores do sentido do nacionalismo na política, na cultura e na educação. Com 

produções sobre temas extremamente variados (de Corrida rústica de revezamento 

a Os Lusíadas, passando por Morfogênese das bactérias e Dia da Pátria), o INCE 

contava com diversos consultores e colaboradores nas mais diversas áreas, todos 
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de renome.12 Entretanto, diferenciando-se dos filmes produzidos pelo Departamento 

de Imprensa e Propaganda, o Instituto Nacional do Cinema Educativo evitou filmes 

“de propaganda laudatórios” (SCHVARZMAN, 2004, p. 206). 

Foi o Instituto Nacional do Cinema Educativo, em meio a uma extensa e 

intensa produção,13 quem realizou, em 1939, pelas comemorações do centenário, o 

filme Um apólogo – Machado de Assis, recebido como uma de suas principais 

homenagens: “das honras póstumas que a Literatura contemporânea conferiu ao 

criador de ‘Quincas Borba’, poucas valem a que se traduz na película 

cinematográfica que humaniza o apólogo da agulha e da linha” (Correio da Manhã, 

Rio de Janeiro, 13 jul. 1939). 

Um apólogo foi dirigido por Humberto Mauro, o diretor convidado pelo próprio 

Roquette-Pinto, em 1936, para integrar a equipe técnica do Instituto, tornando-se 

responsável pela maior parte da produção do INCE. Segundo Sheila Schvarzman 

(2004), Roquette-Pinto e Humberto Mauro participaram da “empreitada de, pelas 

imagens de seus vultos históricos, suas riquezas naturais, suas descobertas 

científicas e tecnológicas, criar um novo país” (SCHVARZMAN, 2004, p. 16). 

Envolvido desde 1925 em produções cinematográficas, Humberto Mauro teve 

um temário principal, o Brasil: construiu “um Brasil em imagens que vêm a se tornar, 

elas mesmas matrizes do cinema brasileiro” (SCHVARZMAN, 2004, p. 16). Por isso, 

é importante observar que Humberto Mauro não foi um simples porta voz do Estado 

Novo, ele construiu “um fazer cinematográfico portador de uma linguagem 

sofisticada” (SCHVARZMAN, 2004, p. 13). E, embora se trate de uma produção 

oficial, a obra de Humberto Mauro no INCE não é diretamente exaltatória ao regime.  

Um apólogo – Machado de Assis de 1939 segue a estrutura da maioria dos 

filmes produzidos pelo INCE: inicia, após os créditos, com a foto mais célebre de 

                                                             
12

 A Comissão consultora do Instituto Nacional do Cinema Educativo era formada por 
especialistas em diversas áreas. Assuntos históricos ficavam a cargo de Afonso de Taunay, Pedro 
Calmon e Paschoal Leme. Nas Artes plásticas: Cândido Portinari, Oscar Niemayer, Santa Rosa, 
Henrique Oswald e Carlos Cavalcanti. Na Música, ninguém menos que Heitor Villa-Lobos. E na 
Literatura: Pedro Calmon e Lúcia Miguel Pereira. Para Dança: Vera Brabinoka e Pierre Michailowsky. 
Nas Ciências Humanas e Artes: Maurício Gudin, Chicralla Haidar, Maria Chatalár Chaves e Oswaldo 
Magella Bijos.  Para assuntos de Zoologia: Paulo Roquette-Pinto, Melo Barreto e Alfredo Peres 
Lopes. Na área médica: Américo Braga, Agnaldo Alves Filho, Bastos D´Ávila, Décio Parreiras, Vital 
Brasil, Evandro Chagas, Miguel Osório Pereira, Carlos Chagas, Ermínio Lima, Gil Comenaro, Otávio 
de Magalhães e Oswaldo Cruz. Como consultores de Física: Alírio Matos, Francisco Gomes e Oscar 
D´Ultra. Alcides Silva Jardim e Pereira Reis eram, respectivamente, os consultores de Química e 
Astronomia. Para qualquer assunto referente à Indústria o INCE consultava Theodomiro Pereira, 
Tasso da Oliveira e Armando Barros (SCHVARZMAN, 2004).  

13
 O Instituto Nacional do Cinema Educativo teve 358 títulos realizados entre 1936 e 1964, 

sendo 244 deles produzidos até 1947, quando Roquette-Pinto era diretor (SCHVARZMAN, 2004).  
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Machado de Assis, maduro, sentado diante da escrivaninha, de óculos. Surgem na 

tela imagens em movimento do Rio de Janeiro, acompanhadas de narração, feita 

por Roquette-Pinto, sobre a vida do escritor com os argumentos biográficos tão 

comuns no centenário (argumentos baseados quase inteiramente na biografia de 

Machado de Assis escrita por Lúcia Miguel Pereira). Após tratar rapidamente do 

acervo mobiliário de Machado de Assis, o quadro se abre, então, para referências à 

obra do escritor, cada livro narrado acompanhado de uma imagem do volume 

correspondente. 

Após um pequeno intervalo, entra em cena Lúcia Miguel Pereira, que, com 

livro em punho, explica: “Um apólogo foi publicado no volume Várias Histórias”. Ela 

abre o livro e diz: “Era uma vez...”. Então tem início a interpretação do conto Um 

apólogo, de Machado de Assis. Aos 13 minutos o filme retorna à Lúcia Miguel 

Pereira, que lê o último parágrafo do conto: “Contei esta história a um professor de 

melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha 

a muita linha ordinária”. E um bordado anuncia o “fim” na tela. Como explica 

Schvarzman (2004), essa estrutura fílmica era bastante comum nos filmes do 

Instituto Nacional do Cinema Educativo:  

 

[...] a biografia do personagem, em geral narrada por Roquette-Pinto, 
inscreve-o numa épica nacional da qual ele é parte fundamental. O 
tom é grandiloquente, afirmativo, mas abstrato, pela própria 
heroicização dos fatos narrados. São personagens de um Olimpo 
que inaugura e dirige a nação. A essa épica narrativa – ilustrada por 
imagens de monumentos (que acrescentam distância e reverência), 
do lugar de nascimento e de iconografia vária –, segue-se 
normalmente uma dramatização da obra ou dos feitos do 
personagem. Aí, com frequência, Mauro encontra algum viés que 
torna coloquial o de início intangível. O gênio transporta-se para um 
registro mais íntimo, ganhando concretude, “desmonumentalizando-
se” (SCHVARZMAN, 2004, p. 267). 
 

A manobra de Humberto Mauro para tornar concreto o que antes parecia 

intangível acontece em Um apólogo – Machado de Assis na decisão da agulha e da 

linha serem interpretadas por atrizes: não são objetos em movimento, são agulha e 

linha com feições humanas.  

A escolha desse conto machadiano, dentre tantos, para ser filmado merece 

atenção. Um jornal da época afirmou que, por causa das antologias escolares, Um 

apólogo era um conto bastante popular: “O tema é dos que andam por aí 

vulgarizados nas antologias. Não há quem o desconheça e o não recite, tão 
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elegante é a sua forma e tão profundo é seu conceito” (Correio da Manhã, Rio de 

Janeiro, 13 jul. 1939). Além de estar presente em antologias, a razão para tal 

popularidade do conto pode ser radicada no fato de um apólogo ser, por definição, 

uma narrativa agradável que encerra uma lição de sabedoria e guarda um sentido 

moral, o que seria bastante adequado tanto aos manuais escolares quanto aos 

filmes educativos. 

A adaptação do INCE, contudo, fiel ao texto de Machado de Assis, apresenta 

não apenas a ironia amena contida no sentido moral do apólogo, mas também a 

criticidade que esse conto machadiano guarda. Nesse sentido, o enredo da disputa 

entre agulha e linha na primazia do vestido da baronesa, com o trabalho da primeira 

sendo usufruído pela segunda, poderia facilmente ser interpretado como uma 

alegoria para as lutas de classes.  

Isso certamente seria um problema, se a tônica central do Estado Novo não 

fosse conferir a importância e valor merecidos àqueles que realmente construíam 

essa nação: os “trabalhadores do Brasil”. No contexto do Estado Novo, portanto, a 

adaptação do conto machadiano interpretou a narrativa original de Machado de 

Assis como uma crítica ao passado, o que significava afirmar que no tempo de 

Machado de Assis, no tempo das baronesas, a agulha não ia ao baile, mas, no 

Estado Novo, era diferente: senão ao baile, ao menos ao cinema. 

Ao realizar uma análise do filme Um apólogo – Machado de Assis, Hélio 

Guimarães (2011) observou, ainda, um trânsito entre a crítica ao passado realizada 

pela adaptação e a exaltação de Machado de Assis como figura exemplar: 

 

Ao mesmo tempo em que a matéria narrativa propõe um contraponto 
entre a injustiça do passado e a reparação que se quer fazer no 
presente, visto como superação do passado, o filme busca identificar 
no passado, e sobretudo na figura do homem e do escritor, valores 
como a modéstia, a tenacidade, o esforço e a dedicação ao trabalho, 
que deverão ser cultuados e perseguidos pelo brasileiro comum e 
sobretudo pelos futuros cidadãos prestantes da pátria, os escolares a 
quem o filme se dirige preferencialmente (GUIMARÃES, 2011, p. 87-
88). 

 

De modo mais claramente panfletário, mas lançando mão também dos 

recursos audiovisuais, através da produção de filmes e programas radiofônicos 

(além da publicação de folhetos, cartilhas e revistas), o Estado Novo contou com o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), antes Departamento de 
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Propaganda e Difusão Cultural. O DIP foi um dos aparatos culturais criado, por 

decreto presidencial em dezembro de 1939, com o objetivo de difusão da ideologia 

estadonovista, já que, “com o advento do Estado Novo, o governo sentiu mais 

fortemente a necessidade de investir na propaganda” (CAPELATO, 1999, p. 172). 

Além da função de censura sobre os meios de comunicação, o DIP, sob a direção 

de Lourival Fontes, estabeleceu a política cultural do Estado Novo para as camadas 

populares e construiu a imagem do presidente Getúlio Vargas.  

Mobilizando praticamente todo o aparato institucional disponível, as 

comemorações oficiais do centenário machadiano também contaram com a ação do 

DIP. A respeito dessa contribuição, a polêmica envolvendo o nome da escola no Rio 

Grande do Sul é, novamente, significativa.  

Basta observar que o número de defensores do escritor indignados com a 

atitude do Secretário da Educação foi bastante superior ao daqueles que concediam 

alguma razão a Coelho de Souza ou simplesmente julgavam o acontecimento 

inexpressivo. O espaço que essa discussão ocupou nos jornais da época e a defesa 

apaixonada de Machado de Assis pela maioria das publicações, contudo, não estão 

unicamente ligados à consideração ou estima que os agentes da comunicação 

devotavam ao escritor. Sob esse aspecto, é importante notar que o Departamento 

de Imprensa e Propaganda controlava e fornecia a maioria das pautas e do 

conteúdo dos jornais. 

Por isso, não podemos simplesmente atribuir ao entusiasmo, indignação ou 

admiração a imensa quantidade de artigos sobre Machado de Assis e de notícias 

sobre as comemorações do centenário machadiano publicadas sobretudo durante o 

ano de 1939. Pois, conforme afirma Maria Helena Capelato (1999): 

 

[...] os periódicos acabaram sendo obrigados a reproduzir os 
discursos oficiais, a dar ampla divulgação às inaugurações, a 
enfatizar as notícias dos atos do governo, a publicar fotos de Vargas: 
60% das matérias publicadas eram fornecidas pela Agência 
Nacional. Havia íntima relação entre censura e propaganda. As 
atividades de controle, ao mesmo tempo que impediam a divulgação 
de determinados assuntos, impunham a difusão de outros na forma 
adequada aos interesses do Estado (CAPELATO, 1999, p. 175). 

 
Na cruzada em que a maioria da imprensa (controlada pelo DIP) julgava 

“nunca ser demais criticar a atitude do Secretário da Educação” (Octavio 

Domingues, Folha da Manhã, São Paulo, 25 fev. 1939), alguns se preocuparam em 
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afirmar os pontos positivos da aproximação das crianças a Machado de Assis, 

identificando no escritor “o patrono ideal das gerações novas que iniciam os seus 

estudos” (Lúcia Miguel Pereira, Diário de Notícias, Porto Alegre, 13 jan. 1939); e até 

mesmo sugerindo o modo pelo qual tal aproximação deveria acontecer: 

significativamente por meio da biografia do escritor e em detrimento da leitura da 

obra machadiana.  

De certo, a controvérsia criada em torno do despacho de Coelho de Souza é 

importante porque, como já apontava um jornal da época, “foca o palpitante assunto 

da significação da obra de Machado de Assis no presente momento de renovação 

da cultura nacional” (Diário de Notícias, Porto Alegre, 12 jan. 1939). 

A forte relação entre a exaltação de Machado de Assis e a exaltação da 

nação fica clara quando se observa nos artigos em torno dessa polêmica a 

designação constante do escritor como “a força de um símbolo” (Antônio 

Austregésilo, Diário de Notícias, Porto Alegre, 13 jan. 1939), “uma glória nacional” 

(Aloísio de Castro, Diário de Notícias, Porto Alegre, 13 jan. 1939), e “um dos poucos 

meios de que dispomos para a afirmação de nosso valor e de nossa capacidade 

perante o mundo civilizado”, conclamando a “venerar Machado de Assis” (Modesto 

de Abreu, Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 29 jan. 1939). 

No intuito de demonstrar o serviço que Machado de Assis poderia prestar 

entre os “bens construtores da nacionalidade”, ao provar a existência de uma 

“cultura civilizada” nos trópicos, os defensores do escritor afirmavam que ele merecia 

“todas as homenagens que lhe pudermos prestar” (Diário de Notícias, Porto Alegre, 

12 jan. 1939). De fato, o ano de 1939, marcado pelo centenário de nascimento do 

escritor-símbolo, foi denso de comemorações e homenagens.  

Ainda no início do ano de 1939, em fevereiro, os periódicos davam notícia do 

decreto-lei que estabelecia “as providências necessárias para que seja 

condignamente comemorado o centenário de nascimento de Machado de Assis” 

(Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 2 fev. 1939). Nesse decreto Getúlio Vargas 

estabelecia a formação de uma comissão para elaborar o plano das comemorações. 

Isto porque resolvera “dar um cunho altamente nacional às comemorações do 

centenário de Machado de Assis, o grande e imortal escritor e poeta, cuja obra 

forma um dos maiores patrimônios da língua portuguesa” (Diário Carioca, Rio de 

Janeiro, 5 fev. 1939). 
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Cumprindo o decreto, o ministro Gustavo Capanema designou, como 

membros da Comissão organizadora do plano de comemoração do centenário 

machadiano, Abgar Renault, Rodolpho Garcia, Miguel Osório de Almeida, Alceu 

Amoroso Lima, Fernando Nery, João Peregrino da Rocha e Mário de Andrade. 

Dentre as muitas notícias veiculadas acerca do planejamento das 

comemorações, foi a Gazeta de Notícias, em artigo significativamente intitulado 

“Machado de Assis e o Estado Novo”, quem conseguiu apresentar a súmula da 

posição do Estado (Novo) em relação a Machado de Assis, ao elegê-lo “para 

símbolo mais representativo das nossas letras” (Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 

2 fev. 1939). Mais uma resposta ao despacho de Coelho de Souza, e a definitiva, foi 

dada então, com a chancela do Estado ao “culto” de Machado de Assis, “sem se 

intimidar ante alguns de seus preceitos [de Machado de Assis], em desacordo com 

as ideias do Novo Regime” (Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 2 fev. 1939): 

 

Não, o Brasil Novo não repudia a obra do criador de Brás Cubas. Ao 
contrário, ama-o estremecidamente, como um dos mais gloriosos 
triunfos da inteligência do nosso Povo e da sensibilidade da nossa 
raça ainda em formação. Brás Cubas é bem um símbolo do cidadão 
brasileiro antes do novo regime fixar os rumos da Nacionalidade: 
sempre hesitante, a oscilar entre as concepções filosóficas, até cair 
no misticismo do Humanitismo... Esse anseio, por uma convicção, é 
bem correlato à gênese do Estado Novo, que veio justamente 
preencher essa lacuna fatal – ser o rumo, a orientação dos que 
vacilam na incerteza e no abandono da Vontade (Gazeta de Notícias, 

Rio de Janeiro, 2 fev. 1939). 
 

No mês seguinte, março de 1939, os periódicos especulavam sobre o 

“programa dos festejos oficiais” (Correio Paulistano, São Paulo, 2 mar. 1939) e 

garantiam que “esse acontecimento não passará despercebido. Todo o Brasil se 

congregará para uma homenagem à sua memória [de Machado de Assis], que seja 

um testemunho de admiração” (O Globo, Rio de Janeiro, 1 mar. 1939). 

Em abril de 1939, o Correio da Manhã divulgava que o ministro Capanema 

aprovara o plano da Comissão do centenário de Machado de Assis: 

 

Pelo secretário da Comissão, sr. Peregrino Junior, foi apresentado o 
relatório dos trabalhos com o plano das comemorações. A Machado 
de Assis serão prestadas as seguintes homenagens: realização de 
uma exposição machadiana, na Biblioteca Nacional; publicação pelo 
Instituto Nacional do Livro de uma edição crítica das obras completas 
de Machado de Assis, com uma tiragem de três mil volumes; 
publicação, pelo mesmo Instituto, de uma edição de luxo, de tiragem 
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limitada, de três volumes de Machado: um de contos, um de poesias 
e um romance – que será o “Dom Casmurro”; criação de dois 
prêmios em homenagem a Machado; publicação em espanhol, 
francês e inglês de romances de Machado de Assis; realização, 
nesta capital, de um “entretien” sobre o “espírito brasileiro e sua 
evolução”; emissão de um selo postal comemorativo do grande 
centenário; publicação, pelo Instituto Nacional do Livro, de dois 
volumes contendo a bibliografia de Machado de Assis (Correio da 
Manhã, Rio de Janeiro, 12 abr. 1939). 

 

Aconteceu no final de maio de 1939 o entretien previsto entre as homenagens 

do centenário. Tratava-se de uma reunião da Comissão Brasileira de Cooperação 

Intelectual, no salão do Itamaraty, presidida pelo Ministro das Relações Exteriores, 

Oswaldo Aranha, em que “a exemplo do que se faz nas reuniões desse gênero, [...] 

poderiam os temas tratados ser afinal debatidos por quem tivesse ponderações a 

fazer em torno deles” (Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 24 maio 1939). 

Ainda em maio de 1939, a Rádio Cruzeiro do Sul, “compreendendo a função 

educativa que tem o rádio, levou a sua contribuição às comemorações do centenário 

do grande vulto da literatura brasileira” (A Batalha, Rio de Janeiro, 28 maio 1939). A 

emissora realizou, entre 29 de maio e 23 de julho de 1939, diariamente, às 18 horas, 

a transmissão de palestras em que, segundo A Batalha, “eminentes homens de 

letras” dariam “aos ouvintes por meio do rádio a possibilidade de conhecer melhor a 

obra do grande imortal” (A Batalha, Rio de Janeiro, 28 maio 1939).  

A Rádio Cruzeiro do Sul instituiu, ainda, quatro concursos para premiação dos 

melhores trabalhos inéditos sobre Machado de Assis, com os temas: Machado de 

Assis Romancista; Machado de Assis Poeta; Machado de Assis Contista; e Machado 

de Assis Teatrólogo e Cronista. 

Em meio às muitas homenagens ao centenário machadiano, um jornal 

baiano, O Imparcial, noticiou com entusiasmo a sugestão de Roquette-Pinto de 

gravar, com textos escolhidos de Machado de Assis, uma coleção de discos a ser 

distribuída nas escolas públicas e também nas embaixadas e consulados no exterior 

do país. A iniciativa de produzir gravações de áudio de partes da obra machadiana 

(“páginas escolhidas”) pode indicar, por um lado, a importância menor que as 

comemorações atribuíram à leitura da obra, e, por outro lado, a tentativa de 

popularizar Machado de Assis por um meio provavelmente mais acessado que o 

livro.   

Mas foi junho de 1939 o mês que concentrou o maior número de 

homenagens. No dia 21 de junho, o Centro Carioca organizou uma cerimônia, 
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irradiada pela Radiodifusão do Ministério da Educação, em frente à Academia 

Brasileira de Letras, para a qual “o Ministro da Justiça, dr. Francisco Campos, 

manifestou a sua solidariedade e determinou o comparecimento da Banda da 

Polícia” (A Batalha, Rio de Janeiro, 21 jun. 1939).  

O programa radiofônico Hora do Brasil14 realizou “uma irradiação especial 

destinada a incorporar-se ao ciclo de homenagens prestadas ao imortal fundador e 

primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras” (Correio Paulistano, São 

Paulo, 21 jun. 1939). Tratava-se da peça teatral A festa dos personagens de 

Machado de Assis, de Joracy Camargo, “onde os elementos mais destacados do 

nosso rádio-teatro terão oportunidade de reviver, com os seus traços característicos, 

as figuras humanas e realmente brasileiras criadas [por Machado de Assis]” (Correio 

Paulistano, São Paulo, 21 jun. 1939).  

Em 1939, Joracy Camargo já era jornalista e autor de teatro renomado – em 

1932 ganhara o Prêmio de teatro da Academia Brasileira de Letras por Deus lhe 

pague, sua peça mais famosa – e havia escrito diversas peças históricas que foram 

irradiadas pela Hora do Brasil e editadas pelo Departamento de Difusão Cultural do 

Ministério da Justiça, como A Lei Áurea, A Proclamação da República, A Retirada de 

Laguna, O fim do Segundo Reinado, O grito do Ipiranga, entre outras (SELJAN, 

1998). Este foi o homem escolhido para escrever o que seria a homenagem da Hora 

do Brasil ao centenário: a peça A festa dos personagens de Machado de Assis, 

veiculada em 21 de junho de 1939, dia do aniversário do escritor. 

No mesmo dia, a Exposição Machado de Assis15 foi inaugurada na Biblioteca 

Nacional. Nessa cerimônia de inauguração, Getúlio Vargas e Gustavo Capanema 

assinaram o decreto n.118, que estabelecia as homenagens a serem realizadas 

para comemorar “de modo condigno” (Correio Paulistano, São Paulo, 22 jun. 1939) o 

centenário de nascimento de Machado de Assis.  

Organizada pelo Instituto Nacional do Livro, a Exposição mobilizou muitas das 

instituições do Estado, como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 

a Biblioteca Nacional, com a cooperação da Academia Brasileira de Letras, do 

                                                             
14 

O programa Hora do Brasil foi criado por Armando Campos e começou a ser transmitido em 
22 de julho de 1935, com o nome de Programa Nacional, sendo apresentado pelo locutor Luiz Jatobá. 
Em 1938, já com o nome de Hora do Brasil, o programa passou a ter veiculação obrigatória 
diariamente às 19 horas (cf. CABRAL, Sérgio. A MPB na Era do rádio. São Paulo: Moderna, 1996). 

15
 A Exposição Machado de Assis foi a segunda da Série Exposições realizada pelo Ministério 

da Educação e Saúde. A primeira foi realizada em 1938, com o título Exposição José Bonifácio: 
Centenário da Morte do Patriarca da Independência. A terceira exposição da série aconteceu em 
1947, sob o título Exposição Castro Alves: Centenário de Castro Alves.  
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Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Casa de Rui Barbosa e do Real 

Gabinete Português de Leitura.  

A estrutura da Exposição (arquitetada por Oscar Niemayer) era composta de 

sete painéis, seis deles cujos temas notadamente diziam respeito à trajetória 

biográfica de Machado de Assis (Infância, Formação, Vida Íntima, Maturidade, 

Crepúsculo e Consagração) e somente um painel (Obra) tratava da obra 

machadiana. 

Essa decisão de privilegiar a vida de Machado de Assis em detrimento da 

obra (a desproporção seis para um nos painéis sugere isso), explica-se pela 

tentativa de aliar “erudição e evocação imediata” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 14). A 

primeira era a consequência natural de tratar-se de Machado de Assis. O problema 

concentrava-se na segunda disposição: para tal, nada evocava mais apelo imediato 

que a vida sofrida do escritor. 

No intento de ampliar ainda mais o alcance e a repercussão de suas 

Exposições, o Ministério da Educação publicou um catálogo com descrições 

minuciosas e fotografias dos painéis. A mais exitosa das tarefas atribuídas ao 

Instituto Nacional do Livro foi, de fato, a Exposição Machado de Assis. 

Contudo, a designação conferida ao Instituto Nacional do Livro pelo decreto 

que estabelecia as comemorações do centenário era bem mais ampla e incluía a 

bibliografia machadiana completa, a publicação de uma edição crítica das obras 

completas de Machado de Assis e uma edição de luxo em três volumes. 

Essas tarefas, no entanto, não foram tão bem-sucedidas. A Bibliografia 

Brasileira de 1939 e 1940 não registrou publicações da obra de Machado de Assis, 

mas apenas estudos de crítica e interpretação.16  Quanto à publicação da obra 

machadiana, no ano anterior, 1938, o INL apresentou uma lista de publicações que 

não correspondia nem à edição crítica das obras completas, nem à edição de luxo 

inicialmente programada.17  

Ainda em 1939, com o início efetivo das atividades do Instituto, Augusto 

Meyer preparou o lançamento de dois números da Revista do Instituto Nacional do 

Livro. Desaconselhada pelo ministro Capanema (por não ser esta uma prioridade 
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 A bibliografia machadiana foi realizada em 1955 por Galante de Sousa (cf. SOUSA, José 
Galante de. Bibliografia de Machado de Assis. Rio de Janeiro: MEC/INL, 1955). 

17
 Uma nova proposta de realizar a edição crítica da obra completa de Machado de Assis 

ocorreu em 1958, com a formação da Comissão Machado de Assis. A Comissão, ampliada em 1965 
para incluir outros escritores de língua portuguesa, preparou filologicamente quase vinte volumes. 
Ainda assim, até hoje apenas parte da obra machadiana recebeu uma edição crítica. 
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atributiva do Instituto), a revista foi cancelada, e somente publicada em 1956, 

quando Augusto Meyer não era mais diretor do Instituto, como Revista do Livro. No 

primeiro número da Revista do Livro, alguns dos artigos planejados por Meyer foram 

publicados: a capa trazia o retrato de Machado de Assis; os pareceres de Machado 

de Assis no Conservatório Dramático, anotados por Galante de Sousa, foram 

publicados; e na folha de rosto da Revista havia uma nota sobre o escritor.18 

A emissão de um selo postal comemorativo do centenário, também proposta 

pelo plano de comemoração e não expressa no decreto, foi concretizada e trazia o 

retrato de Machado de Assis maduro e sisudo (retrato de 1900, por Luiz Musso), 

com o nome do autor e a datação 1839-1939.19 

O Prêmio Machado de Assis, estabelecido pelo decreto n.118 de 1939, é 

ainda hoje um dos principais prêmios literários brasileiros, sendo oferecido pela 

Academia Brasileira de Letras a escritores brasileiros, pelo conjunto da obra, desde 

1941.  

A Academia Brasileira de Letras também participou das homenagens ao 

iniciar, em 21 de junho de 1939, um Curso de Conferências sobre Machado de 

Assis. Com a colaboração do Ministério da Educação, o Curso foi inaugurado em 

Sessão solene da Academia no dia 21 de junho com discurso do ministro Gustavo 

Capanema. 

Apesar de os jornais divulgarem que “essas conferências são públicas, não 

sendo exigido convite especial” (A Noite, Rio de Janeiro, 21 jun. 1939), é difícil 

pensar que a elas acorresse uma audiência popular. Além disso, os temas das 

Conferências,20 em sua grande maioria voltada para o estudo da obra machadiana, 
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 A nota afirma: “Machado de Assis é um nome inteiramente familiar ao Instituto Nacional do 
Livro. É quase um patrono. Quando do centenário do nascimento do autor de Brás Cubas, em 1939, 
o Instituto, sob a direção do machadiano ilustre que se chama Augusto Meyer, participou das 
comemorações com uma exposição que foi, no gênero, das melhores que já se viram nesta cidade. 
No ano passado, publicou a Bibliografia de Machado de Assis. E agora, por uma feliz inspiração de 
seu diretor, Dr. José Renato Santos Pereira, aproveita o ensejo da data machadiana, quando se 
comemora o 117° aniversário do nascimento de Machado de Assis, para publicar o primeiro número 
da Revista do Livro” (REVISTA, 1956, p. 3). 

19
 Conforme afirma Hélio de Seixas Guimarães (2008): “Geralmente tomando como base as 

imagens fotográficas, eles [as litografias e os desenhos] contribuem para fixar – e até para enrijecer – 
ainda mais os traços que passarão a compor a figura do escritor. [...] Do ponto de vista da 
iconografia, estavam definidos os traços que seriam utilizados para a construção do vulto nacional, do 
escritor oficial, do ícone Machado de Assis. Essa imagem seria cunhada em selos, moedas e cédulas 
comemorativas do centenário e do sesquicentenário de seu nascimento, em 1939 e 1989, e também 
dos 50 anos de sua morte, lembrados em 1958” (GUIMARÃES; SACHETTA, 2008, p. 10). 

20
 As Conferências organizavam-se em: “07/07 ‘Machado de Assis e a crônica’, por Pedro 

Calmon, ‘A índole da língua e a frase de Machado de Assis’, por Josué Montello; 11/07 ‘Machado de 
Assis e a crítica literária’, por Múcio Leão, ‘Neologia de Machado de Assis’, por Joaquim Ribeiro; 
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garantia ainda mais erudição ao evento, tornando-o uma comemoração para 

poucos. 

Foi no evento da Academia Brasileira de Letras que o ministro Capanema, o 

homem a orquestrar, com poder decisório, todas essas homenagens, proferiu um 

discurso em que, declaradamente, pretendia “apenas traduzir a atitude do Estado 

em face dessa comemoração” (O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939). 

Empenhado em justificar o “relevo maior, mais destacado e mais vivo” (O 

Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939) que o governo dava ao centenário machadiano, 

Capanema dedica-se a exaltar as qualidades de Machado de Assis, para explicar 

por que o escritor “merece esse respeito” (O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939). A 

exaltação é realizada em duas frentes: primeiramente, o orador valoriza a trajetória 

pessoal de Machado de Assis; e, em seguida, faz um elogio da obra do escritor, 

apresentando os motivos pelos quais ela constitui “o mais primoroso bem do nosso 

patrimônio intelectual” (O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939). 

Biograficamente, Machado de Assis é descrito por Capanema como um 

“homem extraordinário” (O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939), cujo talento, esforço 

e moralidade devem ser venerados, visto que, “pelos espantosos dons naturais, que 

lhe vieram da graça, e pelo esforço e pela perseverança que consagrou à vocação e 

ao ideal, conseguiu realizar uma vida sem mácula” (O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 

1939, grifo nosso). 

Conforme se verifica, a moralidade de Machado de Assis é exaltada e sua 

vida é apresentada como exemplar, marcada pelo trabalho, pela correção e pela 

moderação. Dos característicos biográficos mais explorados pela crítica machadiana 

do período, prevalecem, no discurso com peso oficial de Capanema, aqueles que 

descrevem um Machado de Assis estudioso, esforçado e trabalhador. As demais 

características investigadas pela crítica dos anos 1930 e 1940, que apresentam um 

Machado de Assis mulato e epilético, não são claramente abordadas pelo ministro e 

apenas podem ser subentendidas entre as dificuldades contra as quais o escritor 

teve de labutar. 

Na valorização da obra, o Ministro da Educação afirma que Machado de Assis 

é o maior escritor brasileiro, “a figura mais representativa da cultura nacional” (O 

                                                                                                                                                                                              
14/07 ‘O teatro de Machado de Assis’, por Viriato Correa, ‘A mulher na obra de Machado de Assis’, 
pela senhorita Lúcia Miguel Pereira; 18/07 ‘Machado de Assis na literatura da Língua Portuguesa’, por 
Martim Nobre de Mello (Embaixador de Portugal)” (A Noite, Rio de Janeiro, 21 jun. 1939). 
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Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939), porque “na sua obra circula o sangue de nosso 

país” (O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939). Capanema adverte, porém, que isso 

não seria suficiente, pois, uma obra “destinada a durar” (O Globo, Rio de Janeiro, 22 

jun. 1939) está marcada pelas categorias do nacional e do universal:  

 

[...] se a obra de Machado está sim às nossas bases, é uma 
expressão de nosso espírito, é de notar, por outro lado, o seu caráter 
de universalidade, isto é, o poder que ela tem de exprimir os mais 
finos sentimentos e ideias de todos os homens e a imensa lição de 
sabedoria que dela decorre (O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939). 

 

A relação entre nacional e universal, fortemente presente na crítica 

machadiana desse período, revela-se aqui e, mais do que isso, embasa o discurso 

do Ministro, que recebeu o significativo título de “Glória da Pátria e da Humanidade”. 

A criticidade que alguns estudiosos apontaram na obra machadiana, por outro lado, 

não é mencionada por Capanema. 

Por fim, o teor de culto que parece revestir a maioria das homenagens ao 

centenário machadiano, e que também se revela em certa parte da crítica literária do 

período, é confirmado por Gustavo Capanema ao defender que Machado de Assis 

deveria ser objeto de “nosso culto reverente” (O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 

1939), porque ele “é agora um dos mais luminosos deuses do nosso firmamento” (O 

Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 1939). 

Conforme vemos, as comemorações do centenário de nascimento de 

Machado de Assis mobilizaram muitos recursos institucionais, desvelando um 

aspecto ambíguo, característico do Estado Novo, especialmente na dimensão 

cultural. Qual seja: não obstante seu modelo autoritário-corporativo, a burguesia 

estadonovista “se define, em face de seus papéis econômicos, sociais e políticos, 

como se fosse a equivalente de uma burguesia revolucionária, democrática e 

nacionalista”, “paladina da civilização, instrumento da modernidade” (FERNANDES, 

1975, p. 204-205). 21 

É esse movimento duplamente articulado (autoritarismo e aparência 

democrática) que permite a Helena Bomeny (1999) afirmar que a dimensão político-

ideológica, muito embora pareça a parte mais abstrata desse processo, “constituiu-

                                                             
21

 Essas representações ideais eram de fato um adorno, “símbolo de modernidade e 
civilização” (FERNANDES, 1975, p. 206), pois, quando necessário, a burguesia “mostrou as 
verdadeiras entranhas, reagindo de maneira predominantemente reacionária e ultraconservadora” 
(FERNANDES, 1975, p. 206). 
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se em âncora de sustentação do regime autoritário que se consolidava sob a 

liderança de Getúlio Vargas” (BOMENY, 1999, p. 141).  

Em princípio, essa roupagem democrática e moderna abria, na aparência 

apenas, um espaço político para as possibilidades de atuação histórica da burguesia 

nativa. Contudo, graças à lógica própria do capitalismo, permeado por contradições, 

tais possibilidades realmente se concretizaram.  

Isto é, justamente a contradição entre o ideal republicano e a real 

autocracia,22 impedindo que o domínio burguês se tornasse monolítico, “concorreu 

poderosamente para minar a dominação burguesa e, principalmente, para impedir 

que ela se instaurasse como um todo monolítico e invulnerável” (FERNANDES, 

1975, p. 207), produzindo protagonistas inesperados, que “de uma forma ou de 

outra, insinuaram-se por aquele espaço político que deveria permanecer virtual e 

imobilizável” (FERNANDES, 1975, p. 207). 

Por isso, no interior do regime autoritário estadonovista, nas próprias 

instituições que davam sustentação ao regime, conforme atesta Helena Bomeny 

(1999), foram gestados espaços, se não democráticos, ao menos de teor 

progressista. Em suma, mesmo com todas as diferenças que sob o Estado Novo se 

abrigam: 

 

[...] ou que nele brigam, o período tem como nota cultural dominante 
a expectativa de um Brasil transformado pelo alto, por intelectuais 
modernizantes e comprometidos com a orquestração das forças 
populares e nativas, inclusive e às vezes principalmente naquilo que 
o país possa conter de arcaico, inconsciente e dissonante. Contentes 
e descontentes se unem num coro dos contrários que tem como 
pressuposto comum a cultura e a nação, para as quais se busca 
muitas vezes uma formulação totalizante, pendendo turbulentamente 
para a sinfonia e para o carnaval, para a utopia anárquica e para o 
impulso autoritário (WISNIK, 2007, p. 62). 
 

É justamente essa turbulência que faz valer a afirmação de que o Brasil pós 

anos 1930 foi marcado por um “período de excepcional criatividade e mudança da 

visão que os brasileiros tinham de si mesmos” (GLEDSON, 2006, p. 371). Nesse 

âmbito, as várias homenagens prestadas ao centenário de nascimento de Machado 

de Assis demonstram que o escritor foi, durante o Estado Novo, objeto de uma 

                                                             
22

 Essa contradição ressignifica a dimensão autocrática da dominação burguesa, visto que “as 
concepções liberais e republicanas, apesar de suas inconsistências e debilidades, tornavam essa 
autocracia de fato um arranjo espúrio já que ela entrava em contradição com os valores ideais e com 
os requisitos formais da ordem existente” (FERNANDES, 1975, p. 207).  
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ofensiva capaz de consagrá-lo como o maior escritor brasileiro e, em grande 

medida, também como um medalhão nacional, patrimônio cultural brasileiro. 

 

 

1.2. Machado de Assis na ditadura civil-militar: “Legítimo representante da 

fidalguia eterna” 

 

Tendo ocupado o posto de medalhão nacional, a consagração de Machado 

de Assis passou, ainda, por outros momentos. Inflexão significativa nesse 

movimento ocorreu durante a ditadura civil-militar. Embora se trate novamente da 

consagração de Machado de Assis em regime autoritário brasileiro, as construções 

em torno do escritor forjadas pelo Estado Novo não foram meramente repetidas pelo 

regime militar, nem, por outro lado, foram abandonadas.   

A partir da reprodução ampliada da mobilização da imagem de Machado de 

Assis, que aprofundou o viés elitista das formas de apropriação da cultura no Brasil, 

desenvolveu-se uma consagração sobre outras bases. Na realidade, tratava-se de 

uma nova consagração do escritor, mais conservadora e mais restrita à área cultural 

e, ao mesmo tempo, com mais poder de divulgação, já que dispunha do monopólio 

da comunicação de massa e de um aparato ideológico-institucional de sustentação 

internacional. 

Nesse sentido, cabe observar inicialmente que o golpe militar deflagrado no 

Brasil em abril de 1964 inseriu-se em uma conjuntura que ultrapassa as fronteiras 

brasileiras. Basta recordar que o contexto internacional das décadas de 1960 e 1970 

foi marcado por uma sucessão de golpes de Estado que alteraram a divisão 

internacional capitalista do trabalho. No continente latino-americano, regimes 

ditatoriais foram instaurados no Brasil (1964-1985), Uruguai (1973-1985), Argentina 

(1976-1983), Paraguai (1954-1989) e Chile (1973-1990), e podem ser interpretados 

como processos de “contra revolução preventiva” (NETTO, 2014, p. 74).  

Esses golpes de Estado ocorridos em escala mundial, cujos rebatimentos 

principais afetaram países periféricos que estavam desenvolvendo movimentos 

(preservadas as especificidades locais) para libertação social, guardam, no mínimo, 

uma relação com os centros imperialistas, sob a hegemonia norte-americana. Pois 

os países de capitalismo central, em um contexto de imperialismo, tinham como 

objetivo adequar os padrões nacionais (das nações periféricas) ao processo de 
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internacionalização do capital e imobilizar qualquer resistência por parte dessas 

nações à inserção subalterna no sistema capitalista. 

O próprio processo de acumulação de capital se alterou substancialmente 

entre os anos 1940 e 1960 (com o capitalismo dos monopólios sucedendo o 

capitalismo concorrencial a fim de aumentar os lucros capitalistas através do 

controle dos mercados), pois, paralelamente à centralização que os monopólios 

operaram, os grupos monopolistas buscaram mais investimentos no exterior, 

disputando o mercado mundial e internacionalizando a produção. 

A ofensiva de regimes autoritários, embora organicamente relacionada às 

estruturas econômicas do capitalismo monopolista, não se divorciam, 

evidentemente, das condições políticas. Politicamente, tratava-se de extirpar 

insurgências e movimentos sociais. 

Além disso, nas relações entre centro e periferia a exploração pelo centro 

raramente se faz sem a participação dos grupos dominantes nas regiões da periferia 

(CINTRA, 1974). Por isso, é claro que, ao buscarmos apreender a significação do 

golpe de 1964 que instaurou uma ditadura civil-militar no Brasil, não podemos 

menosprezar a particularidade histórica brasileira. 

Certamente, os Estados Unidos faziam-se presentes na política e na 

economia brasileira de modo influente há tempos (a Política da boa vizinhança, por 

exemplo, foi uma estratégia de relação dos EUA com a América Latina a partir dos 

anos 1930, no Brasil simbolizada pelo aperto de mãos entre Roosevelt e Vargas em 

1943), e mais decisivamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas a 

disputa por mercado no capitalismo monopolista aprofundou essas relações na 

década de 1960. 

Carlos Fico (2008), ao estudar a chamada Operação Brother Sam, abordou 

as relações entre os Estados Unidos e a ditadura civil-militar que se instalou no 

Brasil após 1964, quando, descontente com o governo João Goulart, visto como 

excessivamente esquerdista pelos EUA, a CIA elaborou um plano de apoio aos que 

se dispusessem a realizar o golpe. 

No Brasil, o Estado conforme estruturado após 1964 rearranjou as forças 

políticas, reunindo “o capital multinacional, o capital nacional associado-dependente 

e o capital de Estado” (ALVES, 2005, p. 21), de modo a garantir a manutenção e o 

aprofundamento de um padrão de desenvolvimento dependente e associado que 
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fora engendrado no país na década de 1950 e cuja continuidade havia sido 

problematizada no governo de João Goulart.  

A ditadura civil-militar assegurou, portanto, a reprodução do desenvolvimento 

dependente e associado, então readequado em proveito dos monopólios 

imperialistas e, portanto, da concentração e centralização de capital, tornando 1964 

“um momento de reorganização da economia brasileira que cada vez mais se insere 

no processo de internacionalização do capital” (ORTIZ, 1988, p. 114). 

Atingindo a totalidade da vida social, nas mudanças sociais então iniciadas 

houve um componente que percorreu o regime militar23 da ascensão à crise: o 

referencial político-ideológico da doutrina de segurança nacional (representação 

ideal, constante e privilegiada do regime). Segundo Maria Helena Moreira Alves 

(2005): 

 

[...] a Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento tem sido 
utilizada para moldar as estruturas de Estado, impor formas 
específicas de controle da sociedade civil e delinear um projeto de 
governo no Brasil. Na realidade, a Doutrina de Segurança Nacional e 
Desenvolvimento vem a ser uma acabada Weltanschauung (visão de 

mundo). Seu caráter totalizador conduz a uma dinâmica de controle 
absoluto e à busca de absoluta segurança (ALVES, 2005, p. 32). 

 

As mudanças estruturais na sociedade brasileira resultantes do golpe de 1964 

afetaram todas as esferas, inclusive a esfera cultural. Desse modo, com 

procedimentos diversos ao longo de seus diferentes momentos, o Estado ditatorial 

pós-64, no que diz respeito à cultura, perseguiu sistematicamente um objetivo: 

controlar a vida cultural do país. Objetivo este que se integra às funções que a 

doutrina de segurança nacional atribuiu à cultura, mantendo com ela um 

relacionamento progressivamente direcionado para a criação de um bloco cultural 

funcional em relação ao projeto modernizador. 

Na doutrina de segurança nacional, a cultura importava como argamassa 

psicossocial que deveria ser controlada pelo Estado. Por isso, “as ações 

governamentais tendem assim a adquirir um caráter sistêmico, centralizadas em 

torno do Poder Nacional” (ORTIZ, 1985, p. 82-83). 

                                                             
23

 Adota-se a compreensão do regime ditatorial brasileiro como um período formado por três 
momentos distintos (ALVES, 2005; NETTO, 2014): a emergência do regime entre 1964 a 1968; a 
consolidação, de 1968 a 1974; e a crise do regime, indicada por um período de decadência entre 
1974 e 1979 e de crise aguda entre 1979 e 1985. 
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De modo geral, pode-se afirmar que as medidas de intervenção do regime 

militar na cultura obedeceram a um duplo movimento: de conservação e de 

transformação. Tal duplo movimento da política cultural do regime militar teve 

implementação diferenciada ao longo do processo, durante o qual ora predominou 

uma intervenção repressiva (buscando neutralizar as vertentes críticas), ora ganhou 

força uma intervenção indutora (buscando privilegiar tendências funcionais à 

modernização conservadora em curso).24  

Nesse ponto faz-se necessário afirmar que o mecanismo da censura preserva 

não apenas uma face disciplinadora, mas mantém em seu anverso outra faceta mais 

complexa: “afirma e incentiva um determinado tipo de orientação” (ORTIZ, 1988, p. 

114). Embora tenham variado os recursos e os métodos, a censura foi um elemento 

constante na relação entre o Estado ditatorial e a cultura: 

 

A atitude de ingerência governamental nos órgãos de divulgação 
sempre foi mais ou menos institucionalizada no Brasil.  
Entretanto, entende-se que, na história republicana do país, somente 
em dois momentos a ação da censura política pôde ser considerada 
contínua, exercida de maneira constante durante um período 
determinado: no primeiro governo Vargas, particularmente no Estado 
Novo, e no regime militar instaurado após 1964. É de conhecimento 
público que ações repressivas foram cometidas pelo governo contra 
a imprensa e contra jornalistas entre 1964 e 1968. [...] Porém o 
marco de uma censura política lentamente institucionalizada é 
estabelecido a partir de 13 de dezembro de 1968, data da edição do 
AI-5 (AQUINO, 1999, p. 205-206). 

 

Apesar da tardia formulação de uma política cultural concretizada na Política 

nacional de cultura, de 1975, não foram poucas as iniciativas estatais para 

implementar uma política cultural conveniente ao seu projeto societário, de modo 

que o Estado “manifesta seu interesse pela questão cultural desde o golpe militar” 

(ORTIZ, 1985, p. 85).25 

                                                             
24

 Ao identificar a intervenção do Estado ditatorial nessas duas frentes (repressiva e indutora) 
não pretendemos afirmar a segunda em detrimento da primeira. Nesse sentido, corroboramos a 
afirmação de Carlos Nelson Coutinho (2011, p. 69): “A prática sistemática da censura, aliada a um 
claro terrorismo ideológico, pode ser considerada a face aberta da ‘política cultural’ vigente após 1964 
e, em particular, no período posterior a 1968, ou seja, à decretação do AI-5. Seria simplista reduzir a 
isso o quadro das relações entre a cultura e a sociedade nos últimos anos; mas seria ainda mais 
perigoso esquecer que tal face condicionou, através certamente de múltiplas mediações, a totalidade 
da produção cultural sob a vigência do regime militar”. 

25
 Sergio Miceli (1984) comenta a criação de agências e a modificação de órgãos já 

existentes no âmbito cultural a partir de 1965.  
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Incialmente o regime militar limitou a circulação da cultura (SCHWARZ, 1978) 

de modo a interromper as articulações, mesmo frágeis, que se formavam entre a 

cultura brasileira e o movimento político e social das classes populares. Porém, 

embora restrita ao seu próprio circuito, a cultura passou a constituir-se num polo de 

oposição e resistência tão fortalecido que, a partir de 1968, o regime entendeu que 

já não era suficiente conter a produção cultural em seu circuito: tratava-se de 

destruí-lo. Foi com esse objetivo que em 1969 e 1970 editoras foram liquidadas, 

grupos de teatro foram desestruturados e artistas e intelectuais foram presos e 

exilados. 

Nesse ponto a censura recrudesceu em todos os níveis, tendo como marco 

de sua institucionalização o AI-5, em 1968, em que os “jornais e livros eram os mais 

visados. Imagine-se então o que passou a ocorrer com os espetáculos públicos, 

como cinema, teatro, música popular, rádio e televisão” (ALBIN, 2002, p. 2).  

A legitimação da exceção e do terror pelo Estado e a afirmação do modelo 

econômico monopolista permitiram que o regime avançasse no propósito de intervir 

não apenas de modo coercitivo no plano cultural. Revela-se, então, no início da 

década de 1970, a face indutora da política cultural do regime militar, em que o 

Estado, ao assumir uma postura de patrocinador do movimento cultural, investe na 

reinterpretação da herança cultural brasileira de modo a desqualificar as raízes 

críticas e eleger modelos de excelência artístico-literária, com a criação de diversos 

dispositivos para essa intervenção (MICELI, 1984).  

A fim de assegurar a intervenção estatal e interferir articuladamente em todas 

as esferas da cultura, o regime militar ocupou-se em estabelecer condições 

institucionais para a implementação da política cultural, construindo um aparato 

administrativo sem precedentes. Esse processo, iniciado em 1972 e levado ao auge 

em 1975, foi caracterizado por Sergio Miceli (1984, p. 56) como de “construção 

institucional”.26 

                                                             
26

 É desse período, no âmbito do MEC, a criação do Departamento de Assuntos Culturais 
(DAC, em 1972) e do Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA, em 1973) e o lançamento do 
Programa de Ação Cultural (PAC, em 1973). E, no âmbito da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República (SEPLAN), a criação do Programa de Reconstrução de Cidades Históricas 
(PCH, em 1973). Em junho de 1975 criou-se o Centro Nacional de Referência Cultural; no mesmo 
ano a lei 6.281 extinguiu o Instituto Nacional do Cinema e ampliou as atribuições da Empresa 
Brasileira de Filmes S. A. (EMBRAFILME); a portaria n. 442, de 1975, criou a Campanha de Defesa 
do Folclore Brasileiro; a lei 6.312, de 1975, criou a Fundação Nacional de Arte; o decreto n. 77.299, 
de 1976, criou o Conselho Nacional de Cinema; e o decreto n. 81.454, de 1978, criou, no âmbito do 
MEC, a Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC). 
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A dimensão repressiva passou a dividir espaço com a dimensão promocional, 

cujas iniciativas incidiram primordialmente sobre a conservação do patrimônio 

histórico e cultural. Nesse âmbito, o Estado operou atendendo aos pressupostos da 

doutrina de segurança nacional, propondo-se como “o criador de uma imagem 

integrada do Brasil que tenta se apropriar do monopólio da memória nacional”, 

usando “a cultura como espaço para a construção de um projeto de hegemonia” 

(OLIVEN, 1984, p. 51).  

Desse modo, a preservação do patrimônio histórico voltou-se para a 

formulação de consensos e convergências em detrimento de interesses e 

motivações que, de outra feita, seriam colidentes, por isso a escolha como 

“patrimônio” de obras sobre as quais não pairassem dúvidas: “trata-se de obras e 

monumentos que, no mais das vezes, já se encontram dissociados das experiências 

e interesses sociais que lhes deram origem” (MICELI, 1984, p. 101-102). 

É justamente este o contexto que marca a (nova) elevação de Machado de 

Assis a símbolo nacional, homem do século 19, lembrado muito mais por sua vida 

que por sua obra, à qual, aliás, ainda era comumente atribuída “certa falta de cor 

local”. O esforço do período anterior tinha sido o de afastar as dúvidas que 

pairassem em torno da consagração de Machado de Assis. Contudo, ainda havia 

quem discordasse da escolha do escritor como símbolo pátrio, como analisa Roberto 

Schwarz (1987):  

 
Esta divergência [obra machadiana como alegoria do Brasil X falta de 
cor local na obra machadiana] veio até os nossos dias. Ainda 
recentemente ela causava polêmica na Câmara dos Deputados, em 
que se escolhia o patrono das letras brasileiras. José de Alencar, o 
festejado criador de vários romances indianistas não seria mais 
nacional do que Machado de Assis? A opinião da crítica mais 
refinada (que a outros, no entanto, parece mais elitista, além de 
também ela pouco nacional) vai em direção oposta: o romancista de 
Quincas Borba seria o mais profundamente brasileiro de nossos 
escritores (SCHWARZ, 1987, p. 165). 

 

Machado de Assis seria o homem certo para a tarefa de escritor-símbolo-

nacional? A afirmação somente seria possível por meio do reforço e da criação de 

falsos consensos em torno de Machado de Assis, que, nas comemorações oficiais, 

deveriam atenuar a criticidade de sua obra. Era justamente a isso que se 

contrapunha a crítica literária do período, resistindo à ideia do escritor como um 

representante da nação brasileira forjada pela ditadura civil-militar. 
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Sendo a imagem do Machado de Assis pessimista e provocativo de fato 

inapropriada para confirmá-lo como escritor-símbolo-nacional, grande parte do 

aparato institucional do regime militar teve de ser mobilizado para consagração 

oficial do escritor. Nesse sentido, uma observação, ainda que introdutória, das 

comemorações e homenagens a Machado de Assis promovidas pelo Estado entre 

1964 e 1985 apresenta o mesmo movimento de dupla articulação: por um lado 

conservação, por outro transformação, resultando na imagem oficial de Machado de 

Assis construída e difundida pelo regime militar. 

Mais dispersa do que a ofensiva realizada pelo Estado Novo, e sem uma data 

que pudesse catalisar as comemorações (como ocorreu com o centenário de 

nascimento do escritor, em 1939), durante o regime militar as comemorações oficiais 

abrangeram indistintamente eventos relacionados à vida de Machado de Assis 

(casamento e falecimento), aniversários de publicação de obras e, ainda, 

homenagens que não guardavam qualquer relação com a vida ou a obra do escritor. 

Em 14 de novembro de 1968, ano do sexagésimo aniversário de falecimento 

de Machado de Assis, a Seção de Exposições da Biblioteca Nacional realizou uma 

exposição baseada no acervo da coleção Plínio Doyle, que acompanhava o 

lançamento da edição comemorativa da Revista da Sociedade dos Amigos de 

Machado de Assis.  

O catálogo da Exposição “Machado de Assis (1908-1968)” inicia com uma 

breve apresentação de Adonias Filho, valorizando a coleção Plínio Doyle e 

afirmando que o interesse da Biblioteca Nacional ao promover a mostra pública 

desta coleção, “ao mesmo tempo em que colaborava com mais uma iniciativa sobre 

Machado de Assis, foi o de não permitir que tão preciosa coleção se mantivesse 

indescoberta” (EXPOSIÇÃO, 1968, p. 5, grifo nosso). E finaliza confirmando que 

com a Exposição, a Biblioteca Nacional “continua a cumprir seu dever para com a 

cultura” (EXPOSIÇÃO, 1968, p. 5).  

O restante do catálogo apenas sumaria os documentos expostos, 

classificados nas categorias: correspondência; documentação, ensaios; teatro; 

poesia; conto; romance; crítica; crônica; obra completa; prefácios; colaboração; 

Machado de Assis tradutor; discografia; caricatura e bibliografia; entremeadas por 

fotos de Machado maduro em 1891, 1896 e 1905, além de uma foto de Carolina.  

No ano seguinte, um sarau na Academia Brasileira de Letras, “com a 

presença da maioria dos acadêmicos e de personalidades do mundo literário, 
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artístico, diplomático e político” (Jornal Carioca, Rio de Janeiro, 13 dez. 1969) 

comemorou o centenário de casamento de Machado de Assis com Carolina. A 

homenagem toma ares ainda menos acadêmicos na descrição feita pelo Correio da 

Manhã (Rio de Janeiro, 25 nov. 1969), que caracteriza o evento como uma “festa” 

organizada pela esposa do presidente da Academia, Maria José Austregésilo de 

Athayde, um “encontro social durante o qual será rememorado o romantismo da 

época, seu encantamento e a poesia”.  

O Instituto Nacional do Livro promoveu, em coedição com editoras privadas, o 

lançamento de obras machadianas a preços populares, a começar pelo romance 

Helena, em 1971. O Jornal do Brasil (Rio de Janeiro, 15 abr. 1971) divulgou a 

iniciativa como “sintoma de democratização cultural” no país, atribuindo o público 

leitor ainda exíguo ao preço elevado dos exemplares. Quanto à escolha de Helena 

como obra machadiana a inaugurar as publicações (juntamente com Memórias de 

um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida), o artigo “Livros para todos” 

afirma que com esse romance “Machado saía de um contido romantismo para o 

nobre realismo”, sendo obra de interesse “sobretudo do estudante secundarista”. 

Em março de 1973, data sem conexão com qualquer efeméride machadiana, 

um busto de Machado de Assis foi inaugurado no Serviço Cultural da Embaixada 

Brasileira em Paris. Tratava-se de uma cerimônia que comemorava o nono 

aniversário do golpe de 1º de abril de 1964, noticiado pelo jornal O Globo, como o 

aniversário “da Revolução de março de 1964” (O Globo, Rio de Janeiro, 31 mar. 

1973). Nesse caso, a escolha de Machado de Assis como o homenageado durante 

as comemorações do golpe sinaliza, por um lado, a apropriação da imagem do 

escritor para o reforço a conteúdos ideológicos pertinentes ao Estado ditatorial pós-

1964 e, por outro, o reforço da ideia, já antiga, de que Machado de Assis seria o 

brasileiro a ser mostrado ao mundo. 

Em 1975, o Projeto de Lei n. 574, apresentado em junho às Comissões de 

Constituição e Justiça e de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, 

declarava Machado de Assis o Patrono das Letras do Brasil. Na justificação, o autor 

do Projeto, Alberto Lavinas, procurava demonstrar os motivos pelos quais o escritor 

era “indubitavelmente, o maior nome da literatura brasileira”. O primeiro argumento 

referia-se à obra machadiana para equiparar o escritor a grandes escritores da 

literatura universal, afirmando que a obra de Machado de Assis o coloca ao lado de 

personalidades como Dostoievski, Goethe e Dickens (PL 574, 1975). 
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Inicia-se em seguida um comentário acerca da vida de Machado de Assis 

que, retomando a origem em “família extremamente humilde”, centra-se na 

descrição da “vida profissional” do escritor, de aprendiz de tipógrafo a Primeiro 

Oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Viação e Obras 

Públicas. 

Mas o interesse retorna à obra machadiana para destacar “seu estilo 

inconfundível” e “sua genialidade” difícil de enquadrar em “escolas ou movimentos 

literários”. A dificuldade de classificação de Machado de Assis leva o autor do 

Projeto de Lei à observação de duas características da obra machadiana que 

vinham sendo discutidas pela crítica desde os anos 1930, o realismo e a 

modernidade do escritor, alegando que é peculiar aos contos e romances, “no 

máximo, um ‘realismo psicológico’, [...] que o coloca em posição singular e explica a 

contínua modernidade de sua obra” (PL 574, 1975). 

Depois de fazer uma distinção entre as fases da produção machadiana, 

Alberto Lavinas conclui que Machado de Assis “merece a honraria” de ser 

considerado o Patrono das Letras do Brasil por sua “vasta e fundamental obra”. 

Embora os argumentos de Lavinas possam ser uma tentativa de valorizar 

mais a obra do que a vida de Machado de Assis, o mesmo empenho não se 

encontra nos pareceres dos relatores das Comissões, em tom francamente 

laudatório e com explicações biográficas e epítetos no mínimo extravagantes. 

O relatório de Gomes da Silva, da Comissão de Constituição e Justiça, 

valoriza Machado de Assis como merecedor do “respeito e admiração de quantos 

tiveram a oportunidade de ler Ressurreição, A mão e a Luva, Helena, Iaiá Garcia e 

tantos outros”. É de se observar que foram citados apenas romances da chamada 

primeira fase machadiana, provavelmente porque o relator considere que são esses 

os livros que “fizeram o encanto de estudantes e ainda são obras obrigatórias nas 

estantes daqueles que cultuam a boa leitura” (PL 574, 1975).  

Desconsiderando a mudança de tom empreendida pela crítica machadiana a 

partir dos anos 1970, o parecer de Hélio Mauro, da Comissão de Educação e 

Cultura, investia no melodramático, centrando-se nos obstáculos da “origem 

humilde”, “infância marcada por vicissitudes existenciais”, “autodidatismo”, em busca 

de “uma estoica solução para sua angústia e seus desalentos”. 

A caracterização do escritor como realista é brevemente apontada ao 

considerar Machado de Assis um “romancista que soube retratar fielmente a sua 
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época, a sua cidade, a sua geração”. A ênfase da valorização da obra machadiana, 

no entanto, se localiza no Machado de Assis esteta, descrito como “sacerdote da 

palavra”, com seus “meandros estilísticos”, usando “a palavra como peça de lavor”. 

É assim que o deputado relator chega à fórmula de que “sua vida não desmereceu a 

sua obra”: “Sendo artífice de si mesmo, soube ser artista da palavra exata” (PL 574, 

1975). 

É o parecer de Hélio Mauro que sintetiza o sentido do Projeto de Lei que 

transitou dois anos até ser aprovado com emendas pelo Senado Federal em 31 de 

outubro de 1977 e tornar-se a lei n. 6464, de novembro de 1977. No entendimento 

do relator, Machado de Assis deveria tornar-se o Patrono das Letras do Brasil 

porque sua figura representa “permanente estímulo e fonte de salutares exemplos”, 

mais do que isso, um “exemplo de personalidade talentosa que soube construir seu 

caminho” e “legítimo representante da fidalguia eterna a que pode denominar de 

‘aristocracia do espírito’” (PL 574, 1975). 

Uma polêmica foi desencadeada em torno do Projeto de Lei após o veto do 

senador (e membro da Academia Brasileira de Letras) Luís Viana Filho, que 

defendia que José de Alencar deveria receber o título de Patrono das Letras do 

Brasil, pois “o verdadeiro, o autêntico, o real patrono das nossas letras é José de 

Alencar. [...] Ele é o inconteste criador, fundador, iniciador de uma literatura 

nacional” (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 set. 1976).  

Outros membros da Academia Brasileira de Letras e intelectuais se 

posicionaram, alguns por um ou outro escritor (Josué Montello “inteiramente a favor 

de Machado de Assis”), alguns contrariamente à instituição de um patrono (Afonso 

Arinos), alguns na defesa de um duplo patronato (Austregésilo de Athayde). Mas 

nada que alterasse a aprovação do Projeto. Glauber Rocha resumiu a fatura pouco 

frutífera da discussão afirmando que se tratava de uma “competição entre Iracema e 

Capitu pelo título de Miss Brasil” (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 set. 1976). 

No lusco fusco entre coerção e consenso, a ditadura civil-militar brasileira 

buscou legitimidade por meio de estratégias diversas.  No intento de edificação de 

uma imagem de Machado de Assis funcional ao regime militar, além da cultura, a 

educação foi mobilizada. Na realidade, apesar de política cultural e política 

educacional possuírem objetivos próprios, a implementação da política cultural 

exigiu mecanismos institucionais do âmbito da educação para sua viabilização. E, 

especialmente no ensino de literatura, conforme Jaime Ginzburg (2012), há relações 
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entre a violência de Estado, os mecanismos de controle social e educacional e 

“regimes canônicos de transmissão de obras e autores, de modo que o cânone e a 

memória cultural podem ser expressão de interesses sociais autoritários” 

(GINZBURG, 2012, p. 15). 

Um exemplo disso está em que, fortemente presente nos meios escolares 

(por meio do ensino da literatura brasileira nas escolas), o processo de consagração 

de Machado de Assis recebeu outro reforço em 1977, com a realização da Maratona 

Nacional sobre Machado de Assis, um concurso de crítica sobre obras do escritor 

que, segundo o Correio do Povo (Porto Alegre, 16 jan. 1977), contou com a 

participação de “mais de um milhão de estudantes”. 

Certamente, desde o golpe de 1964 o regime tinha por objetivo enquadrar a 

educação e o sistema institucional de educação do país. Contudo, as alterações na 

legislação operadas a partir de 1968 propiciaram as condições para que esse 

objetivo fosse efetivado (FREITAG, 1986). 

Os motivos para o investimento do regime militar em uma intervenção direta 

no sistema educacional após 1968 têm como origem o agravamento da crise do 

sistema educacional brasileiro, pressionada pelas novas exigências advindas da 

industrialização, assim como pelo fato de que a universidade tornou-se, para as 

camadas médias urbanas, central como possibilidade de ascensão social (BERGER, 

1980).  

Entretanto, o agravamento da crise do sistema educacional não foi 

propriamente o motivo para a inflexão da postura do regime militar frente à 

educação. O que precipitou a tentativa de concretizar o enquadramento da 

educação foram os acontecimentos político-sociais deflagrados a partir da 

constatação do estrangulamento do sistema e de seu agravamento. Isto é, o 

agravamento da crise do sistema educacional detonou a ação antiditatorial do 

movimento estudantil (principalmente nas universidades). 

Considerar 1968 como momento de inflexão da intervenção da ditadura civil-

militar na educação não significa afirmar que entre 1964 e 1968 não houve por parte 

do regime militar tentativas de controle do sistema educacional. Pelo contrário, entre 

1964 e 1968 a política educacional do Estado ditatorial destruiu órgãos de 

organização dos estudantes, intimidou professores ao instituir os IPMs (Inquéritos 

Policial-Militares) e reprimiu com rigor as propostas, experiências ou movimentos 
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que tivessem qualquer tendência à democratização (são exemplos disso o exílio de 

Paulo Freire e a proscrição da União Nacional dos Estudantes). 

Ainda assim, com o movimento operário extremamente coibido pela 

repressão, o movimento estudantil poderia ser capaz de mobilizar as forças de 

oposição ao regime militar. Esse potencial do movimento estudantil, cada vez mais 

delineado nos anos de 1967 e 1968, com a “estruturação de um poderoso 

movimento estudantil de oposição direta aos militares” (ALVES, 2005, p. 83), levou o 

Estado ditatorial a considerar o enquadramento da educação como prioridade do 

regime.  

Assim, de modo semelhante à implementação da política cultural, a política 

educacional da ditadura civil-militar ocorreu em dois movimentos: entre 1964 e 1968 

houve uma intervenção essencialmente repressiva na educação, buscando 

neutralizar as vertentes democratizantes ou críticas; e, a partir de 1968, à 

intervenção repressiva (ineficiente, já que o sistema educacional continuava a ser 

um espaço de centralização da luta antiditatorial) foi acrescentada uma intervenção 

indutora, que buscou remodelar o sistema educacional brasileiro de modo a torná-lo 

compatível com o modelo econômico do regime militar.  

A remodelação do sistema educacional teve como base estratégica as 

elaborações expostas nos acordos MEC-USAID, gestados desde 1964. Tratava-se 

de acordos assinados em 1966 entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a 

United Agency for International Development (USAID), os quais “objetivaram uma 

completa reforma do sistema universitário brasileiro, com a finalidade de privatizar as 

instituições de educação” (ALVES, 2005, p. 142), emergindo daí o sistema 

educacional da ditadura civil-militar, num processo que primeiramente modelou o 

ensino superior para depois incidir sobre o ensino básico. 

O empenho de construção da política educacional da ditadura civil-militar, 

portanto, guarda relação com a funcionalidade desta política para o modelo 

econômico preconizado a partir de 1964, uma vez que no (e pelo) sistema 

educacional reproduziam-se mecanismos excludentes propiciadores da inserção da 

educação no processo de privilégio do grande capital que se operava em toda a 

estrutura da sociedade brasileira. 

A lógica empresarial foi introduzida na universidade de modo a burocratizar a 

vida acadêmica, no que Cunha (1980, p. 234) considerou uma “perspectiva de 

contenção”, com a imposição (pela reforma universitária) de medidas como: 
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departamentalização, regime de créditos, instituição do ciclo básico, vestibular 

unificado e institucionalização da pós-graduação. 

Essas medidas instauraram mecanismos de exclusão dentro do próprio 

sistema universitário, o que possibilitou ao Estado ditatorial oferecer mais vagas sem 

acréscimo de custos e sem o risco de “criar um aumento do contingente de 

profissionais demandando emprego, problema considerado politicamente mais grave 

do que a ‘simples’ demanda de vagas” (CUNHA, 1980, p. 240).27 

Mais do que isso, contudo, o ensino superior brasileiro tornou-se um setor 

bastante rentável para investimentos capitalistas privados. Deste modo, o capital 

privado criou suas próprias universidades no Brasil (nas quais eram injetados 

recursos públicos) e que se concentravam, sobretudo, nos cursos da área de 

humanidades, por estes exigirem menos investimento de capital para serem 

implementados.28  

No nível médio de ensino, também houve a tentativa de adequação aos 

interesses do grande capital, porém com uma estratégia que Luiz Antonio Cunha 

(1980, p. 251) denominou de “perspectiva de liberação”, segundo a qual, sem evitar 

a exclusão, o Estado ditatorial buscava ampliar a matrícula e direcionar essa 

demanda para o ensino profissionalizante. 

É importante indicar que essa privatização do ensino superior e médio em 

escala inédita no Brasil foi acompanhada de uma acentuada degradação da rede 

pública e da redução do acesso e permanência na escola de estudantes oriundos 

das classes mais pobres, consequência da redução dos investimentos públicos na 

educação (pública). 

Deste modo, a política educacional da ditadura civil-militar serviu à 

consolidação do regime: por um lado, fornecendo ao mercado trabalhadores 

qualificados e semiqualificados formais que asseguravam a oferta de força de 

trabalho e mantinham o exército de reserva; e, por outro lado, neutralizando o 

sistema educacional e retirando dele o potencial problematizador e crítico.  

                                                             
27

 A política educacional da ditadura para o ensino superior conteve o acesso à graduação e 
reduziu a alocação de recursos públicos. Cunha (1980, p. 51) esclarece que “a participação do MEC 
no orçamento da União, que oscilou entre 8,5% e 10,6% no período 1960-1965, desabou para a 
metade desses níveis nos anos 70, chegando a 4,3% em 1975”.  

28
 Na rede universitária privada Bárbara Freitag (1986) apresenta dados relevantes referentes 

às matrículas em 1973: no curso de Direito, 72% dos alunos matriculados estavam na rede particular; 
em Letras, 66% dos estudantes eram da rede particular; em Educação, 72%; em Administração, 84%.  
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Isso não significa que o Estado ditatorial tenha alcançado o completo controle 

e eliminação dos vetores contraditórios do sistema educacional brasileiro, mas ao 

obstar os laços desse sistema com as lutas das classes sociais, a ditadura civil-

militar alcançou o isolamento das escolas e universidades, conformando (salvo raras 

exceções) um ensino asséptico e preso à racionalidade formal-burocrática. 

De modo geral, as implicações da política educacional para a educação 

universitária conformaram “um território apático e atônito, praticamente interditado à 

discussão da realidade do país” (HOLLANDA; GONÇALVES, 1980, p. 25), posto que 

“a universidade, no correr dos 70, conheceu de perto o significado da desintegração 

e do vazio” (HOLLANDA; GONÇALVES, 1980, p. 25). Nas graduações em Letras, 

por exemplo, os grandes impasses, debates e disputas presentes nos estudos 

literários da época, permaneceram ausentes ou marginais, em franco descompasso 

com o ensino universitário (GINZBURG, 2012).  

Como vimos, muito antes do regime militar Machado de Assis já integrava o 

cânone literário brasileiro. Sabemos, no entanto, que o “cânone é resultado de um 

processo seletivo que se caracteriza pela legitimação de exclusões” (GINZBURG, 

2012, p. 21), a partir de uma luta nada neutra e “essencialmente ideológica” 

(GINZBURG, 2012, p. 22). E, durante a ditadura civil-militar os critérios para 

inclusão/ exclusão de determinados autores do cânone não vieram à tona e não 

foram explicitados.  

Tanto na produção dos livros didáticos do ensino básico quanto no ensino 

universitário de Letras, Machado de Assis era ensinado, nas escolas e nas 

universidades, em grande parte das vezes, por meio de manuais escolares e 

antologias comprometidas com uma perspectiva, no mínimo, conservadora.  

Jaime Ginzburg (2012) destaca dois manuais universitários produzidos e 

consumidos durante o regime ditatorial cuja perspectiva, apresentada como 

asséptica, verdadeira, universal e imparcial, foi altamente conveniente aos 

interesses da ditadura: os manuais escritos por Afrânio Coutinho (Notas de Teoria 

Literária, 1976) e Hênio Tavares (Teoria Literária, 1974). Nesse último, por exemplo, 

Machado de Assis, afastado de seu tempo histórico, é enquadrado no realismo sem 

qualquer problematização, sendo descrito como “a expressão culminante” da prosa 

realista brasileira “através de seus romances psicológicos” (TAVARES, 2002, p. 74).  

Concentrados que estavam tais estudiosos em apresentar uma visão (de 

mundo) da literatura interna, intrínseca, fechada em si mesma e apegada à 
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classificação em gêneros literários, tais manuais limpavam do terreno literário todo o 

contexto do momento em que as obras literárias (e os próprios manuais) foram 

gestados. O resultado foi a produção de “um mundo sem conflitos, em que a 

pobreza, guerrilhas e torturas não fazem parte” (GINZBURG, 2012, p. 26).  

Tal despolitização do ensino da literatura, todavia, não foi acidental e, em 

tempos de ditadura, tornava-se até constrangedora, por tratar-se de um falseamento 

da realidade, “ideologicamente conservador” e convergente com os “mecanismos de 

opressão” (GINZBURG, 2012, p. 30). Tratava-se, desse modo, de omitir o contexto 

social e político, restringindo o saber literário aos aspectos descritivos e 

classificatórios, um golpe certeiro no desenvolvimento de qualquer pensamento 

crítico, especialmente se levarmos em consideração que, ao formar professores 

nesta perspectiva, o próprio caráter da transmissão de conhecimento pela via da 

escolarização formal cuidaria de reproduzir tal visão de mundo por gerações. 

Todas essas polêmicas, homenagens e manuais demonstram que a literatura 

não exerceu um papel qualquer nesse contexto, afinal, há uma “constante ligação 

entre processos históricos e processos literários” (GINZBURG, 2012, p. 15). E a 

literatura merece destaque não apenas em relação à funcionalidade que autores e 

obras poderiam desempenhar no regime militar, mas também quanto à resistência. 

Nesse sentido, se a resposta inicial da literatura ao golpe de 1964 foi considerada 

“de menor destaque” (FRANCO, 1998, p. 28) ou discreta (em relação a outros 

gêneros, como teatro, música popular, cinema e jornalismo), deve-se dizer que nos 

anos 1970 a literatura desmentiu a maioria dos “prognósticos e profecias em relação 

às perspectivas do campo da produção cultural” (HOLLANDA; GONÇALVES, 1980, 

p. 7): 

 

Surge um número surpreendente de novos autores, ressurgem 
outros tantos, caracteriza-se o “boom” da ficção, concretizam-se 
alternativas por baixo e por cima da terra, correntes e 
contracorrentes. Assiste-se às tendências do nacionalismo e do 
populismo ressurgindo com forte apelo, e o mercado editorial ensaia 
sua maturidade comercial. Sobretudo, a literatura, mais do que na 
década anterior, atrai as atenções e inscreve-se significativamente 
na atualidade do debate cultural (HOLLANDA; GONÇALVES, 1980, 
p. 9). 

   

Para além dos esforços institucionais e oficiais, a literatura demonstrou sua 

capacidade de resistência, reagindo à repressão e também à modernização 
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conservadora, especialmente durante a década de 1970 (HOLLANDA; 

GONÇALVES, 1980). 

Renato Franco (1998) também relativiza a importância menor conferida pela 

maioria dos críticos às manifestações da literatura, principalmente do romance 

brasileiro, após o golpe e defende que na década de 1970 o trajeto literário foi 

perpassado por dois momentos decisivos: um denominado “Cultura da derrota”, até 

1974; secundado por uma “Fase de resistência”, que se prolongou de 1975 até a 

década seguinte (FRANCO, 1998, p. 24). 

Sobretudo a partir de 1975, portanto, a literatura “voltou a despertar interesse 

do público”, constituindo-se “assunto de atualidade no Brasil, após um período de 

relativo marasmo” (OTSUKA, 2001, p. 18). Na narrativa brasileira, por exemplo, a 

partir de 1975, verifica-se uma produção literária com “desejo de adesão à 

experiência imediata, muitas vezes com os escritores assumindo posição 

abertamente engajada” (OTSUKA, 2001, p. 16).  

Verificou-se também um aumento do público leitor no período – propiciado por 

mudanças nas condições objetivas de produção literária, entre elas a redução do 

número de analfabetos29 e o aumento do poder de consumo da classe média –, 

embora, conforme destaca Otsuka (2001), isso tenha sido acompanhado por um 

espaço ainda restrito aos escritores nacionais e pela “forte segmentação do mercado 

e consolidação da indústria do best-seller” (OTSUKA, 2001, p. 19). 

Um dos aspectos a ser observado no trajeto literário brasileiro durante a 

ditadura civil-militar é que a literatura guardou uma importante relação com os meios 

de comunicação de massa, sobretudo a televisão. Segundo Guimarães (1995, p. 3), 

“a recorrência à literatura [...] atravessa a história da TV brasileira em adaptações de 

textos literários realizadas para diversos tipos de programa”:  

 

Desde a instalação da TV no Brasil, os programas de maior prestígio 
e/ ou audiência das diversas emissoras regularmente realizam 
adaptações de textos literários. Nos anos 50, os teleteatros 
consistiam basicamente na transposição para o vídeo de obras da 

                                                             
29

 Certamente, a redução do número de analfabetos não pode significar, por si só, o aumento 
do público leitor. Segundo Randal Johnson (1995), “[...] a literatura legítima (isto é, aquela que 
despreza o interesse comercial como motivação primeira e que é reconhecida como literatura ‘séria’ 
pela crítica) continua a ser uma forma de expressão cultural dirigida sobretudo a uma elite educada, 
apesar da expansão considerável e do crescimento da indústria editorial desde os anos 30” 
(JOHNSON, 1995, p. 172). E, conforme observou Antonio Candido (1987), os meios de comunicação 
de massa alteraram significativamente a cultura na América Latina, problematizando, no que poderia 
vir a ser um público leitor, a participação no mundo letrado. 
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literatura internacional. A mesma fórmula logo em seguida foi 
aplicada às telenovelas, que ganharam crescente popularidade, até 
se tornarem, nos anos 60, fenômenos de audiência. Na década de 
70, criou-se um horário para a exibição de telenovelas baseadas em 
textos literários, desta vez exclusivamente brasileiros. A partir dos 
anos 80, as adaptações de obras literárias deslocaram-se para as 
minisséries (GUIMARÃES, 1995, p. 3). 

 

O período em análise é o momento de consolidação da chamada 

comunicação de massa,30 que compreende basicamente a imprensa, o cinema, o 

rádio e a televisão aberta e tem como características centrais a unidirecionalidade e 

a massificação (LIMA, 2001).  

Embora apresente muitas ambiguidades, a comunicação é uma das 

importantes características da modernidade e se desenvolve em estreita relação 

dialética, e não mecânica, com as relações sociais no modo capitalista de produção. 

É, portanto, um objeto em constante transformação e fruto de relações sociais que a 

mercantilizam, especialmente com a alta concentração dos meios de comunicação 

nas mãos de algumas poucas famílias, como ocorreu no caso brasileiro.  

Deste modo, a partir do alinhamento entre o Estado ditatorial e os grandes 

empresários da comunicação de massa no Brasil, a mercantilização do processo 

cultural foi galopante no pós-1964: data desta época a consolidação da indústria 

cultural no Brasil. Segundo Edu Teruki Otsuka (2001): 

 

Quando a indústria cultural torna-se sólida e estável ocorrem 
alterações no relacionamento com a arte, já que esta passa a ser 
vista sobretudo como empreendimento comercial. Essa consolidação 
envolvia o desenvolvimento de vários setores do campo da cultura: a 
ampliação da indústria editorial, fonográfica e publicitária, bem como 
dos meios de comunicação de massa, em particular a televisão 
(OTSUKA, 2001, p. 17). 

 

A expansão da comunicação de massa durante o regime ditatorial é notável.31 

Ao se acompanhar a trajetória de um de seus mais eminentes meios, a televisão 

                                                             
30

 Dizard define a comunicação de massa ou a “velha mídia”: “Comunicação de massa 
historicamente significa produtos de informação (news) e entretenimento, centralmente produzidos e 
padronizados, distribuídos a grandes públicos através de diferentes tecnologias” (DIZARD apud 
LIMA, 2001, p. 29). 

31
 Ao tratar especificamente da televisão no Brasil e de suas relações com a doutrina da 

Segurança Nacional, Sérgio Caparelli (1980) observou que, entre 1964 e 1979, o número de 
concessões públicas de canais de televisão à iniciativa privada subiu de 33 para 112: “num período 
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aberta, percebe-se que esta alcançou status de “único meio de comunicação 

verdadeiramente nacional” (CAPARELLI, 1980, p. 10).32 Como meio de 

comunicação realmente de massa, foi que se deu o episódio significativo de 

consagração de Machado de Assis através da adaptação do romance Helena para a 

TV, em 1975, inaugurando a chamada Faixa Nobre, com capítulos diários.33 Para 

além do público leitor, Machado de Assis alcançava, pela primeira vez, amplitude 

nacional. Segundo Hélio de Seixas Guimarães (1995): 

 

[...] a criação da “Faixa Nobre”, destinada aos clássicos da literatura 
nacional, reflete uma visão de cultura para as massas compartilhada 
por instâncias governamentais e pela emissora de televisão [Globo] 
num momento em que ela se torna o principal veículo de difusão de 
produtos culturais e do projeto governamental para a cultura 
(GUIMARÃES, 1995, p. 88). 

 

A adaptação literária desse romance machadiano foi apresentada pelos 

jornais da época como a possibilidade de tornar as obras de Machado de Assis 

modernas e acessíveis através da tecnologia dos meios de comunicação de massa. 

O diretor de Helena (1975), Herval Rossano, por exemplo, afirmou que a adaptação 

televisiva garantiria “uma movimentação moderna para as imagens de Machado” (O 

Globo, Rio de Janeiro, 29 maio 1975).  

Certamente essa e outras adaptações literárias abrigaram tensões, sem que 

possamos inferir uma adesão dessas produções ao projeto conservador. No entanto, 

ressalta dos comentários em torno da novela de TV Helena uma visão ingênua 

sobre a obra machadiana, que fica expressa, por exemplo, na fala da atriz 

protagonista, Lúcia Alves:34 “[...] isso é muito importante para mim, além da projeção, 

vou ter a oportunidade de interpretar um belo texto e uma grande história. Gosto 

                                                                                                                                                                                              
marcado pelo autoritarismo dos governos pós-64, essas concessões tornaram-se uma forma de 
controle da televisão e dos conteúdos emitidos” (CAPARELLI, 1980, p. 21).  

32
 Na televisão, a fase pós-1964 é marcada pelo “amadurecimento do modelo Globo, após 

contrato com o grupo norte-americano Time-Life em 1962” (CAPARELLI, 1980, p. 10). A partir do 
estudo da Rede Globo de Televisão, maior monopólio da comunicação de massa no Brasil, 
consolidado e expandido durante o regime autoritário, Venício Lima (2001) analisa a presença do 
“Brasil Padrão Global” durante os anos 1970 na legitimação do regime, tendo como características “a 
opulência visual, a sanitarização da imagem, a expulsão (omissão) de fatos importantes para a vida 
do país das telas de televisão” (LIMA, 2001, p. 162).  

33
 Curiosamente, no âmbito da obra machadiana na TV, há, ainda, a notícia de que uma 

novela de TV teria sido ditada pelo espírito de Machado de Assis ao médium Chico Xavier (“Novelas 
de outro mundo”, 5 de Março, Goiânia, 8 a 14 jul. 1974).  

34
 Entrevista de Lúcia Alves, em 1975. Disponível em: <mundodasnovelas.com.br>.  Acesso 

em: 13 out. 2016. 
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demais de Machado de Assis, pois sua obra traz a mais bonita das mensagens, o 

amor”.  

Vemos, portanto, que a consagração de Machado de Assis pelo Estado, cuja 

ofensiva se iniciara no Estado Novo (1937-1945), na ditadura civil-militar (1964-

1985) ocorreu em outras bases. Para além do Estado e contando com o poder do 

mercado para a difusão em massa de determinada imagem de Machado de Assis, a 

ofensiva nesse período desenvolveu-se no âmbito de consolidação da indústria 

cultural no Brasil e desvinculou-se das datas comemorativas relacionadas 

diretamente a Machado de Assis para mobilizar a imagem do escritor em eventos 

comemorativos do próprio regime, o que não havia ocorrido até então.  

Desse modo, na ditadura civil-militar o processo de consagração oficial de 

Machado de Assis como o maior escritor brasileiro alcançou seu auge por meio da 

consolidação de um mercado de bens culturais no Brasil e da formação de uma 

cultura de massa. Afirma Renato Ortiz (1988): 

 

Se até a década de [19]50 as produções eram restritas, e atingiam 
um número reduzido de pessoas, hoje elas tendem a ser cada vez 
mais diferenciadas e cobrem uma massa consumidora. Durante o 
período que estamos considerando, ocorre uma formidável 
expansão, a nível de produção, de distribuição e de consumo da 
cultura; é nesta fase que se consolidam os grandes conglomerados 
que controlam os meios de comunicação e da cultura popular de 
massa (ORTIZ, 1988, p. 121). 

 

Nesse movimento, considerada a censura imposta, parte hegemônica da 

mídia brasileira desempenhou no pós 1964 papel relevante na manutenção da 

ideologia política dominante, como uma mídia que “divulga, celebra, interpreta o 

mundo nos seus termos e, em alguns momentos, a altera para adaptá-la às 

demandas de um mundo em mudança” (HALLIN apud LIMA, 2001, p. 168).  

Contudo, é preciso considerar que também os meios de comunicação de 

massa eram lugar de disputa por hegemonia. Segundo José Mario Ortiz Ramos 

(2004, p. 15), o “espaço audiovisual brasileiro originou-se de um processo complexo 

de modernização capitalista”, um processo que se constituiu de confrontos 

industriais e políticos, “ocasionando surgimentos e desaparecimentos de 

companhias cinematográficas, de gêneros fílmicos, de emissoras de TV” (RAMOS, 

2004, p. 15). 
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Por outro lado, ao identificar a consolidação de uma indústria cultural 

brasileira em diversas áreas (da indústria editorial, publicitária e fonográfica, por 

exemplo) é preciso considerar, ainda, a presença da lógica de mercado também na 

arte de protesto contra o Estado autoritário. Ramos (2004) observa a existência de 

um cinema que, produzido fora do âmbito do Estado e da instituição Embrafilme, 

tinha forte presença no mercado: “entre 1970-1980, a produção independente de 

verbas do Estado [sobretudo a produção da Boca do Lixo] ficou com fatias da 

arrecadação que variavam de 62,1% (a menor porcentagem, em 1978) até 89,1% 

(em 1973)” (RAMOS, 2004, p. 18). 

A própria novidade da expansão da indústria cinematográfica, seja com 

subsídio público ou pela via independente, introduziu novidades também no âmbito 

das homenagens a Machado de Assis que passaram a contar com as adaptações 

de obras machadianas para o cinema (anteriormente, apenas o conto Um apólogo, 

em 1939, e o conto Noite de Almirante, em 1961, haviam sido adaptados para o 

cinema). 

Sob esse aspecto, é relevante observar que nos anos 1970 a obra 

machadiana foi recorrentemente adaptada para o cinema, cite-se: Azyllo muito 

louco, 1970; A causa secreta, 1972; A cartomante, 1974; Um homem célebre, 1974; 

Confissões de uma viúva moça, 1975; Que estranha forma de amar, 1978. E 

também para o teatro: Um galho ilustre dos Cubas,35 1973; e A lata de lixo da 

história, 1977. 

Entre as adaptações, havia as que destacavam na obra machadiana a 

abordagem de questões universais, por vezes reproduzindo uma imagem asséptica 

ou acrítica desta.  Por outro lado, havia as que reliam Machado de Assis do ponto de 

vista da criticidade que sua obra poderia conter e, ao mesmo tempo, do teor crítico 

que a adaptação de uma obra como essa lançaria sobre o contexto reacionário e 

repressivo da ditadura civil-militar.  

Tudo isso resguardado sob a aparência de levar à cena um clássico nacional. 

Foram significativas, nesse sentido, as adaptações livres do conto machadiano O 

Alienista, realizadas por Nelson Pereira dos Santos para o cinema (Azyllo muito 

louco, de 1970) e por Roberto Schwarz para o teatro (A lata de lixo da história, de 

1977). Nesses casos, a inferência de um movimento consciente de utilização da 

                                                             
35

 Um galho ilustre dos Cubas, de Hélcio Pereira da Silva. Peça em três atos, uma 
interpretação do romance Memórias póstumas de Brás Cubas. Serviço Nacional de Teatro, 1973. 
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obra machadiana com propósitos anticonservadores baseia-se nas afirmações dos 

próprios autores. 

Em entrevista, Nelson Pereira dos Santos afirmou que realizou “uma 

adaptação livre do conto de Machado. [...] Uma metáfora da história política 

brasileira” (SANTOS, 2007, p. 13): 

 

Seus personagens não são simples sombras saídas da imaginação 
de um ficcionista. São portadores do pensamento de uma época, que 
sofre alterações apenas exteriormente, mas estruturalmente 
permanece a mesma. Daí a atualidade de Machado de Assis e de “O 
Alienista”: é quase um conto de antecipação. (SANTOS apud 
GUBERNIKOFF, 1985, p. 339).  
 

Em prefácio à segunda edição de A lata de lixo da história, Schwarz (2014, p. 

8) afirmou: “o que todos procurávamos era o respaldo de um clássico nacional acima 

de qualquer suspeita, além de remoto no tempo, que deixasse desarmada a censura 

e possibilitasse a crítica ao Estado policial”. 

Esse era, portanto, o objetivo de algumas adaptações literárias de obras 

machadianas realizadas durante os anos 1970, o que nos leva a afirmar que não se 

pode assumir uma hegemonia sem disputa, ou sem contestação ao pensamento 

conservador sustentado pelo regime militar, nem mesmo entre a produção dos 

chamados meios de comunicação de massa. 

Nesse sentido, ao discorrer sobre as relações entre literatura e cinema, Ivan 

Marques (2009) afirmou uma especificidade das adaptações literárias brasileiras na 

produção do Cinema Novo: 

 

O diálogo entre literatura e cinema ocorre desde há muito tempo, 
quase sempre sob a forma da adaptação em que o enredo pronto e o 
título prestigioso, oriundos da expressão artística dita mais nobre, 
são aproveitados com subserviência pela indústria cinematográfica, 
supostamente menos ambiciosa e mais popular. Descontando-se as 
obras-primas, que são raras, a isso tem se limitado, nos mais 
diversos países, a realização dessa prática tão corriqueira. No 
contexto brasileiro, entretanto, houve um momento decisivo, o do 
Cinema Novo, em que o encontro do cinema com as letras se deu de 
modo espontâneo, radical, necessário, daí resultando em larga 
medida sua extraordinária inventividade (MARQUES, 2009, p. 88). 

 

No prefácio de sua peça teatral inspirada em O alienista, Roberto Schwarz 

(2014), explicitando o movimento de adaptação de um clássico nacional remoto e 
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aparentemente inofensivo a fim de despistar a censura do regime militar, afirma que 

isso implicou mudanças também na crítica literária: 

 

O paralelo funcionava como uma via de duas mãos e tinha efeitos 
retroativos. Não era só o velho Machado que emprestava 
personagens e situações para falar da repressão em nosso presente. 
O caminho inverso também valia, sugerindo uma leitura menos 
convencional do mestre e, através dele, do passado brasileiro 
(SCHWARZ, 2014, p. 8).  

 

Desse modo, resgatar Machado de Assis do passado empoeirado possibilitou, 

segundo o crítico, uma leitura “menos convencional” da obra machadiana. Isto 

porque, para Schwarz (2014, p. 8), o contexto pós-golpe de 1964 desvelara a 

criticidade do escritor: 

 

O festival de desfaçatez armado por nossas elites logo em seguida 
ao golpe, com sua salada de modernização, truculência e 
provincianismo, ensinava a reconhecer aspectos até então 
recalcados da ironia machadiana. Esta aparecia a uma luz nova, 
muito mais ferina e política, de incrível atualidade. Noutras palavras, 
as revelações sociais trazidas pelo golpe de 64 desempoeiravam o 
maior de nossos clássicos (SCHWARZ, 2014, p. 8). 

 

A observação da consagração de Machado de Assis durante o Estado Novo e 

a ditadura civil-militar, em suas relações com as adaptações literárias, por um lado, e 

com a crítica literária, por outro, indica que tanto a esfera das homenagens oficiais, 

como a das adaptações literárias e a da crítica literária são condicionadas e 

condicionantes do contexto histórico-social.   

No âmbito da crítica machadiana isto significa que os estudos sobre Machado 

de Assis não ficaram, nem poderiam ficar, ilesos ao “machadismo” da consagração. 

A própria escolha de Machado de Assis como objeto de análise já posicionava os 

críticos machadianos, em 1930 e em 1970, em terreno espinhoso, visto que o estudo 

crítico lhes impunha a tarefa de investigar e desmistificar um dos grandes mitos 

nacionais. 
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“Para tudo isto, o crítico não dispõe de nenhuma faculdade 
extraordinária – como levantar as tampas dos crânios ou farejar 
o princípio dos princípios. [...] O de que ele dispõe, como toda 
gente, são cinco sentidos e mais um pobre cérebro. Por eles 
tem de passar tudo o que vem do mundo – das coisas, dos 
homens e dos livros” 

Antonio Candido
36

 

 

 

2. A crítica machadiana nos regimes autoritários brasileiros 

 

O estudo de produções da crítica literária machadiana nas décadas de 1930 e 

de 1970 impõe, por um lado, a contextualização da crítica literária brasileira e dos 

estudos literários no Brasil. Por outro lado, por compreender as décadas de 1930 e 

de 1970 como momentos de inflexão, cabe também localizar tais inflexões de modo 

a retomar os aspectos principais da recepção crítica de Machado de Assis, 

considerando que, certamente, a interpretação de Machado de Assis sofreu diversas 

abordagens desde o século 19. 

Nesse sentido, cabe inicialmente indicar que o entendimento de que a 

recepção crítica de Machado de Assis passou por inflexões tem por base os estudos 

de Hélio de Seixas Guimarães (2004; 2008; 2013), nos quais o autor percorre 

momentos-chave da recepção de Machado de Assis desde o século 19 à atualidade, 

com o objetivo de “tratar das divergências, dissensões, polêmicas e concordâncias 

suscitadas pela figura do escritor e pela leitura de sua obra em diferentes 

momentos” (GUIMARÃES, 2013, p. 6).  

Este estudo, portanto, vale-se da abordagem de momentos de inflexão da 

crítica machadiana desenvolvida por Hélio Guimarães (2013), embora, centrado 

especificamente na crítica machadiana de 1930 e de 1970, realize escolhas diversas 

em relação: aos críticos reunidos em cada momento; à importância concedida ao 

contexto dos regimes autoritários para tais considerações críticas; e, ainda, ao 

objetivo de observar em conjunto as interpretações do realismo de Machado de 

Assis nos dois períodos selecionados, apreendendo leituras comuns a determinados 

grupos de críticos machadianos.37 

                                                             
36

 CANDIDO, Antonio. Notas de crítica literária – Ouverture. In: CANDIDO, Antonio. Brigada 
Ligeira, e outros escritos. São Paulo: Editora Unesp, 1992. 

37
 Além disso, os estudos de Hélio Guimarães visam “contribuir para uma melhor 

compreensão da fatura do texto machadiano” (GUIMARÃES, 2013, p. 12), sustentando como 
hipótese central que “as fraturas, marcantes tanto na produção como na recepção da obra 
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Segundo Hélio Guimarães (2013), os momentos de inflexão na recepção 

crítica de Machado de Assis geralmente coincidiram com “momentos de grande 

tensionamento no campo dos estudos machadianos” (GUIMARÃES, 2013, p. 5). 

Tensão que provavelmente decorre do fato de Machado de Assis haver mobilizado 

diferentes críticos e vertentes críticas em cada um desses momentos, tendo, 

inclusive, “servido à aplicação de todas as teorias e modas críticas que chegaram ao 

país” (GUIMARÃES, 2013, p. 5). Em consequência, o percurso dos estudos 

machadianos acompanha e sintetiza a trajetória da crítica literária brasileira. 

Nesse sentido, João Cezar de Castro Rocha (2011) argumenta que a escolha 

de um mesmo objeto de estudo por diferentes correntes críticas ocorre justamente 

para que essas correntes possam confrontar seus métodos: 

 

Muitas vezes, como foi o caso de Romero e Veríssimo, andando às 
turras em suas leituras da obra de Machado, diferentes escolas 
elegeram o mesmo objeto de estudo precisamente para confrontar 
seus métodos. No fundo, importantes obras da crítica literária 
brasileira foram escritas nesse sistema interno de emulação, no qual 
a leitura dos rivais era obrigatória (ROCHA, 2011, p. 115). 

 

A presente contextualização pauta-se pela ideia de que a literatura não é uma 

categoria imutável e, portanto, que o estudo da literatura baseia-se em juízos de 

valor também histórica e socialmente localizados. Terry Eagleton (2006), ao buscar 

uma definição de literatura, conclui:  

 

[...] podemos abandonar, de uma vez por todas, a ilusão de que a 
categoria ‘literatura’ é objetiva. [...] Qualquer ideia de que o estudo da 
literatura é o estudo de uma entidade estável e bem definida [...] 
pode ser abandonada como uma quimera (EAGLETON, 2006, p. 16).  

 

Nesse sentido, Eagleton (2006, p. XII) defende que o estudo literário 

pressupõe uma teoria, pois “[...] sem alguma forma de teoria, por menos consciente 

e implícita que seja, não saberíamos, em primeiro lugar, como definir uma ‘obra 

literária’, ou como deveríamos lê-la”. 

                                                                                                                                                                                              
machadiana, dizem respeito a um texto construído ‘em báscula’” (GUIMARÃES, 2013, p. 9) e que “a 
variedade e a complexidade das reações críticas à obra machadiana têm seu lastro na variedade e 
na complexidade da fatura dessa mesma obra” (GUIMARÃES, 2013, p. 7). Embora concorde com a 
afirmação, este estudo, de objetivos mais restritos, não mobiliza as características do texto 
machadiano como argumento para a análise da crítica machadiana nem tem por escopo o texto 
literário. 
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Interessa, portanto, delimitar o conceito de crítica literária mobilizado por este 

estudo. Antonio Candido (1988, p. 17) afirmou que, numa “acepção bastante 

abrangente”, a palavra crítica envolve três aspectos principais: a história literária, a 

teoria da literatura e a crítica como “esforço de interpretação direta da obra”. 

Para Candido (1988), antes de Sílvio Romero fundar a crítica moderna no 

Brasil, a situação da crítica literária sob esses três aspectos era a seguinte: a história 

literária compreendia “os trabalhos de investigação, pesquisa, crítica textual, 

determinação de detalhes biográficos [...] e as histórias propriamente ditas” 

(CANDIDO, 1988, p. 17); a teoria da literatura era composta tanto por manuais e 

compêndios, quanto pelos estudos de “estética literária, geralmente constituídos 

pelos escritos dos poetas, que expunham sua concepção de poesia em prefácios e 

notas” (CANDIDO, 1988, p. 18); e, por fim,  “a crítica propriamente dita” (CANDIDO, 

1988, p. 17), que compreendia a “crítica realmente militante, feita nas efêmeras 

revistas [...], nos jornais, nos prefácios” (CANDIDO, 1988, p. 17). 

Essa crítica “propriamente dita” foi inicialmente praticada em espaços 

literários dos jornais do século 19, em que a linguagem era próxima da literária 

(TRAVANCAS, 2001) e acompanhada muitas vezes da publicação de livros em 

capítulos.  

Nelson Werneck Sodré (1999), ao analisar as relações entre imprensa e 

literatura, descreve a participação dos “homens de letras” nos jornais e considera 

que estes “buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no livro: 

notoriedade, em primeiro lugar; um pouco de dinheiro, se possível” (SODRÉ, 1999, 

p. 292). Segundo Sodré (1999, p. 292), essa relação, que se fortaleceu no início do 

século 20, não passou sem tensões, já que “essa imprensa que vive tanto da 

literatura, como esta vive da imprensa, estimula a polêmica” (SODRÉ, 1999, p. 294).  

Antes da especialização do saber crítico-literário, essa crítica era realizada, 

portanto, pelos “homens de letras” e considerada impressionista. Cláudia Nina 

(2007) descreve o que identifica como a principal dinâmica da crítica literária nesse 

momento: 

 

A ação entre amigos – ou inimigos – era uma constante. Elogiar 
livros de colegas ou, por outra, destruir a obra dos desafetos 
mostrava o quão parciais e inexperientes eram os críticos de então, 
que viam os jornais como uma arena em que expunham suas rixas 
pessoais por meio da palavra, usando-a como arma. A agressividade 
não era incomum (NINA, 2007, p. 21). 
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Hélio de Seixas Guimarães (2004, p. 49) afirma que o jornal era o “principal 

veículo de escoamento da produção literária oitocentista”, ficando essa produção 

caracterizada pela “convivência constante num mesmo veículo entre todos os tipos 

de produção literária”. Guimarães (2004) analisa, ainda, outro aspecto relacionado à 

crítica literária oitocentista: a questão do público leitor.  

Sendo debatida no século 19 por críticos como Sílvio Romero e José 

Veríssimo, a questão do público leitor, visto como muito distante dos “homens de 

letras”, era discutida a partir da dificuldade de produção e circulação da literatura no 

Brasil e dos altos índices de analfabetismo: 

 

A percepção do público como problema – seja pela indiferença, 
desprezo ou pela simples constatação da exiguidade do leitorado – é 
tão antiga quanto o início da produção literária no Brasil, e a crítica 
não desconsiderou essa situação (GUIMARÃES, 2004, p. 46). 

 

Diante desse cenário que José Veríssimo atribuiu a uma “ausência de 

sociedade” (apud GUIMARÃES, 2004, p. 47), Candido (1988, p. 28) concluiu que o 

folhetim e a crônica possibilitaram alguma discussão em torno da literatura, 

formando uma “atmosfera de civilidade”: 

 

O que os salões fizeram nos séculos XVII e XVIII, o jornalismo 
prolongou no século XIX, ou seja, transformar a literatura numa 
questão de sociabilidade, de comunicação, de debate e, mesmo, de 
iras e renovações. Não queremos dizer que o nosso jornalismo 
literário tenha sido de boa qualidade, mesmo porque não tivemos nos 
jornais, até o fim do século, seções regulares e duradouras de crítica. 
O que encontramos é a croniqueta informativa ou a página 
impressionista, geralmente divagação (CANDIDO, 1988, p. 28). 

 

Os críticos de maior destaque na crítica literária brasileira do período, Sílvio 

Romero e José Veríssimo, realizaram também as leituras mais consequentes de 

Machado de Assis entre seus contemporâneos. Ao realizar um balanço da recepção 

crítica de Machado de Assis, Hélio Guimarães (2008) propõe uma organização 

triádica das diversas leituras da crítica machadiana. De acordo com essa 

organização, a primeira tríade é composta pelos contemporâneos do escritor: Sílvio 

Romero, Araripe Júnior e José Veríssimo, os “três principais críticos literários 

brasileiros do século XIX” (GUIMARÃES, 2008, p. 276).  
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De modo geral, para seus contemporâneos, sobretudo nas décadas de 1870 

e 1880, em Machado de Assis ressaltava a parcimônia de um escritor universal e 

acontecimento à parte na vida brasileira, enquanto a obra machadiana era 

valorizada como uma fina realização artística, em se destacava a “graça do estilo” (J. 

dos Santos apud GUIMARÃES, 2004, p. 419) e a “feitura” (Mário de Alencar apud 

GUIMARÃES, 2004, p. 429), mas na qual faltava, entre outras coisas, “a paisagem 

brasileira, a descrição dos costumes, a anotação da linguagem do povo, o interesse 

por questões momentosas” (GUIMARÃES, 2008, p. 276), provocando desconcerto 

entre os críticos. Antonio Candido (1970) analisa a recepção machadiana nesse 

período: 

 

Logo que chegou à maturidade, pela altura dos quarenta anos, talvez 
o que primeiro tenha chamado a atenção foram a sua ironia e o seu 
estilo, concebido como “boa linguagem”. Um dependia do outro, está 
claro, e a palavra que melhor os reúne para a crítica do tempo talvez 
seja finura. [...] A isto se associava uma ideia geral de urbanidade 

amena, de discrição e reserva (CANDIDO, 1970, p. 69). 

 

Foi a partir da década de 1890 que a obra machadiana “passou a ser 

acompanhada com regularidade” (GUIMARÃES, 2008, p. 277) pelos críticos em 

destaque, com a reação de José Veríssimo e Araripe Júnior aos ataques 

empreendidos por Sílvio Romero contra Machado de Assis e sua obra. 

Outra mudança na configuração da crítica literária no Brasil ocorreu na 

primeira década do século 20, quando a escrita jornalística distanciou-se da literária 

e tanto crítica quanto produção literárias ficaram restritas a espaços específicos nos 

jornais. Para Alberto Dines (1986), as relações entre imprensa e literatura 

modificaram-se sobretudo a partir da Segunda Guerra:  

 

Nossos jornais, banhando-se da experiência da objetividade e 
dependendo diretamente do noticiário telegráfico, aprenderam um 
novo estilo, seco e forte, que já não tinha qualquer ponto de contato 
com o beletrismo (DINES, 1986, p. 26). 

 

Para Sodré (1999), a generalização das relações capitalistas passou a 

introduzir alterações na imprensa, entre elas a separação das colaborações literárias 

nos jornais, que se tornaram matéria à parte: “aparecem seções de crítica em 

rodapé, e o esboço do que, mais tarde, serão os famigerados suplementos literários. 
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Divisão de matéria, sem dúvida, mas intimamente ligada à tardia divisão do trabalho” 

(SODRÉ, 1999, p. 297). 

Esses espaços destinados à literatura dentro dos jornais foram 

posteriormente chamados de “rodapés”. Antonio Candido (1992) descreve a tarefa 

do crítico nos “rodapés” da seguinte maneira:  

 

A tarefa do “crítico titular” consistia em fornecer semanalmente, sobre 
livros do momento, um comentário que ocupava toda a parte inferior 
de uma das páginas internas, o “rodapé” (antigamente “folhetim”), 
subordinado a uma rubrica geral invariável, que dava nome à seção 
e vinha impressa acima do título de cada artigo (CANDIDO, 1992, p. 
9). 

 

Como observa João Cezar de Castro Rocha (2011, p. 12), tratava-se de “um 

espaço nobre, formador de opinião, e os seus militantes desfrutavam de grande 

prestígio no universo intelectual da época”. Para Jackson e Blanco (2011), esse 

prestígio estaria relacionado, entre outros fatores, ao enfraquecimento das 

produções de crítica literária que pretendiam abordar a história da literatura 

brasileira, fazendo do jornal o espaço da crítica: 

 

Desde meados do século XX, enfraquecido o ciclo das grandes his-
tórias da literatura brasileira – Silvio Romero, José Veríssimo e 
Ronald de Carvalho –, a esfera própria ao exercício da crítica literária 
eram os jornais e assumir uma coluna fixa em um deles era uma 
modalidade de profissionalização do trabalho intelectual e um sinal 
de distinção inequívoco (JACKSON; BLANCO, 2011, p. 31). 

 

No início do século 20, o movimento principal na crítica machadiana foi de 

construção de uma figura anódina de Machado de Assis, um escritor apaziguado e 

inofensivo. A patrimonialização, como patrimônio da arte, de Machado de Assis 

nesse momento (sobretudo a partir dos anos 1920) foi marcada pelo apagamento do 

texto literário machadiano e pela edificação de uma figura monumental, porém sem 

lugar na Literatura Brasileira.   

Desse período Hélio Guimarães (2008) destaca a produção de Alcides Maya, 

crítico com atuação importante nas décadas de 1910 e 1920, que, em Machado de 

Assis: algumas notas sobre o humour (1912), procurou “aplainar o terreno revolvido, 

depois de Veríssimo, também por Araripe Júnior, Magalhães de Azeredo, Walfrido 
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Ribeiro, Oliveira Lima, Alcindo Guanabara e Mário de Alencar” (GUIMARÃES, 2008, 

p. 280). 

Guimarães (2008) localiza outra inflexão da recepção crítica de Machado de 

Assis a partir dos anos 1930, considerando que há um “momento extraordinário da 

crítica, registrado entre o fim da década de 1930 e a de 1950” (GUIMARÃES, 2008, 

p. 284). Esse período reúne a segunda tríade destacada pelo autor (GUIMARÃES, 

2008): Astrojildo Pereira, Lúcia Miguel Pereira e Augusto Meyer; com a inclusão, 

ainda, de Eugênio Gomes. 

Ao considerar as relações entre o regime autoritário do Estado Novo, a 

consagração de Machado de Assis no período, e as interpretações do realismo 

construídas pela crítica machadiana nesse momento, o presente estudo também 

selecionou as produções de Augusto Meyer, Astrojildo Pereira, Lúcia Miguel Pereira 

e Eugênio Gomes como objeto.38 Inicialmente, pode-se indicar que a partir dos anos 

1930, Machado de Assis, antes acidente da vida literária brasileira, transformou-se 

em figura exemplar e que, sob o Estado Novo, essa transformação localiza-se 

fortemente em torno de 1939, centenário de nascimento de Machado de Assis. No 

âmbito biográfico, ocorreu a constituição de Machado de Assis como homem 

brasileiro exemplar: mulato operoso que ascendeu socialmente. No campo crítico, 

pontos até então pouco explorados de sua obra (nacional, realista, moderno) 

ganharam destaque.  

Assim, se, por um lado, durante o regime autoritário do Estado Novo Machado 

de Assis foi monumentalizado como patrimônio modelar brasileiro, o que implicou 

mitificação, fixação e apaziguamento, por outro lado, alguns críticos trataram de 

investigar os aspectos mais problemáticos da vida e da obra de Machado de Assis.  

Em “Esquema de Machado de Assis”, Antonio Candido (1970) também 

destacou a crítica machadiana das décadas de 1930 e 1940, distinguindo-a entre: as 

interpretações consideradas como psicológicas (Candido comenta sobre Lúcia 

Miguel Pereira, Augusto Meyer e Mário Matos), pois “procuravam estabelecer uma 

corrente recíproca de compreensão entre a vida e a obra, focalizando-as de acordo 

com as disciplinas em moda, sobretudo a psicanálise, a somatologia, a neurologia” 

                                                             
38

 As considerações aqui desenvolvidas quanto à crítica machadiana dos anos 1930 e 1940 
foram inicialmente abordadas na dissertação de mestrado A crítica machadiana durante o Estado 
Novo (FERREIRA, G. M. FFLCH/USP, 2011; sob orientação de Hélio de Seixas Guimarães), que 
adotou como objeto de estudo a produção de Augusto Meyer, Astrojildo Pereira, Lúcia Miguel Pereira 
e Eugênio Gomes. 



73 
 

(CANDIDO, 1970, p. 70); a crítica que focalizou Machado de Assis sob a perspectiva 

da filosofia (Barreto Filho); e as interpretações sob a perspectiva da sociologia 

(Astrojildo Pereira). 

Ao interpretar o período como de transformação na interpretação de Machado 

de Assis, Antonio Candido (1970) identifica as mudanças por que passou a 

interpretação de Machado de Assis por volta da década de 1940: 

 

[...] não há dúvida que foi desses estudos e alguns outros, 
geralmente precedendo ou sucedendo de pouco as comemorações 
do centenário de nascimento em 1939, que começou a compor-se a 
nossa visão moderna. Já não era mais o “ironista ameno”, o elegante 
burilador de sentenças, da convenção acadêmica; era o criador de 
um mundo paradoxal, o experimentador, o desolado cronista do 
absurdo (CANDIDO, 1970, p. 71). 

 

Nos anos 1940, na crítica machadiana destaca-se, ainda, a contribuição do 

sociólogo e professor universitário Roger Bastide com o ensaio “Machado de Assis, 

paisagista” (1940). Para Guimarães (2008), ao afirmar que a paisagem carioca 

estava fortemente presente na obra machadiana, Bastide colocava-se “na 

contracorrente da velha acusação da ausência de paisagem” (GUIMARÃES, 2008, 

p. 274). 

Ao comentar o artigo de Bastide, Joaquim Aguiar (2012) afirma que “a 

observação aguda do detalhe, nas mãos de um bom crítico, foi capaz de mudar uma 

rota de interpretações” (AGUIAR, 2012, p. 55). De fato, o estudo de Bastide 

fortaleceu a identificação de Machado de Assis como um escritor atento ao nacional 

e “um paisagista tão ou mais brasileiro que os escritores que se limitaram a 

descrever paisagens, fazendo delas mero cenário” (AGUIAR, 2012, p. 55). 

José Guilherme Merquior (1998), em conferência pronunciada em 1989, 

também identificou mudanças na interpretação de Machado de Assis nas décadas 

de 1930 e 1940, afirmando que teve início em 1939 um “esforço sistemático” para a 

compreensão da obra machadiana: 

 

[...] há um esforço sistemático, nos últimos cinquenta anos, pela 
conquista de um tipo de compreensão da obra, que vulgarmente 
poderíamos chamar “compreensão de profundidade”, e que faltava 
no seu tempo (MERQUIOR, 1998, p. 33). 
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A crítica machadiana produzida nesse período, reconhecida por diferentes 

estudiosos como uma produção inovadora e relevante para a interpretação de 

Machado de Assis, foi construída por críticos não acadêmicos e praticada, assim 

como a crítica literária brasileira em geral, até a década de 1940, majoritariamente 

nos “rodapés”, “geralmente assinados por intelectuais de formação pluralista e que 

atuavam em diferentes contextos” (PINTO, 2000, p. 56): 

 

[...] eram jornalistas, escritores, críticos de artes plásticas ou 
advogados cuja educação tivera como base a leitura dos grandes 
romances da literatura ocidental e que por isso estavam aptos a 
discutir o momento literário com uma erudição que, todavia, não os 
tornava especialistas no sentido que a divisão dos departamentos 
universitários viria a dar ao termo (PINTO, 2000, p. 56).  

 

Randal Johnson (1995, p. 174), ao considerar a crítica literária “uma das 

condições da existência e da sustentação da obra literária enquanto tal”, afirma que 

até os anos 1940 a crítica literária brasileira “fora amplamente dominada pelo rodapé 

impressionista, isto é, pela crítica jornalística semanal” (JOHNSON, 1995, p. 174). A 

esse respeito, destaca o poder exercido por críticos como Tristão de Ataíde39 e 

Álvaro Lins,40 poder que afetava “tanto a avaliação das obras literárias como a venda 

de livros ou ainda, em outras palavras, a legitimação e a consagração pelo público” 

(JOHNSON, 1995, p. 174).  

Nas décadas seguintes, o espaço para a literatura na imprensa escrita 

diminuiu, ficando a crítica literária mais restrita aos suplementos literários. Para 

Silviano Santiago (1993), um lado positivo da criação dos suplementos literários foi a 

promoção de diálogo e debate sobre literatura: 

 

[...] até meados dos anos 50, [...] uma excelente geração de 
intelectuais sem formação universitária especializada em literatura 
saiu do “rodapé” (em geral na parte nobre do jornal) e continuou a 
manter um diálogo frutífero com o público letrado, divulgando novas 
experiências estéticas, proporcionando o enriquecimento do debate 

                                                             
39

  Segundo João Luiz Lafetá (1974, p. 57), Tristão de Ataíde foi “o crítico do modernismo, o 
divulgador de pesquisas literárias das vanguardas de então; sua palavra podia ser decisiva, sua 
opinião era capaz de consagrar, sua presença era constante e respeitada, seus juízos eram 
recebidos muitas vezes como definitivos, encerrando discussões”. 

40
  Como descreve Randal Johnson (1995, p. 174), Álvaro Lins foi “talvez o crítico mais 

importante dos anos 40, foi descrito como o ‘imperador da crítica brasileira’, o ‘regente da crítica’, ‘o 
mestre da crítica’, o ‘prefeito dos críticos’, responsável, em última instância, pela ‘reitoria das letras 
brasileiras’”. 
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de ideias e disseminando a avaliação cuidadosa das obras literárias 
do tempo (SANTIAGO, 1993, p. 14). 

 

A não especialização, portanto, não significa que a crítica literária realizada 

até aquele momento fosse desprovida de uma análise consequente. Pelo contrário, 

escreveram nos jornais desse período críticos como Sérgio Milliet e Otto Maria 

Carpeaux. Além disso, alguns desses críticos, e ainda Sérgio Buarque de Holanda, 

Afrânio Coutinho e Antonio Candido estiveram entre aqueles responsáveis por uma 

“reavaliação da figura do crítico e da função da crítica” (PONTES, 1998, p. 101), 

introduzindo, a partir dos anos 1940, “visadas mais acadêmicas no tratamento da 

literatura” (PONTES, 1998, p. 101):  

 

O ponto de inflexão dessa reorientação inscreve-se na tentativa de 
dotar os estudos literários de instrumentos analíticos mais poderosos 
– construídos na intersecção e no diálogo com as ciências do social 
–, tendo em vista a superação do impressionismo e do amadorismo 
que ainda caracterizavam a crítica da época (PONTES, 1998, p. 
101). 

  

Desse modo, observa-se que o esforço sistemático de compreensão da obra 

machadiana empreendido entre as décadas de 1930 e 1940 articula-se às profundas 

transformações na crítica literária brasileira ocorridas no mesmo período e que 

resultaram no caráter acadêmico que essa crítica começou a assumir a partir de 

1940. Segundo Heloísa Pontes (1998), tais transformações tiveram como marco o 

lançamento da revista Clima, em 1941. Por isso, a autora destaca como esse grupo 

diferenciou-se das gerações anteriores, quer como críticos, quer como intelectuais: 

 

Antonio Candido e seus amigos mais próximos do Grupo Clima 
renovaram a tradição ensaística brasileira. Como críticos “puros”, 
romperam com a concepção de trabalho e com o padrão de carreira 
da geração anterior (que tinha um pé na literatura e outro na doutrina 
política). Como intelectuais, diferenciavam-se dos modernistas e dos 
cientistas sociais com os quais conviveram na Universidade de São 
Paulo (PONTES, 1998, p. 13-14). 

   

Para Manuel da Costa Pinto (2000, p. 56), a revista Clima, ao mesmo tempo 

em que inaugurou “um novo tipo de jornalismo cultural”, consolidou “uma abordagem 

‘científica’ da obra literária que logo iria tomar conta das universidades”. 
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Joaquim Alves de Aguiar (2012) considerou Clima “a mais famosa revista de 

arte e cultura de sua época” (AGUIAR, 2012, p. 56). Tratava-se de uma revista feita 

por críticos com formação universitária (Antonio Candido, Lourival Gomes Machado, 

Ruy Coelho, Gilda de Mello e Souza, Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida 

Prado e outros), “todos bastante jovens, em começo de carreira, e em maioria 

egressos ou vivendo à sombra da Faculdade de Filosofia” (AGUIAR, 2012, p. 56).  

Jackson e Blanco (2011, p.28) consideram Clima “o berço da primeira 

geração de críticos acadêmicos – ironicamente não oriundos do curso de Letras”, 

significando uma renovação de instrumentos e métodos críticos:  

 

[...] a ruptura que realizaram ao propor uma dicção mais 
especializada e bem-informada aos estudos literários não implicava 
um afastamento tão profundo em relação à geração anterior, mas 
sim uma renovação dos instrumentos analíticos e dos métodos que 
os aproximavam de uma atitude científica (JACKSON; BLANCO, 
2011, p. 28). 

 

No contexto de institucionalização dos estudos literários no Brasil, destaca-se 

a contribuição de Antonio Candido, a quem cabia a seção de literatura da revista 

Clima. O projeto assumido em Clima, de análise dos elementos externos como 

condicionantes das obras literárias, foi desenvolvido nas colunas fixas de Candido 

na Folha da Manhã de 1943 a 1945 e no Diário de São Paulo de 1945 a 1947, 

consolidando seu nome como crítico literário ao mesmo tempo em que 

desempenhava a função de professor de sociologia na Universidade de São Paulo, 

entre 1942 e 1958.  

Embora Candido (1992) identifique na preocupação política a principal 

característica de suas primeiras análises críticas, para Jackson e Blanco (2011, p. 

32) nas críticas em jornais Antonio Candido já defendia “uma atitude literária no 

exercício da crítica”: 

 

Ao ingressar nessa arena, Antonio Candido legitimou-se rapidamente 
por meio de uma dicção mais rigorosa que lhe permitiu distanciar-se 
do “impressionismo” predominante, sem, no entanto, assumir uma 
atitude explicitamente científica (JACKSON; BLANCO, 2011, p. 32). 

 

A tese de 1945 sobre Sílvio Romero, preparada para concorrer à cátedra de 

Literatura Brasileira da USP, foi o momento em que Antonio Candido identificou as 

características de uma crítica literária propriamente científica, reconhecendo Sílvio 
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Romero como “o primeiro grande crítico e fundador da crítica no Brasil” (CANDIDO, 

1988, p. 9): 

 

É erro dizer que esta crítica [de Sílvio Romero] seja científica – como 
ele o fazia. Científico em literatura significava, no século XIX, aplicar 

ao seu estudo os métodos de outras ciências. [...] Hoje, só podemos 
conceber como científica a crítica que se esforça por adotar um 
método literário científico, um método específico, baseado nos seus 

recursos internos. Estabelecimento de fontes, de textos, de 
influências; pesquisa de obras auxiliares, análise interna e externa, 
estudo da repercussão; análise das constantes formais, das 
analogias, do ritmo da criação: esta seria a crítica científica, a ciência 
da literatura (CANDIDO, 1988, p. 110). 

 

Ao estabelecer os pressupostos de uma crítica literária científica, Antonio 

Candido estabeleceu seus próprios pressupostos críticos, assumindo a produção de 

uma crítica literária científica e integrativa. Não por acaso sua crítica literária 

transitou entre o jornal e a universidade: Candido “transitou (e realizou a passagem) 

nos dois principais suportes institucionais da crítica brasileira do século XX, o jornal, 

até meados dos anos de 1960, e a universidade” (JACKSON; BLANCO, 2011, p. 

37). 

No prefácio da segunda edição de O método crítico de Sílvio Romero, em 

maio de 1961, Candido afirma que, ao escrever a tese de 1945, definiu “pela 

primeira vez de maneira sistemática” suas posições críticas, “após os primeiros anos 

de tateio em revistas e jornais” (CANDIDO, 1988, p. 13).  

O comentário de Candido dá sustentação à afirmação de Pontes (1998) de 

que o projeto crítico de Antonio Candido sofreu reavaliações ao longo de sua 

trajetória, sendo que na década de 1960, como professor da cadeira de Teoria 

Literária e Literatura Comparada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (então FFCL-USP), seu desafio passou a ser o de 

“revelar, através de análises circunstanciadas, a maneira pela qual os elementos 

externos à obra literária são retrabalhados como elementos internos, estruturantes 

do próprio sistema literário” (PONTES, 1998, p. 101). Para Jackson e Blanco (2011, 

p. 36), a partir de 1961, Candido fixou “um novo e mais exigente padrão de trabalho 

intelectual na crítica literária brasileira” (JACKSON; BLANCO, 2011, p. 36). 

Neste percurso da crítica literária brasileira é preciso considerar, ainda, “uma 

mentalidade propriamente universitária e acadêmica” (JOHNSON, 1995) implantada 

a partir dos anos 1930, e, mais fortemente, entre as décadas de 1940 e 1950, 
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juntamente com a implantação de cursos universitários de Letras no país e a 

profissionalização universitária do crítico literário. Para Johnson (1995, p. 174), essa 

foi a “transformação mais significativa no campo da crítica” ocorrida entre 1940 e 

1945.  

Roberto Acízelo de Souza (2014) aponta o ano de 1933 como o marco inicial 

dos cursos de Letras no Brasil, ainda no âmbito das Faculdades de Filosofia, o 

momento em que estes “se transformam efetivamente em área de estudos 

universitários” (SOUZA, 2014, p. 17), possibilitando a profissionalização do 

magistério. 

João Cezar de Castro Rocha (2011) observa, porém, que a primeira 

Faculdade de Letras, “concebida de maneira autônoma” (ROCHA, 2011, p. 14), só 

passou a funcionar no Brasil a partir de 1968 (a Faculdade de Letras da UFRJ, 

dirigida por Afrânio Coutinho), levando, portanto, mais de quarenta anos para que os 

cursos universitários de Letras fossem ministrados por Faculdades de Letras.  

Além disso, entre as décadas de 1930 e 1940 os cursos de Letras eram, 

segundo Rocha (2011, p. 20), muitas vezes considerados generalistas e desprovidos 

de rigor científico, tendo como eixo “o mesmo generalismo humanista que 

sustentava a crítica de rodapé”. 

Argumentando nesse sentido, Rocha (2011) faz-nos observar, por exemplo, 

que grandes intelectuais dos estudos literários brasileiros do período não se 

graduaram em cursos de Letras: Antonio Candido ingressou em 1939 nos cursos de 

Direito (na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, curso que abandonou 

posteriormente) e de Ciências Sociais e Filosofia (na Universidade de São Paulo, 

concluído em 1942); Afrânio Coutinho graduou-se em Medicina entre 1936 e 1941; 

Luiz Costa Lima cursou a faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Pernambuco entre 1955 e 1959; e Roberto Schwarz cursou Ciências Sociais na 

Universidade de São Paulo entre 1957 e 1960. 

 

Nesse sentido, a biografia dos nossos mais importantes teóricos, 
críticos, gramáticos e linguistas é reveladora, pois, em geral, até a 
década de 1940, a maioria não se graduou em Letras. [...] Na área 
mais específica dos estudos literários, a situação não era diferente. 
[...] E, conforme depoimento de Roberto Schwarz, o problema 
prosseguiu no final da década de 1950 (ROCHA, 2011, p. 16-19). 
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Outro ponto merece destaque ao tratarmos da institucionalização dos estudos 

literários no Brasil: o movimento de defesa da especialização do saber crítico-

literário iniciado dentro da própria crítica literária publicada nos jornais e capitaneado 

por Afrânio Coutinho.  

A partir de 1948, na seção “Correntes Cruzadas” do Diário de Notícias do Rio 

de Janeiro, Afrânio Coutinho passou a defender, baseado nos princípios do new 

criticism41 com que travara contato durante os anos em que morou nos Estados 

Unidos, duas causas: a interpretação autônoma do texto literário; e a necessidade 

de rigor metodológico na abordagem da literatura. Nas palavras de Randal Johnson 

(1995), Afrânio Coutinho “batia com veemência na tecla de que era a universidade, e 

não o jornal, o lugar mais adequado para o desenvolvimento da crítica literária 

‘científica’” (JOHNSON, 1995, p. 179).    

Em 1953, na introdução do livro Correntes Cruzadas, que reuniu os artigos da 

seção, Afrânio Coutinho fez “um recenseamento de algumas das ideias 

fundamentais que a seção introduziu ou repôs no debate literário” (COUTINHO, 

1953, p. IV), resumido em 13 pontos. Para não estender a citação, retomamos 

apenas os pontos que guardam relação direta com nossa discussão, portanto os 

pontos relacionados à definição do que Afrânio Coutinho defendia como uma crítica 

literária científica: 

 

1. “A necessidade de criação de uma consciência crítica para a 
nossa literatura, que venha a corrigir a atitude acrítica e empírica” 
(COUTINHO, 1953, p. IV). 
2. “Essa consciência crítica só se cria pelo estudo superior e 
sistemático de letras, estudo universitário” (COUTINHO, 1953, p. IV). 
4. “A defesa da perspectiva estético-literária na apreciação da 
literatura contra o predomínio do método histórico” (COUTINHO, 
1953, p. V). 
7. “Importando sobretudo à ‘nova crítica’ a literatura, o exercício 
literário constitui atividade autônoma em relação às outras, maximé a 
política, sendo espúrias as formas de literatura de participação 
(engagée), pois o escritor só deve fidelidade à sua obra, sua ficção, 

sua arte” (COUTINHO, 1953, p. VII). 

                                                             
41

 Afrânio Coutinho (1990, p. 289) afirmava que “a nova crítica não é o new criticism 
americano. Este foi apenas uma das tendências de renovação da crítica literária em nosso século. [...] 
Foi ao formalismo eslavo que me liguei desde que cheguei a Nova Iorque, em 1942 [...] Só mais tarde 
é que entrei em contato com as correntes americanas do new criticism e da escola de Chicago”. 
Segundo Eduardo Coutinho (2011), a chamada Nova Crítica introduzida por Afrânio Coutinho no 
Brasil sustentava pressupostos de diversas corrente críticas: “Com base em pressupostos dessas 
correntes, dentre as quais destacamos o Formalismo Russo, a Estilística Espanhola e Teuto-Suíça, o 
Aristotelismo de Chicago, a Analyse de Texte francesa e sobretudo o New Criticism anglo-americano, 
Afrânio Coutinho se bateu com ardor pela primazia do texto literário” (COUTINHO, 2011, p. 186).  
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8. “Duas tendências chocam-se nos dias correntes, no tocante à 
conceituação da crítica: de um lado, o velho impressionismo, em 
suas formas artísticas e seus espécimes bastardos; do outro lado, as 
tendências ao estabelecimento de critérios críticos de cunho objetivo, 
critérios ‘científicos’” (COUTINHO, 1953, p. IX). 
10. “O método ideal em crítica literária é o integral, que hoje está 
sendo propugnado pelas correntes e figuras mais avançadas em 
todo o mundo” (COUTINHO, 1953, p. XIII). 

 

Aqui temos Afrânio Coutinho defendendo uma crítica literária científica, 

centrada nos recursos internos da obra literária, e integrativa, defesa semelhante à 

de Antonio Candido citada há pouco. Nesse sentido, vale destacar, 

comparativamente, as afirmações dos dois críticos: 

 

Com efeito, um dos maiores perigos para os estudos literários é 
esquecer esta verdade fundamental: haja o que houver e seja como 
for, em literatura a importância maior deve caber à obra (CANDIDO, 
1988, p. 103). 
 
O método da crítica literária será literário, estético, “poético”, ou 
jamais a crítica será científica, isto é, crítica, mas uma epi-disciplina, 
dependente das variações de moda das ciências às quais buscará 
por empréstimo seus métodos (COUTINHO, 1953, p. XII). 

 

É certo que o significado de cada um desses termos difere para um e outro 

crítico, o que se explicita na diferença entre os métodos propostos para a realização 

da crítica literária. Ainda assim, as semelhanças indicam o movimento de ambos no 

sentido de estabelecer critérios objetivos (e literários) de análise da obra literária, 

sugerindo, ainda, as fontes comuns a ambos os críticos nos anos 1950: as ideias de 

T.S. Eliot e o new criticism.42 

No caso de Candido, como viemos indicando, a apreensão das técnicas 

formalistas, do close reading e do new criticism, ocorreu no sentido de “expropriar a 

noção de análise formal da crítica conservadora” (CEVASCO, 2005, s. p.), já que 
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 Para Cevasco (2008, p. 148), a técnica do close reading veio, em sua origem, “responder a 
uma série de demandas” e transformou-se no “modo ‘natural’ de ler literatura”: “Os fundadores da 
nova disciplina tinham que encontrar uma maneira de superar a crítica impressionista dos gentlemen 
que dominavam os estudos literários. Tinham, ainda, que adequar sua forma de ler às exigências de 
rigor científico que se espera de uma disciplina acadêmica” (CEVASCO, 2008, p. 148). Essa técnica 
se constitui como a base da escola crítica norte-americana do New Criticism, que se tornou, segundo 
Cevasco (2008, p. 151), “a única escola cujos preceitos específicos constituem a generalidade da 
crítica. Todos seguimos seus métodos, mesmo que não subscrevamos seus valores”.  
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nesse período “o formalismo parecia exclusividade da crítica de direita” (CEVASCO, 

2005, s. p.).43 

Já a campanha de Afrânio Coutinho, contra o “impressionismo” e o 

“historicismo”, introduzia nos estudos literários brasileiros métodos formais de 

interpretação da literatura como o modo correto e científico de abordagem da obra 

literária. Deve-se considerar ainda na campanha de Afrânio Coutinho, como analisa 

Johnson (1995), a tentativa de estabelecer novas relações de poder, agora 

baseadas “em critérios estéticos, na análise textual, e na substituição do jornal pela 

universidade, enquanto ‘templo’ da cultura literária” (JOHNSON, 1995, p. 179). 

Simultaneamente e de modo articulado, esses movimentos – de 

fortalecimento da abordagem prioritariamente textual e científica para o estudo da 

literatura; e de transformação da universidade no espaço por excelência da crítica 

literária –, ambos empreendidos de modo diverso pelos críticos destacados em 

nossa contextualização (Antonio Candido e Afrânio Coutinho) construíram a crítica 

literária brasileira na modernidade.  

Sem romper de todo com a configuração anterior, contudo, a moderna crítica 

literária brasileira manteve-se polarizada. A raiz da polarização partia de uma antiga 

divergência da crítica literária, entre a orientação sócio-histórica e a preocupação 

estética como o modo mais adequado de estudar literatura. Na realidade, uma 

tensão entre métodos cujo acirramento construiu o que João Alexandre Barbosa 

(1974) denominou a “tradição do impasse”, ao identificar na obra de José Veríssimo 

uma dualidade:  

 

[...] sem que fosse possível transferir para a análise literária, sem 
voltar ao antigo modelo naturalista, as categorias sociais e/ou 
históricas, Veríssimo optava, por um lado pela especificidade 
“literária” e, por outro, não sabia desvencilhar-se da intenção 
nacionalista, perseguido pela inexistência de uma linguagem que 
possibilitasse a redução crítica, estrutural, dos elementos sociais 
e/ou históricos a um modelo reflexivo verdadeiramente específico, 
em que os dados de instigação externa e os de elaboração 
aparecessem conectados na própria obra (BARBOSA, 1974, p. 162). 
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 De acordo com Cevasco (2008), o movimento de apropriação das leituras formalistas pela 
crítica de esquerda possibilitou mundialmente a construção de uma crítica cultural materialista: “São 
as formulações convergentes de forma que esses críticos ajudam a colocar em circulação que 
finalmente dão condições à crítica materialista de apresentar uma versão convincente e alternativa da 
relação cultura e sociedade” (CEVASCO, 2008, p. 154); “Somente quando essa tradição materialista 
chegou a um conceito de forma artística que leva em conta a inter-relação literatura/ sociedade foi-lhe 
possível bater o inimigo ideológico em seu próprio campo discursivo” (CEVASCO, 2008, p. 153). 
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O impasse crítico se revelava, no século 19, na tensão entre as histórias 

literárias escritas por Sílvio Romero e José Veríssimo, mas também estava presente 

nas críticas de rodapé44 e gerou, segundo Rocha (2011, p. 100), “um sistema interno 

de emulação fundamental para o desenvolvimento da moderna crítica literária 

brasileira, sobretudo em sua extração universitária”. A identificação desse sistema 

de emulação levou Rocha (2011) à conclusão de que a crítica literária brasileira 

organizou-se em torno de disputas de poder: 

 

[...] a crítica universitária estabeleceu seu padrão de escrita e de 
análise teórica, de um lado, no confronto direto com a tradição da 
crítica de rodapé e, de outro, na permanência do modelo da “tradição 
do impasse”. [...] Desse modo, a identidade dos professores e 
pesquisadores firmou-se mediante a disputa de poder travada nas 
trincheiras do espaço privilegiado concedido à crítica de rodapé nos 
grandes jornais da época. Posteriormente, a disputa de poder 
contagiou a cátedra. Tratava-se, agora, da determinação do poder 
hermenêutico, ou seja, do estabelecimento do método “correto” de 
leitura – método mais fecundo, numa perspectiva menos belicosa 
(ROCHA, 2011, p. 100). 

 

Assim, entre os primeiros críticos acadêmicos havia, é claro, divergências, 

que foram se explicitando com a consolidação da crítica universitária. Basta 

observar que já estavam presentes nessa “redefinição dos princípios de 

legitimidade” (JOHNSON, 1995, p. 179) do campo crítico-literário os dois principais 

defensores de métodos distintos de estudos literários: como vimos, Antonio Candido 

e Afrânio Coutinho.  

Havia, de fato, concordância entre essa primeira geração de críticos 

acadêmicos em relação à necessidade de os estudos literários priorizarem a análise 

da obra literária a partir de critérios objetivos e pertinentes ao campo da literatura, 

afastando-se do impressionismo e do biografismo. Mas havia também, nos anos de 

1950 e 1960, uma tensão entre, por um lado, a defesa da análise estética do texto 

literário e, por outro lado, a incorporação de elementos histórico-sociais na análise 

da obra literária. Afrânio Coutinho e Antonio Candido, ao sustentarem perspectivas 

distintas tanto ao realizar a crítica literária em jornais como ao produzir a crítica 

                                                             
44

 No prefácio de A tradição do impasse, Alfredo Bosi (1974, p. 15) alerta para a persistência 
do impasse na crítica literária brasileira: “O impasse, que vemos com tanta clareza no autor da 
História da Literatura Brasileira, não estará reiterado em quase toda a crítica militante? Ele já constitui 
uma tradição e requer um exame epistemológico sempre renovado da autonomia ou da dependência 
do discurso crítico em nosso tempo”. 
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universitária, “encarnam essa transição e as disputas que as opunham” (JACKSON; 

BLANCO, 2011, p. 31). 

No pós-1945, a questão do nacional e do estrangeiro, uma constante no 

Brasil, se intensificou e gerou debates como os proporcionados pelo Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e o Centro Popular de Cultura (CPC). Nesse 

sentido, o nacionalismo desenvolvimentista dos anos 1950 foi um momento no qual 

se discutiu criticamente “o caráter tributário da nossa formação cultural e no qual  a 

categoria ‘identidade’ assumiu um papel significativo” (SANTOS, 2007, p. 114).  

Nesse contexto, entre os anos 1950 e 1960, a biografia de Machado de Assis 

interessou pela via de personificação do “espírito burguês” no escritor brasileiro e 

pela valorização da nação, tendo sido recorrente a descrição da ascensão de 

Machado de Assis (do Morro do Livramento à Academia Brasileira de Letras) 

principalmente fora dos estudos machadianos. É o caso da notícia a seguir, que, ao 

comentar a homenagem do Ministério da Viação ao cinquentenário da morte de 

Machado de Assis (1958), descreve a trajetória do escritor como favorecida pela 

estrutura social brasileira: 

  

Se, como escritor, sua obra só pode ser explicada pelo milagre do 
gênio, como funcionário a sua vida é bem uma demonstração das 
oportunidades que o meio brasileiro, ontem como hoje, oferece às 
capacidades reais, aos valores autênticos (O Tempo, São Paulo, 30 
set. 1958). 

 

Os estudos machadianos, contudo, voltaram-se ao desenvolvimento de 

projetos críticos iniciados na década anterior e ao interesse pela pesquisa 

bibliográfica. Por isso, dos anos 1950, John Gledson (2006, p. 11) destaca a 

importância da obra Bibliografia de Machado de Assis (1955), de José Galante de 

Souza, interpretando o período como “florescente para a pesquisa e (talvez em 

menor grau) para a crítica”: 

 

[...] pode-se dizer, com justeza que, sobretudo em alguns desses 
escritores, a ambição crítica não esteve à altura do entusiasmo deles 
como pesquisadores. [...] Mas não nos esqueçamos de que esses 
escritores produziram, sim, um novo Machado de Assis, 
genuinamente “desconhecido”, banindo alguns dos mitos sobretudo 
em torno de sua vida e integrando-o com precisão no seu contexto 
social, político e literário (GLEDSON, 2006, p. 11). 
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Nesse mesmo sentido, John Gledson (2006, p. 12) identifica que “o panorama 

começou a mudar e a abordagem predominantemente biográfica e bibliográfica 

começou a ser abandonada” nos estudos machadianos:  

 

A atenção agora se voltava para o mundo acadêmico, justo quando 
as velhas e as novas teorias – estruturalismo, feminismo, formalismo, 
marxismo – passaram a ter uma importância maior no novo mundo 
polarizado do regime militar e, claro, acima de tudo, com o 
desenvolvimento das próprias universidades (GLEDSON, 2006, p. 
12). 

 

Entre os críticos a realizarem o movimento de afastamento da leitura 

biográfica de Machado de Assis, destacam-se justamente aqueles que, por métodos 

distintos, demarcaram o campo crítico-literário no mundo acadêmico brasileiro: 

Antônio Candido, com a publicação de Formação da Literatura Brasileira (em 

1959)45 e, posteriormente, com “Esquema de Machado de Assis” (de 1970);46 e 

Afrânio Coutinho, com a publicação de A filosofia de Machado de Assis (em 1940), 

Machado de Assis na Literatura Brasileira (de 1960) e “O fenômeno Machado de 

Assis” (de 1989). 

Das décadas de 1950 e 1960, Hélio Guimarães (2008) destaca a publicação 

de O Otelo brasileiro de Machado de Assis, de Helen Caldwell, por haver produzido 

“uma reviravolta no entendimento do romance ao dirigir o foco de análise para a 

matriz shakespeariana presente em Dom Casmurro” (GUIMARÃES, 2008, p. 286), 

além de ser um marco da contribuição de críticos estrangeiros para os estudos 

machadianos. 

Na formação em Letras no Brasil, a percepção de que o currículo praticado 

entre os anos 1930 e 196047 era eclético e generalista, levou a uma reforma vigente 

a partir de 1963 que estabeleceu um Currículo Mínimo para os cursos de Letras, 

                                                             
45

 Para Luiz Carlos Jackson (2003, p.72): “uma das questões fundamentais que o livro 
[Formação da Literatura Brasileira] pretende resolver diz respeito à literatura de Machado de Assis: 
como explicar, em um país pobre e dependente, cuja literatura até então não seria nem de longe 
comparável à europeia, o surgimento de um escritor como Machado de Assis” (JACKSON, 2003, p. 
72). 

46
 Hélio Guimarães (2008) comenta a crítica machadiana de Antonio Candido: “Candido, por 

sua vez, também escreveu relativamente pouco sobre Machado, mas seu “Esquema de Machado de 
Assis”, apesar de sintético, ou talvez por isso mesmo, vale por muitos livros. Além disso, seu projeto 
crítico e historiográfico tem como ponto de fuga a obra machadiana, e é da Formação da literatura 
brasileira que Roberto Schwarz declaradamente deriva algumas das linhas principais de sua 
interpretação dos romances de Machado de Assis” (GUIMARÃES, 2008, p. 275). 

47
 Nesse período o graduado em Letras “se diplomava em Português e respectivas literaturas, 

e simultaneamente em pelo menos mais duas línguas e respectivas literaturas” (SOUZA, 2014, p. 18). 



85 
 

introduzindo, como complementares, as disciplinas de Linguística e de Teoria da 

Literatura. Destaca-se também, a partir do final da década de 1960, a implantação 

dos cursos de pós-graduação na área de Letras. 

Com a reforma universitária de 1968, as faculdades de Filosofia foram 

desmembradas, o que implicou, para os cursos de Letras, por um lado a 

especialização do saber, mas, por outro, “um isolamento lamentável: perdiam-se, ou 

no mínimo se dificultavam, contatos disciplinares cruciais para a formação em 

Letras” (SOUZA, 2014, p. 19). 

Na década de 1970, com os cursos de pós-graduação já estruturados e a 

extinção das cátedras, “progressivamente crescem as exigências formais para 

admissão no magistério universitário” (SOUZA, 2014, p. 19). De modo geral, a 

geração de intelectuais que então adquire importância no ambiente acadêmico foi 

considerada a segunda geração de críticos universitários no Brasil, identificada com 

“a sistematização dos métodos de análise literária e com a renovação do debate a 

respeito da dependência cultural e cultura brasileira em geral” (FARIA, 2003, p. 904).  

Quanto a esse período, a terceira tríade destacada por Hélio Guimarães 

(2008) no percurso da recepção crítica de Machado de Assis é composta por críticos 

cuja produção principal se deu a partir da década de 1960 e dentro das 

universidades: Roberto Schwarz, John Gledson e Alfredo Bosi; com o 

desenvolvimento dessas considerações no estudo de 2013, em que Guimarães 

(2013, p. 12) procura explicitar “os pressupostos de cada um deles para 

compreender os pontos de divergência”. 

Ao buscar relacionar a produção na área dos estudos machadianos ao 

contexto do regime autoritário pós-64, à consagração machadiana operada no 

período, à consolidação da crítica universitária no Brasil, e às interpretações do 

realismo de Machado de Assis no período, este estudo adotou como objeto outro 

grupo de críticos, formado por: Jean Michel-Massa, Raymundo Faoro, Carlos Nelson 

Coutinho, Luiz Costa Lima, Roberto Schwarz e Alfredo Bosi. 

Embora suas primeiras produções datem da segunda metade da década de 

1960, a partir da década de 1970 as obras desses críticos-professores, atuantes 

sobretudo em universidades de São Paulo e Rio de Janeiro, tornaram-se leitura 

fundamental para a formação de estudantes de Letras no país e para estudiosos de 

Machado de Assis, produzindo uma nova inflexão nas interpretações machadianas. 

Dessa vez, em contraponto à consagração oficial e conservadora de Machado de 
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Assis pelo regime militar, por um lado a crítica machadiana contrariava o 

investimento nas possíveis misérias da vida de Machado de Assis e, por outro, 

reforçava os vínculos de sua obra com a realidade social ao reconhecer um realismo 

na obra machadiana de caráter dialético e mimético. 

Certamente a polarização que permeia os estudos literários brasileiros não se 

encerrou na geração dos anos 1970, o que ficou expresso, também, na crítica 

machadiana. 

Isto é, dificilmente, após as conclusões críticas da geração de 1930, e, além 

disso, em posse de instrumentais teóricos mais precisos, os críticos machadianos na 

década de 1970 negariam a existência de uma relação entre a obra de Machado de 

Assis e a realidade social. No entanto, para alguns deles, a ênfase da análise 

literária deveria estar no próprio texto literário, na forma ou na estrutura da obra, de 

modo que interessavam pouco as possíveis relações entre o texto machadiano e 

qualquer elemento extraliterário. Para outros, a investigação das características do 

realismo na obra machadiana (às vezes por meio do estudo formal do texto literário, 

às vezes pelo estudo das personagens e dos conteúdos daquela obra, às vezes pelo 

estudo do contexto social) e de seus vínculos com a realidade social era o que mais 

interessava. 

De fato, veremos que poucos críticos machadianos da geração de 1970 

tentaram negar a existência de uma relação entre literatura e sociedade, tendo Luiz 

Costa Lima (1983, p. 180) afirmado que “nenhum analista, independente de nível ou 

linha, negará que o contexto social interfere na realização textual”. Trata-se, desse 

modo, de decidir qual das duas dimensões, estética ou social, teria mais peso: 

 

O problema portanto não é de saber se é aceitável ou não que o 
social partilha da obra, mas sim de como verificar esta participação, 
sem com isso incluirmos a obra em um generalizador caráter social 
(LIMA, 1983, p. 108). 

 

Para Castro Rocha (2011, p. 100), as disputas, nas décadas de 1960 e 1970, 

elaboraram-se “numa perspectiva menos belicosa”, tendo em vista a situação 

anterior, mais polarizada: 

 

Posteriormente, a disputa de poder contagiou a cátedra. Tratava-se, 
agora, da determinação do poder hermenêutico, ou seja, do 
estabelecimento do método “correto” de leitura – método mais 
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fecundo, numa perspectiva menos belicosa. Destacaram-se, nesse 
momento, as diferenças entre a USP e a PUC-SP, ou entre a UFRJ e 
a PUC-RJ, nas décadas de 1960 e 1970 (ROCHA, 2011, p. 100).  

 

Ainda assim, a tradição do impasse – criticada e enfrentada pela maioria dos 

críticos abordados a seguir – foi reproduzida de modo a aprofundar radicalismos e 

criar polêmica.48 Embora “menos belicosa” e partindo de críticos acadêmicos, as 

polêmicas debatendo o melhor método para estudar literatura na década de 1970 

não se restringiram à universidade, sendo expressas, na maior parte das vezes, na 

imprensa.49 

 

 

2.1. A biografia de Machado de Assis e os vínculos com a realidade social 

 

A vida de Machado de Assis desde há muito é tema explorado. Se seus 

contemporâneos destacaram em Machado de Assis a sisudez, a parcimônia e a 

discrição, a partir dos anos 1930 desenvolveu-se um processo de formulação ou 

valorização de novas características da vida do escritor. Isto é, biografemas 

machadianos foram formulados ou particularmente explorados pela crítica nesse 

período, contribuindo para edificar a imagem de um Machado de Assis exemplar, 

autodidata, trabalhador, epilético e mulato.  

É verdade que temas como a ascensão social do escritor, por exemplo, já 

eram abordados desde seus contemporâneos. Um resenhista de Ressurreição, 

assinando sob o pseudônimo de Dr. Fausto, afirmou, em 1872, que Machado de 
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 Também em um dos lados do impasse, Flora Süssekind (2004) descreve do seguinte modo 
a situação nos anos 1970: “Confunde-se Lévi-Strauss com Génette e Bremond, o Estruturalismo 
antropológico com o linguístico, qualquer estudo teórico com formalismo. Confusão que, além das 
críticas, impulsiona uma verdadeira ‘moda estruturalista’ nos meios acadêmicos mais medíocres 
sobretudo do Rio de Janeiro. E, nos anos 70, surge uma profusão de trabalhos de qualidade 
discutível e autodefinidos como ‘análise estrutural de...’, cheios de gráficos, quadros de ‘actantes’, 
linguagem pseudocientífica, repetições do que se lera no último número da revista Poétique; e, na 
verdade, preocupação teórica quase nula e descaso pelos seus eventuais objetos de análise” 
(SÜSSEKIND, 2004, p. 52). 

49
  Por exemplo, Süssekind (2004, p. 57), ao chamar atenção para a polêmica, iniciada em 

1975, contra o caráter “teoricista” do estruturalismo afirma que ela “ainda se prolongaria por algum 
tempo nos jornais, em debates universitários, salas de aula e mesas de bar”. No que considerou 
“bombardeios de todos os lados”, Süssekind (2004, p. 56) retoma os argumentos contra o 
estruturalismo de: Emanuel de Moraes, em “A crítica sob o império do estruturalismo”, Jornal do 
Brasil; Antônio Houaiss, na revista Visão; Carlos Drummond de Andrade, no poema “Exorcismo”, 
Jornal do Brasil; Assis Brasil, no Jornal de Letras; Carlos Nelson Coutinho, Antônio Carlos de Brito 
(Cacaso) e Ana Cristina Cesar, no Opinião; Ledo Ivo, em “A morte da literatura brasileira”, O Globo. E 
a resposta de Luiz Costa Lima em “Quem tem medo da teoria?”, Opinião, nov. 1975. 
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Assis “fez da obscuridade da sua origem o melhor título da sua grandeza atual” 

(apud GUIMARÃES, 2004, p. 311). 

Também a caracterização de Machado de Assis como um burocrata diligente 

figurou entre os primeiros resumos biográficos publicados após a morte do escritor. 

Mário de Alencar, por exemplo, em Páginas de Saudade, descreve-o como um 

“funcionário público exemplar” (ALENCAR, 2008, p. 330): 

 

Ele era um delicado, a discrição em pessoa, a reserva exagerada; e 
não sei como resistiu tantos anos ao sentimento de repugnância de 
meio tão adverso ao seu temperamento. Imagino o que não teria 
passado na sua vida de funcionário público exemplar (ALENCAR, 
2008, p. 330). 

 

No entanto, uma mudança ocorreu nos estudos biográficos dos anos 1930 e 

1940, que passaram a associar a figura do “burocrata irrepreensível” (GOMES, 

1958, p. 63) à do trabalhador nacional. Mais do que isso, a inflexão não diz respeito 

somente aos temas relacionados à vida de Machado de Assis, mas localiza-se na 

investigação dos vínculos do escritor com a realidade social a partir de um 

investimento nas “misérias” de Machado de Assis: suas privações, suas doenças, 

suas ambições e seus dramas foram explorados até o detalhe por essa geração 

crítica. 

Vimos que a partir dos anos 1950 a institucionalização dos estudos literários 

no Brasil teve como uma de suas consequências a defesa do estudo da obra literária 

em detrimento das preocupações biográficas e de vida literária. Afrânio Coutinho e 

Antonio Candido, por exemplo, argumentaram nesse sentido: 

 

Tal colocação do problema crítico põe em relevo a necessidade de 
uma reação contra a preocupação biográfica em crítica tão larga e 
tão devastadora entre nós. [...] A Literatura no Brasil sempre viveu 
presa a um dilema entre a vida literária e a obra literária, de funestas 
consequências para o valor de nossa Literatura e fonte de 
inferioridade para os nossos hábitos intelectuais (COUTINHO, 1953, 
p. XV e XVIII). 
 
A literatura é um conjunto de obras, não de fatores, nem de autores. 
Uns e outros têm grande valor e vão incidir fortemente na criação; 
devem e precisam ser estudados; não obstante são acessórios, 
quando comparados com a realidade final, cheia de graça e força 
própria, que age sobre os homens e os tempos: a obra literária 
(CANDIDO, 1988, p. 103). 
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No entanto, nos estudos machadianos a dissociação entre vida e obra (em 

parte justamente por causa das construções críticas anteriores) é ainda mais difícil. 

Como observa Hélio de Seixas Guimarães (2013, p. 5), “no ‘caso Machado de 

Assis’, as questões críticas e os elementos biográficos aparecem muito associados, 

em vários momentos até mesmo se confundindo”.  

Por esse motivo, os críticos machadianos nos anos 1970, sem adotarem 

como centrais as considerações biográficas (com exceção, é claro, da biografia 

intelectual produzida por Jean Michel-Massa), também não as abandonaram. De 

modo geral, o empenho foi, novamente, o de desconstrução dos mitos criados em 

torno de Machado de Assis. Nessa década, contudo, as afirmações biográficas 

contrapunham-se e aprofundavam também os “mitos” criados nos anos 1930 e 

1940. 

Desse modo, nos anos 1970, em interpretações da biografia machadiana 

associadas às suas vertentes de análise literária, os diferentes críticos, então 

produzindo na universidade uma crítica literária baseada em critérios ditos objetivos, 

encontraram na vida de Machado de Assis pouca excepcionalidade, algum 

engajamento e nem tanto drama. Tratava-se, novamente, da identificação dos 

vínculos do escritor com a realidade social, porém em sentido inverso. 

 

 

2.1.1. Exemplar, trabalhador, epilético e mulato 

 

Na análise dos estudos biográficos de Machado de Assis nas décadas de 

1930 e 1940, uma obra merece destaque: Machado de Assis: estudo crítico e 

biográfico (1936),50 a obra que consolidou Lúcia Miguel Pereira na crítica literária 

brasileira do período. Se, no parco mercado editorial brasileiro,51 o número de 

reedições de uma obra puder indicar sua repercussão e “sucesso”, é significativo 

dizer que Machado de Assis: estudo crítico e biográfico teve seis edições: 1936, 

1939, 1946, 1949, 1955 e 1988. 

                                                             
50

 Utilizamos preferencialmente a primeira edição de Estudo crítico e biográfico (1936). No 
entanto, Lúcia Miguel Pereira acrescentou várias informações nas reedições da obra (basta observar 
que a primeira edição tinha 14 capítulos, enquanto a sexta edição tem 21 capítulos). Por isso, nos 
casos de acréscimo, nos valemos da sexta edição (1988). 

51
 Pois, segundo Hélio de Seixas Guimarães (2004), “as pequenas tiragens, a lentidão do 

consumo dos livros e as limitações do público leitor não são, no Brasil, exclusividade do século 19 e, 
em proporções diferentes, mantém-se ainda hoje” (GUIMARÃES, 2004, p. 67). 
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Basta comparar esse dado com o número de publicações de outros 

importantes críticos machadianos do período para alcançarmos a relevância dessa 

obra de Lúcia Miguel Pereira em meio à crítica machadiana: Augusto Meyer, o 

primeiro crítico do grupo em questão a publicar um livro sobre Machado de Assis, 

em 1935, teve reedição em 1952 e sua machadiana coligida em 1958, no volume 

Machado de Assis 1935-1958, com reedição em 2008; Astrojildo Pereira só teve 

seus artigos sobre Machado de Assis reunidos em livro em 1959, em Machado de 

Assis: ensaios e apontamentos avulsos, com reedição em 1991 e 2010; o estudo de 

Eugênio Gomes Influências inglesas em Machado de Assis, de 1939, esperou dez 

anos para ser ampliado e republicado, no livro Espelho contra espelho (1949), e a 

obra que reuniu a crítica machadiana de Eugênio Gomes, Machado de Assis, 

somente foi publicada em 1958. 

No prefácio da 2° edição (1939) de Estudo crítico e biográfico Lúcia Miguel 

Pereira escreveu: “teve este livro repercussão inesperada, exigindo uma segunda 

edição, que, saindo no ano do centenário do grande escritor, assume um sentido de 

comemoração, de homenagem” (PEREIRA, 1988, p. 15). A repercussão da primeira 

edição já havia sido grande e o Estudo crítico e biográfico tornara-se uma obra de 

referência para as comemorações do centenário de nascimento de Machado de 

Assis, o que exigiu sua reedição em 1939. 

A homenagem de Lúcia Miguel Pereira, todavia, não se deu no tom laudatório 

de costume;52 pelo contrário, nessa biografia a autora procurava desfazer os 

lugares-comuns em torno de Machado de Assis. Desse modo, o “homem inteligente, 

de boa cultura e boa educação, frio, indiferente, de um convencionalismo absoluto” 

(PEREIRA, 1936, p. 11), enfim, os “aspectos oficialmente característicos” (PEREIRA, 

1936, p. 11) que o próprio autor teria contribuído para consolidar53 foram postos à 

prova, na tentativa de destruir a “carapaça” (PEREIRA, 1936, p. 11) que recobria 

Machado de Assis. 

Para tanto, Lúcia Miguel Pereira defende que há um descompasso entre 

homem e obra e questiona: “Onde, nessa figura convencional, nesse retrato próprio 

para inaugurações oficiais, o lugar do artista – essa incógnita, esse elemento 

                                                             
52

 Em artigo de 1939 publicado na revista A Ordem, Lúcia Miguel Pereira escreveu: “as festas 
de centenário requerem um tom laudatório que não sei tomar para falar daquele com quem privo 
como um mestre vivo e querido, com quem me habituei a longas e livres palestras” (PEREIRA, 1992, 
p. 283). 

53
 Pois, “com essa série de rótulos, estava fixado, catalogado, pronto para receber as 

reverências da posteridade” (PEREIRA, 1936, p. 10).  
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inquietante e imprevisível?” (PEREIRA, 1936, p. 12). A resposta é que a chave dos 

segredos de Machado de Assis estaria nos seus escritos, já que “esse homem tão 

recatado, tão cioso de sua intimidade, só teve um descuido, só deixou uma porta 

aberta: seus livros” (PEREIRA, 1936, p. 12). Haveria, portanto, nos livros de 

Machado de Assis “muito de autobiográfico” (PEREIRA,1936, p. 14): 

 

Essa liberdade de espírito, contrastando com o convencionalismo 
dos gestos, essa altivez da inteligência, tanta ousadia aliada a tanta 
modéstia, são a grande revelação da sua obra, a vitória final do 
artista, a certeza da sua complexidade, da palpitação humana da sua 
figura. Para compreendê-lo, é preciso não esquecer precisamente 
daquilo que procurou ocultar: da origem obscura, da mulatice, da 
feiúra, da doença – do seu drama, enfim (PEREIRA, 1936, p. 18). 
 

Lúcia Miguel preocupa-se, contudo, em esclarecer que a explicitação daquilo 

Machado de Assis teria procurado ocultar não constituía desrespeito ao escritor e 

que não havia “impiedade nessa atitude” (PEREIRA, 1936, p. 18), que visaria 

principalmente ao conhecimento, compreensão e interpretação de Machado de 

Assis. 

A justificativa quanto à atitude de revelar o que estava oculto sobre a vida de 

Machado de Assis não poupou Lúcia Miguel Pereira de críticas. Modesto de Abreu, 

por exemplo, no livro Biógrafos e Críticos de Machado de Assis (de 1939) 

considerou indelicada e pejorativa a caracterização de Machado de Assis como 

mulato: 

 

É uma preocupação obsedante, a da Sra. Lúcia Miguel Pereira, de 
acentuar e frisar bem por todo o livro, o “molequismo” e o 
“mulatismo” de Machado de Assis. Nas trezentas e trinta e tantas 
páginas de seu texto, encontrei perto de 40 vezes a indelicada 
restrição racial, o que equivale à proporção de 1 para 10, ou uma 
alusão de dez em dez páginas (ABREU, 1939, p. 73). 

 

Provavelmente esse julgamento de Modesto de Abreu operava no senso 

construído nas décadas anteriores de que a Machado de Assis deveria ser devotado 

um respeito que o mantivesse intocável e indiscutível. Por isso, a preocupação em 

demonstrar respeito e reverência pelo escritor também se revela em outros críticos 

do período, como, por exemplo, no ensaio de Eugênio Gomes, Influências inglesas 

em Machado de Assis, em que o autor guarda o cuidado de não ferir a imagem do 

escritor e adverte desde o início que Machado de Assis “não sairá diminuído de 
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qualquer investigação honesta de suas orientações estrangeiras” (GOMES, 1949, p. 

07).54 

Para Augusto Meyer, a objetividade da análise crítica de Machado de Assis 

passou a ser construída somente a partir da morte do escritor, sendo esta uma das 

condições propiciadoras de uma nova fase da crítica machadiana. Meyer (1947) 

defende que a partir das contribuições de Alcides Maya passou-se a questionar “o ar 

acadêmico e oficial em que o haviam embalsamado” (MEYER, 1947, p. 65), numa 

tentativa de “superação da lógica dos sentimentos” (MEYER, 1947, p. 67): 

 

E se esse autor se chama Joaquim Maria Machado de Assis, é 
presidente da Academia de Letras e sensível, sestroso como quê, 
por uma simples questão de delicadeza moral, o crítico há de sentir-
se mais ou menos tolhido no seu papel de dissector, evitando tocar 
em muitos pontos que parecem nevrálgicos, condenando à omissão 
as observações menos discretas (MEYER, 1947, p. 66). 
 

Essa renovação da crítica machadiana, mais livre para discutir os “pontos 

nevrálgicos” de Machado de Assis após a morte do escritor, propiciou aos críticos a 

partir de 1930 o empenho comum de “romper a crosta de opiniões feitas, para 

insuflar vida nova ao morto ilustre” (MEYER, 1947, p. 65). 

Nesse mesmo intento, portanto, em Estudo crítico e biográfico, o biografado é 

insistentemente interpretado a partir do “sentido vertical” (PEREIRA, 1936, p. 13) de 

sua vida, homem que, para chegar a ser o grande Machado de Assis, teve de “lutar 

contra a inferioridade da educação, de sopitar impulsos de nevropata, de desmentir 

o proverbial espevitamento do mestiço” (PEREIRA, 1936, p. 16).  

É certo que essas características biográficas não estavam ausentes das 

discussões anteriores sobre Machado de Assis. Basta observar que comentários 

acerca da origem pobre e da etnia do escritor existiam e mobilizam a crítica desde 

os contemporâneos de Machado de Assis, sendo exemplos disso as acusações de 

José do Patrocínio a um Machado traidor da raça, as considerações críticas de 

Sílvio Romero,55 e a famosa discussão entre José Veríssimo e Joaquim Nabuco 

                                                             
54

 Além disso, tal preocupação e justificativas eram tentativas de defesa contra o que 
Graciliano Ramos descreveu em crônica de 1939: “Esses amigos abundantes são os mais sinceros: 
não vacilam nem discutem. Cometam a imprudência de aludir, perto de um deles, à raça ou à doença 
de Machado de Assis e o crente se indignará, como se ouvisse heresias” (RAMOS, 1939, p. 88). 

55
 Críticos de menor relevância também abordaram a questão. Dizia o Dr. Fausto, ao 

comentar o romance Ressurreição: “Fidalgo d’alma, o mavioso poeta das Crisálidas e das Falenas há 
trabalhado tanto que fez da obscuridade da sua origem o melhor título da sua grandeza atual. [...] 
Machado de Assis é um gigante do espírito a julgar pelas vantagens com que o seu talento se tem 
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sobre o decoro necessário para tocar (ou, mais propriamente, não tocar) na questão 

da cor de Machado de Assis. 

De fato, a questão vinha à tona, mas é na crítica dos anos 1930 e 1940 que 

desempenhará, ao lado do estudo da doença de Machado de Assis, papel 

importante, não mais como defeito ou dado a ser ocultado da biografia machadiana, 

mas como elemento significativo para a interpretação da trajetória pessoal e da obra 

de Machado de Assis. 

Assim, na análise de Lúcia Miguel Pereira em Estudo crítico e biográfico há 

uma importância significativa concedida à constituição física e psíquica de Machado 

de Assis, a ponto de as referências à higiene pessoal do escritor e à 

correspondência de sua família ao ideal da família higiênica56 permitir-nos entrever o 

ideário higienista. 

Mesmo com a mudança de curso na interpretação das relações raciais a partir 

da década de 1930 (principalmente com a publicação de Casa-grande & senzala, de 

Gilberto Freyre, em 1933), que dispôs em base culturalista e não mais biológica o 

conceito de raça,57 o ideário higienista subsistiu, tal qual a ideologia do 

branqueamento, respondendo a “contingências históricas que transformaram a 

prática de higiene em uma questão de civilidade” (BOARINI, 2003, p. 33). 

Não casualmente, portanto, em Estudo crítico e biográfico, a explicação 

nevropata de Machado de Assis acompanha, inclusive textualmente, a constante 

menção à origem étnico-racial do escritor. Tal associação doença/ etnia pauta todo o 

estudo de Lúcia Miguel Pereira, e “a cor, essa fatalidade, e a doença, outra 

fatalidade” (PEREIRA, 1936, p. 69) são as explicações preferencialmente evocadas.  

Epilepsia e “mulatice” seriam, desse modo, duas doenças, duas fatalidades, 

dois obstáculos, duas deficiências. Sob essa ótica, somente “à custa de muitos 

esforços, lutando contra o pior dos inimigos – a doença insidiosa e implacável – 

                                                                                                                                                                                              
sobreposto às contingências da matéria. Não é por ser trigueiro que a limpeza d’alma lhe sobressai 
no rosto, mas, porque Deus compraz-se em fazer de um rosto feio um límpido espelho de 
consciência” (apud GUIMARÃES, 2004, p. 311). 

56
 São observações frequentes de Lúcia Miguel Pereira: “modesta mas limpamente vestido” 

(PEREIRA, 1988,  p. 41); “Gente humilde, mas organizada, legitimamente casada, benquista no 
morro do Livramento, onde morava” (PEREIRA, 1988, p. 28). 

57
 Este estudo concorda com a afirmação de que “sempre é bom lembrar que só existe uma 

raça no Brasil, como em qualquer parte do mundo: a humana. No entanto, não é o caso de negar o 
critério, e sim de nuançá-lo” (SCHWARCZ, 2001, p. 52).  

 



94 
 

contra a pobreza, contra a maldição da cor humilhante, [Machado de Assis] ia 

vencendo” (PEREIRA, 1936, p. 192). 

Para Lúcia Miguel Pereira, além de lutar contra o preconceito decorrente da 

“cor humilhante” (PEREIRA, 1936, p. 192), Machado de Assis teria de, não sem 

esforço, combater, junto dos “impulsos dos nevropatas” (PEREIRA, 1936, p. 76), “os 

espevitamentos dos mestiços” (PEREIRA, 1936, p. 76).  

Também o biógrafo Teixeira Soares (1936) elogiou o esforço de Machado de 

Assis em combater tais “espevitamentos”: “Desde cedo, ele compreendeu que, ao 

contrário de muitos outros de sua igualha social, não deveria ser arrogante, 

impetuoso, blasonador, malazartiano, em suma” (SOARES, 1936, p. 18).  

A expressão estilística desse comportamento seria uma “mulatice trêfega e 

pernóstica” (PEREIRA, 1992, p. 197), da qual não se teria ressentido o mulato 

Machado, que “teve a medida, a disciplina, a harmonia clássica das raças puras, dos 

herdeiros de velhas civilizações” (PEREIRA, 1992, p. 197).58 Nesse ponto a 

interpretação de Lúcia Miguel Pereira concorda com a de Gilberto Freyre, 

considerando Machado de Assis um contraexemplo do mulato pernóstico. 

Para Lúcia Miguel Pereira, a cor de Machado de Assis integraria “aquele 

vexame da origem humilde que lhe explicam tanta coisa na vida e na obra” 

(PEREIRA, 1936, p. 45), “o passado a que Joaquim Maria queria fugir” (PEREIRA, 

1936, p. 73), de mulato que “o era sem disfarce, a raça gritando na vasta e rebelde 

cabeleira que lhe caía sobre as orelhas, nos lábios grossos encimados pelo bigode 

ralo e duro, nas narinas achatadas” (PEREIRA, 1936, p. 97).  

Passado que, no entender de Lúcia Miguel Pereira, Machado de Assis teria 

conseguido rechaçar, já que se tornara, no fim da vida, pode-se dizer, “oficialmente 

branco” (FREYRE, 2000, p. 672):  

 

O cabelo, que já ia começando a embranquecer, e entrou então a 
usar muito curto, a barba e o bigode [...] compunham-lhe a 
fisionomia, disfarçavam-lhe a mulatice. Basta comparar os seus 
retratos dessa época com os do tempo do Brás Cubas, para ver 

                                                             
58

 Em artigo publicado na Gazeta de Notícias em 1935, Lúcia Miguel Pereira dizia: “Se se 
trata de um introvertido, pensamos num espírito melancólico, fugindo ao contato dos seus 
semelhantes, taciturno e indiferente. Um escritor, e mulato ainda por cima, traz consigo uma ideia de 
pernosticismo, de espevitamento. Cada uma dessas classificações, bem definidas e separadas, é 
bastante para catalogar uma criatura. Mas quando se reúnem todas numa mesma personalidade, 
acrescida ainda a complexidade pela timidez, e pela sensualidade disfarçada mas profunda, então é 
a contradição, é o enigma – é Machado de Assis” (PEREIRA, 1992, p. 198, grifo nosso). 
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como mudou, o que muito o deve ter alegrado. Não gostava de ouvir 
alusões a sua cor (PEREIRA, 1988, p. 207). 
 

E, embora Machado de Assis não gostasse “de ouvir alusões a sua cor” 

(PEREIRA, 1988, p. 207), Lúcia Miguel Pereira enfrenta o silenciamento que se 

impôs anteriormente acerca dessa questão, chamando a atenção para a condição 

negra do escritor, por meio de epítetos como: “mulatinho triste e precoce” 

(PEREIRA, 1936, p. 30), “mulatinho tímido” (PEREIRA, 1936, p. 56), “mulato 

brasileiro” (PEREIRA, 1936, p. 66), “mulato feio e gago” (PEREIRA, 1988, p. 68), 

“pardinho” (PEREIRA, 1988, p. 284). 

A associação entre negritude e feiura59 expressa na interpretação de Lúcia 

Miguel Pereira não era nova nem tampouco exclusiva da autora. Isto é, a imagem do 

negro, em geral (e já há muito, como produto da escravidão), foi entretecida 

cuidadosamente – embora na aparência essa estratégia frequentemente se mostre 

como um descuido – num discurso que associava o negro ao negativo e ao 

grotesco: maldade, sujeira, desgraça, inferioridade, promiscuidade, feiura. Além 

disso, as caracterizações da “origem obscura” (PEREIRA, 1936, p. 18) e da “cor 

escura” de Machado de Assis frequentemente são justapostas, insinuando o duo 

então naturalizado de pobreza e negritude. 

Malgrado a aparência preconceituosa que algumas afirmações de Lúcia 

Miguel Pereira possam apresentar hoje, deve-se levar em conta que, no contexto de 

apagamento da questão étnico-racial – em que o empenho era de edificação de uma 

imagem coesa de nação a partir do ocultamento das questões regionais, raciais e de 

classe engendrado na ideologia da paz (ou harmonia) social, quando, para a 

hercúlea tarefa de formar a nação, a existência ou, mais propriamente, a aparência 

de um país homogêneo seria imprescindível –, a insistência em caracterizar 

Machado de Assis como mulato e, mais importante, reconhecer nisso um obstáculo 

à sua ascensão social já fazia de Lúcia Miguel Pereira uma voz dissonante. 

Consoante à ideologia em voga era, por exemplo, a interpretação de Eloy 

Pontes, que relativiza o esforço ascensional de Machado de Assis ao valorizar o 

Brasil como paraíso racial:60 

                                                             
59

 Afirma Lúcia Miguel Pereira: “Feio ele o era, de uma feiura entretanto simpática e 
espiritualizada” (PEREIRA, 1936, p. 131). 

60
 Certamente, a imagem de que o Brasil seria um grande laboratório racial, ocasionando um 

“mito do paraíso racial”, era senso comum já entre abolicionistas: “A ideia de que o Brasil seria uma 
sociedade sem ‘linha de cor’ – uma sociedade sem barreiras legais que impedissem a ascensão 
social de pessoas de cor a cargos oficiais e a posições de prestígio – estava já bastante difundida no 
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Machado de Assis não perde nunca as esperanças em dias 
melhores. Para tanto procura vencer as condições do nascimento, 
aplicando-se. Tem a favor a própria estrutura do organismo social, 
onde não prevalecem preconceitos de raça, nem obstáculos de 
outras origens (PONTES, 1943, p. 18). 
 

É nesse ponto que a contribuição da tese de Freyre sobre a miscigenação 

revela-se mais profundamente no estudo machadiano de Lúcia Miguel Pereira. De 

fato, Lúcia Miguel Pereira parece acompanhar a interpretação de Gilberto Freyre 

segundo a qual o Brasil poderia ser valorizado enquanto uma nação racial e 

culturalmente mestiça, parece acompanhar aquilo que Larreta e Giucci (2007, p. 

423) destacaram como a mensagem central de Casa-grande & senzala: “prestigiar 

os sincretismos de todo tipo – raciais, culturais, religiosos – e o valor da variedade, 

da mistura e da integração dos contrários”.   

A afirmação do que mais tarde foi chamado de democracia racial não significa 

afirmar que o membro de qualquer grupo de cor, desde que responda 

adequadamente aos estímulos da nova sociedade, terá chances de ascensão social 

(numa sociedade “sem obstáculos”, como imaginara Eloy Pontes no trecho citado 

acima). Pelo contrário, é Gilberto Freyre quem afirma que aos mestiços “não faltam 

desvantagens: os preconceitos inevitáveis contra esses mestiços. Preconceitos 

contra a cor da parte de uns; contra a origem escrava, da parte de outros” (FREYRE, 

2003, p. 284). 

Lúcia Miguel Pereira parece entender, indicando a leitura de Freyre, que tal 

acesso era dificultado: o sucesso dos egrégios mulatos estava distante de ser um 

fato generalizado, restringindo-se a alguns ilustres. De fato, um grupo relativamente 

restrito e constantemente citado por Gilberto Freyre (2000, p. 685): “Caldas Barbosa, 

Silva Alvarenga, Natividade Saldanha, Gonçalves Dias, Machado de Assis, 

Montezuma, os Rebouças, José Maurício, Torres Homem, Saldanha Marinho, 

Juliano Moreira, Lívio de Castro”. 

Ao analisar a pressão que os preconceitos exerceram sobre os mestiços, 

Gilberto Freyre – desde Casa-grande & senzala, com desenvolvimento do 

argumento em Sobrados e mucambos – identifica um traço do caráter do mulato, 

resultante do complexo de inferioridade advindo do preconceito: o arrivismo. Para 

                                                                                                                                                                                              
mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, bem antes do nascimento da sociologia” 
(GUIMARÃES, 2001, p. 148). 
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Freyre (2000), o arrivismo de “brancos-novos” era encontrado “em alguns de nossos 

mulatos mais notáveis que, pela ascensão econômica ou intelectual, tornaram-se 

oficialmente brancos” (FREYRE, 2000, p. 672). 

Embora Freyre, como já afirmamos, exclua Machado de Assis desse grupo 

dos mulatos arrivistas, segundo Lúcia Miguel Pereira a ambição é o traço de caráter 

que organiza a trajetória de Machado de Assis. Movido pela “vontade de ser alguém, 

de subir, de forçar a mão ao destino” (PEREIRA, 1936, p. 37) é que Machado de 

Assis teria enfrentado os estigmas que poderiam prejudicar o seu destino de literato, 

para o qual a vocação e o “grande amor ao estudo” (PEREIRA, 1936, p. 33) o 

habilitavam; desse modo, ele afastava o outro destino, obscuro, ao qual a maioria 

dos negros pobres (e epiléticos, tímidos, feios, gagos) estaria relegada. Isto “porque 

havia nele alguma coisa mais forte do que a timidez: a ambição, o desejo de subir de 

classe” (PEREIRA, 1936, p. 38) 

É a partir da formulação dessa característica biográfica (ambição) que Lúcia 

Miguel Pereira faz uma importante descoberta crítica: identifica a ambição como 

tema e mapeia um ciclo da ambição nos romances de Machado de Assis. Para a 

autora, os romances machadianos acompanhavam a ascensão social do homem 

Machado de Assis.  

De acordo com a interpretação freyreana, ainda que sobre o mulato 

pairassem ressalvas – por parte de brancos e negros –, ninguém deixaria de lhe 

devotar, quanto ao seu arrivismo social e competitividade, uma grande 

consideração: “contra o mulato, não: o folclore não acusa o mesmo desprezo; nem 

ridiculariza do mesmo modo suas afirmações de ascensão ou vitória social” 

(FREYRE, 2000, p. 671). 

A ridicularização, como aponta Freyre (2000), era voltada contra os modos e 

costumes considerados típicos do negro, o que justificaria a preocupação de Lúcia 

Miguel Pereira em afastar Machado de Assis dessa tipicidade, exaltando no escritor 

a “amenidade do trato, a distinção de maneiras” (PEREIRA, 1936, p. 97) e, mais que 

isso, ressaltando como “traço distintivo desse mestiço de espírito bem nascido” 

(PEREIRA, 1936, p. 116) uma virtude significativa: “não gostava do Carnaval” 

(PEREIRA, 1936, p. 116). 

Desse modo, “oficialmente branco” (FREYRE, 2000, p. 672), Machado de 

Assis foi cuidadosamente afastado por Lúcia Miguel Pereira tanto da tipicidade 
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negra (passionalidade, Carnaval) quanto de eventuais ressalvas contra o mulato 

(espevitamento, pernosticismo).  

Nota-se, portanto, que o estudo machadiano de Lúcia Miguel Pereira foi 

propiciado pela conjuntura histórica e pelo debate intelectual da época. Debate que 

incluía as ideologias higienistas em que o pensamento de Lúcia Miguel Pereira foi 

caldeado, mas que travou interlocução com os pensadores mais modernos de seu 

tempo, como Gilberto Freyre.  

Amparada pelos estudos psicológicos de Alfred Adler e de Françoise 

Minkowska,61 Lúcia Miguel analisa a doença nervosa de Machado de Assis e 

associa a ela a causa da criação de “um ideal de personalidade” (PEREIRA, 1936, p. 

17) caracterizado por: “tendência a se agregar” em associações e grupos literários 

(PEREIRA, 1988, p. 57); “timidez” (PEREIRA, 1988, p. 57); e “introversão” 

(PEREIRA, 1936, p. 113). A literatura seria, então, para o “esquizóide” (PEREIRA, 

1936, p. 148) Machado de Assis, “uma válvula de segurança” (PEREIRA, 1936, p. 

148). 

Na interpretação da autora, em vida Machado de Assis sempre se esforçou 

por esconder a doença, mas Lúcia Miguel e outros biógrafos de Machado de Assis 

retomaram esse assunto delicado para descortiná-lo. Por isso, em Estudo crítico e 

biográfico o drama de Machado de Assis, resumido em “mulatice”/ pobreza e 

“nevropatia”, é a pedra de toque.  

Essas características até então ocultas (ou ocultadas) estruturam a 

explicação biográfica e crítica que a autora constrói e direcionam as considerações 

biográficas de outros críticos machadianos do período. Assim, embora o centro da 

análise de Augusto Meyer, Astrojildo Pereira e Eugênio Gomes não tenha sido a 

interpretação de cunho biográfico, nos momentos em que esses críticos comentam 

sobre a vida de Machado de Assis a interpretação de Lúcia Miguel Pereira funciona 

como referência e, por isso, as suas considerações caminham no sentido da 

identificação das misérias e obstáculos que vinculavam a trajetória pessoal de 

Machado de Assis à realidade social de seu tempo. 

Assim, embora a interpretação construída por Augusto Meyer tivesse ênfase 

no “Autor” em detrimento do homem, características biográficas como a epilepsia e a 
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 Lúcia Miguel Pereira retoma também várias ideias de Peregrino Junior em Doença e 
Constituição de Machado de Assis, livro somente publicado em 1938, embora o autor já tivesse 
oferecido palestras sobre isso anteriormente. 
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origem racial de Machado de Assis são aludidas. Por isso, Meyer defende que não 

parece que “a epilepsia possa explicar Machado de Assis, seus característicos 

literários, a sua atitude em face da vida” (MEYER, 1935, p. 112), embora assuma 

que “não é indiferente [para o crítico] saber que Machado foi um epilético” (MEYER, 

1935, p. 112), visto que “um Machado normal não seria mais, quem sabe, Machado 

de Assis” (MEYER, 1935, p. 112).62  

Mesmo as alusões à origem étnico-racial de Machado de Assis são sutis na 

crítica de Augusto Meyer. Ao descrever o escritor como um analista voluptuoso, 

“monstro cerebral que dava tudo por meia hora de mergulho nas complicações e 

deformações psicológicas” (MEYER, 1935, p. 29), apenas comenta: “Os beiços 

mulatos, camuflados pelos fios do bigode e da barba, mal se encrespam no sorriso 

imperceptível” (MEYER, 1935, p. 30). 

No livro de 1935, Machado de Assis, Augusto Meyer relaciona uma crônica 

machadiana de 14 de maio de 1893, aniversário da abolição, com a “estilização 

literária do fato” (MEYER, 1935, p. 56) em Memorial de Aires.  A interpretação do 

crítico repousa na convicção de que a crônica de 1893 relata o entusiasmo de 

Machado de Assis no dia da abolição, sem reconhecer a possibilidade de criação 

ficcional também nesse gênero. Meyer aventa a hipótese de que o “inconsciente 

étnico” (MEYER, 1935, p. 55) é que tivesse sido responsável por esse raro momento 

de entusiasmo de Machado de Assis, pois “talvez despertasse dentro dele a 

consciência da raça amarrada ao tronco e surrada pelos mandões da nossa 

aristocracia agrária” (MEYER, 1935, p. 56). 

 Mediante a comparação dos dois textos, Meyer conclui que “na versão 

literária do fato” (MEYER, 1935, p. 56), na qual o conselheiro Aires não toma parte 

na “estúpida bebedeira coletiva” (MEYER, 1935, p. 56) de comemoração da 

abolição, está o verdadeiro Machado, está a “sua atitude sincera” (MEYER, 1935, p. 
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 Desde o século 19 Cesare Lombroso argumentava que o gênio e a loucura representavam 
duas faces da mesma realidade psicobiológica: “o gênio seria um degenerado cuja ‘loucura’ seria 
uma compensação evolutiva do seu desenvolvimento intelectual excessivo” (YACUBIAN, 2010, p. 
17). Para Peregrino Junior, a epilepsia era a marca do gênio: “Não é impiedade denunciar-lhe a 
epilepsia comprovada e assistida por testemunhas [...] porque é determinante ou modificador de seu 
gênio: o de Maomé, Pedro, o Grande, Carlos V, Richelieu, Petrarca, Molière, Schiller [...] tiveram 
também essa intrusão sinistra” (apud YACUBIAN, 2010, p. 17). A genialidade era o único traço não 
negativo elencado pela ciência médica de seu tempo para caracterizar a epilepsia – doença então 
altamente estigmatizada –, o que permitiu a Augusto Meyer positivar essa característica, torná-la 
anormal, mas distintiva.  
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56), a tentativa de justificar-se, “corrigindo a realidade” (MEYER, 1935, p. 56) de 

“fantasma em carne e osso, leviano e crédulo” (MEYER, 1935, p. 56). 

Augusto Meyer foi, entre os críticos da quadra em questão, aquele a ocupar o 

posto mais influente na comemoração do centenário de Machado de Assis, 

desempenhando a função de diretor do Instituto Nacional do Livro por cerca de trinta 

anos, como se viu anteriormente. Foi ele o responsável pela organização da 

Exposição Machado de Assis, em 1939, evento que, segundo Lúcia Miguel 

Pereira,63 foi um “grande acontecimento” para os estudos biográficos de Machado de 

Assis:  

 

[...] houve na vida póstuma de Machado de Assis um grande 
acontecimento: a Exposição com que o Instituto Nacional do Livro 
comemorou o primeiro centenário de seu nascimento. Sucedeu – 
abençoado caso – que à frente desse Instituto [Nacional do Livro] 
estava, como ainda está, um fiel do culto do nosso maior romancista, 
e seu agudo crítico: Augusto Meyer (PEREIRA, 1988, p. 11, grifo 
nosso).  

 

Para um crítico como Augusto Meyer, que se caracterizou pela defesa do 

estudo do autor Machado de Assis em detrimento do homem, surpreende o 

reconhecimento e a importância concedida aos estudos biográficos de Machado de 

Assis durante as comemorações coordenadas por ele. Ao escrever a Introdução do 

Catálogo de apresentação da Exposição Machado de Assis, em 1939, Meyer afirma 

que, quanto a Machado de Assis, é chegado o momento no qual o estudo da obra já 

não é mais suficiente e impõe-se o estudo biográfico. 

Está fortemente presente, nessa Introdução, a ideia de que na obra 

machadiana é possível entrever a vida de Machado de Assis e de que isso não é 

mais suficiente para aplacar a “fome de curiosidade” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13) 

existente naquele momento. “Fome de curiosidade” pela biografia do escritor, e não 

por sua obra, a qual seria capaz de apenas entremostrar a vida. Sob essa 

justificativa, seria premente iniciar-se então “a fase da pesquisa biográfica, desejo de 

                                                             
63

 Há por parte de Lúcia Miguel Pereira, no prefácio da 3° edição (1946) de Estudo crítico e 
biográfico, certo ressentimento de pesquisadora pioneira, que não tivera o apoio institucional (e 
oficial) que receberam os organizadores da Exposição Machado de Assis: “nem todas as portas me 
foram abertas com a franqueza com que o seriam mais tarde aos organizadores da homenagem 
oficial. Ao lado de muito boa acolhida, encontrei também negaças e evasivas” (PEREIRA, 1988, p. 
11). 
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reconstituir passo a passo a vida do homem que os livros entremostram” 

(EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13). 

Tal tentativa de reconstrução passo a passo da trajetória pessoal de Machado 

de Assis trazia o empenho de retirar o escritor da “nuvem de mistérios em que se 

envolvera como um deus esquivo” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13), de desvendar e 

interpretar sua vida, tendo ele feito “da sua vida outra obra de arte” (EXPOSIÇÃO, 

1939, p. 13). 

Apesar de descrever Machado de Assis como um “nobre fantasma” 

(EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13), que ainda “possuía o encanto de uma fotografia antiga e 

desbotada” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13), o intento da Exposição era, segundo Meyer, 

afirmar e reconstituir a “presença” de Machado de Assis. Presença viva e sempre 

renovada que se revelaria não somente na obra machadiana, ou ainda na 

iconografia e nos documentos, mas presença que dizia respeito à “reconstituição do 

meio físico e social em que o espírito do homenageado se formou” (EXPOSIÇÃO, 

1939, p. 14): 

 
Foi precisamente essa presença de Machado de Assis considerada 
nas várias etapas de sua formação, e em renovo através do tempo, 
que o Instituto Nacional do Livro tentou reconstituir na Exposição 
Comemorativa de Centenário, promovida pelo ministro Gustavo 
Capanema, por determinação do presidente Getúlio Vargas 
(EXPOSIÇÃO, 1939, p. 14). 
 

De certo, reconstituir a vida de Machado de Assis nesse nível de minúcia, 

passo a passo, exigiria não apenas exaustiva pesquisa em busca de documentos, 

fotografias, correspondência pessoal, manuscritos, depoimentos, etc.; mas também 

pressupunha alguma imaginação a fim de preencher as lacunas que a pesquisa 

biográfica não pudera resolver: seria preciso retrilhar “em imaginação os caminhos 

confusos da sua experiência” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13). 

Para Augusto Meyer, no ano do centenário (1939) chegara “a hora dos 

documentos e das novas interpretações” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13). Das novas 

interpretações biográficas, pois “é a própria aventura humana do biografado que 

agora importa conhecer nas minúcias mais humildes” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13).  

Ao referir-se às “minúcias mais humildes” Augusto Meyer refere-se não 

apenas aos detalhes íntimos da biografia machadiana que naquele momento seriam 

(e estavam sendo) trazidos a público, mas também à intimidade profunda e obscura 

da vida de Machado de Assis (mais humilhante do que propriamente humilde, no 
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contexto do século 19), resumida em doença epiléptica, pobreza e negritude, que 

seria largamente explorada pela crítica machadiana e, em parte, não menos exposta 

pela homenagem oficial da Exposição Machado de Assis.   

As “minúcias mais humildes” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13), reveladas com 

afinco na Exposição, são, portanto, as “misérias” de Machado de Assis, o seu drama 

– conforme alguns críticos, como Lúcia Miguel Pereira e o próprio Augusto Meyer já 

haviam apontado em textos críticos.64 Conforme Meyer defende no Catálogo da 

Exposição de 1939, Machado de Assis “cresceu tanto, ao prestígio da obra 

comentada e proclamada, que as suas próprias misérias participarão da 

consagração da fama” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13).  

Essa afirmação de Meyer realmente é capaz de sintetizar a consagração de 

Machado de Assis durante o Estado Novo. Houve, no centenário de nascimento 

machadiano, um substancial investimento, tanto biográfico e crítico como por parte 

das homenagens organizadas pelo Estado, nas “misérias” de Machado de Assis: 

“suas próprias misérias” (EXPOSIÇÃO, 1939, p. 13) de fato participaram e 

sustentaram a consagração.  

Malgrado a aparência de contraditoriedade em relação à sua crítica literária 

que as afirmações de Augusto Meyer na Introdução da Exposição possam ter, há 

um parágrafo desse texto em que é possível vislumbrar a leitura negativista 

característica dos estudos machadianos do crítico, que é apontada como decorrente 

da aproximação ao “centro vivo da personalidade” de Machado de Assis: 

 

O caso de Machado de Assis é típico. Agora, que nos aproximamos 
do centro vivo da sua personalidade, considerada psicologicamente, 
sentimos cada vez mais aprofundar-se a sombra inquietante que se 
projeta para além do seu perfil sempre incompleto, sempre mutilado 
pelo esquematismo das interpretações. A sua obra, de superfície tão 
lisa e polida, é pura profundidade. A sua mensagem, que parece 
conformar-se ironicamente com o fluxo e o refluxo das aparências, 
abre a cada passo um vazio de interrogações aos pés do intérprete 
(EXPOSIÇÃO, 1939, p. 14). 
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 Antonio Candido (1989) explica que há nessa geração crítica o investimento na pesquisa 
do “drama”: “houve na literatura algo mais difuso e insinuante: a busca de uma tonalidade 
espiritualista de tensão e mistério, que sugerisse, de um lado o inefável, de outro, o fervor [...] Na 
crítica e no ensaio isto se traduziu num gosto paralelo pela pesquisa da ‘essência’, o ‘sentido’, a 
‘vocação’, a ‘mensagem’, a ‘transcendência’, o ‘drama’ – numa espécie de visão amplificadora e 
ardente” (CANDIDO, 1989, p. 118). 
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Certamente, trata-se apenas de um vislumbre da interpretação machadiana 

de Augusto Meyer. Mas, expressões como “sombra inquietante”, “pura profundidade” 

e “vazio de interrogações” concedem a esse texto introdutório e (como era de se 

esperar) laudatório algum traço de dúvida e negatividade. 

A atuação de Augusto Meyer como funcionário público remete-nos a um 

dilema no âmbito das relações entre Estado e cultura no Brasil que teve durante o 

Estado Novo uma de suas principais expressões, o dilema da participação de 

artistas e intelectuais em órgãos e projetos estatais. Nesse sentido, João Luiz Lafetá 

(1974), ao analisar o dilema arte/ participação no poeta Mário de Andrade, 

reconhece que “todos os modernistas, de esquerda e direita, demonstraram de uma 

forma ou de outra tais preocupações durante o decênio de 30” (LAFETÁ, 1974, p. 

146).65   

Diante dessa tensão, observa-se que as considerações de Meyer valorizavam 

a pesquisa sobre a vida de Machado de Assis, mas não se detinham propriamente 

numa interpretação biográfica do escritor, um modo de compatibilizar as atribuições 

do cargo de diretor do INL (a grande influência e responsabilidade que o cargo lhe 

dava em meio às comemorações do centenário de nascimento de Machado de 

Assis) e sua crítica machadiana, praticada com constância por quase trinta anos. 

Isto é, foi o mesmo crítico que encerrou o livro de 1935 afirmando que “há em 

Machado de Assis todos os venenos e todas as dissoluções do pensamento” 

(MEYER, 1935, p. 114), quem organizou parte de uma consagração que teve como 

contraponto deflagrador justamente a afirmação de um político de que Machado de 

Assis era um “inoculador de venenos sutis”? 

De todo modo, a ênfase dada por Meyer ao “Autor” Machado de Assis 

distanciou suas considerações tanto daqueles que até então se ocuparam 

intensamente do homem que aparentou ter sido Machado de Assis, como dos que a 

partir de então se ocupariam com igual empenho do homem a ser revelado em 

Machado de Assis. 

Assim, embora Augusto Meyer aponte em determinadas passagens da obra 

machadiana um “valor confidencial” (MEYER, 1935, p. 10), para o crítico esses 
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 Para Lafetá (1974), Mário de Andrade fez o esforço mais bem-sucedido para ajustar numa 
posição coerente os dois projetos do Modernismo: “a renovação dos procedimentos literários e a 
redescoberta do país, a linguagem da vanguarda e a formação de uma literatura nacional” (LAFETÁ, 
1974, p. 115). O ajuste não significava, porém, que não houvesse tensão entre a sensibilidade do 
artista e “seus impulsos de intelectual à procura do melhor desempenho no papel de formador da 
nacionalidade e/ ou no trabalho de construção social” (LAFETÁ, 1974, p. 116).  
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“momentos reveladores” (MEYER, 1935, p. 10) importam por desvelar, não as 

características do homem, mas o pensamento do autor Machado de Assis, o 

“dogmatismo niilista” (MEYER,1935, p. 10) disfarçado sob as “diversas máscaras 

superpostas desse voluptuoso da acrobacia humorística” (MEYER, 1935, p. 11). 

Na crítica machadiana Augusto Meyer adotou uma postura crítica que se 

distanciou, portanto, do biografismo, aproximando-se cada vez mais de uma leitura 

imanentista da obra literária. Em “Mas...”, o capítulo final de Machado de Assis 

(1935), Meyer afirma que há na dedução a partir de ideias preconcebidas um risco 

para a crítica, cujo resultado seria um “dedutivismo ingênuo que, partindo de uma 

prenoção, acha no seu campo de pesquisas apenas aquilo que procura” (MEYER, 

1935, p. 107). Por isso, na maioria das vezes, as análises de Augusto Meyer 

decorrem da citação de trechos da obra machadiana, sendo que os ensaios 

geralmente têm como objeto uma obra específica, um romance ou capítulo de 

romance, ou um conto. 

Já os primeiros artigos sobre Machado de Assis publicados por Augusto 

Meyer, entre eles “Nota sobre Machado de Assis”, de 1932, republicado com 

modificações em Machado de Assis (1935), sob o título “Relendo”, defendiam que a 

importância maior de uma análise literária deveria ser concedida à obra e não à vida 

do autor. Nas palavras de João Alexandre Barbosa (2002), Meyer afirmava “a ideia 

da continuidade da obra e de sua leitura para além da morte física do autor” 

(BARBOSA, 2002, p.15), indicando a atenção que o crítico dispensaria, em sua 

análise, ao autor, e não ao homem.  

Mais tarde, no ensaio À sombra da estante, de 1947, Meyer persegue a tese 

de que o escritor, “no ato de escrever, já não é o homem, produto moral e social de 

todos os dias, mas uma libertação e às vezes uma superação de si mesmo” 

(MEYER, 1947, p. 83).  

Assim, apesar de afirmar, no capítulo final do Machado de Assis de 1935, que 

traçou um “retrato psicológico” (MEYER, 1935, p. 108) do escritor, o crítico concede 

pouco aos estudos biográficos e preocupa-se em estudar o pensamento, ou melhor, 

a psicologia do autor Machado de Assis, ressaltando que o estudo se deu a partir de 

“alguns aspectos da obra”: 

 

Através de alguns aspectos da obra de Machado de Assis, tentei 
traçar o seu retrato psicológico, sem espírito prevenido. Está claro, 
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porém, que esse homem era uma colônia de almas contraditórias, 
como toda personalidade complexa: o niilista feroz foi um funcionário 
exemplar, o cético fundou a Academia de Letras, o cínico deliciava-
se mentalmente na companhia da pérfida Capitu, 66 porém amou a 
“meiga Carolina” – e o humorista (este então, nem se fala!) era a 
consciência de todos esses contrastes (MEYER, 1935, p. 108). 

 

Sob outra perspectiva, embora a biografia de Machado de Assis também não 

fosse o centro de suas preocupações críticas, Astrojildo Pereira exaltou a vida de 

Machado de Assis como exemplar para os trabalhadores e defendeu o escritor como 

patrimônio do povo, inserindo Machado de Assis em uma galeria de mulatos ilustres: 

 

A Revista Proletária presta, aqui, o seu tributo à memória de 
Machado de Assis e concita o povo brasileiro a reivindicar como um 
patrimônio seu, inalienável, a obra, sob tantos aspectos digna de ser 

refletida e meditada, do mestiço glorioso que foi em si mesmo um 
desmentido vivo e eloquente às calúnias sobre nossa “inferioridade 
racial” postas em voga – e não por acaso... – pelos Oliveira Viana e 
outros apologistas do “arianismo” antinacional e dissolvente. Ele 
completa a galeria ilustre dos Luís Gama, dos Lima Barreto, dos 
Patrocínio, dos André Rebouças e tantos mulatos e negros que 
honram a literatura, a arte e o jornalismo no Brasil. Machado é nosso, 
é do povo (PEREIRA, 1959, p. 268, grifo nosso). 

 
Nesse caso, a caracterização étnico-racial de Machado de Assis é abordada 

para desmentir um dos grandes ideólogos do Estado Novo: Francisco José de 

Oliveira Viana, para quem a população negra invariavelmente desapareceria, 

assimilada pela superioridade branca, sendo o mestiço valorizado apenas enquanto 

“branco em potencial” (CAMARGO, 2008, p. 350). 

Porém, a ênfase da leitura biográfica de Machado de Assis por Astrojildo 

Pereira está na valorização da origem do escritor nas classes trabalhadoras. De fato, 

a interpretação biográfica não foi o cerne da crítica machadiana de Astrojildo 

Pereira, mas o crítico, comunista que era, não deixou de apresentar a vida de 

Machado de Assis como a de um trabalhador: 
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 Essa geração de críticos sequer colocou em questão a dúvida contida em Dom Casmurro 
sobre a traição de Capitu. Nem mesmo Eugênio Gomes – um dos principais estudiosos brasileiros de 
Shakespeare no período e um dos principais críticos a desdobrar as relações comparatistas em 
Machado de Assis – percebeu as fortes implicações de Otelo em Dom Casmurro. Provavelmente por 
isso em O enigma de Capitu (1967), obra posterior à viravolta nos estudos de Dom Casmurro 
provocada pelo livro de Helen Caldwell (O Otelo Brasileiro de Machado de Assis), Gomes ainda 
procurasse neutralizar as considerações de Caldwell e justificar sua falta de percepção (e de sua 
geração) da pergunta oculta no romance. 
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A vida de Machado é, sobretudo, uma lição. Uma lição para o 
proletariado, para o homem do povo em geral, pois demonstra que o 
pensamento, a literatura e a arte não são um “dom natural” dos bem-
nascidos, mas um direito de todos os homens livres, de todos 
aqueles que sabem que só há horizontes fechados quando se foge à 
luta e que a cultura terá de ser, não uma concessão às massas, mas 
uma conquista das massas, uma vitória dos ideais de liberdade 
(PEREIRA, 1959, p. 268). 
 

Assim, Astrojildo Pereira procura aproximar Machado de Assis do operariado: 

“Machado de Assis foi sempre um grande trabalhador. Sua obra foi de meio século 

de trabalho” (PEREIRA, 1959, p. 207). Há, deste modo, uma tentativa de valorização 

da trajetória pessoal de Machado de Assis como representante significativo do 

operariado que não se submeteu à desigualdade de classes: “Nascido de pais 

humildes, órfão desde cedo, menino afeito ao trabalho, fez-se pelas próprias mãos o 

maior escritor brasileiro” (PEREIRA, 1959, p. 13, grifo nosso). 

Já em outras abordagens, o Machado trabalhador (lado a lado com o pobre, 

mulato, epilético) é ressaltado em sua exemplaridade. Isto é, a característica do 

trabalhador incansável, ordeiro e disciplinado, apontada na vida de Machado de 

Assis também se deve ao movimento ascensional que teria descrito por meio do 

trabalho, consolidando a figura do escritor como exemplo de ascensão pelo mérito e 

pelo trabalho, imagem permeada pelo ideal meritocrático caro ao Estado Novo. 

Lembre-se que a categoria trabalho/ trabalhadores teve papel central no 

Estado moderno construído naquele período. O Estado, nos anos 1930 e 1940, 

realizou uma política pública voltada aos operários, estruturando-se uma ideologia 

política de valorização do trabalho e “reabilitação” do papel e do lugar do trabalhador 

nacional. No grande projeto político a ser materializado no Estado Novo, iniciado 

com a Revolução de 1930, estava em questão a identidade do trabalhador, “a 

construção de um homem novo para um Estado que se pretendia novo” (BOMENY, 

1999, p.151).  

Buscava-se a redefinição de papéis sociais dos quais se incumbiriam as 

forças produtivas e, para tanto, uma ampla gama de intelectuais e técnicos 

intervieram em diversos aspectos da vida social, engendrando e difundindo um novo 

código de conduta cujo alvo era o trabalhador, isto é, a conformação do bom 

trabalhador, do operário-padrão, disciplinado e ordeiro, do qual é exemplo o 

programa radiofônico Hora do Brasil, que, “desde 1942, iniciava todas as noites com 

a famosa frase ‘trabalhadores do Brasil...’” (ALMEIDA JÚNIOR, 1991, p. 233). 



107 
 

Alie-se a ascensão – árdua e sacrificante – pelo trabalho honesto e diligente 

ao ideário da ascensão social por meio da escolarização formal (o estudante, futuro 

trabalhador, disciplinado, esforçado, diligente) e tem-se a fórmula de sucesso de 

Machado de Assis, a lição (de vida) que o grande mestre tinha a ensinar.  

É no mesmo empenho que, nos anos 1920, o movimento do escolanovismo 

(capitaneado por Anísio Teixeira e tendo por base a pedagogia de John Dewey) 

difundiu-se no Brasil, concretizando-se em projetos de reforma – uma série de 

reformas no ensino em busca de uma renovação pedagógica que propiciasse ao 

indivíduo condições de ascensão econômica através da educação – e promovendo 

uma polarização entre a “escola nova” e a “escola tradicional” (de caráter 

confessional). 

Apesar do caráter antiliberal da “nova” sociedade burguesa erigida a partir de 

1930 no Brasil, continuou-se a propagar um ideário baseado na premissa de que 

cada indivíduo tem de ascender e garantir seu lugar na hierarquia social, de acordo 

com seus esforços individuais. Por esse motivo, projetos como a erradicação do 

analfabetismo, a expansão da oferta de vagas nas escolas, a assistência aos 

estudantes e a educação para o trabalho, mais do que mantidos, foram valorizados 

durante o Estado Novo, revelando a educação como “a via salvadora, pois através 

dela poder-se-iam criar os verdadeiros cidadãos” (CISNEIROS apud OLIVEIRA, 

1980, p. 45). 

Nesse contexto, a biografia de Machado de Assis também foi tomada como 

um exemplo de ascensão pelo estudo, daí a valorização do autodidata, do jovem 

que teve de “lutar contra a inferioridade da educação” (PEREIRA, 1936, p. 16).  

É preciso notar que, tendo em vista a precariedade da educação pública no 

século 19, enquanto pobre, para tornar-se escritor, ou simplesmente para ascender 

socialmente, Machado de Assis só poderia contar com os favores alheios e seu 

autodidatismo. Destacar isso, no contexto de ampliação da oferta de vagas nas 

escolas públicas do Estado Novo, significava afirmar que sacrifícios como o de 

Machado já não eram mais necessários.  

Lúcia Miguel Pereira, no percurso que constrói para Machado de Assis, 

descreve um menino desde sempre afeito ao estudo, que aprendeu as primeiras 
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letras com a madrasta Maria Inês, estudou na escola pública,67 começou a escrever 

adolescente, “quando não tivera tempo nem meios de aprender bem a língua” 

(PEREIRA, 1988, p. 289), aprendeu francês com um padeiro e manifestou sempre 

uma “insaciável curiosidade intelectual, que o levaria, já se abeirando dos setenta 

anos, e da morte, a aprender grego” (PEREIRA, 1936, p. 33). 

O biógrafo de via psicanalítica Teixeira Soares assim valorizou o 

autodidatismo de Machado de Assis, em 1936: 

 

Sem meios de fortuna e, além disso, com a pobreza da sua origem, 
alevantando-se sempre superior às dores e às afrontas, doendo-se 
no mais sensível da sua alma, mas ocultando o sofrimento, Machado 
de Assis conseguiu sair da zona dos tormentos para uma região de 
relativa tranquilidade, mercê de uma vontade tenaz e de um 
autodidatismo maravilhoso (SOARES, 1936, p. 18, grifo nosso).  

 

E, no auge da participação/ cooptação de intelectuais no Estado, durante o 

Estado Novo, Machado de Assis era lembrado, por Carlos Drummond de Andrade, 

como um “escritor-funcionário” primordial: 

 

A organização burocrática situa-o e protege-o, melancoliza-o e 
inspira-o. Observe-se que quase toda a literatura brasileira, no 
passado como no presente, é uma literatura de funcionários públicos. 
Nossa figura máxima, aquela que podemos mostrar ao mundo [...] foi 
um diretor geral de contabilidade do Ministério da Viação, Machado 
de Assis. Mas seriam páginas e páginas de nomes atestando o que 
as letras devem à burocracia, e como estas se engrandecem com as 
letras [...] Há que contar com elas, para que prossiga entre nós certa 
tradição meditativa e irônica, certo jeito entre desencantado e 
piedoso de ver, interpretar e contar os homens [...] o que talvez só 
um escritor-funcionário, ou um funcionário-escritor, seja capaz de 
oferecer-nos, ele que constrói, sob a proteção da Ordem burocrática, 
o seu edifício de nuvens, como um louco manso e subvencionado 
(ANDRADE apud MICELI, 2001, p. 196). 
 

Desse modo, para a crítica dos anos 1930 e 1940, estabelecer os critérios 

sobre os quais os méritos de Machado de Assis seriam defendidos envolveu, de 

modo conjunto, a identificação de seu funcionalismo público, de seu autodidatismo, 

e a caracterização do escritor como um trabalhador. 

O terceiro capítulo do Estudo crítico e biográfico, de Lúcia Miguel Pereira, não 

casualmente leva o título de “O operário” (PEREIRA, 1936, p. 41). Afora esse 
                                                             
67

 Lúcia Miguel Pereira ressalta que se tratava da escola de antigamente: “Sombria escola de 
antigamente, com a palmatória à mostra. A Joaquim Maria não deve ter sido nunca necessário aplicá-
la” (PEREIRA, 1936, p. 33). 
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capítulo em que a autora pretende aludir aos primeiros empregos de Machado 

(baleiro, tipógrafo), o termo qualifica o trabalhador incansável, dedicado e 

responsável, tanto o funcionário público exemplar, diligente e cumpridor das regras 

como o escritor cuidadoso: “não saberia viver sem trabalhar quem outra coisa não 

fizera a vida toda” (PEREIRA, 1988, p. 271). 

Também em Eugênio Gomes observa-se – ainda que com menos força que 

em Lúcia Miguel Pereira e Astrojildo Pereira – a caracterização de Machado de 

Assis como um trabalhador. Pois, se “o talento fê-lo galgar a escala social” (GOMES, 

1958, p. 63), foi o talento de um Machado de Assis “curvado sobre a banca, a 

emendar e retocar os seus textos, no afã beneditino de aperfeiçoamento artístico” 

(GOMES, 1949, p. 103).68 

A crítica machadiana de Eugênio Gomes é permeada por comentários 

biográficos como esses, que geralmente estabeleciam correspondências bastante 

diretas entre vida e obra. O próprio Gomes identifica certa imediaticidade entre vida 

e obra em sua crítica ao afirmar, no prefácio de Espelho contra Espelho (1949), que 

o título do livro, ao contrário do que o comparativismo de Gomes poderia sugerir, 

não se refere à comparação entre artistas, mas ao “jogo de reflexos e 

correspondências entre a vida e a arte, por meio do qual a imagem do homem e do 

mundo é projetada” (GOMES, 1949, p. 9). 

O empenho dessa geração crítica em caracterizar Machado de Assis como 

um trabalhador levou ao esgarçamento do próprio conceito de trabalhador, que, na 

crítica em questão, remete: às profissões de Machado antes de tornar-se escritor; ao 

funcionalismo público que Machado de Assis teria exercido com dedicação; e ao 

trabalho intelectual e artístico do escritor que retocava seus textos incansavelmente.  

Desse modo, tendo na maioria das vezes as observações biográficas como 

ponto de partida das considerações críticas, a geração de críticos machadianos dos 

anos 1930 construiu um conjunto de características biográficas de Machado de 

Assis que, investigando as misérias que permearam a vida do escritor, revelou um 

novo Machado de Assis, menos distante e mais humano, ainda mestre e ainda 

                                                             
68

 É preciso recordar que se trata de uma construção crítica, contrariada, inclusive, pela 
geração dos anos 1970, pois a inexistência de qualquer registro documental que sustente, por 
exemplo, as colocações de Astrojildo Pereira (“fez-se pelas próprias mãos”) e Eugênio Gomes 
(“curvado sobre a banca”), e o fato de se saber muito pouco sobre a trajetória de Machado de Assis 
até os dezesseis anos, fomentaram o surgimento da hipótese de que o escritor tenha recebido ajudas 
importantes, da família São Mamede, por exemplo, ou mesmo dos pais, que podem ter sido menos 
pobres do que se costumava afirmar. 
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grande, porém com uma vida que agora se reconhecia difícil, o que valorizava, no 

mesmo movimento, sua força e capacidade de superação e o vinculava à realidade 

social brasileira. 

 

 

2.1.2. Relativização das misérias de uma vida pouco excepcional 

 

Entre os estudos propriamente biográficos sobre Machado de Assis 

publicados nos anos 197069 destaca-se a biografia de Jean-Michel Massa, A 

juventude de Machado de Assis, de 1971. Antes disso, marcaram a interpretação da 

vida de Machado de Assis os estudos de Lúcia Miguel Pereira, nos anos 1930, e a 

produção de Raimundo Magalhães Júnior,70 nos anos 1950. 

A Juventude de Machado de Assis, de Jean-Michel Massa, foi, contudo, a 

primeira biografia machadiana escrita por um crítico universitário. O pesquisador que 

vinha, desde os anos 1960, na “poeira dos arquivos” (WERNECK, 2008, p. 151), 

reunindo e publicando documentos e escritos machadianos dispersos, escreveu a 

biografia intelectual de Machado de Assis, La jeunesse de Machado de Assis, como 

tese de doutorado para a Universidade de Poitiers em 1969.  

Massa (1971, p. 628) relata que La jeunesse de Machado de Assis foi a 

“primeira tese impressa sobre a literatura brasileira” numa universidade francesa. E o 

pesquisador francês foi também o primeiro estrangeiro a escrever uma biografia de 

Machado de Assis, fato que aborda na apresentação da obra.  

Afirmando que até o momento podia-se “contar nos dedos das duas mãos as 

contribuições estrangeiras de algum valor” (MASSA, 1971, p. 4), Massa apresenta 

uma vantagem de a interpretação da vida de Machado de Assis ser realizada por um 

                                                             
69

 Entre 1970 e 1979 Ubiratan Machado (2005) registra, além de A juventude de Machado de 
Assis, apenas alguns artigos de cunho biográfico: Célio Meira, “Machado de Assis e a Vida”, Jornal 
do comércio, Recife, 26 out. 1970; Gondim da Fonseca, Grandes vultos do Brasil, v. 2, 1973, p. 7-41; 
Dirce Côrtes Riedel, “Nota biográfica”, em Machado de Assis, Quincas Borba, RJ, Francisco Alves, 
1975, p. 161-164. 

70
 Os estudos de Raimundo Magalhães Júnior, que publicou, desde os anos 1930, diversos 

artigos em periódicos, envolviam sobretudo o interesse biográfico e a pesquisa documental. Escreveu 
biografias de vários escritores brasileiros e, sobre Machado de Assis, publicou uma série de estudos 
biográficos, sempre ampliados e reeditados conforme novos documentos eram descobertos: 
Machado de Assis desconhecido (1955), Ideias e imagens de Machado de Assis (1956), Ao redor de 
Machado de Assis (1958), Machado de Assis, funcionário público (1958), apresentados pelo autor 
como a sua contribuição para as comemorações do cinquentenário da morte de Machado de Assis. 
Além disso, descrito muitas vezes como um pesquisador incansável, Magalhães Júnior reuniu a obra 
esparsa de Machado de Assis em vários volumes.  
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estrangeiro: o estrangeiro seria capaz de identificar com mais facilidade a dialética 

nacional/ universal da obra machadiana. 

Massa (1971) posiciona-se, desse modo, diante de uma das principais 

discussões da crítica machadiana, defendendo que a obra machadiana se 

desenvolveu à margem das principais tendências da literatura brasileira e que, por 

isso, Machado de Assis, sem ser a-nacional, não era, tampouco, nacional: 

 

Machado de Assis é, ao mesmo tempo, muito brasileiro e o menos 
brasileiro dos grandes escritores brasileiros. Este aspecto, que um 
estrangeiro percebe facilmente, talvez não tenha sido focalizado pela 
crítica com o interesse desejável (MASSA, 1971, p. 4). 

  

Assim, a biografia construída por Massa revisou afirmações de biógrafos 

anteriores baseada na pesquisa de documentos, testemunhos, periódicos e escritos 

do autor, mas sem limitar-se a um levantamento de datas, eventos, marcos ou 

depoimentos em torno da formação e atuação de Machado de Assis em sua 

juventude. Massa (1971, p. 11) justifica o recorte inédito (a juventude do escritor) 

tanto pela “superabundância dos materiais” encontrados, quanto pelo fato de até 

então a crítica haver considerado apenas o Machado de Assis adulto: “O jovem 

Machado de Assis, que ainda tateava, desajeitado, à procura daquilo que viria a ser, 

jazia no esquecimento e no abandono” (MASSA, 1971, p. 14).  

Tratava-se de mirada sobre o jovem Machado de Assis, um estudo da 

“juventude por ela mesma” (MASSA, 1971, p. 21), com mais atenção para o período 

entre 1855 (aos quinze anos, quando publicou seus primeiros poemas) e 1870 (aos 

trinta anos, a partir de quando se tornou romancista), por meio de uma “biografia 

intelectual, espiritual e literária” (MASSA, 1971, p. 9).  

O objetivo de realizar uma biografia intelectual revela outro posicionamento de 

Massa, dessa vez frente às relações entre vida e obra que a crítica havia 

estabelecido. Na leitura de Massa, o homem estava sendo estudado através da obra 

e, consequentemente, a obra estava sendo “espoliada em proveito do homem” 

(MASSA, 1971, p. 7), o que não poderia oferecer uma “base segura” para o estudo 

sobre Machado de Assis. 

Buscando não confundir as dimensões de vida e obra, Massa (1971, p. 9) 

propôs um estudo que as articulasse: “É preciso estudar esta vida esforçando-se por 
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ver em que medida está vinculada à obra, porquanto Machado de Assis – fato 

frequentemente esquecido – é um escritor”.  

É nesse intento que Massa (1971) retoma, com base em referências 

francesas (como Expilly e Ribeyrolles), o contexto histórico e literário do período, 

relacionando-o a textos machadianos, sobretudo as crônicas, numa tentativa que 

descreveu como “a meio caminho entre uma biografia mais ou menos insípida e uma 

análise literária ainda prematura” (MASSA, 1971, p. 9). Para isso, Massa reconstrói 

“os ambientes nos quais Machado de Assis se formou” (MASSA, 1971, p. 20), 

seguindo cronologicamente os textos machadianos e comentando-os, sob o esforço 

de “só afirmar o que seja seguro ou muito provável” e “de maneira tão precisa 

quanto possível” (MASSA, 1971, p. 16). 

O objetivo de desfazer o mito, ou os mitos, em torno de Machado de Assis 

permeia a obra, refutando afirmações de, por exemplo, Alfredo Pujol, Lúcia Miguel 

Pereira, Raimundo Magalhães Júnior, Gondim da Fonseca e Luís Viana Filho. 

Não que Massa pretendesse invalidar os estudos anteriores. Segundo ele 

“seria pueril negligenciar a herança da tradição da qual nós mesmos nos valemos” 

(MASSA, 1971, p. 11), mas esclarece que em seu estudo empregaria um “método 

novo”, que consistia em dar por conhecer o meio histórico e literário, realizando 

breves incursões de apreciação literária.  

Procurou desmistificar, entre outras, a figura do Machado de Assis de infância 

difícil, tímido, gago e epilético; e, particularmente, opôs-se aos críticos que 

procuraram, por meio da obra machadiana, reconstituir a infância do escritor. A isso 

dedica a primeira parte da obra, “O aprendizado das letras”. Do primeiro capítulo, 

“Infância e Primeira Adolescência”, conclui pela necessidade de “denunciar como 

falsos certos exageros evidentes” (MASSA, 1971, p. 79), pois entende que a infância 

e a primeira adolescência de Machado de Assis “não foram os períodos mais 

sombrios de sua existência” (MASSA, 1971, p. 79): 

 

Ao contrário de um moleque sem rumo, segundo uns, sifilítico, gago, 
epilético, vagabundeando pelas ruas, vemos nele um pequeno 
rústico, de condição modesta, mas cuja família já era bem situada 
(MASSA, 1971, p. 79). 

  

Ao analisar a infância de Machado de Assis, Jean-Michel Massa (1971) 

procura inserir a família do escritor no quadro da sociedade oitocentista. Seu 
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entendimento é de que “os pais de Machado de Assis pertenciam à classe dos 

agrégés (agregados) [expressão de Ribeyrolles], ou melhor, à classe dos agrégés 

superiores”:  

 

Ali existia uma hierarquia implícita que todos aceitavam. Ela se 
exercia sem violência, até mesmo com uma certa benevolência [...]. 
O sistema era equilibrado e compensado por um certo tipo de vida 
afetiva, muito brasileiro, de respeito e submissão. Mas a sociedade 
não estava inteiramente estratificada. Ao contrário, existia uma 
organização sutil e não escrita que faculta as transformações. Os 
Assis eram uma ilustração deste fato (MASSA, 1971, p. 55). 

 

Mais tarde, em 1973, com a publicação de “As ideias fora do lugar” e, em 

1977, com Ao vencedor as batatas, Roberto Schwarz defendeu que a ordem social 

do Brasil oitocentista, baseada no mecanismo do favor, recobria relações de mando, 

violência e capricho entre agregados e “benfeitores” e, mais que isso, que essas 

relações estruturam a obra machadiana. 

A partir do segundo capítulo Massa (1971) passa a abordar as incursões 

literárias do adolescente Machado: as primeiras poesias, as amizades literárias, os 

primeiros passos na prosa e “alguns germes do nascimento de um homem de letras” 

(MASSA, 1971, p. 162), aproveitando para relativizar a ideia de que Machado de 

Assis tivesse sido um autodidata: “Sua adaptação ao mundo urbano [...] não teria 

sido, sem a formação que recebera, nem tão rápida, nem tão fácil” (MASSA, 1971, 

p. 78). 

A segunda parte da biografia, “O engajamento”, aborda as colaborações 

episódicas em jornais, as crônicas teatrais e as séries de crônicas permanentes. 

Nesse ponto Massa (1971) retoma outra das grandes discussões em torno de 

Machado de Assis, a do absenteísmo político do escritor.  

Raimundo Magalhães Júnior (1958) já havia defendido a tese do engajamento 

político de Machado de Assis. Massa (1971), porém, relativiza suas afirmações, 

considerando que Magalhães Júnior “simplifica um tanto o problema exposto” e “ao 

mito do absenteísmo [...] o crítico opõe um outro, também discutível, o do 

engajamento ininterrupto” (MASSA, 1971, p. 220): 

 

Com efeito, segundo as épocas, Machado de Assis esteve, ou 
totalmente engajado, ou menos engajado, ou ausente dos conflitos e 
dos combates que, segundo o momento, se apresentavam como 
políticos ou ideológicos. A crítica brasileira, seja de que tendência for, 
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parece recusar a Machado de Assis o direito de evoluir ou mudar 
(MASSA, 1971, p. 220).  

 

A terceira parte, “Altos e Baixos”, discute o “homem de teatro” Machado de 

Assis, seus primeiros esboços dramáticos, as peças teatrais, os pareceres como 

censor do Conservatório Dramático e também novas crônicas em publicações 

efêmeras e alguns contos. Massa (1971) identifica a participação do escritor em 

saraus literários, esboçando um Machado de Assis que, “com um pequeno grupo de 

amigos, esforçou-se por animar a vida literária da capital brasileira” (MASSA, 1971, 

p. 367), ao mesmo tempo em que organizava a publicação de sua primeira 

coletânea de poesias: 

 

A evocação das ações e dos gestos de Machado de Assis, a análise 
dos diferentes textos que ele assinou deixa-nos perplexo, porque se 
tem, antes de tudo, a impressão de um balancim oscilando entre os 
acontecimentos e a criação literária, entre o engajamento público e a 
intimidade de uma igrejinha de escritores (MASSA, 1971, p. 374). 

 

Na quarta parte de A juventude de Machado de Assis, “As responsabilidades 

sem a consideração”, Massa (1971) acompanha a produção machadiana a partir de 

1864, chamando a atenção para a “atividade transbordante exercida pelo escritor” 

que, diante de tanto trabalho só poderia ter boa saúde, com a exceção apenas de 

uma fadiga ocular que o obrigou a usar óculos. Sob a justificativa do intenso trabalho 

de Machado de Assis desde muito jovem e de sua atuação social, Massa (1971) 

afasta a hipótese de que o escritor tivesse a saúde frágil desde a infância: 

 

Vimos o crédito que era necessário conceder à tradição, segundo a 
qual Joaquim Maria teria sido, desde a infância uma criança frágil, já 
atacada pela doença. Em confronto com o trabalho efetuado desde 
há dez anos, a afirmação não se mantém de pé (MASSA, 1971, p. 
441).   

 

A quinta e última parte, “A maré calma”, detalha o Machado de Assis contista, 

considerando que “seu verdadeiro interesse por esse gênero literário só se tornou 

perceptível a partir de 1864” (MASSA, 1971, p. 531). Aqui Massa (1971) apresenta o 

resultado de suas investigações em relação a contos atribuídos a Machado de Assis, 

questionando a autoria de vários contos que críticos anteriores (sobretudo Raimundo 

Magalhães Júnior) haviam considerado da lavra de Machado de Assis: 
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Este exame pede alguma prudência, porque os motivos oferecidos 
pela pesquisa de paternidade não são nem convincentes nem 
dissuasivos em grau idêntico. Nosso objetivo é menos o de confirmar 
ou informar uma autoria do que o de solicitar uma circunspecção 
neste setor, pondo à mostra a complexidade do problema (MASSA, 
1971, p. 552). 

 

O que vem em seguida é um capítulo para falar sobre “O homem” Machado 

de Assis entre 1867 e 1870: o trabalho como funcionário público, o título de cavaleiro 

da Ordem da Rosa e o casamento com Carolina, “um período decisivo, mas de que 

dispomos de poucos elementos” (MASSA, 1971, p. 566). O último capítulo 

acompanha, ainda, as publicações de Falenas e de Contos fluminenses. 

Embora reconhecesse a exiguidade de documentos e escritos machadianos 

relativos a esse período da vida do escritor e baseado apenas nas duas cartas 

restantes de Machado de Assis a Carolina, Massa (1971) descreve o casamento de 

Carolina e Machado como “um casamento de amor, união de dois seres igualmente 

maiores, maduros e conscientes do ardor que os aproximava” (MASSA, 1971, p. 

591). 

Desse modo, embora a felicidade conjugal funcione como mais um argumento 

do biógrafo para afastar certa “ideia preconcebida” (MASSA, 1971, p. 589) da vida 

sofrida de um Machado de Assis sombrio, Massa (1971) reitera a tradição no que diz 

respeito à afirmação do amor entre Machado e Carolina: 

 

No momento de seu noivado, Carolina e Machado de Assis afinaram 
pelo diapasão da felicidade, como o testemunham essas duas cartas, 
através das quais o eco dos sentimentos de Carolina é igualmente 
perceptível. [...] Duas cartas são suficientes para mostrá-lo [...] 
(MASSA, 1971, p. 591). 

 

Massa (1971) encerra A juventude de Machado de Assis afirmando que 

“diante dos fatos, tentamos navegar o mais chegado possível aos acontecimentos, 

mas eles impõem uma visão nova do escritor, mesmo que o nosso horizonte 

permaneça limitado” (MASSA, 1971, p. 624) e conclui pela importância de uma 

biografia intelectual de Machado de Assis e pela necessidade de outro estudo desse 

tipo, que aborde os anos seguintes: 
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Em Machado de Assis, a biografia intelectual se impôs para exprimir, 
através de uma visão unitária, as relações constantes entre a 
atividade cotidiana, os acontecimentos e o surgimento da obra. [...] À 
medida que Machado de Assis avançava na vida, os liames que 
entrelaçavam as culturas estrangeiras e as correntes portuguesas, 
brasileiras e luso-brasileiras, entre a vida literária e vida, entre a vida 
e a criação literária, se tornaram ainda mais densos. Serão objeto de 
um outro estudo de biografia intelectual (MASSA, 1971, p. 627). 

 

Anos mais tarde, em entrevista de 2006, Jean-Michel Massa sintetizou e 

reafirmou suas divergências em relação à crítica brasileira, afirmando que em A 

juventude de Machado de Assis procurou “mostrar uma série de novidades que até 

agora, infelizmente, não foram contempladas pela crítica brasileira” (MASSA, 2006, 

p. 462), entre elas: 

 

Machado de Assis não pertencia a um meio tão humilde quanto 
pretendia Lúcia Miguel Pereira e toda a crítica brasileira. [...] Há uma 
espécie de boato segundo o qual Machado de Assis era epilético e 
gago quando jovem. Tudo isso são imprecisões da crítica brasileira. 
[...] Outro erro da crítica: apesar de Machado de Assis ter 
apresentado Queda que as mulheres têm para os tolos (1861) como 

uma tradução, críticos brasileiros até escreveram que ele se 
enganara! (MASSA, 2006, p. 462). 

 

Outro ponto de distância da crítica brasileira destacado por Massa (2006) foi o 

caráter científico de sua pesquisa sobre Machado de Assis, que opôs a uma “crítica 

brasileira sobre o romancista [que] nem sempre tratou de maneira científica seu 

objeto”: 

 

Meu trabalho sobre Machado procurou sempre ser um trabalho 
técnico, um trabalho profissional, sem fofocas, sem palpites, que 
sempre procurou basear-se e se limitar a elementos fundamentados 
em documentos (MASSA, 2006, p. 463). 

 

A obra de Jean-Michel Massa foi saudada nos jornais do período como uma 

contribuição relevante do grande pesquisador francês, com entusiasmo que, por um 

lado, indica o prestígio que ainda gozavam os estudos biográficos e de vida literária. 

E, por outro lado, demonstrava uma espécie de orgulho pelo fato de um pesquisador 

francês se interessar por Machado de Assis, como uma indicação do prestígio do 

escritor. 
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Por exemplo, em “Massa veio de França para estudar Machado”, uma 

entrevista de Jean-Michel Massa concedida a Marco Aurélio Matos em 1962,71 

afirma-se que “o estudo dos assuntos propriamente brasileiros está-se 

desenvolvendo na França em várias Universidades” e que Massa poderia “ser 

arrolado entre os mais seguros conhecedores” de Machado de Assis. Note-se que, 

quando da entrevista, a tese de Massa ainda não havia sido defendida e publicada.  

Da defesa da tese dá notícia Liberto Cruz,72 em 1970, afirmando que esteve 

presente ao evento na Faculdade de Letras de Poitiers. O artigo entende que a 

literatura de língua portuguesa “vem conquistando o meio universitário de diversos 

países”, sendo o estudo de Massa “a primeira tese impressa de doutoramento em 

Letras que é consagrada a um escritor de Literatura Brasileira”.  

Antes mesmo de sua publicação no Brasil, Liberto Cruz afirma que a biografia 

machadiana de Massa “se ergue sólida como um ‘monumento’ e que – parece-nos – 

estudos posteriores sobre o autor de Dom Casmurro jamais poderão ignorá-la ou 

deixar de a consultar”. Alguns anos após a publicação do estudo de Massa no Brasil, 

A juventude de Machado de Assis também foi apontada como um marco na 

interpretação de Machado de Assis na medida em que diferia das leituras 

(brasileiras) anteriores: “questões relativas ao grande escritor são abordadas de 

forma tão diferente do que se faz na crítica tradicional brasileira que doravante não 

podemos encarar Machado de Assis como se fazia antes”.73 

No “Esquema de Machado de Assis”, Antonio Candido considera A juventude 

de Machado de Assis como responsável por uma mudança significativa na 

interpretação da vida do escritor:74  

 

[...] os críticos que estudaram Machado de Assis nunca deixaram de 
inventariar e realçar as causas eventuais de tormento, social e 
individual: cor escura, origem humilde, carreira difícil, humilhações, 
doença nervosa. Mas depois dos estudos renovadores de Jean-
Michel Massa é difícil manter este ponto de vista (CANDIDO, 1970, 
p. 13). 

 

                                                             
71

 “Massa veio de França para estudar Machado”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 ago. 
1962. 

72
 “La jeunesse de Machado de Assis”, O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 1970. 

73
 “Machado de Assis: o mito e a realidade”, Maria Alice de Oliveira Faria, O Estado de S. 

Paulo, São Paulo, 25 fev. 1973.  
74

 Nos agradecimentos no início de A juventude de Machado de Assis, Massa (1971, s.p.) 
refere-se a Antonio Candido como “mestre prestigioso”, um dos que concordou “em ler, na sua 
totalidade ou em parte, o nosso estudo, propondo emendas úteis”. 
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Ao analisar as biografias machadianas, Maria Helena Werneck (2008, p. 161) 

considerou Jean-Michel Massa e Raimundo Magalhães Júnior “herdeiros do 

documentarismo positivista”, “biógrafos documentaristas”, que se apresentam como 

“profissionais da biografia” e “rejeitam a biografia romanceada” (WERNECK, 2008, p. 

161), buscando nos arquivos provas que corrijam ou confirmem as biografias 

anteriores:  

 

O enigma continuou a funcionar, mas admitindo novas respostas, 
que derivavam menos do empreendimento de interpretação do que 
da capacidade de busca de documentos e da habilidade de organizá-
los que o biógrafo pudesse demonstrar. Só um arquivo perfeito seria 
capaz de desmitologizar o escritor, de corrigir as imagens de 
Machado de Assis que se foram repetindo com as biografias dos 
anos trinta. O mérito do biógrafo consistia em tomar posse do 
segredo das chaves do arquivo, selecionar e expor o que lhe parece 
mais importante (WERNECK, 2008, p. 161). 

 

Assim, o movimento descrito por Werneck (2008) segue o da crítica literária 

brasileira nos anos 1950 e 1960 de afastar-se das leituras impressionistas para, 

como críticos acadêmicos, realizar análises realmente documentadas e providas de 

rigor científico. É nesse sentido que Massa (1971) defende a necessidade de a 

crítica afastar-se do “caráter subjetivo e global” (MASSA, 1971, p. 7), afirmando que 

adota metodologia mais precisa que seus antecessores.  

Segundo Maria Helena Werneck (2008, p. 170), o embate de Massa com os 

biógrafos anteriores visava à “correção dos dados e a uma mudança no tom, até 

então puxado para o melodramático”, defendendo a “tese da sociabilidade contra a 

da timidez doentia de Machado de Assis como o traço de personalidade 

predominante na juventude do escritor” (WERNECK, 2008, p. 32). 

John Gledson (2006, p. 12) descreve A juventude de Machado de Assis como 

“plenamente documentada, criteriosa, com notas e um índice completo”, obra que, 

além de uma republicação, careceria de uma continuidade: 

 

Massa, de várias maneiras, tomou como base as descobertas dos 
anos anteriores, bem como reviu atentamente alguns excessos. O 
resultado é a melhor biografia que temos de Machado [...]. Apesar de 
abarcar apenas até 1870, e, portanto, não entrar no período da vida 
de Machado em que ele fica mais interessante (e mais difícil de 
discutir), é, pelo menos, um grande passo na direção do que deve 
ser feito (GLEDSON, 2006, p. 12). 
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Fora das biografias machadianas, nos estudos críticos da década de 1970, 

embora a atenção estivesse voltada sobretudo para a análise das obras de Machado 

de Assis, os dados biográficos do escritor muitas vezes são retomados, o que é 

capaz de indicar o “imbricamento tão recorrente” (GUIMARÃES, 2013, p. 5) entre 

vida e obra literária na crítica machadiana. 

Em alguns casos essas abordagens biográficas realizadas em estudos 

críticos já haviam sido informadas pela recente publicação de A juventude de 

Machado de Assis (1971). Em outros, porém, de produção anterior ou simultânea ao 

estudo de Massa (1971), é a leitura e o tom próprios dos biógrafos dos anos 1930 

que prevalece. 

Em História concisa da literatura brasileira (1970), Alfredo Bosi, em seção 

dedicada ao estudo de Machado de Assis, um dos autores abordados no capítulo “O 

realismo”, imediatamente após afirmar que “o ponto mais alto e mais equilibrado da 

prosa realista brasileira acha-se na ficção de Machado de Assis” insere uma longa 

nota de rodapé com a descrição da vida do escritor, seguida de referências a obras 

“sobre Machado de Assis”, uma lista que vai dos estudos de José Veríssimo (1894) 

ao de Miécio Tati (1961); e de referências de “bibliografias”, entre elas as de Galante 

de Sousa (1955 e 1958) e Jean-Michel Massa (1965).  

Anterior à publicação do estudo biográfico de Jean-Michel Massa (1971), em 

História concisa da literatura brasileira Bosi (1970) retoma na nota biográfica as 

principais afirmações de biógrafos dos anos 1930, com a descrição da infância 

marcada pela morte dos pais, gagueira, epilepsia e timidez:  

 

Órfão de ambos muito cedo, foi criado pela madrasta, Maria Inês. Já 
na infância apareceram sintomas de sua frágil compleição nervosa, a 
epilepsia e a gaguez, que o acometeriam a espaços durante toda a 
vida e lhe deram um feitio de ser reservado e tímido (BOSI, 1970, p. 
193). 

 

A alusão ao autodidatismo também aparece para explicar como o escritor 

“construiu sua vasta cultura literária” (BOSI, 1970, p. 193) e é seguida pelo percurso 

de Machado de aprendiz de tipógrafo a funcionário público. Percurso acompanhado 

pela descrição das obras machadianas: na década de 1860 “escreve quase todas as 

suas comédias e os versos ainda românticos das Crisálidas” (BOSI, 1970, p. 194); 

na década de 1870 os “contos e romances inexatamente chamados da ‘fase 

romântica’, quando melhor se diriam ‘de compromisso’ ou ‘convencionais’” (BOSI, 
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1970, p. 194); e na década de 1880, quando “o escritor atinge a plena maturidade de 

seu realismo de sondagem moral que as obras seguintes iriam confirmar” (BOSI, 

1970, p. 194). A maturidade é explicada por Bosi (1970) pelo fato de que “já 

amparado por uma carreira burocrática, o escritor pôde entregar-se livremente à sua 

vocação de ficcionista” (BOSI, 1970, p. 197). 

Outras duas afirmações bastante comuns nas biografias de Machado de 

Assis até o momento são reproduzidas na nota biográfica de Bosi (1970). A 

harmonia do casamento do escritor é retomada, dando como certa a inspiração de 

uma personagem da ficção machadiana na esposa de Machado: “[...] casa-se com 

uma senhora portuguesa de boa cultura, Carolina Xavier de Novais, sua 

companheira afetuosa até à morte e que lhe iria inspirar a bela figura de Dona 

Carmo do Memorial de Aires” (BOSI, 1970, p. 194).  

O absenteísmo político também é atribuído a Machado de Assis por Bosi 

(1970), porém localizado especificamente no fim da vida do escritor. O crítico afirma 

que “não obstante essa ativa sociabilidade no mundo literário, ficaram proverbiais a 

fria compostura pessoal e o absenteísmo político que manteve nos anos 

derradeiros” (BOSI, 1970, p. 194). 

No estudo crítico de que os dados biográficos são o apêndice, o imbricamento 

entre vida e obra de Machado de Assis ainda está presente, embora nesse texto 

Bosi (1970) demonstre compartilhar do posicionamento de Augusto Meyer, 

afirmando que a compreensão da situação de Machado de Assis, quer sob a 

interpretação sociológica, quer sob a psicológica, vale “como o pressuposto de toda 

análise que se venha a realizar do tecido de sua obra” (BOSI, 1970, p. 196). Assim, 

interessará à análise de Bosi (1970) muito mais o posicionamento do Machado-

artista e as implicações disso na obra machadiana, do que os dados propriamente 

biográficos: 

 

Mas, em última instância, foi a maneira pessoal de Machado-artista 
responder a essa situação de base, dada, que explica muito do que 
já se disse a respeito do humor, do microrrealismo, das 
ambivalências, da oculta sensualidade, das reiterações, do ressaibo 
vernaculizante, da fatura bizarra de alguns trechos seus e, até 
mesmo, daqueles “sestros pueris” que lhe descobrira, irritado, Lima 
Barreto ao negar que o tivera jamais por mestre da ironia (BOSI, 
1970, p. 196). 
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É provavelmente por isso que em textos posteriores de Alfredo Bosi, como “A 

máscara e a fenda” (1979a) e “Uma figura machadiana” (1979b), a notação 

biográfica aparece muito pouco, ficando as relações entre vida e obra expressas 

apenas pelo que interessa da vida do Autor, o “Machado-Brás Cubas” (BOSI, 1970, 

p. 197) ou o Machado “na pele do Conselheiro Aires” (BOSI, 1970, p. 196). 

Em outra história da literatura brasileira publicada nos anos 1970, De 

Anchieta a Euclides (1977), há também a apresentação de dados biográficos de 

Machado de Assis e, novamente, não há adesão à mudança de tom então em curso 

referente à relativização dos obstáculos que Machado de Assis teria enfrentado, 

mudança de tom na abordagem da vida de Machado de Assis que estava presente, 

principalmente, no “Esquema de Machado de Assis” (1970), de Antonio Candido, e 

em A juventude de Machado de Assis (1971), de Jean-Michel Massa.  

De Anchieta a Euclides: breve história da literatura brasileira (1977), de José 

Guilherme Merquior, foi escrito em 1971 e, como esclarece Merquior (1977, p. xi), 

“por motivos alheios à vontade do autor, este primeiro tomo de uma breve história da 

literatura brasileira só veio a lume mais de um lustro depois de escrito”. No mesmo 

post-scriptum o crítico admite não ter conseguido atualizar a bibliografia da 

publicação, assinalando “apenas duas obras de menção obrigatória: a História da 

Inteligência Brasileira, de Wilson Martins, [...] e o estudo de Roberto Schwarz sobre 

Machado de Assis, Ao vencedor as batatas” (MERQUIOR, 1977, p. xi).  

A afirmação de Merquior (1977) indica que, ainda que em 1971, quando da 

escrita do livro, o crítico não estivesse a par do estudo biográfico de Jean-Michel 

Massa, em 1977, quando A juventude de Machado de Assis tinha vindo a público, 

Merquior não considerou que as afirmações de Massa (1971) tivessem sido 

significativas o bastante para alterar a sua interpretação da vida de Machado de 

Assis.  

Assim, na Breve história da literatura brasileira (1977) de Merquior, Machado 

de Assis é inserido no capítulo “O segundo oitocentismo”, na seção “Machado de 

Assis e a prosa impressionista”. Depois de fazer considerações sobre a prosa 

impressionista, Merquior (1977) insere Machado de Assis em um panorama de 

grandes escritores mundiais, afirmando que “foi com Machado de Assis que a 

literatura brasileira entrou em diálogo com as vozes decisivas da literatura ocidental” 

(MERQUIOR, 1977, p. 154). 
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O que se segue são duas páginas de descrição da vida de Machado de Assis 

bastante baseadas, pelo vocabulário e pela interpretação biográfica, nas 

considerações dos anos 1930, principalmente em Lúcia Miguel Pereira – embora o 

autor não indique as fontes das informações biográficas que apresenta nessas 

páginas. 

Como nos anos 1930, a alusão à composição étnico-racial de Machado e sua 

família é recorrente, seja na descrição dos pais, “mulatos libertos” (MERQUIOR, 

1977, p. 154), seja na descrição da madrasta, “uma preta extremamente afetuosa”, e 

isso aparece ao lado das alusões à pobreza do menino que vendia doces e do 

adolescente pobre “mal nutrido e pior dormido” (MERQUIOR, 1977, p. 154).  

Desse modo, Merquior (1977, p. 155) traça o perfil de um “Machadinho” 

“franzino, gago e tímido, enleado pela raça e pela obscuridade de suas origens” que 

chega a Machado aos trinta anos, quando “encontra a consorte ideal na pessoa de 

Carolina” (MERQUIOR, 1977, p. 155). De acordo com a interpretação de Merquior 

(1977), a esposa seria responsável até mesmo pelas influências estrangeiras de 

Machado de Assis, pois “cultivada e sensível, Carolina contribuiu para orientar-lhe as 

leituras, revelando-lhe os clássicos ingleses e aumentando a sua familiaridade com 

os portugueses” (MERQUIOR, 1977, p. 156). 

Merquior (1977) também subscreve a informação de que Machado de Assis 

fora acometido de crises epilépticas desde a infância, atribuindo à superação de 

uma delas, “às vésperas dos quarenta [anos]”, uma “vigorosa evolução espiritual” 

(MERQUIOR, 1977, p. 156) de que foram frutos os contos e romances da 

maturidade. 

Diante da valorização da vida difícil e de cada um dos obstáculos enfrentados 

por Machado de Assis, Merquior (1977) conclui com a caracterização do escritor 

como o “burguês self-made” e “a presença mais ilustre e acatada de algumas rodas 

intelectuais” (MERQUIOR, 1977, p. 156): 

 

[...] a biografia do nosso maior escritor reflete melhor que todas o 
sentido sociológico do destino literário na era pós-romântica – a 
conquista de status pelo homem de classe média ou baixa, e muito 
particularmente pelo mestiço, convertido em profissional da pena 
(MERQUIOR, 1977, p. 156).  

 

Certamente os comentários sobre a vida de Machado de Assis nas obras de 

Bosi (1970) e de Merquior (1977) poderiam justificar-se pela necessidade desse tipo 
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de comentário em histórias literárias, devido ao caráter introdutório e muitas vezes 

didático e panorâmico desses manuais. Esse argumento seria corroborado pelo fato 

de que à maioria dos autores estudados em ambas as obras também são 

dispensadas notas biobibliográficas.  

No entanto, é preciso observar que na maioria das notas biobibliográficas 

sobre outros autores não há (como há nas notas de Bosi, em 1970, e de Merquior, 

em 1977, sobre Machado de Assis) alusão a acontecimentos propriamente pessoais 

da vida dos autores, como origem dos pais, infância ou casamento, ficando, em 

geral, restritas a dados relacionados à formação intelectual e às publicações, o que 

pode sugerir que, de fato, as relações entre vida e obra de Machado de Assis têm 

sua especificidade. 

Carlos Nelson Coutinho, em “O significado de Lima Barreto na Literatura 

Brasileira” (1974), ao abordar o realismo de Machado de Assis em comparação ao 

de Lima Barreto, não faz um aparte biográfico, mas apresenta relações entre vida e 

obra machadiana ao defender que Machado de Assis assumiu em sua vida, devido 

às dificuldades que enfrentou, certas posições que, em sua obra, eram alvo de 

“crítica social mordaz e profunda” (COUTINHO, 1974, p. 13).  

Mais uma vez, a interpretação da vida de Machado de Assis realizada por 

Carlos Nelson Coutinho está baseada em estudos dos anos 1930, nesse caso no 

estudo de Lúcia Miguel Pereira (1936), que afirmava haver um descompasso entre 

homem e obra, em que Machado de Assis, para se defender, “tratou de se esconder 

dentro de um tipo, não era bem o seu, mas que lhe representava o ideal: o do 

homem frio, indiferente, impassível. [...] esquecido de que seus livros o traíam – ou o 

salvavam” (PEREIRA, 1936, p. p. 16).  

No entanto, Lúcia Miguel Pereira mobiliza esse argumento para afirmar que 

os livros de Machado de Assis têm “muito de autobiográfico” (PEREIRA, 1936, p. 

14). Enquanto para Carlos Nelson Coutinho (1974, p. 13), pelo contrário, seria 

necessário chamar atenção para o equívoco de transpor características da vida 

pessoal de Machado de Assis “para o interior de sua obra criativa”: 

 

[...] Machado, obrigado a lutar contra grandes obstáculos pessoais e 
sociais, viu-se impelido a algumas conciliações exteriores, 
assumindo enquanto personalidade literária certas formas daquele 
“intimismo à sombra do poder” que, em seus romances e novelas, 
desmistificara impiedosamente (COUTINHO, 1974, p. 13).  
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Em outro estudo crítico preocupado com o realismo na obra machadiana, 

Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio (1974), Raymundo Faoro faz comentários 

pontuais a respeito da vida do escritor. Embora Faoro (1974, p. 3) afirme que 

buscaria reconstruir “o homem e a época”, a época está no centro da análise, e a 

reconstrução do homem Machado de Assis presente no “Machado de Assis 

impresso” (FAORO, 1974, p. 3) fica em segundo plano.  Na maioria das vezes as 

afirmações que remetem à vida do escritor são feitas no sentido de identificar um 

posicionamento de Machado de Assis diante dos eventos históricos analisados, 

baseando-se, para isso, em textos machadianos, sem a distinção do gênero a que 

pertenciam e sem considerar o teor ficcional dos mesmos: “Machado de Assis, antes 

de sua desilusão definitiva, também foi vítima das expectativas de seus 

contemporâneos. Acreditou, num momento, que a eleição se emancipara das 

tensões e viveria com liberdade” (FAORO, 1974, p. 81).   

Faoro (1974) pressupõe, nesses casos, por parte de seu leitor, um 

conhecimento da biografia de Machado de Assis, aludindo-a por alto e sem indicar 

referências. É o que ocorre, por exemplo, quando afirma que “Apesar de seu 

passado e da breve militância, o escritor tinha outras ideias acerca do poder 

pessoal” (FAORO, 1974, p. 58), sem preocupação em explicitar de que passado e 

de que militância de Machado de Assis está tratando. Esse movimento se repete em 

outros momentos de A pirâmide e o trapézio, por exemplo, ao defender que “o 

pobretão Machado [...] trai-se [...] homem de uma classe”: 

 

Machado de Assis, tal como Nabuco e Taunay, viu, na classe que 
emergia, classe sem moral, sem escrúpulos, sem maneiras e sem 
gramática, o fim de uma época e de um estilo. Acabava o Império e 
com ele todo um mundo – o pobretão Machado, homem de curtas 
rendas com suas apólices e sua aposentadoria, trai-se, afinal, 
homem de uma classe (FAORO, 1974, p. 260). 

 

Da mesma maneira, sem referências e sem outras explicações, Faoro (1974) 

alude à “superação do preconceito de pobreza e cor” (FAORO, 1974, p. 346) e à 

“virada dos quarenta anos” (FAORO, 1974, p. 404), nesses casos inclusive 

sustentando suas interpretações nos dados biográficos apenas aludidos. 

Outro ponto a observar é que Faoro (1974) minimiza a importância que Jean-

Michel Massa (1971) havia dado à participação política de Machado de Assis, e 
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distancia o escritor da sociedade que analisa, defendendo que “Machado de Assis 

não se aproxima da política, senão como analista” (FAORO, 1974, p. 65). 

Já Luiz Costa Lima, trazendo de Augusto Meyer a proposta de investigação 

do subterrâneo do texto machadiano, esclarece, em “O palimpsesto de Itaguaí” 

(1976, p. 27), que lhe interessavam pouco os dados biográficos do escritor, pois sua 

proposta era de, a partir da “‘raspagem’ do texto visível”, encontrar os “pequenos 

indícios, [...] os filamentos que descem da superfície da estorinha”. 

No mesmo sentido, Costa Lima (1976, p. 27) apresenta a ideia, antes 

desenvolvida por Lúcia Miguel Pereira, de que foi o próprio Machado de Assis quem 

construiu de si uma imagem apaziguada de modo que, “tranquilizados os 

contemporâneos”, o seu “texto-palimpsesto” pudesse permanecer intacto: 

 

Machado aprendeu as boas maneiras de uma sociedade hostil a seu 
ofício, imitando os modos da subserviência e do alheamento político, 
socializando-se pelas crônicas periódicas. Deixou assim de dar na 
vista e, considerado pacato cidadão, exemplar pai de família, pôde 
rasurar o seu texto, reservando-se a habilidade de dar piparotes por 
debaixo da frase. No piparote, o seu palimpsesto. Tranquilizados, os 
contemporâneos admiravam sua dedicação às letras da pátria 
nascente ou, ainda que reclamassem contra vida assim burocrática, 
de igual contribuíam para sua fama. Maneiras opostas de deixar 
intacto o palimpsesto (LIMA, 1976, p. 27). 

 

Silviano Santiago, em posição francamente contrária às considerações 

biográficas, em “Raízes e arbustos” (um apêndice a Jano, Janeiro, de 2012), presta 

um depoimento sobre sua produção de crítica machadiana, explicitando sua 

aproximação formal da obra de Machado de Assis e afastando-se da leitura 

biográfica: 

 

Retomando, buscava a biografia não de um único texto privilegiado, 
mas da obra completa de um romancista. (Pouco me interessava a 
biografia do escritor. Minha imaginação crítica tinha sido 
empanturrada pelos professores mais medíocres de biografias de 
José de Alencar, Raul Pompéia e de tantos outros). Minha 
preocupação detinha-se na análise de um corpus escrito, limitado a 
um único escritor. Em outras palavras: interessava-me saber como é 
que – pelo trato da linguagem literária, da técnica e da retórica 
romanescas, pela idealização e construção dos sucessivos 
narradores, dos sucessivos personagens e dos grandes temas – 
Machado ou Gide crescia, amadurecia e desabrochava, e isso a 
partir de um começo tateante. Queria provar que o amadurecimento 
da imaginação criadora dum grande romancista tem pouco a ver com 
o estudo da relação entre a vida e a obra. Tem muito mais a ver com 



126 
 

a observação meticulosa do lento aprimoramento consciente, 
autocrítico, do próprio meio de trabalho, a linguagem literária, e com 
o constante remanejamento dos temas, da técnica e da forma 
romanesca (SANTIAGO, 2012, p. VII). 

 

De fato, tanto em “Jano, Janeiro” (1967) como em “Retórica da 

verossimilhança” (1969), Silviano Santiago (2012, p. 15) ocupa-se da “articulação de 

certas estruturas [...] do universo literário de Machado de Assis”, no intento de 

“compreender a obra de Machado de Assis como um todo coerentemente 

organizado” (SANTIAGO, 2012, p. 65). Nesse sentido, Santiago (2012) contrapõe-se 

à distinção de Lúcia Miguel Pereira entre fantasia e imaginação, descartando as 

relações entre vida e obra como método: 

 

Tal distinção só tem sentido e utilidade para quem examina vida-e-
obra e procura estabelecer uma situação de dependência entre 
ambas. Não vamos discutir o mérito desse método, mas apenas 
deixar claro que esta distinção não cabe no nosso trabalho. O 
amadurecimento de Machado não pode ser explicado pela passagem 
do uso da fantasia ao uso da imaginação, mas pelo aprimoramento 
consciente, autocrítico, do seu próprio meio de trabalho, a técnica 
romanesca (SANTIAGO, 2012, p. 15).  

 

Também interessado no texto machadiano, porém em sentido completamente 

distinto de Silviano Santiago, Roberto Schwarz (1977, p. 19) em “As ideias fora do 

lugar” faz somente uma referência à vida de Machado de Assis, no momento em que 

apresenta exemplos na experiência brasileira do “‘desconcerto’ que foi o nosso 

ponto de partida”, indicando, em nota, a obra de Jean-Michel Massa (1971): 

 

Também a vida de Machado de Assis é um exemplo, na qual se 
sucedem rapidamente o jornalista combativo, entusiasta das 
“inteligências proletárias, das classes ínfimas”, autor de crônicas e 
quadrinhas comemorativas, por ocasião do casamento das princesas 
imperiais, e finalmente o Cavaleiro e mais tarde Oficial da Ordem da 
Rosa (SCHWARZ, 1977, p. 21). 

 

Em Ao vencedor as batatas Schwarz (1977, p. 64) apenas aponta questões 

que caberiam “aos biógrafos esclarecer”, como, por exemplo, as razões pelas quais 

o escritor teria se desiludido das ideias liberais e adotado, em seus primeiros 

romances, posição antiliberal. Em nota, Schwarz (1977, p. 71) indica o capítulo “O 

engajamento”, de A juventude de Machado de Assis, afirmando que ali Massa 
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“chama a atenção para o problema e sugere que Machado tenha se frustrado em 

suas ambições políticas”. 

Os poucos comentários de cunho biográfico indicam, como observa Gledson 

(2006, p. 270), “o fato de Schwarz estar muito menos interessado no autor, Machado 

de Assis, que na estrutura e no estilo totais dos romances que estuda”: 

 

Isso não é uma negação da intenção do autor, nem mesmo de um 
interesse nas relações entre a vida de Machado e sua arte: é antes 
uma crença na validade objetiva e histórica de uma forma literária, 
em que o escritor dá expressão a forças que o transcendem 
(GLEDSON, 2006, p. 270). 

 

Em “Duas notas sobre Machado de Assis” (1979), após apresentar as 

principais vertentes críticas da obra machadiana tendo como eixo a disputa nacional/ 

universal, Roberto Schwarz faz uma breve apresentação da biografia do escritor a 

título de “Linhas biográficas (para o leitor estrangeiro)”. O “leitor estrangeiro” em foco 

justifica-se pelo fato de o ensaio ter sido inicialmente publicado como “partes de um 

prefácio à edição venezuelana do Quincas Borba (Caracas, Biblioteca Ayacucho, 

1979)” (SCHWARZ, 1987, p. 180) e posteriormente publicado no livro Que horas 

são? (1987). 

O que Schwarz (1987) apresenta, no entanto, são bem mais que dados 

biográficos de Machado de Assis. Trata-se de uma leitura social da biografia 

machadiana, profundamente encadeada pelo contexto, pelo tempo de Machado de 

Assis, e pelas características da obra machadiana, buscando afastar os equívocos 

gerados, por um lado, pela supervalorização da “vida difícil” do escritor e, por outro, 

pelo entendimento anacrônico de determinados termos que costumam integrar os 

caracteres biográficos de Machado de Assis. 

É desse modo que Schwarz (1987) esclarece que o nascimento de Machado 

de Assis, em 1839, é anterior ao início do reinado de D. Pedro II (1840-1889), 

período em que “a capital e o país definem melhor as suas feições pós-coloniais” e o 

capitalismo liberal entra em decadência na Europa. 

Retomando caracteres biográficos que vinham sendo construídos há décadas 

em torno da vida do escritor – “Machado tinha cor escura e era filho de operário, ao 

que se acrescentavam leve gagueira e o mal epilético” (SCHWARZ, 1987, p. 173) – 

Schwarz (1987) os relativiza, buscando corrigir um equívoco antigo e persistente: 
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Com efeito, se tomarmos a pobreza, a condição operária e a 
mestiçagem na acepção que têm na moderna sociedade de classes, 
Machado nos aparecerá como um exemplo notável do self-made 
man, que nenhum obstáculo pôde deter. Ocorre que em seu contexto 

efetivo estas noções tinham um significado bastante diverso 
(SCHWARZ, 1987, p. 173). 

 

Antonio Candido e Jean-Michel Massa são as duas principais referências 

dessa parte biográfica do ensaio. Do “Esquema de Machado de Assis” (1970), de 

Antonio Candido, vem a defesa de uma relativização do “tema do gênio versus 

destino” (CANDIDO, 1970, p. 14),75 afirmando que, embora seja “costume da crítica 

sublinhar as dificuldades desta carreira brilhante [de Machado]” (SCHWARZ, 1987, 

p. 173), “mais recentemente [...] a tendência dos estudiosos vai em direção oposta”  

(SCHWARZ, 1987, p. 173). 

A mudança de tom na descrição da vida de Machado de Assis também estava 

sendo defendida em A juventude de Machado de Assis (1971), obra que Schwarz 

(1987, p. 174) cita como a principal referência para os dados biográficos 

apresentados: “Para uma pesquisa biográfica mais minuciosa, ver Jean-Michel 

Massa, A juventude de Machado de Assis, [...] a que tomei emprestados os fatos e 

muitas das observações deste esboço”. 

 O que vem em seguida é a interpretação de Schwarz (1987, p. 177) para a 

transição de Machado de Assis da primeira à segunda fase, “da literatura mediana à 

excelente”. Trata-se da apresentação das ideias que Schwarz já desenvolvera em 

Ao vencedor as batatas (1977), de que os romances da primeira fase, medianos, 

justificavam “uma aliança entre as pessoas proprietárias e os dependentes mais 

dotados” (SCHWARZ, 1987, p. 176); e das ideias que ainda desenvolveria em Um 

mestre na periferia do capitalismo (1990), de que a segunda fase dos romances 

machadianos tem “a visão desabusada, cujo propósito não é de criticar, mas de 

conferir o brilho e a tranquilidade da inteligência sem peias” (SCHWARZ, 1987, p. 

178). 

                                                             
75

 O trecho completo da argumentação de Candido (1970) é o seguinte: “Com efeito, os seus 
sofrimentos não parecem ter excedido aos de toda gente, nem a sua vida foi particularmente árdua. 
Mestiços de origem humilde foram alguns homens representativos no nosso Império liberal. Homens 
que sendo da sua cor e tendo começado pobres, acabaram recebendo títulos de nobreza e 
carregando pastas ministeriais. Não exageremos, portanto, o tema do gênio versus destino. Antes, 
pelo contrário, conviria assinalar a normalidade exterior e a relativa facilidade da sua vida pública” 
(CANDIDO, 1970, p. 13-14). 
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Assim Schwarz afirma que nos primeiros romances o “seu problema, 

obviamente biográfico, permite definir melhor a posição de Machado” (SCHWARZ, 

1987, p. 176), e que, portanto, a transição para a segunda fase se completou 

quando se completou a ascensão social do escritor: 

 

Do ponto de vista social, esta evolução se prende à ascensão social 
de Machado, que se completara. Depois de encarar a sociedade 
brasileira pelo ângulo do dependente pobre, que brilha pelo 
discernimento com que sabe manifestar o seu apreço pela ordem, 
desdobrando talento a fim de ser reconhecido e cooptado pela elite 
dirigente, o escritor iria encarar a mesma sociedade pelo ângulo de 
quem está instalado (SCHWARZ, 1987, p. 177). 

 

Cabe notar que nesse ponto Schwarz (1987) posiciona-se diante de uma das 

discussões mais fecundas da crítica machadiana: o que teria provocado a mudança 

entre a primeira e a segunda fase? 

As explicações para a mudança, que tinham passado por teses mais 

psicologizantes, como a da crise dos quarenta anos ou a do agravamento da doença 

epilética, ganham novos contornos a partir de um dos principais achados críticos de 

Lúcia Miguel Pereira, a afirmação de que o traço de caráter que organiza a trajetória 

de Machado de Assis é a ambição. Como vimos, foi a partir da formulação dessa 

característica biográfica que Lúcia Miguel Pereira identificou um ciclo da ambição 

nos romances de Machado de Assis. Segundo Hélio de Seixas Guimarães (2008): 

 

Foi ela [Lúcia Miguel Pereira] a primeira a ver e expor com clareza 
que a ambição era o traço comum às heroínas dos primeiros 
romances, nas quais o escritor teria disfarçado questões e dilemas 
vividos por ele em sua trajetória social. Ao completar a ascensão 
burguesa, mediante emprego público e casamento, o escritor estaria 
à vontade para criticar a vida política e social das classes 
dominantes, o que de fato fez a partir dos 40 anos e da publicação 
de Brás Cubas (GUIMARÃES, 2008, p. 282). 

 

De fato, ao expor a tese da ascensão social de Machado de Assis, Schwarz 

(1987) comenta que “unidade temática e inspiração biográfica dos primeiros 

romances machadianos” já haviam sido assinaladas por Lúcia Miguel Pereira, em 

Machado de Assis: estudo crítico e biográfico (1936).  

Desse modo, ao observar as considerações biográficas construídas pelos 

estudos machadianos da década de 1970, dois pontos chamam a atenção: a relação 

intrínseca entre a interpretação da obra e a interpretação da vida de Machado de 
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Assis, verificável tanto pelos comentários e relações biográficas estabelecidas por 

aqueles críticos que intencionavam analisar detidamente a obra, como pelas 

análises das obras por parte daqueles que tinham franca intenção biográfica; e a 

mudança de tom e de método empreendida pela principal análise biográfica 

produzida nos anos 1970, à qual outros críticos do período associaram leituras dos 

anos 1930 para formular novas interpretações, que relativizavam as dificuldades da 

vida do escritor e, com isso, reforçavam seus vínculos com a realidade social. 

 

 

2.2. A obra de Machado de Assis e o realismo  

 

2.2.1. Realista, nacional e moderno 

 

Mais do que a moda que a consagração oficial desencadeou, os estudos de 

crítica machadiana dos anos 1930 tiveram alcance para além das comemorações do 

centenário e daquilo que Astrojildo Pereira descreveu como o “derramamento de 

machadismo” (PEREIRA, 1959, p. 259) então vigente. Certamente as considerações 

críticas dessa geração estão localizadas historicamente, porém a conjuntura 

histórica propiciou mais do que um assunto comum sobre o qual esses críticos 

pudessem debater ou um vocabulário com que analisar Machado de Assis. Assim, o 

debate intelectual do período fomentou a identificação na obra machadiana de 

características até então pouco exploradas. 

Nesse sentido, investigamos a seguir a articulação de algumas considerações 

críticas importantes sobre a obra machadiana desenvolvidas ou aprofundadas nos 

anos 1930, sobretudo: o reconhecimento de uma relação indissociável entre local e 

universal; a percepção da divergência entre superfície e fundo no texto machadiano; 

o esforço crítico de modernização de Machado de Assis; e a construção de uma 

interpretação de Machado de Assis como escritor realista. 

Do esforço comum desses críticos, resguardadas suas divergências, resultou 

a tentativa de integrar a obra machadiana à história literária brasileira, ainda que 

reconhecendo as dificuldades em encontrar seus predecessores e sucessores na 

ficção nacional. Assim, antes interpretado como escritor à parte, excêntrico, 

Machado de Assis foi, a partir dos anos 1930, integrado numa série, como um 
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escritor que superou o romantismo e como fundador no Brasil de um realismo que 

também não correspondia às convenções da escola literária do realismo. Embora 

essa discussão já estivesse presente desde José Veríssimo e Sílvio Romero, o 

realismo foi incorporado como categoria crítica para a análise da obra machadiana 

nessa geração, e a discussão se deu em torno do tipo de realismo criado e praticado 

por Machado de Assis.  

A identificação da obra machadiana como realista por parte desses críticos, 

porém, relaciona-se profundamente a outros dois pontos de interesse para essa 

geração: o caráter nacional (ainda que universal) da obra de Machado de Assis; e as 

características que relacionam essa obra à modernidade. Por isso, o modo como 

esses três aspectos (realista, nacional e moderno) foram construídos na 

interpretação da obra machadiana pelos críticos a partir dos anos 1930 tomará o 

centro da análise a seguir. 

Vimos há pouco a relevância da produção machadiana da biógrafa Lúcia 

Miguel Pereira (1901-1959) e sua cruzada contra os rótulos que, segundo ela, 

deformavam Machado de Assis. Mas, tendo como marca uma agudeza crítica 

reconhecida pelas gerações seguintes, a contribuição machadiana de Lúcia Miguel 

Pereira não se reduz aos seus estudos biográficos que são, antes, um ponto de 

partida para suas análises da obra machadiana. 

Considerada uma escritora de referência para a crítica literária brasileira e, 

em especial, para a crítica machadiana, Lúcia Miguel Pereira elaborou percepções 

críticas fundamentais para o desenvolvimento das interpretações seguintes. Por 

isso, como observa Hélio de Seixas Guimarães (2008), “Pode-se dizer que ela é 

fonte e inspiração comum para vários críticos das gerações posteriores, entre eles 

Antonio Candido, Roberto Schwarz e Alfredo Bosi” (GUIMARÃES, 2008, p. 283). 

Segundo Alfredo Bosi (2002, p. 12), foi predominante na segunda metade do 

século 20 a vertente da crítica machadiana que buscou “dar solidez à figura de um 

Machado de Assis brasileiro, sensível às contradições de nossa história social”. 

Nessa descoberta do Machado de Assis brasileiro, Bosi (2002, p. 12) aponta como 

ponto de partida as leituras biográficas, sobretudo a de Lúcia Miguel Pereira:  

 

A íntima relação entre o escritor e a sociedade brasileira do seu 
tempo começou a ser desvendada, como era de esperar, mediante a 
exploração sistemática da sua biografia (BOSI, 2002, p. 12). 
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Assim, partindo da identificação dos vínculos da vida de Machado de Assis 

com a realidade brasileira, Lúcia Miguel Pereira, por meio da articulação entre 

perspectivas distintas, discutiu a nacionalidade e a universalidade da obra 

machadiana. Em um movimento comum a outros críticos do período, Lúcia Miguel 

buscou conjugar os dois lados do impasse entre abordagem social e abordagem 

estética da literatura e defendeu que a obra de Machado de Assis, “universal pelo 

pensamento, é brasileira pela sensibilidade” (PEREIRA, 1988, p. 291). Por isso, ao 

retomar as considerações críticas de Sílvio Romero e José Veríssimo, Lúcia Miguel 

leva-as ao denominador comum de que se trata de uma obra brasileira.  

Houve, nos anos 1930, um empenho nacionalista por parte de intelectuais de 

várias vertentes, graças à necessidade de construção de uma perseguida 

“consciência nacional”. No campo da crítica machadiana, por mais diversas que 

fossem as orientações dos críticos, as perspectivas se juntaram em torno da 

percepção do Machado de Assis brasileiro. Houve, portanto, uma confluência na 

construção da figura nacional de Machado de Assis, o que se relaciona, ao menos 

em parte, à coexistência entre essas produções críticas e as comemorações 

estadonovistas do centenário de nascimento do escritor.  

Se, porém, por um lado, o nacionalismo unia a todos, por outro lado, esse 

tema dividia os intelectuais. Como ressalta Oliveira (1980), “se há ênfase no 

nacional, numa ideologia nacionalista, não há consenso sobre seu conteúdo. O onde 

e como se buscar o nacional vai dividir as correntes intelectuais” (OLIVEIRA, 1980, 

p. 43). Os críticos machadianos em questão, portanto, embora interpretassem 

Machado de Assis como escritor nacional (e reconhecessem uma relação entre o 

caráter universal e o caráter nacional) buscavam o nacional na obra machadiana 

conforme sua posição ideológica.  

O argumento inicial de Lúcia Miguel Pereira de que o verdadeiro Machado de 

Assis era aquele confessado em sua obra, partia da afirmação de Augusto Meyer de 

que a obra machadiana continha uma “confissão indireta ou inconsciente” (MEYER, 

1935, p. 17), feita pela boca de suas personagens: 

 

Caso normativo dos escritores de ficção; eles se confessam através 
das encarnações imaginárias, indiretamente, com uma sinceridade 
mais honesta do que na correspondência ou nos cadernos íntimos 
(MEYER, 1935, p. 17). 
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Diferentemente de Lúcia Miguel Pereira, porém, Augusto Meyer conclui que a 

atenção crítica deveria ser dispensada à obra machadiana, mais do que à biografia 

do escritor e que, portanto, a valorização de Machado de Assis como brasileiro 

importava menos do que a identificação das características fundamentais de sua 

obra. 

Assim, a divergência entre superfície e fundo na obra machadiana remeteria, 

para Meyer, não somente a uma contradição entre a vida apaziguada e a obra 

perturbadora, mas às “almas contraditórias” do autor Machado de Assis que habitam 

sua obra. Portanto, a aparência de movimento da superfície da obra machadiana 

não conseguiria dissimular uma “terrível estabilidade” (MEYER, 1935, p. 10) 

verificável na monótona unidade de tom dos livros da segunda fase, considerados 

“livros crepusculares”, marcados pelo “tema da hesitação” (MEYER, 1935, p. 47). 

Isso porque Machado de Assis escrevia, conforme a análise de Meyer, 

“movido quase sempre pela fatalidade sádica do seu gênio” (MEYER, 1958, p. 25), 

prevalecendo “o interesse psicológico” (MEYER, 1958, p. 26), posto que “sobre as 

ruínas interiores de Machado velho e doente ficou sempre de pé o analista 

voluptuoso” (MEYER, 1935, p. 29). As características de tal analista ficam expressas 

em À sombra da estante, quando Meyer (1947, p. 77) observa a confluência de “um 

Machado entomologista”, influenciado pelo espírito científico do tempo, e do 

“extraordinário psicólogo”, cuja “paixão da análise psicológica” “salvou obra tão 

monótona” (MEYER, 1947, p. 78). 

Em “O Delírio”, por exemplo, para Meyer (1935, p. 34), “quem delira, e delira 

conscientemente, é Machado de Assis, fascinado pelo seu terror cósmico”, numa 

página “cheia de intenções pessoais” (MEYER, 1935, p. 34). Haveria, portanto, em 

Machado de Assis uma consciência quanto ao caráter amargo e “quase desumano” 

de sua obra, o que resultou, segundo Meyer, em páginas de “autocrítica” (MEYER, 

1935, p. 28). 

Desse modo, Meyer distancia-se ao mesmo tempo da postura adotada pelo 

Estado no tratamento de Machado de Assis (do escritor valorizado por suas 

características biográficas exemplares), e da postura crítica em voga no período (de 

valorização do escritor nacional). De fato, a crítica machadiana de Meyer teve como 

princípio norteador a necessidade de reagir ao que o crítico considerou um vício de 

alguns dos intérpretes de Machado de Assis, isto é, um “sentimentalismo 

inadequado na maneira de encarar o homem e a obra” (MEYER, 1947, p. 92). Nesse 
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sentido, afastar-se do “Machado de Assis oficial”, do “medalhão”, do “grande escritor 

brasileiro” foi o ponto de partida para que Augusto Meyer apresentasse um 

contraponto a certa “beatice literária” (MEYER, 1947, p. 93) que rondava Machado 

de Assis. 

Augusto Meyer tornou-se o crítico a realizar uma das mais corrosivas leituras 

da obra machadiana, contraposta à imagem do escritor exemplar e de 

procedimentos arcaizantes. Ao investir no reverso do medalhão, naquilo que havia 

por debaixo da figura apaziguada de Machado de Assis, o estudo crítico de Augusto 

Meyer acabava por corroer também o caráter nacionalista que a valorização de 

Machado de Assis poderia mobilizar.  

Também se desviando de algum interesse ufanista que o reconhecimento de 

Machado de Assis como escritor nacional pudesse corroborar, Astrojildo Pereira 

investiu na articulação entre a obra machadiana e a sociedade brasileira. Como 

marxista e profundo admirador de Machado de Assis,76 a análise literária de 

Astrojildo Pereira caracteriza-se por vincular o desenvolvimento da cultura ao seu 

contexto social, articulando literatura e sociedade.  

Uma abordagem social da arte a partir da teoria marxista significava, por um 

lado, lidar com a imprecisão conceitual de que padecia a apreensão da teoria 

marxista no Brasil dos anos 1930, pois “embora chegasse a essa sociedade de uma 

certa forma, codificado nos textos originais ou parciais, o uso real da obra de Marx 

compunha-se de uma fração do sentido original da obra de Marx” (COSTA, 1995, p. 

57).  

É verdade que o movimento de 1930 modificou as condições em que se liam 

as propagandas comunistas no Brasil e, a partir de então, o tema do comunismo 

ganhou força em vários ambientes, inclusive em certos “salões” das classes 

dominantes. No entanto, as campanhas anticomunistas, fortalecidas a partir da 

instauração do Estado Novo e centradas na denúncia dos “perigos do comunismo” 

para a estabilidade e a ordem familiar, acompanharam a difusão do pensamento 

marxista e dificultaram ainda mais a apreensão dessa teoria no país.   

Nesse ponto cabe observar a história das ideias marxistas no Brasil, pois, 

segundo Leandro Konder (1985), “o pensamento de Marx – tal como foi trazido para 
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 A admiração de Astrojildo Pereira por Machado de Assis data de sua juventude, quando o 
intelectual visitou Machado de Assis em seu leito de morte e, comovido, beijou suas mãos. O episódio 
tornou-se célebre ao ser comentado por Euclides da Cunha no artigo “Última Visita”, publicado na 
revista Renascença em setembro de 1908. 
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o Brasil e assimilado pelo nascente marxismo brasileiro”, ainda nos anos 1930, 

“sofreu a perda de sua dimensão dialética” (KONDER, 1985, p. 45), perda 

determinada tanto por fatores ligados à história do socialismo como movimento 

mundial quanto a fatores característicos da vida social e cultural brasileira.   

Desse modo, o que Konder (1985) chamou de “derrota da dialética” teve 

consequências para o marxismo no Brasil. Pois, nesse contexto, o tripé que sustenta 

a teoria marxiana foi simplificado a esquemas de manuais: a dialética materialista foi 

compreendida como um jogo mecânico e formal entre a tese, a antítese e a síntese; 

a teoria valor trabalho carecia de problematização, o que abriu brechas para 

identificação da economia política de Marx com o estreito economicismo; e a 

perspectiva da revolução não foi apanhada na sua complexidade, ou seja, como 

uma possibilidade histórica potencializada pelas lutas de classes e por condições 

históricas determinadas.  

Especificamente no trato do materialismo histórico e dialético houve uma 

separação – que chegou ao nível de excludência – entre as dimensões lógicas e 

históricas do método, verificando-se uma “suspensão” da dialética do conhecimento, 

desconectada da história. Como aponta Arantes (1992, p. 28), tampouco o marxismo 

oficial “tinha parte com a dialética”, já na década de 1960. Talvez seja esse um dos 

motivos para que um estudo literário crítico-dialético somente tenha sido produzido 

no Brasil em 1970, com “Dialética da Malandragem”, de Antonio Candido. 

Por outro lado, adotar esse referencial teórico na crítica literária dos anos 

1930 significava realizar uma análise literária de base marxista antes mesmo que os 

pressupostos de uma crítica literária marxista estivessem claros, devido à ainda rara 

divulgação dos textos sobre arte de Marx, Engels e de importantes teóricos da 

estética marxista, como Lukács.  

Por todas essas imprecisões e dificuldades que envolviam a realização de 

uma análise literária marxista naquele momento é que Leandro Konder (1991) 

afirmou que Astrojildo Pereira “nunca pôde desenvolver uma concepção 

especificamente estética a partir do marxismo”, ficando suas análises limitadas “a 

empregar as ideias de Marx no âmbito de uma sociologia da literatura” (KONDER, 

1991, p. 17). 

Embora Astrojildo Pereira adote a linha interpretativa de abordagem social da 

arte e a teoria marxista (ou, mais propriamente, a apreensão enviesada do marxismo 

naquele período) possa ser identificada como subsidiária de suas afirmações sócio-
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históricas, essa base da interpretação literária do crítico somente é explicitada pelas 

circunstanciais citações de Marx, Engels e Stalin.  

Todavia, o ensaio “Pensamento dialético e materialista” (PEREIRA, 1959, p. 

149), de 1958, é um dos estudos de Astrojildo Pereira em que mais claramente o 

crítico expõe relações entre a obra machadiana e o pensamento marxista. Nesse 

ensaio Astrojildo Pereira descreve o que entende como um processo 

“essencialmente materialista” por meio do qual vincula Machado de Assis ao 

materialismo histórico-dialético marxista, ou, ao menos, ao que entendia como tal.77 

O principal estudo de Astrojildo Pereira sobre a obra machadiana foi o ensaio 

“Romancista do Segundo Reinado” publicado na Revista do Brasil em 1939 e 

reunido a outros ensaios sobre o escritor no livro Machado de Assis: ensaios e 

apontamentos avulsos, de 1959. Nesse ensaio Astrojildo Pereira observa os 

contrastes em Machado de Assis, aproximando vida e obra do escritor, numa visão 

romanceada que reafirma os caracteres do menino pobre, órfão, tímido e solitário. O 

comentário biográfico, contudo, é apenas introdução que considera o escritor “um 

desdobramento do homem” (PEREIRA, 1959, p. 13) e leva a uma análise da obra 

machadiana que destaca a “conjunção de contrastes” e o “sentido humano e 

filosófico” (PEREIRA, 1959, p. 14).  

O crítico parte da discussão de uma grande questão da crítica machadiana: 

compreender Machado de Assis como universal ou como nacional, chegando à 

fórmula (baseada na conjunção de contrastes) de que o escritor é “tanto mais 

nacional quanto mais universal e tanto mais universal quanto mais nacional” 

(PEREIRA, 1959, p. 14). 

Em contraste à crítica machadiana anterior, o esforço de Astrojildo Pereira se 

movia no sentido de interpretar a obra machadiana em outra base, de caráter 

nacional, anticonservador e crítico, na contracorrente da leitura há tempos 

cristalizada de Machado de Assis como escritor universal e fino estilista – embora 
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 Astrojildo Pereira (1959) não chega a afirmar que Machado de Assis tenha sido um 
marxista, mas caminha no sentido de aproximar o pensamento machadiano do pensamento 
materialista-dialético marxista, afirmando: “Não foi Machado de Assis – nem podia ser nas condições 
brasileiras do seu tempo – o que se chama hoje um materialista consequente, e muito menos um 
materialista dialético, de filiação ou parentesco marxista. Há boas razões para saber que não 
conhecia Marx e Engels, nem sequer de simples leitura. Mas o fio essencial do seu pensamento é 
materialista, e seu processo de pensar e de exprimir-se é um processo dialético. O estudo e a 
experiência o levaram a uma concepção materialista da vida, se bem que nem sempre coerente e 
consequente em sua expressão; já o processo dialético era nele coisa a bem dizer do berço, 
instintiva, congênita” (PEREIRA, 1959, p. 161). 
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tenha havido, desde os contemporâneos de Machado, aqueles que apontassem em 

sua obra traços nacionais. Esse foi, como temos visto, um movimento de inflexão de 

que partilharam, sob vertentes distintas, críticos da geração de 1930 ao 

reconhecerem a relação entre nacional e universal como indissociável.  

Isto é, até os anos 1930 Machado de Assis era tomado como escritor nacional 

ou como escritor universal, sendo estes considerados polos em disputa. Desse 

modo, a possível conjugação de nacional e universal em Machado de Assis só foi 

apontada a partir dos anos 1930 e 1940, por meio das interpretações dessa geração 

de críticos, sendo que os aspectos dialéticos de tal relação só foram aprofundados 

como objeto de investigação nos anos 1970. 

A percepção desse binômio ainda nas décadas de 1930 e 1940 está 

relacionada ao reconhecimento, no âmbito da sociologia, de uma relação antitético-

complementar entre nacional e universal, com estudos de interpretação do Brasil 

que reconheceram na composição sócio-histórica do país pares dialéticos. 

A observação, por exemplo, de uma complexa articulação entre progresso 

(adaptação ao capitalismo) e conservação (permanência de elementos da antiga 

ordem) tornou-se um critério interpretativo do Brasil que integrou importantes 

estudos como os de Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de Holanda, o que influenciou 

diretamente a produção intelectual das décadas seguintes, pois, como observou 

Antonio Candido (1983), foi através desses estudos,78 que sua geração “aprendeu o 

Brasil” (CANDIDO, 1983, p. 11): 

 

São estes os livros que podemos considerar chave, os que parecem 
exprimir a mentalidade ligada ao sopro de radicalismo intelectual e 
análise social que eclodiu depois da Revolução de 1930 e não foi, 
apesar de tudo, abafado pelo Estado Novo (CANDIDO, 1983, p. 11). 
 

De todo modo, ainda que reconheça a relação universal/ nacional, o peso da 

interpretação de Astrojildo Pereira está sobre o caráter nacional da obra 

machadiana. Por isso, em vários artigos Pereira (1959) defende Machado de Assis 

como “escritor nacional” (PEREIRA, 1959, p. 10) e, mais que isso, “o mais brasileiro 

de todos os escritores” (PEREIRA, 1959, p. 14):  
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 Antonio Candido (1983) comenta especificamente a respeito das obras Formação do Brasil 
Contemporâneo, de Caio Prado Jr.; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda; Casa-grande & 
senzala, de Gilberto Freyre. 
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Já se tem dito e repetido bastante – e com razão evidente – que 
Machado de Assis é o mais universal dos nossos escritores; estou 
que falta acentuar com igual insistência que ele é também o mais 
nacional, o mais brasileiro de todos. Eu acrescentaria, sem querer 
fazer jogo de palavras, que uma qualidade resulta precisamente da 
outra: que ele é tanto mais nacional quanto mais universal e tanto 
mais universal quanto mais nacional (PEREIRA, 1959, p. 14). 

 

A conjugação entre universal e nacional não é o único contraste observado 

por Astrojildo Pereira na obra machadiana, pois o crítico identifica uma “conjunção 

de contrastes” (PEREIRA, 1959, p. 14) que “coexistem e completam-se”: Machado 

de Assis é “o analista rigoroso e frio e o criador empolgante”; e o seu “método de 

composição é um misto de cálculo e espontaneidade” (PEREIRA, 1959, p. 13). 

A posição política79 de Astrojildo Pereira implicava a luta pela libertação 

nacional contra a dominação imperialista. É nesse sentido, em contraponto ao 

capital imperialista, que o crítico busca destacar o caráter nacional da obra 

machadiana, a ponto de superestimar o potencial libertador do exemplo de Machado 

de Assis sobre o povo brasileiro, considerando que a vida do escritor seria “uma 

lição para o proletariado, para o homem do povo” (PEREIRA,1959, p. 268).  

Em um contexto de empenho nacionalista, Eugênio Gomes contrariou a voga 

intelectual ao defender uma crítica literária isenta de participação política e realizar 

estudos que investigavam influências estrangeiras em autores nacionais, 

despertando o desagrado de alguns intelectuais do período (VALENTE, 2009). 

Assim, na tese defendida em Influências inglesas em Machado de Assis 

(1939) alguns críticos viram uma relação de dependência frente à Europa e um 

rebaixamento da obra machadiana, apesar de Gomes (1949) argumentar desde o 

prefácio do livro que as comparações não diminuíram o valor da obra de Machado 

de Assis: “Está fora de dúvida que o criador de Brás Cubas não sairá diminuído de 

qualquer investigação honesta de suas orientações estrangeiras” (GOMES, 1949, p. 

9). 

Influências inglesas apresenta fortemente as ideias de “cópia” e “imitação” e 

questiona em que medida a literatura brasileira seria “influenciada” pelas literaturas 

chamadas centrais. A partir desse questionamento Eugênio Gomes argumenta que 
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 Como observa Marcos Del Roio (2007), “no entendimento dos comunistas – incluídos 
Astrojildo Pereira, Cristiano Cordeiro e Leôncio Basbaum, então marginalizados do partido –, a 
‘revolução de 1930’ havia sido de fato uma ‘contra-revolução preventiva’, que reorganizou o ‘bloco 
feudal-burguês’, assumindo algumas características fascistas ao intentar a corporativização da classe 
operária por meio da cooptação e da violência” (DEL ROIO, 2007, p. 54). 
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Machado de Assis “recebeu impressões e o influxo, direta ou indiretamente, com 

maior ou menor intensidade, de Shakespeare, Swift, Fielding, Sterne, Lamb, 

Thackeray e Dickens” (GOMES, 1949, p. 14).  

É verdade que já nesse ensaio inicial Eugênio Gomes aponta para a 

compreensão, reforçada em estudos posteriores, de que a presença de fontes 

estrangeiras em Machado de Assis não constitui cópia. Para tanto, o crítico ocupa-

se em analisar não apenas as semelhanças, mas também as diferenças que 

Machado de Assis guarda em relação aos seus “inspiradores” ingleses, usando 

expressões como “adaptação” (GOMES, 1949, p.12) e “transplantação” (GOMES, 

1949, p. 57) a fim de caracterizar os procedimentos de apropriação realizados pelo 

escritor brasileiro.  

Desse modo, Eugênio Gomes (1949, p. 12) admite que Machado de Assis 

não tenha construído seu humorismo apenas pela “assimilação do processo de tal 

ou qual humorista estrangeiro”. Contrapondo-se, portanto, à afirmação de Sílvio 

Romero de que Machado de Assis não passava de um “macaqueador de Sterne”, 

argumenta que os humoristas ingleses também foram “tributários de outros, não 

havendo nenhum absolutamente original” (GOMES, 1949, p. 12). No entanto, 

Gomes (1949, p. 12) identifica falhas no “esforço de adaptação” de Machado de 

Assis, que, ao fazer “humour à maneira específica dos ingleses”, “forçava por vezes 

a nota, a ponto de enfadar” (GOMES, 1949, p. 12). 

Lúcia Miguel Pereira, ao buscar explicar a “superioridade” de Machado de 

Assis, em Prosa de ficção (1950, p. 70) defende que o escritor foi um caso raro de 

“total aproveitamento da cultura importada sem despersonalização, sem prejuízo dos 

traços essenciais da índole nativa”. Nesse sentido, Lúcia Miguel Pereira argumenta 

que, embora o humorismo machadiano deva muito aos escritores ingleses, não se 

explica somente por essas “influências”, já estando presente desde Ressurreição 

(ideia que já havia sido exposta em artigos anteriores de Lúcia Miguel Pereira). 

Na reedição de Influências inglesas, de 1949, Eugênio Gomes concorda 

apenas com a afirmação de Lúcia Miguel Pereira, em Estudo crítico e biográfico 

(1936), de que Machado de Assis desde 1870 estava “familiarizado” com os 

escritores ingleses, recusando a ideia de que a “influência” dos humoristas ingleses 

somente esteja marcada a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas: “muito 

antes de 1882 já sua obra apresentava traços evidentíssimos do humour britânico, 
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em alguns casos, é verdade, por efeito de assimilação indireta” (GOMES, 1949, p. 

15). 

Apesar dos anteparos que Eugênio Gomes preocupou-se em apresentar, 

ressalta de Influências inglesas o peso excessivo concedido à “influência” de autores 

ingleses sobre a obra machadiana. Por esse motivo, Monalisa Valente (2009, p. 200) 

considerou que “no jogo de confronto de espelhos, o reflexo na faceta literária de 

Machado de Assis, aos moldes da análise de empréstimos de Eugênio Gomes, foi 

inglês”.  

Centrado no que havia do humour inglês em Machado de Assis, foram raros 

os momentos em que Gomes (1958, p. 66) reconheceu o caráter nacional da obra 

machadiana, por exemplo, quando o crítico afirma que Machado de Assis foi um 

“romancista da sua cidade” e que em sua obra estava presente a “paisagem 

humana”. No entanto, mesmo afirmações como essas são amenizadas por Eugênio 

Gomes ao argumentar que o escritor passou por uma evolução estética em que “o 

artista norteou o moralista”: 

 

À medida, porém, que o escritor evoluiu esteticamente, o artista é 
que norteou o moralista, e não este àquele, com o realismo mitigado 
estabelecendo a priori, quase imperceptivelmente, a relação do 
mundo visível ou do exterior ao moral. [...] Essa era a verdade que 
cultuou através de imperturbável idealismo: sintetizado numa frase 
chave: “Nem descuido nem artifício: arte” (GOMES, 1958, p. 66). 

 

De modo geral, o reconhecimento de Machado de Assis como um escritor 

nacional permitiu aos críticos dos anos 1930 identificarem seus vínculos com a 

realidade local. Entretanto, no que toca ao teor de crítica social da obra machadiana, 

Astrojildo Pereira foi certamente, entre os críticos dessa geração, aquele a investigar 

mais profundamente suas características, adotando como central a afirmação de 

Machado de Assis como um escritor crítico, em nada absenteísta e profundamente 

interessado nos problemas brasileiros. 

Assim, apoiado em afirmações de Brito Broca e R. Magalhães Júnior, 

Astrojildo Pereira busca desfazer a ideia do “absenteísmo” machadiano, de que a 

obra de Machado de Assis seria alheia à vida política e social de seu tempo. Para 

isso, procura demonstrar como a política foi tema importante não somente na 

crônica, mas também na ficção machadiana, justificando que Machado de Assis teria 

encontrado na literatura “a sua forma de praticar a política”, participando da vida 
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política do país por meio da “crítica política da sociedade brasileira” (PEREIRA, 

1959, p. 90): 

 

Não esqueçamos tampouco que a crítica qualquer que ela seja, 
possui sempre um caráter de todo em todo contrário a qualquer 
espécie de “absenteísmo” ou “indiferença”. E quem não vê, nem 
percebe, nem sente, na obra machadiana, esta feição crítica, patente 
e constante em toda ela, não compreende aquilo que me parece 
constituir uma de suas melhores características, aquilo que a vincula 
indissoluvelmente às coisas vividas e observadas em seu tempo 
(PEREIRA, 1959, p. 90). 

 

Discorrendo ainda acerca do posicionamento político de Machado de Assis, 

Pereira (1959) entende o humorismo na obra machadiana sobretudo como um 

“método de crítica social” (PEREIRA, 1959, p. 109), daí eleger como “a própria 

essência” (PEREIRA, 1959, p. 109) da obra machadiana – valendo-se do conceito 

de funcionalidade da arte – a crítica social que ela constitui. Isso leva Astrojildo 

Pereira a classificar Machado de Assis como escritor realista: “O humorismo era o 

seu método, a ironia a sua arma, a sátira a sua forma de crítica política e social” 

(PEREIRA, 1959, p. 100). 

Embora os demais machadianos em questão não compartilhassem dessa 

visão histórica (ou historicizante, dependendo do ponto de vista), tornou-se de certo 

modo consensual a recusa à ideia do absenteísmo machadiano e o reconhecimento 

do potencial crítico da obra machadiana, quer de crítica às questões humanas e 

universais, quer de crítica às questões nacionais e historicamente localizadas. 

A fim de calcular o quanto significava um avanço para a crítica machadiana – 

no sentido da elaboração crítica – pensar nesses vínculos, basta observar alguns 

trechos da crítica contemporânea a Machado de Assis, ambos relacionados a Esaú 

e Jacó: 

 

Não se trata, no entanto, de analisá-lo longamente [Esaú e Jacó], 
porque a beleza e a sedução dos livros do autor do Dom Casmurro, 

está principalmente na graça do estilo (J. dos Santos – pseudônimo 
de Medeiros e Albuquerque apud GUIMARÃES, 2004, p. 419). 
 
Mas se é força comparar para esclarecer o pensamento, eu prefiro 
confrontá-lo quanto ao estilo com os escritores gregos. Não direi que 
é ático para não repetir o que está deturpado pelo abuso da 
qualificação. Prezo-me de haver lido e ler ainda um poucochinho dos 
escritos gregos, e à minha memória, não ocorre outro paralelo para o 
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estilo e a feitura de Esaú e Jacob (Mario de Alencar apud 

GUIMARÃES, 2004, p. 429). 
 

Tratava-se de uma maneira de interpretar que valorizava Machado de Assis 

como fino estilista, grego, perscrutador da alma humana, escritor universal. Maneira 

de interpretar a qual toda uma geração de críticos, interessada em conhecer 

Machado de Assis e realizar uma leitura “de profundidade” (MERQUIOR, 1998, p. 

33), modificou. 

Como os de sua geração, Astrojildo Pereira reconhece a existência de 

vínculos críticos de Machado de Assis com a realidade brasileira e, além disso, 

confere a esses vínculos caráter central na análise da obra machadiana. 

É significativo, a fim de discutirmos o papel da crítica literária em um regime 

autoritário, que, afastado das atividades intelectuais públicas pela caça aos 

comunistas e pela repressão do Estado Novo, Astrojildo Pereira tenha se dedicado à 

crítica literária e, mais exatamente, à crítica machadiana. Insinua-se nesse 

movimento, ainda incipiente – pois a cooptação varguista obteve mais sucesso na 

conciliação de intelectuais de variadas correntes críticas do que a ditadura civil-

militar alcançaria mais tarde – a construção no Brasil da crítica literária como um 

espaço de exercício intelectual e de crítica social daqueles que se encontravam à 

margem dos regimes autoritários.  

Ao realizar uma análise literária a partir de referenciais teóricos sociológicos, 

Astrojildo Pereira já se posicionava em um dos lados do impasse que permeia os 

estudos literários no Brasil: a tensão entre a abordagem estética e a abordagem 

social da obra de arte. Em sua crítica machadiana, Astrojildo Pereira admite a 

importância do estudo das questões estéticas da obra de arte, mas afirma que 

somente os aspectos estéticos não são suficientes para a compreensão da obra “em 

toda a plenitude” (PEREIRA, 1959, p. 233) e defende “critérios múltiplos e 

convergentes” (PEREIRA, 1959, p. 233) capazes de aliar as duas abordagens: 

 

Não há a menor dúvida que a consideração estética tem de ser 
levada em conta, e muito, mas não é tudo e não esgota os critérios 
de avaliação crítica da obra. A crítica, para ser completa, deve 
analisar a obra com critérios múltiplos e convergentes (PEREIRA, 
1959, p. 233). 
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Apesar da defesa de uma crítica pluralista no trecho citado, os aspectos 

formais são raramente abordados nas análises de Pereira (1959), claramente 

centradas nos aspectos sociais. 

Em “Romancista do Segundo Reinado” o crítico demonstra sua compreensão 

da obra machadiana (nesse ensaio limitada ao estudo dos contos e romances) a 

partir de uma visão social, segundo a qual compreende a literatura em seu contexto 

sócio-histórico, defendendo a existência de “uma consonância íntima e profunda 

entre o labor literário de Machado de Assis e o sentido da evolução política e social 

do Brasil” (PEREIRA, 1959, p. 14). A consonância entre a obra e a realidade 

também é observada pelo crítico (no artigo “Machado de Assis é nosso, é do povo”, 

de 1939) quanto à presença da cidade do Rio de Janeiro, pois, para Pereira (1959), 

“o carioca da segunda metade do século XIX vive nos romances e nos contos de 

Machado, tal como é” (PEREIRA, 1959, p. 268).  

Daí Astrojildo Pereira entender Machado de Assis como um romancista do 

Segundo Reinado, pois, para o crítico, “o tempo durante o qual se formou e se 

desenvolveu a sua personalidade [de Machado de Assis] coincide quase todo ele 

com o período histórico do Segundo Reinado” (PEREIRA, 1959, p. 15).  

Essa ideia, central no “Romancista do Segundo Reinado”, é demonstrada por 

meio de diversos exemplos em que Astrojildo Pereira interpreta a obra machadiana 

como retrato, defendendo que “as criaturas envolvidas na complicação e nos 

conflitos [...] são a réplica literária de outras criaturas de carne e osso, que viveram 

em dado momento histórico num dado meio social” (PEREIRA, 1959, p. 18). 

Observa-se, portanto, que a análise literária de Pereira (1959) desenvolve poucas 

mediações entre a realidade sócio-histórica do Segundo Reinado e sua 

“representação” na obra machadiana, estabelecendo relações bastante diretas entre 

uma e outra. 

A imagem de espelhamento entre literatura e sociedade também embasa as 

considerações de Astrojildo Pereira (1959), que identifica nessa relação as 

características a um só tempo universais e nacionais da obra machadiana. Para o 

crítico, “a vida criada pelo ficcionista espelha, nas páginas dos seus livros, com igual 

intensidade e de modo inseparável, o humano e o brasileiro” (PEREIRA, 1959, p. 

18).    

É nesse sentido que Astrojildo Pereira (1959) argumenta que Machado de 

Assis realizou a “réplica” de situações e pessoas de determinado momento histórico 
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em sua obra com a intenção de crítica social.  Assim, Pereira (1959) encontra na 

obra machadiana, por exemplo, a crítica ao patriarcalismo e à escravidão, embora 

reconheça que não há nela “nenhum acento panfletário” (PEREIRA, 1959, p. 24). Tal 

crítica estaria, porém, relacionada a um “espírito de ‘vingança’” (PEREIRA, 1959, p. 

23), já que Machado de Assis, “vindo de uma camada social que a sociedade timbra 

em colocar num plano inferior, ‘vinga-se’ da sociedade, submetendo-a às 

experiências do seu laboratório de analista” (PEREIRA, 1959, p. 23). 

Sob esse aspecto, as considerações de Astrojildo Pereira aproximam-se do 

entendimento de Augusto Meyer de que Machado de Assis seria um analista que se 

vinga em seus escritos. Porém, diferenciando-se de sua geração crítica, Meyer foi, 

entre os críticos machadianos do período, aquele a investir mais fortemente no 

caráter negativista da obra de Machado de Assis. Assim, ao adotar como principal 

interlocutor80 Alcides Maya, Augusto Meyer aprofundou a investigação do caráter 

perverso e demoníaco do autor Machado de Assis.  

Meyer (1935, p.58) observa um “demonismo em Machado de Assis” que 

poderia ter como emblema a figura do “moleque íntimo do capítulo 52 de Memórias 

póstumas”:  

 

Tudo se resume, afinal, numa tragicomédia representada por ambos, 
ele e o seu garoto, o instinto vital e a autocrítica, a vida que tende 
para a expansão e o pensamento que a paralisa. [...] A timidez do 
homem é uma consequência da audácia do garoto. Dominado, 
amordaçado pela sua prodigiosa vida subjetiva, Machado é para o 
crítico um desses espetáculos humanos que sugerem a visão da 
consciência a devorar-se (MEYER, 1935, p. 58). 

 

O “demonismo” de Machado de Assis consistiria, sob essa perspectiva, não 

apenas num humorismo improvisado de quem “leu Sterne e fez uma obra li terária 

interessantíssima” (MEYER, 1935, p. 112), mas na criação de uma obra cujo autor 

foi um “homem ferido nas fontes da própria vida”: “É este o seu demonismo: 

condenado pela vida, condena-a também, vinga-se com o sarcasmo implacável, do 

alto da sua solidão” (MEYER, 1935, p. 112).  

A partir dessa percepção, Alfredo Bosi (2009, p. 25) observou que, entre os 

anos 1930 e 1940, críticos como Augusto Meyer, Lúcia Miguel Pereira e Barreto 

                                                             
80

 Augusto Meyer também recorre às afirmações de outros críticos machadianos anteriores 
que apontaram, geralmente de modo ainda incipiente, o lado sombrio de Machado de Assis, como 
Múcio Leão, Graça Aranha e Luís Murat. 
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Filho realizaram uma “abordagem existencial”, com a “sondagem moral” da obra 

machadiana e a “exploração introspectiva do homem subterrâneo” (BOSI, 2009, p. 

25). 

Em comentário sobre o livro Machado de Assis, de 1935, Alberto da Costa e 

Silva (2008, p. 9) afirmou que desde seus primeiros estudos machadianos Augusto 

Meyer propôs “uma leitura muito diferente da que até então prevalecia”, pois o seu 

Machado de Assis “era, como escritor, um ser subterrâneo, demoníaco, trágico, 

perverso no seu ódio à vida, um monstro cerebral que esfolava com cuidado e 

perfeição as suas criaturas”. 

A caracterização de Machado de Assis como “homem subterrâneo” é o que 

introduz o livro Machado de Assis (1935), remetendo a Dostoievski. Meyer 

esclarece, no entanto, que não há no escritor brasileiro uma atitude contemplativa 

diante do “insulamento” ao mesmo tempo “vicioso e fecundo em que se trancou” 

(MEYER, 1935, p. 27), pelo contrário, há tédio, mas principalmente ódio, “um ódio 

entranhado da vida, uma incapacidade radical de aceitação ou até mesmo de 

compreensão” (MEYER, 1935, p. 11). 

Essa atribuição de características “subterrâneas” a Machado de Assis de tal 

modo contrapõe-se à leitura corrente que, ao identificar no escritor a “volúpia da 

análise pela análise”, “a esterilidade quase desumana”, Meyer sente necessidade de 

escrever uma nota de rodapé para aplacar o choque que sua interpretação poderia 

provocar: 

 

Estamos familiarizados com um Machado de Assis mais sereno, 
amigo do equilíbrio e da moderação, cético, atento e amável, quase 
anatoliano. Imagem, aliás, que coincide com a atitude do escritor. 
Mas talvez essa atitude seja uma simples aparência (MEYER, 1935, 
p. 15). 

 

Diante da interpretação do demonismo que irrompe na obra machadiana, 

Meyer recorre à imagem da máscara para indicar a pluralidade do humano e do 

caráter histriônico do homem. Nesse sentido Meyer interpreta que sob a máscara de 

suas personagens Machado de Assis ao mesmo tempo descreve o “terror cósmico” 

e reage contra o fascínio que tal terror provoca, por meio da “ironia forçada” 

(MEYER, 1935, p. 34). 

Assim, Meyer argumenta que “Machado de Assis não pode ‘sair de si mesmo’ 

porque só sabe ironizar” (MEYER, 1935, p. 100). O escritor teria o “vício gostoso da 
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ironia” (MEYER, 1935, p. 99), que seria também um modo de irrupção, por meio da 

obra, do demônio interior: 

 

É assim que ele chega a ser, à luz da ironia, a personagem mais 
interessante de sua obra: Machado de Assis, um velhote meticuloso, 
funcionário exemplar, bom marido, tímido, muito discreto, animal de 
hábitos moderados mas que também tem a sua cachaça: faz ironia 
(MEYER, 1935, p. 102). 
 

Desse modo Meyer retoma elementos biográficos para deles distinguir os 

elementos expressivos característicos da obra machadiana, como a ironia. Na 

interpretação do crítico, Machado de Assis é um “maníaco da ironia” (MEYER, 1935, 

p.102), sendo uma das consequências desse “vício” a falta de vida das personagens 

machadianas, já que a ironia impede “qualquer movimento de espontaneidade 

emotiva que procura ligar o indivíduo ao mundo dos outros” (MEYER, 1935, p. 102):  

 

As personagens dele se movem como fantasmas num ambiente 
irrespirável de pura análise. O autor nunca lhes dá um momento de 
folga para que possam viver a sua vida. Falta-lhes, portanto, o 
imprevisto psicológico e a reticência íntima, o sentido singular, 
interior e incomunicável do eu (MEYER, 1935, p. 100). 

 

Para Meyer, outra característica estética da obra machadiana advém da 

impossibilidade da escolha, presente na base do pensamento de Machado de Assis, 

que leva o autor a cultivar “a arte de pontificar com a dúvida” (MEYER, 1935, p. 38) 

e a compor uma obra “concentrada nas reticências, no magnetismo das sugestões 

que enfeitiçam o leitor” (MEYER, 1935, p. 72). Trata-se, para o crítico, de um 

indisfarçável “dogmatismo niilista que forma a raiz” (MEYER, 1935, p. 10) do 

pensamento de Machado de Assis. 

Por isso, Meyer (1935, p. 9) considera que as digressões, os volteios e as 

piruetas do texto machadiano são usados para dar “aparência de movimento”, que 

mal disfarça a “profunda gravidade” da obra. Assim, Meyer identifica na aparente 

“forma livre” de Machado de Assis um recurso formal do escritor que “fez do seu 

capricho uma regra de composição”. Todo o movimento proporcionado pela forma, 

contudo, é incapaz de dissimular a “letargia indefinível” e, desse modo, “toda a sua 

trepidação acaba marcando passo” (MEYER, 1935, p. 9). 

Mas não apenas os recursos formais de movimento são pretexto na obra 

machadiana. Para Meyer (1935, p. 26), a própria “matéria da obra não passa de um 
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pretexto para atingir os pontos nevrálgicos do leitor”. Até mesmo o humour de 

Machado de Assis em alguns momentos é interpretado por Meyer (1935, p. 18) 

como um pretexto, ligado à “malícia e às acrobacias”. Mas o humorismo machadiano 

não é somente visto como um disfarce do sombrio, pois o crítico considera que 

Machado de Assis estreou com “O Alienista” o “verdadeiro humorismo 

transcendental” (MEYER, 1935, p. 69), aproximando-se de Pirandello ao construir, 

“sob uma aparência leve e um tanto caricata”, a “sátira mais feroz de toda a sua 

obra” (MEYER, 1935, p. 72).  

O conteúdo satírico, contudo, não é interpretado por Meyer como de crítica 

social, mas como a sátira de um analista que, no “gosto de destruir e de se destruir” 

(MEYER, 1935, p. 39), acaba por traçar em Simão Bacamarte uma “autocaricatura”: 

“nunca o riso de Machado foi mais feroz, mais consciente, mais voluptuoso” 

(MEYER, 1935, p. 73). 

Sem negar os vínculos da obra machadiana com o contexto sócio-histórico, 

ao analisar o romance Esaú e Jacó, Augusto Meyer afirma que “o momento político 

e o meio social foram tratados com preocupação evidente” (MEYER, 1935, p. 43). 

No entanto, para Meyer, prevalece no romance outra atmosfera, a de Flora, sendo 

que “ao seu contato toda essa realidade se desfaz em fantasmagoria” (MEYER, 

1935, p. 43).  

Meyer (1935, p. 29) volta, portanto, o potencial crítico de Machado de Assis 

não para a crítica social, mas para a capacidade analítica de, como “monstro 

cerebral que dava tudo por meia hora de mergulho nas complicações e deformações 

psicológicas”, e a partir da “super-realidade imaginada pelo demônio interior”, 

disparar “frechadas contra a vida madrasta, contra as personagens ou contra o 

leitor” (MEYER, 1935, p. 30).  

No entanto, demonstrando menos interesse pelo realismo de Machado de 

Assis do que pelo pessimismo do autor, Augusto Meyer (1947, p. 81) observa que a 

obra machadiana se afasta do realismo tradicional, argumentando que o “seu 

verdadeiro domínio não seria o de um escritor na acepção realista, como pintor de 

costumes”. Nesse ponto, dialoga (não explicitamente) sobretudo com a leitura de 

Astrojildo Pereira ao admitir que, embora a crônica de costumes não seja o 

“verdadeiro domínio” de Machado de Assis, pode o “crítico de preferência escolher 

na sua obra documentos sobre a sua índole coletiva no Império e nos primeiros anos 

da República” (MEYER, 1947, p. 81). 
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Na argumentação de Astrojildo Pereira, porém, a crítica social de Machado de 

Assis não é considerada destrutiva ou autodestrutiva, mas construtiva de uma 

compreensão da sociedade brasileira do período, defendendo que a vingança do 

escritor se expressa por meio do “paralelismo e consonância entre a obra de 

Machado de Assis e a evolução das condições sociais de seu tempo” (PEREIRA, 

1959, p. 27).  

Por isso, Astrojildo Pereira recolhe alusões do escritor a fatos históricos para 

apreender o modo como tais fatos (como a guerra do Paraguai, a questão religiosa e 

a proclamação da República) “repercutem” na obra literária, em descrições que 

caracterizam o escritor como analista, como um “intérprete da sociedade do seu 

tempo” (PEREIRA,1959, p. 109), mas intérprete “ativo, interessado, vigilante, [...] 

crítico” (PEREIRA, 1959, p. 109).  

Para Pereira (1959), um dos procedimentos de que Machado de Assis se 

utilizou para construir tal análise social foi a “sátira política em grande estilo” 

(PEREIRA, 1959, p. 38), a qual servia para “desmascarar a fisionomia de 

determinado momento ou de determinado meio”, tornando-se “elemento corretivo na 

verificação de certas versões demasiado bonitas da história oficial” (PEREIRA, 1959, 

p. 38).  

A afirmação de Pereira (1959) demonstra seu entendimento da obra 

machadiana como documento histórico, a tal ponto que o crítico considera que os 

livros de Machado de Assis tinham o “direito incontestável” de “ocupar um lugar 

adequado em qualquer biblioteca onde pontifiquem os tomos da veneranda revista 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro” (PEREIRA, 1959, p. 38). 

A tese construída por Pereira (1959) em “Romancista do Segundo Reinado” 

foi desenvolvida no ensaio “Instinto e consciência de nacionalidade”, um estudo em 

que o crítico faz longas considerações de ordem histórica acerca da formação da 

nacionalidade a fim de interpretar essa questão como centro da obra machadiana. 

Por isso, ao desenhar um panorama da história do Brasil, Astrojildo Pereira 

procura demonstrar que “o Brasil e o escritor em formação crescem juntos e juntos 

caminham para a idade viril” (PEREIRA, 1959, p. 46), compreendendo o decênio de 

1870 a 1880 como o auge desse processo, um “estágio mais elevado de consciência 

da nacionalidade” (PEREIRA, 1959, p. 58). 

Todavia, decorre dessa atitude frente à obra um conceito de realismo que, em 

alguns momentos bastante superficial, contenta-se em encontrar referências 
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históricas no texto. É o caso, por exemplo, do trecho a seguir, em que o crítico 

afirma não importar se Machado de Assis era monarquista ou republicano, pois o 

importante é que o escritor fizera o registro da Proclamação: 

 

Seja como for – e isto é o que nos importa aqui – o fato da revolução 
de 15 de novembro, como acontecimento histórico, se acha 
devidamente consignado em sua obra de ficção. Além da página em 
que anotou a reação por assim dizer pessoal que lhe produziu o 15 

de novembro, no Esaú e Jacó,
81

 há outra referência direta ao 

acontecido, no conto “Mariano” (PEREIRA, 1959, p. 39). 
 

Novamente a análise de Pereira (1959) não nega a existência de outras 

dimensões no texto machadiano e, por isso, ao reconhecer o caráter humano 

universal da obra, caracteriza o escritor como um “analista da nossa psicologia 

social” (PEREIRA, 1959, p. 111). Essa não é, contudo, a base da interpretação de 

Pereira (1959) sobre o realismo de Machado de Assis, mais preocupada com “as 

miudezas e o terra a terra da vida vulgar de todos os dias” (PEREIRA, 1959, p. 17) 

conforme “retratados” na obra machadiana, o que levou o crítico a caracterizar o 

realismo de Machado de Assis como “o genuíno realismo da realidade humana e 

social”, guiado por um “senso realista inato” (PEREIRA, 1959, p. 112). 

Já para Lúcia Miguel Pereira, retomando ainda sob outra perspectiva a leitura 

de Augusto Meyer quanto a oposição entre superfície e fundo na obra machadiana, 

o analista Machado de Assis se expressa em sua totalidade somente na obra 

madura do escritor e com o afastamento da produção de seus contemporâneos. 

É, portanto, partindo de um interesse biográfico de identificação da 

personalidade de Machado de Assis, contrariando o distanciamento olímpico que 

biógrafos anteriores lhe atribuíram, que Lúcia Miguel Pereira indica a existência de 

dimensões distintas, de superfície apaziguada e de fundo inquieto, tanto na vida 

como na obra do escritor. Assim, para a autora, a estabilidade seria de superfície, 

enquanto o “elemento inquietante e imprevisível” (PEREIRA, 1936, p. 12) seria o de 

fundo. Da vida do escritor conhecia-se a figura convencional aparentemente ordeira, 
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 Diga-se, de passagem, que, conforme demonstra o trecho da citação, Astrojildo Pereira (e 
também Lúcia Miguel Pereira e Eugênio Gomes) encamparam a ideia, exposta desde Mário de 
Alencar, do Conselheiro Aires como um alter ego de Machado de Assis: “Quaisquer que sejam as 
tendências ou as ilações da crítica, não há como deixar de reconhecer em Aires um alter ego de 
Machado de Assis, [...] Aires, por isso mesmo, que é um duplo do romancista, comporta-se 
geralmente como um esteta [...] tudo indica que esse personagem é o alter ego mais evoluído do 
escritor” (GOMES, 1958, p. 215). 
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discreta e trivial, por isso, para Lúcia Miguel (1936, p. 13), somente os livros de 

Machado de Assis poderiam revelar “a verdadeira figura do criador”. 

De acordo com essa interpretação (1936, p. 151), mesmo nos textos 

machadianos o “verdadeiro Machado de Assis” somente se revelou por completo a 

partir das Memórias póstumas de Brás Cubas. Por isso, ao percorrer a obra 

machadiana, a crítica vê indícios da obra madura na poesia de Machado de Assis, 

identificando a mesma concepção de mundo desde o início, apenas mais precisa e 

profunda com o passar do tempo: “Aprofundou mas não mudou de direção. O que se 

modificou foi a maneira de se exprimir” (PEREIRA, 1936, p. 143). 

Na prosa, contudo, a análise de Lúcia Miguel conclui pela ruptura entre as 

obras iniciais e as da maturidade, pois inicialmente Machado de Assis teria buscado 

enquadrar-se no romantismo, já que “em prosa, não fez, de início, o que fizera em 

poesia: não rejeitou deliberadamente as escolas literárias” (PEREIRA, 1936, p. 147). 

Desse modo, ainda que os mesmos temas tenham sido retomados e que se 

encontre vez por outra “tendências embrionárias” (PEREIRA, 1936, p. 152), a prosa 

inicial de Machado de Assis é, para Lúcia Miguel (1936), marcada pelo “autor 

romântico e convencional no qual quis se enquadrar” e, portanto, “não é Machado de 

Assis” (PEREIRA, 1936, p. 155), apenas o autor de “três livros quase inteiramente 

maus”: Histórias da meia-noite, Contos fluminenses e Ressurreição. 

Lúcia Miguel Pereira (1936) atribui as falhas desses livros iniciais à 

prevalência da fantasia sobre a imaginação criadora, interpretando que o escritor 

quis “prescindir da realidade”, tendo “muita fantasia, e nenhuma imaginação” 

(PEREIRA, 1936, p. 150). A crítica observa, no entanto, que o primeiro romance de 

Machado de Assis já revelava sua principal característica como romancista: “a 

predominância dos problemas psicológicos” (PEREIRA, 1936, p. 156).  

Estudo crítico e biográfico (1936) defende, portanto, que na obra machadiana 

madura, quando “a fantasia do início cresceu em imaginação criadora”, as 

personagens, antes tipos, “se humanizaram, ganharam sangue e vida” (PEREIRA, 

1936, p. 151). E então o “romantismo desenxabido e convencional” (PEREIRA, 

1936, p. 152) tornou-se a obra do “verdadeiro Machado” que, despojado das ilusões, 

revelava-se por completo. 

Em parte Lúcia Miguel Pereira localiza o motivo da mudança no fato de que 

nas primeiras obras faltava o “contato quente da realidade” porque Machado de 

Assis não poderia observar a alta sociedade que ainda não frequentava e, por isso, 
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idealizava os temperamentos da vida real como “um mulato pobre e de talento 

quando sonhava com a gente elegante, que via passar de carro” (PEREIRA, 1936, 

p. 157). 

A interpretação de Lúcia Miguel Pereira da mudança na obra machadiana 

está fundada sobre sua análise dos quatro romances seguintes, em que identifica a 

organização em torno de um “mesmo eixo: a mudança de classe” (PEREIRA, 1936, 

p. 174). Mais do que identificar um tema comum nesses romances, Lúcia Pereira 

(1936) defende que eles “encarnam” a trajetória de Machado de Assis: 

 

Uma depois da outra, a Guiomar da Mão e a Luva, Helena, a Estela 
de Iaiá Garcia e a Lalau de Casa Velha vão encarnar o autor, discutir 

os direitos da ambição, lutar contra a hierarquia social (PEREIRA, 
1936, p. 174). 

 

Como a análise crítica é perpassada pela biográfica, Lúcia Miguel (1936) 

relaciona a temática comum de uma parte da ficção machadiana à ascensão de 

classe do escritor, afirmando que, por ser um ambicioso que sacrificou a madrasta 

para subir de classe, Machado de Assis preocupou-se nesses romances em 

“sempre justificar os cálculos – e mostrar o valor da ambição” (PEREIRA, 1936, p. 

177), daí haver construído o que Lúcia Pereira (1936) denominou de “livros 

autobiográficos” nos quais se revelaria o “ciclo da ambição” na obra machadiana.  

No entendimento de Lúcia Miguel Pereira (1936), ao completar o ciclo de sua 

ascensão social, Machado de Assis libertou-se do passado e “só então vai poder 

começar realmente a sua atividade criadora, dar a medida do seu poder de 

romancista” (PEREIRA, 1936, p. 181). Ao mesmo tempo, a autora interpreta que o 

escritor libertou-se da escola romântica e de suas formas de expressão 

convencionais, sendo que a partir daí “não se sacrificou mais a cânones de escola, 

achou os meios próprios de expressão” (PEREIRA, 1936, p. 183). 

Lúcia Miguel Pereira (1936) considera que o estilo próprio dos romances 

machadianos da maturidade levou anos de “tateio” para ser construído, sendo que 

somente com o romance Iaiá Garcia Machado de Assis demonstrou domínio dos 

instrumentos formais que forjariam seus romances seguintes. 

Ainda que destacando as transformações na obra machadiana, ao analisar os 

procedimentos formais, Lúcia Miguel Pereira (1936) identifica um traço característico 

do “estilo inconfundível” de Machado de Assis: “Desde os primeiros escritos, ainda 
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hesitantes, possuiu a ciência do termo justo, empregado no sentido exato” 

(PEREIRA, 1988, p. 288). Mais tarde, em Prosa de ficção (1950), a crítica aprofunda 

a reflexão sobre as continuidades entre primeira e segunda fase e conclui que “o 

autor das Memórias póstumas de Brás Cubas existia no de Ressurreição como a 

Capitu da Glória estava na de Matacavalos” (PEREIRA, 1950, p. 60). 

Tendo a explicação biográfica por viés, a análise literária de Lúcia Miguel 

Pereira considera as dimensões formal, social e psicológica com habilidade, 

articulando-as com frequência. Essa articulação de vertentes para leitura da obra 

literária realizada por Lúcia Miguel Pereira é demonstrada, por exemplo, no modo 

como a escritora estabelece diálogos com os críticos machadianos, sendo capaz de, 

ao mesmo tempo, retomar as principais afirmações anteriores, mobilizá-las para a 

sua própria interpretação e encontrar pontos de convergência entre perspectivas 

diferentes sobre Machado de Assis. É o que podemos observar quando a 

interpretação machadiana de Lúcia Miguel Pereira dialoga com as de seus 

contemporâneos Augusto Meyer e Astrojildo Pereira. 

Desse modo, Augusto Meyer é descrito como “agudo crítico” e “fiel do culto do 

nosso maior romancista” (PEREIRA, 1988, p. 11),82 além de Lúcia Miguel afirmar 

que o estudo de Meyer, de 1935, “avulta” em meio à bibliografia machadiana. No 

entanto, a interpretação machadiana de Lúcia Miguel diferenciou-se das afirmações 

críticas de Augusto Meyer ao conceder um peso crítico significativo às 

considerações biográficas e também ao não limitar sua análise crítica à dimensão 

existencial da obra machadiana, embora a reconhecesse.  

No mesmo sentido ocorre seu diálogo com Astrojildo Pereira. No Estudo 

crítico e biográfico Astrojildo Pereira é referido somente na descrição da “última 

visita” (PEREIRA, 1988, p. 285) que fez a Machado de Assis, ainda adolescente. 

Mas em Prosa de ficção (1950), obra em que analisa as produções de outros 

escritores brasileiros e, quanto a Machado de Assis, procura aprofundar as análises 

críticas expostas no livro de 1936,83 Lúcia Miguel Pereira parte da aceitação da tese 

de que Machado de Assis teria sido um escritor realista e adota, inclusive, a 

                                                             
82

 Note-se que a linguagem eclesiástica que marca profundamente esse comentário e é 
reproduzida por outros termos, como “fervor” (PEREIRA, 1988, p. 10), “impiedade” (PEREIRA, 1936, 
p. 18) e “vocação” (PEREIRA, 1936, p. 48) reforça a impressão de culto a Machado de Assis aí 
confessado (para usar outro termo religioso). 

83
 No prefácio da quinta edição de Estudo crítico e biográfico (1988), Lúcia Miguel Pereira 

destaca as diferenças entre esse livro e Prosa de ficção (1950): “[...] embora sobre o mesmo tema 
deveriam divergir de ângulo de visão os dois estudos, tendo este incidido de preferência sobre 
aspectos biográficos, destinando-se o outro a ser estritamente crítico” (PEREIRA, 1988, p. 9). 
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expressão “romancista do Segundo Reinado” (título do principal ensaio machadiano 

de Astrojildo Pereira) para caracterizar Machado de Assis.  

A interpretação construída por Lúcia Miguel Pereira de Machado de Assis 

como escritor realista, desenvolvida a partir de Prosa de ficção (1950), parte da 

defesa do escritor contra as acusações de ser pouco brasileiro. Assim, repetindo a 

afirmação de que a obra machadiana era profundamente brasileira “quer pela língua, 

quer pelo ambiente, quer pela índole das personagens” (PEREIRA, 1950, p. 55), 

Lúcia Miguel conclui que a presença do nacional em Machado de Assis decorre do 

fato de que sua obra “reflete – sem copiar servilmente – o meio social do Império e 

dos primeiros anos da República” (PEREIRA, 1950, p. 56). 

A agudeza da conclusão situa a análise de Lúcia Miguel (1950) no âmbito de 

uma interpretação atenta da obra machadiana como obra realista, interpretação que 

reconhece seus vínculos sócio-históricos com a realidade nacional, mas, livrando-a 

de uma representação servil ou documental da realidade, apreende, ainda, a 

dimensão universal que a qualifica:  

 

[...] o adjetivo brasileiro, limitador, caiu ou passou a segundo plano, 
permitindo que o substantivo homem se revestisse afinal, pela 

primeira vez em nossa literatura, de toda a sua significação. Não que 
os pormenores locais fossem inteiramente desprezados; [...] mas já 
não representavam o objeto principal (PEREIRA, 1950, p. 58). 

 

O realismo na obra machadiana consistiria, portanto, para Lúcia Miguel (1950, 

p. 72), na capacidade de Machado de Assis captar “as criaturas em toda a sua 

realidade”, isto é, tanto no que as particulariza brasileiras, como no que as 

generaliza humanas:   

 

Por isso é que a Machado de Assis se pode chamar de realista. Sem 
preocupação de escola literária desde que se libertou do romantismo, 
ele observou, como ninguém entre nós, as criaturas em toda a sua 
realidade, dando a cada aspecto o justo valor, isto é, apreciando a 
todos com um critério relativo (PEREIRA, 1950, p. 71). 

 

A ressalva quanto a não “preocupação de escola” justificava-se pelo próprio 

Machado de Assis haver criticado as características do realismo (naturalista) de 

Zola, Eça de Queirós e Aluísio Azevedo. Por isso, Lúcia Miguel (1950, p. 72) 

explicita que utiliza o conceito de realismo tomado na sua “ampla e verdadeira 

significação, de captar toda a realidade, a visível e a invisível”. 
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A percepção de que Machado de Assis era um escritor realista sem limitar-se 

à escola literária do realismo foi compartilhada por outros críticos dessa geração e é 

dela mesma que parte a necessidade de caracterizar as especificidades do realismo 

na obra machadiana, já que esses críticos reconheciam nela um realismo não típico.  

No caso de Lúcia Miguel Pereira, sem identificar vínculos de Machado de 

Assis com os escritores brasileiros – “Não teve predecessores que o explicassem, 

como não teve, rigorosamente, continuadores” (PEREIRA, 1950, p. 56) –, a análise 

destaca a singularidade de Machado em meio aos seus contemporâneos, atribuindo-

a à criação de romances capazes de apreender o ambiente senhorial brasileiro:  

 

O desajustamento entre Machado de Assis e os escritores do seu 
tempo provém, afinal, tanto da sua intrínseca superioridade como do 
fato de haver ele seguido o ritmo da vida política e social das classes 
dominantes, enquanto os outros se atrasavam, perdidos na busca do 
elemento típico (PEREIRA, 1950, p. 64). 

 

Por isso, para Lúcia Miguel Pereira, o caráter realista da obra machadiana 

relaciona-se à presença do cotidiano na obra e, mais exatamente, à presença da 

sensibilidade carioca, numa caracterização que leva a autora a considerar Machado 

de Assis um escritor “regionalista” (PEREIRA, 1988, p. 292). Porém, afastando o 

escritor da tipicidade do regionalismo, ressalta que mesmo “sem quase fazer 

descrições” (PEREIRA, 1988, p. 292) a “alma do Rio habita os contos e os romances 

de Machado de Assis” (PEREIRA, 1988, p. 292) e que “suas figuras são todas, sem 

exceção, tiradas da gente que aqui vivia” (PEREIRA, 1988, p. 292).  

No entanto, embora reconheça a presença da sociedade brasileira e, mais 

exatamente, carioca, na obra de Machado de Assis, a escritora defende que o 

realismo na obra machadiana não se limita ao realismo social. E, por isso, 

desenvolve a caracterização desse realismo como psicológico, defendendo que a 

evocação da realidade brasileira aliada à análise da alma humana é o que compõe o 

realismo criado por Machado de Assis: “Assim é que foi o romancista do Segundo 

Reinado, evocando costumes familiares, e o romancista que desceu nas análises 

psicológicas até as zonas profundas em que se irmanam todas as criaturas” 

(PEREIRA, 1950, p. 71). Nesse sentido, a interpretação do realismo de Machado de 

Assis construída por Lúcia Miguel Pereira revela habilidade em articular tais 

dimensões a partir da compreensão de que elas estão conjugadas na própria obra 

machadiana. 
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Sem alcançar o equilíbrio da interpretação de Lúcia Miguel Pereira, Eugênio 

Gomes também buscou articular as abordagens estética, psicológica e biográfica no 

entendimento da obra machadiana como realista. 

Nessa tentativa de articulação, Eugênio Gomes defendia que a crítica literária 

deve trabalhar com a categoria de obra literária autônoma e, portanto, deve isentar-

se de caminhos alheios a ela, daí a adoção por Gomes de métodos que o 

afastassem, em princípio, dos embates políticos, como o new criticism.84 Esse 

posicionamento diante da obra literária levou Gomes a priorizar em suas análises a 

abordagem estética, afirmando, por exemplo, que o “fenômeno machadiano” não 

poderia ser compreendido “senão à luz da estética” (GOMES, 1958, p. 30). A 

principal justificativa de Eugênio Gomes (GOMES, 1958, p. 30) para a abordagem 

estética da obra machadiana era de que a preocupação artística de Machado de 

Assis era estética, considerando o escritor “um perfeito representante [da estética] 

no seu tempo”, a tal ponto de introduzir em sua obra uma “nota antirealística”: 

 

[...] a sua atitude em face da natureza foi antes estética do que 
psicológica [...]. Esse sestro artístico acompanhou o romancista em 
toda a sua evolução, contribuindo frequentemente para introduzir 
uma nota antirealística, às vezes simultaneamente com o mais 
desenganado realismo (GOMES, 1958, p. 32). 

 

Por isso, o principal ensaio machadiano de Eugênio Gomes, Influências 

inglesas em Machado de Assis, de 1939, centra-se na obra machadiana para 

constituir um exame das fontes a que recorreu Machado de Assis, estudo que 

Gomes (1949, p. 7) considerou “indispensável a uma compreensão melhor de sua 

obra e, mesmo, do enigma Machado de Assis em sua literatura”.  

A linha comparativista foi mantida por Eugênio Gomes em importantes 

ensaios machadianos posteriores, como “O microrrealismo de Machado de Assis” e 

“O testamento estético de Machado de Assis”, nos quais seu posicionamento crítico 

de defesa do estudo imanente da obra literária revelou-se mais fortemente, 

convivendo, ainda, com observações de cunho biográfico e/ ou psicológico. 

                                                             
84

 Eugênio Gomes valeu-se tanto dos ideais do new criticism norte-americano como dos 
conceitos da Nova Crítica desenvolvida por Afrânio Coutinho. Sobre as relações entre Eugênio 
Gomes e Afrânio Coutinho, Monalisa Valente (2009) afirmou: “Eugênio Gomes não apenas aplica as 
concepções de Afrânio Coutinho sobre a Nova Crítica, como também faz parte da equipe de 
elaboração de A literatura no Brasil, livro dirigido por Coutinho, e cuja linha diretriz foi a valorização 
dos aspectos estéticos da literatura” (VALENTE, 2009, p. 184). 
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Em “O testamento estético de Machado de Assis”, Eugênio Gomes (1958, p. 

175) observa a existência de um “pensamento metafísico” que se expressa 

gradativamente na obra machadiana e constrói, a partir de Memórias póstumas de 

Brás Cubas, uma “desenganada teoria do homem”.  

Nesse sentido, ao analisar o romance Esaú e Jacó, Gomes (1958) relaciona a 

abordagem social ao mero estudo do sentido literal da obra e defende que tal 

abordagem é não apenas insuficiente, mas também nociva, ao “favorecer tendências 

extraliterárias”: 

 

A maior temeridade de querer vê-lo [Esaú e Jacó] somente pelo 
sentido literal consiste em que esse sentido não só o não esgota de 
maneira alguma, como pode favorecer tendências aleatórias e 
extraliterárias, emprestando-se maior ênfase a um determinado 
aspecto parcial ou acidental da narrativa (GOMES, 1958, p. 177-
178). 

 

Por isso, Gomes (1958, p. 178) afirma concordar com a interpretação de 

Astrojildo Pereira de que “a vida social e política se refletem nessa narrativa”, pois 

Esaú e Jacó abrange a “formidável transformação social operada no período”, mas 

defende também que o romance “transcende consideravelmente o ângulo histórico 

por efeito da filosofia de vida expressa em sua esmerada qualificação estética”.  

Para Eugênio Gomes (1958, p. 65), Machado de Assis foi um moralista (ideia 

defendida principalmente na conferência “O artista e a sociedade”, de 1958) que 

“praticava deliberadamente o formalismo, o psicologismo e o ‘humour’”. Nesse ponto 

Gomes (1958) faz um comentário que remete, não explicitamente, à crítica de 

abordagem social afirmando que esses (formalismo, psicologismo e humour) seriam 

“três demônios que a ortodoxia radical não admite de maneira alguma em seus 

domínios...” (GOMES, 1958, p. 65). 

Desse modo, Eugênio Gomes defende a abordagem estética e metafísica da 

obra literária, embora não negue que a obra machadiana tenha vínculos com a 

realidade social, reconhecendo, ao lado de seus colegas de geração, Machado de 

Assis como um escritor realista. O peso de sua análise do realismo na obra 

machadiana estava, no entanto, no caráter humano universal das situações da 

realidade cotidiana, de uma “microrrealidade”. Entendendo, portanto, o realismo de 

Machado de Assis como pormenorizado e de interesse fundamentalmente 
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psicológico, Eugênio Gomes também tomou certa distância da interpretação de 

Machado de Assis como um escritor nacional. 

No ensaio “O microrrealismo de Machado de Assis”, Gomes (1958, p. 52) 

analisa um traço da obra machadiana expresso no comentário de Raul Pompéia de 

que Machado de Assis seria “escritor correto e diminuído”. A partir dessa afirmação, 

Eugênio Gomes interpreta o “diminuído” como a percepção miúda e atenta aos 

detalhes expressivos, uma percepção filiada a Stendhal e caracterizada do seguinte 

modo: 

 

As dissimulações do espírito ou da alma humana, propriamente, 
captava-as com extraordinária finura, quase sempre através daquele 
tipo de microrrealismo psicológico que, na literatura universal, 
encontrou em Cervantes e Shakespeare os seus mais sagazes 
intérpretes, um e outro inexcedíveis na arte de produzir efeitos 
excepcionais com o pormenor imprevisto (GOMES, 1958, p. 53). 

 

 Retomando sob outras bases a observação da “finura” da obra machadiana, 

Gomes (1958) enuncia Cervantes e Shakespeare como expressões máximas de um 

“microrrealismo psicológico” partilhado por Machado de Assis. Para Gomes (1958), o 

realismo, ou antes, microrrealismo de Machado de Assis é de caráter psicológico, 

pois o autor procura apreender a experiência emocional por meio de um recurso 

expressivo que Gomes (1958, p. 53), valendo-se da terminologia do padre Antônio 

Vieira, denomina “hipérboles de diminuição”. 

Assim, Gomes (1958) passa a identificar exemplos na obra machadiana da 

minúcia capaz de revelar uma realidade emocional, encontrando-a na atitude de 

Jorge (em Iaiá Garcia) de olhar o bico do sapato a fim de disfarçar alguma reação 

íntima, no gesto de desdém de Virgília a Brás antes de anunciar o fim do noivado 

(em Memórias póstumas de Brás Cubas), e, ainda, na minúcia expressa 

subjetivamente quando D. Plácida (em Memórias póstumas de Brás Cubas) é 

descrita acalentando o amor de Brás e Virgília como a um bebê.   

Ao argumentar que na obra machadiana a realidade é captada no detalhe, 

Gomes (1958, p. 55) observa um “espírito sintético” no texto machadiano, sobretudo 

a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas, em que o estilo do autor “reflete” a 

preocupação em “reduzir ao mínimo o descritivo, sem deixar contudo de abandonar-

se às digressões”. E, também nas digressões, “o interesse psicológico prende-se 

constantemente a pormenores” (GOMES, 1958, p. 55), construindo uma “arte da 
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concisão” que, ao mesmo tempo, é “temperada de ironia” (GOMES, 1958, p. 57). O 

crítico apresenta, então, momentos da utilização dessa técnica, que requer, por um 

lado, “perspicaz sobriedade às minúcias particulares” (GOMES, 1958, p. 57) e, por 

outro lado, sutileza para “sublinhar a delicadeza de um dado instante psicológico” 

(GOMES, 1958, p. 54). 

Eugênio Gomes (1958) observa, ainda, outros aspectos da obra machadiana, 

relacionando-os ao microrrealismo: um cuidado pormenorizado com o instante, por 

meio do qual o romancista “não deixou escapar o infinitesimal do tempo psicológico” 

(GOMES, 1958, p. 60); e o “prisma sensual” na ficção machadiana, reduzido ao 

mínimo e expresso em tom evasivo pela feição psicológica do microrrealismo. 

Para Eugênio Gomes, portanto, Machado de Assis praticou um 

“microrrealismo psicológico”, segundo o qual a realidade pode ser captada por meio 

do pormenor, sempre significativo, pois o escritor estaria procurando apreender a 

experiência emocional, esmerando-se “em cultivar as minúcias particulares e 

expressivas, à cata de essências da vida e do mundo moral” (GOMES, 1958, p. 52). 

A análise de Eugênio Gomes do realismo na obra machadiana não deixa, 

porém, de indicar a preocupação estética do escritor, defendendo, em “A metáfora 

em Machado de Assis”, que há o elemento fantástico na obra machadiana, 

empregado por meio de recursos expressivos que “tinham o poder mágico de 

transfigurar a realidade” (GOMES, 1953, p. 100).  

Com olhar comparatista, Gomes (1958) interpreta o realismo de Machado de 

Assis a partir de fontes estrangeiras, reconhecendo no realismo criado pelo escritor 

a apropriação tanto do “realismo psicológico à Stendhal” como do realismo/ 

naturalismo, sem cingir-se a um deles e extraindo “apenas o suficiente para renovar 

ou refortalecer sua arte” (GOMES, 1958, p. 90).  

No artigo “O realismo gráfico de Machado de Assis”, Gomes (1958) aborda, 

ainda, outro aspecto do realismo na obra machadiana, dessa vez relacionado à 

“influência” das artes gráficas, argumentando que o escritor adaptou à sua prosa a 

arte da gravura e da vinheta, por ser “o que mais condizia com a sua maneira de 

homem poupado e comedido” (GOMES, 1958, p. 42). 

Desse modo, apesar de, ao longo dos quarenta anos em que realizou crítica 

literária, Eugênio Gomes ter revisto posicionamentos e se esforçado por demonstrar 

alguma autonomia de Machado de Assis frente às fontes estrangeiras, 

reconhecendo que havia novas apropriações na obra machadiana e não meramente 
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cópias, o crítico muitas vezes perdeu o equilíbrio na articulação entre local e 

universal, e, consequentemente, entre as noções de imitação e apropriação, 

distanciando-se de parte das considerações críticas de seus contemporâneos. Por 

outro lado, mantendo a linha comparatista como eixo de sua interpretação, valeu-se 

das abordagens estética, psicológica e biográfica sem equilibrá-las na análise, o que 

resultou numa compreensão do realismo de Machado de Assis que sobrepôs 

elementos realistas, naturalistas, existenciais e metafísicos.  

É preciso observar que Eugênio Gomes era um crítico literário empenhado 

em aliar a renovação modernista aos elementos do passado. Diante disso, era de se 

esperar que, em sua tentativa de revitalização da literatura brasileira numa 

conjugação de futuro e passado, Machado de Assis fosse contemplado como objeto 

crítico.  

A crítica de Eugênio Gomes consiste em uma análise comparativa que tem a 

importância de haver investigado as fontes inglesas de Machado de Assis, as quais, 

como observa Hélio Guimarães (2008, p. 284), já tinham sido “muito mencionadas, 

embora até então muito pouco estudadas”.  

Assim, o interesse pelas fontes inglesas da obra machadiana importou 

também por debater a frequente atenção dispensada pelos críticos machadianos 

anteriores, desde os contemporâneos de Machado de Assis, à “influência” grega 

sobre o escritor. Para Eugênio Gomes (1958, p. 180), não se trata de simplesmente 

identificar as citações e referências presentes na obra machadiana, pois, por um 

lado, não é raro em Machado de Assis o “emprego de uma influência às avessas”, e, 

por outro lado, há “fontes subterrâneas” em Machado de Assis que somente podem 

ser descobertas com “prolongada investigação”. Desse modo, as relações 

comparatistas, embora se voltassem ainda a escritores ingleses do passado, 

modernizavam Machado de Assis, afastando-o da influência dos gregos.  

Em ensaio posterior, “A metáfora em Machado de Assis”, de 1953, Eugênio 

Gomes (1953, p. 98) explicita seu esforço de modernizar Machado de Assis ao 

argumentar que o escritor, por meio do desenvolvimento de metáforas, criou um 

“novo método estético”, em que predominava nas obras da maturidade a “metáfora 

temporal”, recurso de que, como compara Gomes, Marcel Proust também extraiu 

grandes efeitos. Na maioria das análises, contudo, na contramão dos grandes 

críticos machadianos do período, Eugênio Gomes voltou seu estudo para o passado, 

atrelando o escritor a autores estrangeiros dos séculos 18 e 19. 
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Já nos estudos de Augusto Meyer, junto do reconhecimento (de passagem) 

de um Machado de Assis realista, há um empenho de modernização de Machado de 

Assis que se verifica nas suas prospecções comparatistas, ao aproximar Machado 

de Assis de Pirandello, Dostoievski e Proust. Segundo João Alexandre Barbosa 

(2002), os estudos comparatistas de Meyer contribuíram para retirar “o escritor 

brasileiro das dimensões tacanhas de uma fortuna crítica anêmica e acanhada” 

(BARBOSA, 2002, p. 14). 

Enquanto Eugênio Gomes comparava Machado de Assis a autores como 

Xavier de Maistre e Sterne, considerando sua influência não só “na forma, como, 

sobretudo, no pensamento de Machado de Assis” (GOMES, 1949, p. 50), Meyer 

sustenta que a analogia de Machado de Assis com esses autores, em especial com 

Sterne, é apenas “formal, não passa da superfície sensível para o fundo 

permanente” (MEYER, 1935, p. 9). 

As formulações comparatistas de Meyer desagradaram alguns críticos, como 

Modesto de Abreu (1939), que considerou modismo e despropósito as comparações 

que Augusto Meyer realizou entre Machado de Assis e Balzac, afirmando que isso 

equivaleria “quase a comparar um ovo a um espeto...” (ABREU, 1939, p. 153), e 

entre Machado de Assis e Proust: 

 

O pedantismo de citar Proust a propósito de Machado, ou sem 
propósito, o que vem a dar no mesmo, fez entre nós proselitismo. O 
Sr. Meyer citou, não sei se em primeira mão; veio a Sra. Lúcia Miguel 
Pereira e citou também. Ficou moda (ABREU, 1939, p. 153). 

 

A leitura de Modesto de Abreu, conservadora, ressentia-se, desse modo, do 

caráter universal e moderno que as comparações conferiam ao escritor brasileiro. 

Quando comparado, porém, aos grandes escritores da modernidade, Machado de 

Assis tornava-se também um deles, contava entre os renovadores e afastava-se do 

século 18 e daqueles escritores que durante muito tempo a crítica timbrou em 

apontar como seus principais modelos. 

O esforço de modernização de Machado de Assis, que nessa geração 

caminhou contrapondo-se a um Machado de Assis grego e distante, em Astrojildo 

Pereira revela-se nas tentativas de identificar no texto machadiano (na maioria das 

vezes sem distinção entre crônicas, contos e romances) a representação de 

posicionamentos políticos do escritor interpretados como avançados para a época. 
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Assim, muitas vezes desconsiderando a ironia machadiana, Pereira (1959) encontra 

em Machado de Assis um “entusiasmo” por “tudo que significasse fator de progresso 

para o país” (PEREIRA, 1959, p. 63). 

É nesse sentido, por exemplo, que no artigo intitulado “Frota da boa 

vizinhança” Astrojildo Pereira (1959) chega a apontar Machado de Assis como um 

dos “pioneiros da política da boa vizinhança” (PEREIRA, 1959, p. 248) entre Estados 

Unidos e Brasil. Assim, a partir do estudo de uma crônica machadiana de 1878 em 

que o escritor dizia “Já conhecemos melhor os Estados Unidos, já eles conhecem-

nos melhor. Conheçamo-nos de todo e o proveito será comum” (ASSIS apud 

PEREIRA, 1959, p. 250), Pereira (1959) identifica um potencial da obra machadiana 

que, de tão moderno,85 é quase clarividente: 

 

Machado de Assis previa, ou pelo menos pressentia, o enorme 
alcance futuro de tais relações. [...] São palavras, estas de um 
simples folhetinista fluminense de 1878 – é verdade que era ele um 
folhetinista que se chamava Machado de Assis; mas ecoam hoje, 
sessenta anos depois, como se fossem palavras atuais nada menos 
que de um Roosevelt (PEREIRA, 1959, p. 250). 

 

A afirmação, um tanto exagerada, indica as poucas mediações que a 

interpretação de Astrojildo Pereira (1959) estabelece entre ficção e realidade, entre 

fato ficcional e fato histórico e, ainda, entre apreensão crítica da realidade pela obra 

de arte e entusiasmo pelo futuro. Desse modo, embora haja nas análises literárias 

de Astrojildo Pereira um esforço em reconhecer outras dimensões que compõem a 

obra machadiana, a pouca problematização das relações de representação, reflexo 

ou espelhamento entre literatura e sociedade limita sua interpretação do realismo de 

Machado de Assis, que muitas vezes fica presa à análise da obra literária como 

documento, centrada em encontrar no texto literário o registro de fatos históricos. 

Ao identificar na obra machadiana a criação de um realismo próprio que, 

distanciando-se ao mesmo tempo do realismo de escola e do nacionalismo 

convencional, conjugava o realismo social e o realismo psicológico, Lúcia Miguel 

                                                             
85

 Os anos de 1930 e 1940 foram um período de crescente influência norte-americana: “Todo 
esse processo de modernização no campo das comunicações aconteceu em um momento em que o 
modo de vida norte-americano entrava em competição com o fascismo e o nazismo pelas populações 
latino-americanas. Pode-se dizer que a partir de então começou o processo de americanização do 
Brasil. A política da boa vizinhança, que teve em Nelson Rockefeller um de seus baluartes, queria 
mudar a imagem que os americanos tinham dos latinos e destes em relação aos americanos” 
(OLIVEIRA, 2008, p. 108). 
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Pereira também empreendeu o movimento de, recuperando do passado um escritor 

tradicional, modernizá-lo.  

A partir dos anos 1930, ao assumirem a missão de construir uma consciência 

nacional, os intelectuais brasileiros realizaram um balanço do passado. 

Provavelmente por esse motivo a “recuperação do passado” (VELLOSO, 1982, p. 

83) tenha sido uma característica importante da ideologia do período: “Vendo-se a si 

próprios como responsáveis pela gestão do espólio cultural da nação, [os 

intelectuais] dispõem-se a assumir o trabalho de conservação, difusão e 

manipulação dessa herança” (MICELI, 2001, p. 216) 

Essa recuperação do passado suscitou entre os críticos machadianos do 

período um esforço de modernização de Machado de Assis, que, tradicionalmente 

visto como escritor de procedimentos arcaizantes, a partir de então passou a ser 

valorizado pela sua capacidade de criação e inovação. 

Lúcia Miguel Pereira, envolvida nesse esforço de modernização, descreve 

Machado de Assis como “um inovador, ao mesmo tempo prudente e ousado” 

(PEREIRA, 1988, p. 290), que, “continuando a tradição, não desvirtuando a índole 

da língua, moldou-a ao seu feitio, ao nosso feitio” (PEREIRA, 1988, p. 290). 

É nesse sentido que Lúcia Miguel Pereira conjuga tradição e criação 

descrevendo um Machado de Assis de “sensibilidade” tão nacional que sua dicção é 

carioca. Isto é, a “sensibilidade brasileira” é identificada por Lúcia Miguel nos 

procedimentos formais do texto machadiano, no qual o escritor “fixou na forma 

perfeita a feição peculiar do brasileiro, do carioca” (PEREIRA, 1988, p. 289).  

É verdade que as caracterizações para o realismo na obra de Machado de 

Assis nos anos 1930 foram diversas: Augusto Meyer interpretou na ficção 

machadiana o ódio do autor que desferiu “frechadas contra a vida madrasta, contra 

as personagens ou contra o leitor” (MEYER, 1935, p.30), a partir de uma “super-

realidade imaginada pelo demônio interior”; Lúcia Miguel Pereira identificou o 

realismo psicológico ao concluir que Machado de Assis “desceu nas análises 

psicológicas até as zonas profundas em que se irmanam todas as criaturas” 

(PEREIRA, 1950, p. 71); Astrojildo Pereira concentrou sua análise no realismo social 

como registro dos fatos históricos pelo escritor, diante da afirmação de “uma 

consonância íntima e profunda entre o labor literário de Machado de Assis e o 

sentido da evolução política e social do Brasil” (PEREIRA, 1959, p. 15); e Eugênio 

Gomes observou o “microrrealismo” (GOMES, 1958, p. 52), segundo o qual a 
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realidade foi captada na obra machadiana a partir do pormenor, de interesse 

psicológico e estético. 

No entanto, a identificação do caráter particular dessas leituras, de suas 

relações com a crítica machadiana anterior e com os de sua geração e de seu 

significado no processo histórico em curso, permite observar que as interpretações 

do realismo na obra de Machado de Assis a partir dos anos 1930 tomaram novos 

contornos, num estudo sistemático que teve e tem repercussão nas interpretações 

seguintes. 

 

 

2.2.2. Realista, dialético e mimético 

 

Ao longo do século 20, como vimos, a interpretação de Machado de Assis 

consolidou-se em outras bases, observando os vínculos críticos da obra machadiana 

com a realidade local e compreendendo sua universalidade como concretamente 

alcançada pela mediação com a realidade brasileira. Diante dessa mudança na 

interpretação da obra de Machado de Assis nos anos 1930 e 1940, o realismo na 

obra machadiana tornou-se uma questão central para a crítica.  

A discussão, que havia arrefecido nos anos 1950 e 1960 (com maior 

investimento no estudo da dimensão formal da obra literária), retornou nos anos 

1970 propiciada por uma conjunção de fatores que faziam do realismo de Machado 

de Assis motivo de interesse crítico: um novo regime autoritário no país; uma nova 

consagração oficial de Machado de Assis; a mobilização de novos instrumentais 

teóricos e metodológicos para o estudo da literatura; e a consolidação da crítica 

universitária. 

Desse modo, o estudo do realismo na obra de Machado de Assis se impôs 

aos críticos da geração de 1970, conformando, novamente (e em outras bases) – 

com continuidades e rupturas em relação às afirmações críticas dos anos 1930 –, 

um interesse crítico comum. 

Nesse momento, a discussão em torno do realismo na obra machadiana 

projetou-se na definição de mímesis adotada pelos críticos e também na 

identificação de uma dialética do texto machadiano capaz de articular diferentes 

dimensões, daí as relações estabelecidas entre o realismo de Machado de Assis e o 

caráter mimético e dialético de sua obra. 
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Apesar de internamente múltipla e sem unidade ideológica, a linhagem de 

interpretação crítica de Machado de Assis a partir de seus vínculos com a realidade 

social tem como um de seus aspectos principais a identificação das características 

do realismo construído por Machado de Assis em sua obra. Por isso, tal linhagem 

tem um de seus pontos fundamentais nos estudos de Raymundo Faoro.  

Segundo Leopoldo Waizbort (2007, p. 13), tanto para Raymundo Faoro como 

para Roberto Schwarz uma mesma questão “é o fulcro [...] e fornece o fio condutor 

inicial: qual o ‘realismo’ de Machado de Assis?”: 

 

O que equivale indagar como a literatura de Machado expõe a 
realidade, se e como a “retrata”, “espelha”, “ilumina”, “apresenta”, 
qual a relação que se estabelece entre “realidade” e “obra literária”. 
Compreender a peculiaridade do realismo machadiano é explicar o 
nó dessas leituras sociológicas (WAIZBORT, 2007, p. 13). 

 

Nesse sentido, embora a obra de Raymundo Faoro que mais detidamente 

realiza uma interpretação de Machado de Assis seja Machado de Assis: a pirâmide e 

o trapézio (1974), Waizbort (2007, p. 30) observa o fato de que o estudo de Faoro 

sobre Machado de Assis está “visceralmente ligado” a Os donos do poder, publicado 

em 1958 e reescrito para a segunda edição, de 1975:86 “os dois livros foram 

compostos mais ou menos simultaneamente e, de certo modo, completam-se” 

(WAIZBORT, 2007, p. 30).  

A reconstrução histórica do patronato brasileiro em Os donos do poder é 

perpassada por alguns exemplos retirados da obra machadiana, tendo, inclusive, 

uma imagem machadiana como fecho do livro. A obra, sociológica, trazia, portanto, 

passagens literárias que a ilustravam. Até aqui, em Os donos do poder, temos a 

sociologia mobilizando como instrumental a literatura, a título de exemplo, mas sem 

constituir-se em crítica literária. No entanto, ao identificar passagens da obra 

machadiana capazes de ilustrar aspectos da sociedade brasileira estudados em Os 

donos do poder, Faoro deu-se conta de que a própria existência dessas passagens 

poderia sinalizar que Machado de Assis havia sido capaz de “retratar” a sociedade 

do Segundo Reinado.  

Por isso, em A pirâmide e o trapézio, Faoro (1974) percorre o caminho 

inverso e adota como objeto a obra machadiana para nela desvelar aspectos da 
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 Utilizamos a segunda edição (FAORO, 1975), devido às alterações substanciais realizadas. 
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sociedade brasileira. Isto é, Faoro (1974, p. 57) realiza uma investigação em 

profundidade dos mecanismos institucionais do Segundo Reinado a partir da 

observação do modo pelo qual isso “transfigura-se” na obra machadiana, numa 

comparação contínua entre literatura (sua interpretação de personagens e situações 

da obra machadiana) e sociedade (sua interpretação histórico-sociológica do 

período do Segundo Reinado).  

Talvez resida nessa relação o estatuto de A pirâmide e o trapézio como obra 

de crítica literária, ou talvez seu enquadramento (se ele for necessário) seja mais 

adequado no âmbito da sociologia da literatura, já que Faoro (1974) não tem entre 

suas preocupações o caráter estético da obra literária. Assim, embora tenha o 

cuidado de distanciar a obra de arte da imitação da realidade, Faoro (1974) 

descreve Machado de Assis como um autor que “olha com olhos de sociólogo” 

(FAORO, 1974, p. 79).  

Fica indicado, desse modo, que Os donos do poder: formação do patronato 

político brasileiro (1975) é profundamente ligado ao livro A pirâmide a o trapézio, 

posto que o primeiro apresenta os fundamentos, as categorias sociológicas e o chão 

histórico que embasam o segundo. Para Waizbort (2007, p. 31), “o livro anterior é 

mesmo um pressuposto do posterior, embora a autonomia de ambos não seja posta 

em dúvida”. Ainda a esse respeito Bosi (2004, p. 355) alerta sobre “um mínimo de 

cautela metodológica” necessária para apreender as relações entre Os donos do 

poder e A pirâmide a o trapézio, já que tais relações teriam por base “uma 

concepção mimética da obra literária”. 

Em Os donos do poder (1975) Faoro identifica a dominação do “estamento 

burocrático” no Brasil desde o descobrimento até a Revolução de 1930. Desse 

modo, ao apresentar o “estamento burocrático” como o “árbitro do país”, Faoro 

(1975) interpreta fases decisivas da formação sócio-histórica brasileira. Essas 

considerações fundamentam a análise do Segundo Reinado e do advento da 

República, possibilitando a Faoro (1974), em A pirâmide e o trapézio, refutar a tese 

de que a aristocracia rural dominou a sociedade brasileira do século 19 e defender 

que já na década de 1880 “uma nova sociedade estava a emergir, onde a nota 

dominante recaía sobre as classes, definidas pelos haveres e orientadas no 

mercado” (FAORO, 1974, p. 33). 

Portanto, em seu estudo sobre Machado de Assis, Faoro (1974) não 

abandona as considerações de ordem sociológica, nem tampouco as limita ao que 
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havia apresentado em Os donos do poder. Pelo contrário, em A pirâmide e o 

trapézio por vezes a interpretação de Machado de Assis está interposta à 

interpretação da sociedade brasileira e, em alguns momentos, interrompe-se a 

interpretação crítico-literária para exposição de argumentos históricos ou 

sociológicos.87 

Em A pirâmide e o trapézio, inclusive devido ao objeto de análise ser uma 

obra literária, estão pressupostas as relações entre arte e sociedade, de onde se 

depreende que a construção crítica do argumento do livro se deu necessariamente 

no campo da crítica literária sociológica, aqui compreendida, de modo bastante 

genérico, como uma crítica que considera a literatura como fenômeno 

intrinsecamente ligado à vida social.  

Nesta perspectiva, cabe-nos chamar atenção para o amplo e múltiplo conceito 

de “crítica literária sociológica”, levando em conta que “sob o nome genérico de 

crítica sociológica encontram-se diversos autores e tendências” (SILVA, 2009, p. 

177), sendo sua classificação polêmica, visto que essa denominação pode abrigar 

vertentes bastante variadas, como o determinismo, a crítica marxista, o dialogismo, e 

outras. 

No caso de Faoro, em A pirâmide e o trapézio, a primazia da relação 

literatura/ sociedade está na maioria das vezes na vida social, entendendo a 

realidade como “baliza da fantasia” (FAORO, 1974, p. 212). Desse modo, por um 

lado, Faoro não adere a teses tradicionais da crítica literária de natureza sociológica, 

como a teoria do reflexo88 e a compreensão da arte como imitação da realidade.  Por 

outro lado, Faoro (1974) também não descarta a teoria reflexionista.  

Assim, embora afirme que a obra machadiana não reflete fielmente a 

realidade, pois “enquanto o espelho reflete, a lâmpada deforma, constrói e cria” 

(FAORO, 1974, p. 127), são bastante frequentes ao longo do livro expressões que 

indicam uma compreensão reflexiva da arte, como “retratar” e “refletir” – é verdade 

que algumas vezes com anteparos, como, por exemplo, ao afirmar que Machado de 

                                                             
87

 É o que ocorre, por exemplo, na longa explicação de Faoro (1974) sobre o Exército (1974, 
p. 360 e ss.) e em sua abordagem sobre os sacerdotes (1974, p. 432 e ss.). 

88
 Ao abordar a teoria reflexionista na crítica marxista, Terry Eagleton (2011, p. 92) defendeu 

que “embora os usos mais grosseiros da metáfora do ‘reflexo’ sejam estéreis teoricamente, as 
versões mais sofisticadas também não são inteiramente adequadas”, pois “se formos falar de 
espelhos ‘seletivos’ com determinados pontos cegos e refrações, a metáfora parece já ter esgotado 
sua utilidade limitada”.  
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Assis “elaborou uma sociedade, decantada, filtrada e construída a partir da conduta 

de personagens” (FAORO, 1974, p. 353, grifo nosso). 

O capítulo final de A pirâmide e o trapézio pretende ser o momento em que 

Faoro expõe (1974) o método que organizou o livro. Nesse sentido, a descrição que 

abre o capítulo ao mesmo tempo sintetiza sua visão de Machado de Assis e discute 

os equívocos críticos a que esteve sujeita a obra machadiana desde os seus 

contemporâneos. 

 

Um pobre homem do século XIX, emparedado nos preconceitos e na 
perspectiva do seu tempo, desvenda o quadro social do Segundo 
Reinado, com luz feita de aproximações, tímida e sombreada. Ele 
caminha tateando o terreno, passo a passo, avançando e recuando, 
enganando os contemporâneos, testemunhas de igual momento 
(FAORO, 1974, p. 485). 

 

Observando tais “equívocos” Faoro (1974) sinaliza excessos em um e outro 

lado da disputa em torno do modo de ler a obra literária e, especificamente, 

Machado de Assis:  

 

A distância da sociedade significaria, como primeira abordagem 
crítica, a ausência de autenticidade. Ao contrário, e a obra poética só 
teria validade estética na medida em que expressasse a verdade 
social, esta talvez mais hipotética que a outra, a verdade literária. 
Este esquema, velho de um século, batido e estéril, converteria o fato 
literário ao fato não-literário, reduzindo-o aos fatores sociais, 
transpostos estes para uma moldura preexistente. Em reação ao 
congelamento exteriorizador, à desumanização da atividade criadora, 
outro esquema, não menos linear que o primeiro, volatizou a obra no 
mistério, no milagre inexplicável, em grau máximo vinculado aos 
conceitos puros, platonizantes (FAORO, 1974, p. 485). 

 

Se esses são os extremos, o impasse – entre abordagem social e 

preocupação estética, entre conteúdo e forma – se impõe a Faoro. E a resposta que 

encontra e propõe no capítulo final de A pirâmide e o trapézio é a mímesis, não 

como imitação, mas a mímesis dialética, numa “nova interpretação” (FAORO, 1974, 

p. 486) do conceito platônico. Desse modo, “a ponte estaria na mímesis, cujo 

cimento restauraria as relações entre a realidade e a criação poética” (FAORO, 

1974, p. 486). 

A partir de tal perspectiva, ainda que identificando no historiador e no 

romancista a “raiz comum do pensamento”, Faoro (1974, p. 486) preocupa-se em 
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distinguir fato social de fato artístico e realiza uma crítica ao “objetivismo” (FAORO, 

1974, p. 487), de base positivista, procurando afastar-se da concepção de que “o 

dado literário, na ordenação da realidade, deveria ser corrigido e ajustado, 

confrontando-se a outras fontes, para constituir a prova da verdade” (FAORO, 1974, 

p. 487).  

Faoro (1974) mobiliza para a crítica o argumento de que na história ou na 

sociologia “a escolha, a seleção de um fato entre fatos sem número depende da 

conexão do valor, da única objetividade possível no mundo histórico e social” 

(FAORO, 1974, p. 488) e, portanto, “a lâmpada, que deforma a imagem no espelho, 

arde em todos os altares. Negá-la seria esconder os pressupostos das ciências 

sociais” (FAORO, 1974, p. 489). 

Parte considerável do capítulo final detém-se num estudo de teoria literária, 

em que Faoro (1974) reconhece, por meio de um instrumental fornecido por Lukács, 

Goldmann, Auerbach e outros, relações menos diretas entre literatura e sociedade, 

as quais conferem mais autonomia da arte para com o meio externo. Na realidade, 

postula-se aí mais autonomia do que a análise de Faoro ao longo de A pirâmide e o 

trapézio concedeu à obra machadiana.  

Portanto, a matriz metodológica, enunciada no último capítulo de A pirâmide e 

o trapézio, parece ter sido formulada após a análise. Basta observar que Faoro 

realiza com frequência o movimento de sinalizar o que faltou a Machado de Assis 

escrever, por meio da comparação entre dados empíricos e o texto machadiano, o 

que, na maioria das vezes, desabonou a literatura. 

Partindo também das relações entre literatura e sociedade, Carlos Nelson 

Coutinho, no ensaio “O significado de Lima Barreto na Literatura Brasileira” (1974), 

publicado no livro Realismo e antirrealismo na Literatura Brasileira, mobiliza a 

interpretação de Machado de Assis para a comparação com Lima Barreto.  

Ao descrever os equívocos da crítica relacionados à obra de Lima Barreto, 

como o “entusiasmo apaixonado”, o “desprezo aristocrático” e o “biografismo” 

(COUTINHO, 1974, p. 2), defendendo que passou despercebida a essa crítica a 

“exata significação de Lima Barreto”, Coutinho busca identificar o “significado de 

Lima Barreto na evolução da literatura brasileira”, fazendo, contudo, a ressalva de 

que abordaria a questão “não apenas no específico campo dos problemas estéticos, 

mas igualmente no que se refere ao quadro histórico-social em que ela se processa” 

(COUTINHO, 1974, p. 3). 
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Para isso Coutinho (1974, p. 3) se vale do conceito leniniano de “via 

prussiana”.89 Segundo a formulação de Lenin, a passagem ao capitalismo na Rússia 

se dera de modo diferente das “vias clássicas”, isto é, por uma “via prussiana”, na 

qual a entrada tardia no capitalismo conserva elementos do pré-capitalismo. 

Coutinho (1974) entende tal conceito de “via prussiana” como de alcance e 

aplicabilidade universal, manifestando-se em países como Rússia, Brasil e Japão, e 

defende que no Brasil a “via prussiana” para o capitalismo trouxe profundas 

consequências para a intelectualidade, sendo uma delas o desenvolvimento de uma 

tendência de “intimismo à sombra do poder”, caracterizada como uma tendência dos 

intelectuais brasileiros a “evadir-se da realidade”, acentuando o “isolamento com 

relação à concreta realidade nacional-popular” (COUTINHO, 1974, p. 4).  

Para o caso brasileiro, Coutinho (1974, p. 4) interpreta que as conciliações 

com o atraso produziram um “intimismo à sombra do poder” de tipo específico, aqui 

marcado pelo fato de que “os intelectuais dependiam para o seu sustento, quase 

sempre, de uma integração no aparelho burocrático do Estado” (COUTINHO, 1974, 

p. 4). 

Na literatura brasileira, esse “intimismo à sombra do poder” se revela, 

segundo Coutinho (1974) tanto no romantismo como no naturalismo: no romantismo 

“cumprindo uma função basicamente escapista”, servindo “claramente a finalidades 

de ocultamento das contradições essenciais da realidade” ou “à expressão quase 

exclusiva de problemas privados e superficiais” (COUTINHO, 1974, p. 6); e no 

naturalismo, que, sem representar uma “ruptura essencial com a tradição romântica”, 

transformou “o protesto originário dos naturalistas em conformismo real, numa 

resignada aceitação das misérias humanas que descreviam em seus romances” 

(COUTINHO, 1974, p. 7). 

Coutinho (1974, p. 8) reconhece que as condições brasileiras, descritas como 

“condições de um país semifeudal90 imerso na ‘via prussiana’ de desenvolvimento” 
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 Segundo Celso Frederico (2007), o tema do “prussianismo” tem desenvolvimento nos 
estudos de teoria política de Carlos Nelson Coutinho: “em sua direta inspiração lukácsiana, [o 
‘prusianismo’] foi trabalhado inicialmente no ensaio de C. N. Coutinho [“O significado de Lima 
Barreto], mas logo deixou de ser um pano de fundo da compreensão literária para se tornar chave 
explicativa da formação social brasileira e referência central para situar a luta política pela 
redemocratização do país” (FREDERICO, 2007, p. 208). 

90
 Mais tarde, em prefácio à reedição de Cultura e sociedade no Brasil (2011), Coutinho 

afirma que suprimiu a expressão “semifeudal” dos ensaios republicados na coletânea: “supressão de 
uma formulação que hoje julgo claramente equivocada (isto é, a caracterização do Brasil como 
‘semifeudal’ [...])” (COUTINHO, 2011, p. 12). 
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dificultam a superação do “intimismo à sombra do poder”, tornando a “criação de 

autênticas obras estéticas realistas [...] altamente problemática”. 

Por isso, alguns autores e obras são considerados por Coutinho (1974, p. 8) 

como os responsáveis pelos raros momentos de “vitórias do realismo” (expressão de 

Engels), momentos em que tanto o “intimismo à sombra do poder” como a “pobreza 

humana objetiva da realidade social” são contornados. As “vitórias do realismo” 

destacadas por Coutinho (1974) são: a lírica brasileira, desde a lírica de inspiração 

romântica, com “um intenso pathos subjetivo de recusa e inconformismo”, tendo 

Castro Alves como o principal exemplo de “superação lírica dos limites impostos pelo 

‘intimismo’ dominante” (COUTINHO, 2007, p. 8); Memórias de um Sargento de 

Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, interpretado como um romance “que figura 

concretamente, de modo imediatamente estético, as alternativas democráticas do 

povo brasileiro” (COUTINHO, 1974, p. 10); e, “bem mais complexo e completamente 

diverso” (COUTINHO, 1974, p. 10), o Machado de Assis da maturidade, que “logrou 

alcançar uma plena e profunda vitória do realismo”. 

O livro em que foi publicado o ensaio, Realismo e antirrealismo na Literatura 

Brasileira, é composto também por artigos de Luiz Sérgio Nascimento Henriques, 

Leandro Konder, Gilvan P. Ribeiro e José Paulo Netto, todos ensaios que partem do 

conceito lukácsiano de realismo para analisar a literatura brasileira.  

Em raro comentário sobre o livro,91 publicado na revista Discurso92 (v. 5, n. 5), 

o filósofo Luiz Fernando Franklin de Matos considerou a obra uma contribuição 

relevante para os “tempos obscuros em que nossa produção literária vem sendo 

assimilada às camisas-de-força da ideologia estruturalista”, compreendendo que a 

principal qualidade do livro é realizar uma “investigação lukácsiana da literatura 
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 O contexto de repressão ao marxismo pode explicar, ao menos em parte, o silêncio que se 
seguiu à publicação. Ao comentar a publicação de outro livro de Carlos Nelson Coutinho, Literatura e 
humanismo (1967), Leandro Konder (2008) descreveu esse contexto: “Eram tempos sombrios, o 
marxismo era estigmatizado como pensamento demoníaco, comprometido com uma vasta 
conspiração mundial urdida pelas forças do mal. Carlos Nelson se empenhou numa demonstração 
prática convincente de que o legado de Marx, na linha em que Lukács o reassumira, passava por 
uma clara recuperação dos valores do humanismo e do racionalismo”. 

92
 Segundo o site do Departamento de Filosofia da USP: “A revista Discurso, órgão oficial do 

Departamento de Filosofia da USP, surgiu em 1970. Quando atravessava a mais difícil fase de sua 
história, atingido duramente pela violência da ditadura, este Departamento extraiu da ameaça de seu 
desaparecimento a força e a coragem para criar um espaço de expressão. A revista propôs-se a 
veicular não apenas a produção teórica de seu corpo docente, mas também as mais diversas 
manifestações de reflexão sobre a cultura, sem distinguir correntes ideológicas, linhas filosóficas ou 
áreas do saber. Assim se pretendia garantir o pluralismo e a liberdade, numa época de 
obscurantismo” (Disponível em: <http://filosofia.fflch.usp.br/publicacoes/discurso>. Acesso em: 5 jul. 
2016). 
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brasileira”, pois isso permitiu propor “horizontes menos restritos, subtraindo a 

investigação dos conhecidos delírios de ordem tecnicista”. Para o articulista, no 

entanto, o ensaio de Carlos Nelson Coutinho sobre Lima Barreto está “amarrado em 

demasia aos esquemas lukácsianos de pesquisa”.   

No prefácio de Realismo e antirrealismo na Literatura Brasileira está explícita 

a intenção de realizar análises da literatura brasileira a partir da teoria de Lukács: 

 

Os ensaios reunidos no presente volume têm em comum, ao lado 
das diferenças naturais de tom e estilo, o fato de serem tentativas de 
interpretação e reavaliação de importantes questões da literatura 
brasileira à luz das ideias estéticas de Lukács (COUTINHO et al., 
1974, p. IX). 

 

Mas outro objetivo também fica exposto no prefácio: o de, contrapondo-se às 

análises literárias formalistas e estruturalistas, “reintroduzir no pensamento estético 

de nosso país a preocupação teórica com os problemas do realismo” (COUTINHO et 

al., 1974, p. X). O livro insere-se, portanto, no esforço militante de contrapor-se ao 

abandono das preocupações sociais ocasionado pela repressão do regime militar. 

Esforço que, embora compreensível, não encobre a instrumentalização da crítica 

literária empreendida por esse grupo: 

 

Há que se entender [...] o clima que propiciou o nascimento de 
Realismo e antirrealismo na literatura brasileira, bem como perdoar a 

irritação desses jovens indignados que escolheram a crítica literária 
para denunciar o abandono das preocupações sociais por boa parte 
de uma intelectualidade intimidada. Mas há que se observar também 
que a instrumentalização da crítica literária não ajuda em nada a 
política cultural daqueles que querem conquistar a hegemonia entre 
os artistas e os intelectuais. A tentativa destemperada de imitar os 
piores momentos de Lukács [...] serviu apenas para aumentar a 
suspeita de que os comunistas pretendiam patrulhar a criação 
artística (FREDERICO, 2007, p. 206). 

   

Esse dado torna-se relevante ao observarmos a recepção da obra de Lukács 

no Brasil e as circunstâncias sob as quais esse grupo de intelectuais produziu os 

ensaios de crítica literária em questão.  Ao abordar a recepção das ideias de Lukács 

no Brasil, Celso Frederico (2007, p. 187) afirma que ela “deu-se basicamente pela 

jovem intelectualidade comunista e não através da universidade”. E entre a jovem 

intelectualidade comunista estava Carlos Nelson Coutinho.  
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Assim, Frederico (2007) localiza o principal período de ampliação da 

divulgação da obra de Lukács no Brasil no pós-1964, atribuindo isso, por um lado, 

ao movimento internacional de renovação do comunismo e, por outro, à situação da 

esquerda brasileira, derrotada pelo golpe de 1964. Nesse contexto, um grupo de 

jovens entre 20 e 25 anos, “dedicou todos os seus esforços para tornar Lukács uma 

referência obrigatória nos debates intelectuais” (FREDERICO, 2007, p. 194): 

 

A divulgação da obra de Lukács, assim, esteve inicialmente nas 
mãos de jovens intelectuais, quase todos gravitando ao redor do 
PCB, que atuavam no Rio de Janeiro (Leandro Konder, Carlos 
Nelson Coutinho), em São Paulo (José Chasin, José Carlos Bruni) e, 
posteriormente, em Juiz de Fora (José Paulo Netto, Gilvan Procópio 
Ribeiro e Luiz Sérgio Henriques) (FREDERICO, 2007, p. 194). 

 

Ainda sobre o contexto de atuação desses lukácsianos, é relevante indicar 

que o golpe de 1964, controlando a participação política institucional, transformou a 

cultura em um polo de resistência ao regime militar, o que levou o grupo, segundo 

Frederico (2007, p. 194) sem condições de emergir como “uma alternativa de 

direção dentro do PCB”, a concentrar-se no campo da política cultural. 

Mas foi a intervenção crescente do regime militar na área cultural e a 

repressão e perseguição aos intelectuais no pós-68 que levou esse grupo a 

incursões na crítica literária, ainda que sua intenção fosse discutir a política: 

 

Impedidos de travar uma polêmica aberta contra a intromissão do 
regime na vida cultural e contra o conformismo e desvario em que 
mergulharam muitos artistas e intelectuais, os publicistas lukácsianos 
confinaram-se no terreno aparentemente insuspeito da crítica 
literária. Sem traquejo para tratar de textos literários, transformaram-
se em críticos momentâneos das letras e passaram a falar de 
literatura quando, na verdade, pretendiam falar da política em geral e 
de política cultural em particular (FREDERICO, 2007, p. 202). 

 

Os conceitos lukácsianos foram, portanto, estrategicamente mobilizados, 

tanto para “se reestudar criticamente a literatura” (FREDERICO, 2007, p. 195), como 

para, “em escala menor, se pensar temas da realidade brasileira” (FREDERICO, 

2007, p. 195).  

 O movimento de, em contexto repressivo, refugiar-se na crítica literária para 

realizar crítica social não era exatamente raro e foi realizado, segundo José Paulo 

Netto (2008), pelo próprio Lukács, tanto na Alemanha, como na União Soviética: 
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Escaldado pela derrota de Blum e continuando primordialmente 
preocupado em não ser alijado da luta antifascista por um 
afastamento qualquer do movimento comunista, Lukács combate 
aquela política nos estreitos limites da sua atividade como crítico 
literário – donde os seus debates acerca do impressionismo e contra 
o vanguardismo sectário da esquerda alemã. [...] [Na União 
Soviética] ele se recusou ao martírio e travou contra o stalinismo, 
nesses anos, o combate possível, que caracterizaria como o 
"combate espiritual de um partisan": defendeu, no plano estrito da 

cultura, ideias colidentes com a doutrina oficial, mas sempre 
protegendo-se com citações protocolares de Stalin e com uma 
intencional restrição de seus juízos à esfera cultural (NETTO, 2008, 
p. 16). 

 

A crítica literária consistiria, portanto, em um refúgio pertinente devido ao 

entendimento de Lukács de que há uma coincidência entre a forma da sociedade e a 

forma do gênero. Mais do que isso, porém, a literatura realista, para a teoria 

lukácsiana, poderia ser reveladora da realidade social. Como explica Oliveira (2011): 

 

[...] da maneira como Lukács vê [as formas], falar do romance é falar 
da sociedade. [...] A forma do romance é a mesma do processo de 
mercantilização, que acontece fora do romance, tendo esta a 
particularidade de ser reveladora, ao contrário da maneira abstrata 
com a qual o pensamento reificado apreende as coisas. A 
mercantilização não era algo que acontecia apenas fora de nós, mas 
era algo que permeava desde a produção do papel até o sentimento 
lírico. A virtude da forma, a forma do realismo, especificamente, era a 
do esclarecimento, que podia escapar à reificação e fornecer uma 
consciência crítica do processo (OLIVEIRA, 2011, p. 4). 

 

No mesmo sentido Konder (1967, p. 9) defende que “afirmar que a crítica 

estética pode prestar serviços à própria análise política não é heresia alguma, do 

ponto de vista marxista”, posto que Lukács, entre outros teóricos marxistas, serviu-

se “de suas observações estéticas para tirar conclusões que implicavam em 

consequências ideológicas e políticas”.  

Em sua crítica literária marxista Lukács defendia a arte como “uma atividade 

que parte da vida cotidiana para, em seguida, a ela retornar, produzindo nesse 

movimento reiterativo uma elevação na consciência sensível dos homens” 

(FREDERICO, 2000). Trata-se, portanto, da compreensão da arte como modo 

específico de conhecimento, distinguindo-se do conhecimento advindo da ciência. 

Como explica Nicolas Tertulian (2008): 
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[...] a ciência seria, por definição, um reflexo desantropomorfizante da 
realidade (tendente a um coeficiente elevado de objetividade e ao 
desaparecimento de todo traço de antropomorfismo em seus 
resultados), enquanto a arte se singulariza, na constelação do 
espírito humano, por sua função de reflexo antropomorfizante da 
existência. [...] Enquanto na ciência todas as relações reais 
aparecem sob uma forma conceitual, abstratamente racional, na arte 
elas aparecem através de uma representação sensível, 
imediatamente evocadora. [...] Os caminhos são diferentes, mas 
tanto o reflexo científico quanto o reflexo artístico encontram o ponto 
de partida nas mesmas contradições da realidade social 
(TERTULIAN, 2008, p. 68 e 87). 

 

Devido, por um lado, ao contexto de recepção das ideias de Lukács no Brasil 

por um grupo de jovens intelectuais marxistas contidos pela repressão do regime 

militar, e, por outro, pela correspondência93 mantida entre Carlos Nelson Coutinho, 

Leandro Konder e o próprio Lukács de 1963 a 1970, a crítica literária realizada por 

Coutinho foi profundamente marcada pela obra lukácsiana.94  

Assim, nos estudos literários de Coutinho revelam-se alguns pressupostos 

metodológicos de formulação lukácsiana mobilizados para abordar a cultura e a 

literatura brasileira. Em “O realismo como categoria central da crítica marxista”, 

Coutinho (1967, p. 96) apresenta Lukács como um caminho para alcançar, no 

âmbito da crítica literária, “o reencontro das posições marxianas e leninianas”, 

posicionando-se contra o revisionismo e o dogmatismo.  

Esse caminho, para Coutinho, seria necessário para reaproximar o 

materialismo dialético-materialista do materialismo histórico-materialista, já que tal 

afastamento teria gerado o “sociologismo”, uma “limitação do marxismo ao 

materialismo histórico” (COUTINHO, 1967, p. 97) que, embora pudesse ser mais 

vulgar ou menos vulgar (os dois exemplos são respectivamente Plekhânov e 

Goldmann), “caracteriza-se primariamente pelo fato de reduzir a obra de arte à sua 

gênese social” (COUTINHO, 1967, p. 98). 

Considerando que o marxismo possui uma estética própria contida já nos 

escritos de Marx e Engels, a qual entende "a arte como um reflexo da realidade 

objetiva e não apenas como ‘expressão’ de uma psicologia de classe”, Coutinho 

                                                             
93

 A correspondência completa entre Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder e Lukács foi 
publicada em: PINASSI, M. O.; LESSA, S. (Org.). Lukács e a atualidade do marxismo. São Paulo: 
Boitempo, 2002. 

94
 Muitos anos mais tarde, em 2005, Carlos Nelson Coutinho (2005, p. 14) afirmou: “[...] 

diálogo [com Lukács] que certamente teve um peso decisivo na minha formação intelectual”, embora 
admita que sua posição em relação à Lukács se alterou com o tempo: “Não sou mais, como o era nos 
anos 1960 e parte dos 1970, um ‘lukácsiano fanático’”. 



175 
 

(1967, p. 104) defende a “crítica filosófica” proposta por Lukács em sua obra da 

maturidade como o meio para integrar “a análise da legalidade específica da arte” e 

a “determinação do seu caráter histórico-social” (COUTINHO, 1967, p. 106). Porém, 

a marca de Lukács na crítica de Carlos Nelson Coutinho revela-se, segundo 

Frederico (2007), tanto nos acertos quanto nos equívocos do autor:  

 

Quando trabalha com autores realistas [...] C. N. Coutinho obtém 
excelentes resultados. Quando, ao contrário, esbarra em autores que 
escapam do método realista (Clarice Lispector, por exemplo), ele 
apenas repete o normativismo excludente dos piores momentos de 
Lukács (FREDERICO, 2007, p. 203). 

 

Talvez justamente a dificuldade em lidar com os romances que escapavam da 

conceituação lukácsiana de realismo tenha determinado a interpretação de Coutinho 

sobre Machado de Assis e, ao mesmo tempo, o fato de a obra machadiana não ter 

sido o objeto central de um estudo de Coutinho.  

Desse modo, os ensaios de Carlos Nelson Coutinho que abordam a obra 

machadiana o fazem sempre em comparação com outros escritores e para indicar 

(em outros ensaios mais brevemente do que em “O significado de Lima Barreto”) 

que Machado de Assis é uma das exceções de uma literatura “marcada 

objetivamente por um viés elitista” e “muitas vezes portadora de uma visão elitista” 

(COUTINHO, 2011, p. 193).  

O entendimento do significado de Machado de Assis na Literatura Brasileira 

defendido por Coutinho relaciona-se, ainda, em alguns aspectos, com a 

interpretação de Nelson Werneck Sodré em História da Literatura Brasileira. Embora 

a perspectiva de “fidelidade” à realidade e a leitura biográfica da obra machadiana 

tenham sido amenizadas por Carlos Nelson Coutinho (1974), a visão sustentada por 

Sodré (1982, p. 501) da obra machadiana madura como de “posição realista 

inequívoca” e afastada da “forma de expressão” do naturalismo é desenvolvida por 

Coutinho (1974).  

Em História da Literatura Brasileira Nelson Werneck Sodré (1982, p. 497) 

apresenta Machado de Assis como “a grande figura literária do tempo e a maior que 

o nosso país conheceu”. Para Sodré (1982), tal grandeza literária residiria em dois 

fatores: por um lado, sua biografia, já que a vida de Machado de Assis “acompanha 

o desenvolvimento econômico, político e social do país, naquela fase em que se 

esboça a sua fisionomia nacional” (SODRÉ, 1982, p. 498) e, por isso, o escritor 
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“conhecerá todas as etapas que pode um escritor percorrer naquela fase, vindo da 

tipografia à Academia” (SODRÉ, 1982, p. 499); por outro lado, a obra machadiana, 

que “refletirá [...] com uma clareza e com uma fidelidade absolutas, tudo aquilo que 

movimentou e que enriqueceu a fase a que assistiu e de que se tornaria uma das 

grandes testemunhas” (SODRÉ, 1982, p. 499). 

Mesmo a interpretação de Coutinho da literatura brasileira a partir das ideias 

lukácsianas pode ter encontrado respaldo95 na leitura de Sodré, pois, como afirma 

Frederico (2007), havia a presença dessas ideias desde a reedição atualizada de 

História da Literatura Brasileira: 

 

[...] a mais significativa referência a Lukács já havia sido feita em 
1960 pelo respeitável intelectual marxista Nelson Werneck Sodré, na 
edição atualizada de sua História da Literatura Brasileira. [...] O 

conhecido historiador incorporou explicitamente diversas ideias 
lukácsianas em sua interpretação da história literária. Graças ao 
pioneirismo e ao prestígio de Nelson Werneck Sodré, Lukács 
ingressou, em grande estilo, nos estudos da literatura brasileira 
(FREDERICO, 2007, p. 191). 

  

Um posicionamento tão explícito em favor de uma leitura social da literatura 

só poderia afastar Carlos Nelson Coutinho das abordagens formalistas. Contra elas 

o crítico se opôs diretamente em O estruturalismo e a miséria da razão (1972). 

Nesse sentido, a adoção das ideias lukácsianas também “servia de suporte teórico 

na luta ideológica contra [...] o formalismo, estruturalismo e positivismo (em voga nos 

anos 70)” (FREDERICO, 2007, p. 195). O suporte teórico seria fundamental para o 

autor que buscava, na contracorrente (para usar uma expressão cara ao próprio 

Coutinho), construir uma crítica ao estruturalismo. Como analisou Frederico (2007): 

 

Carlos Nelson Coutinho, numa época difícil, enfrentou, praticamente 
sozinho, a vaga estruturalista que assolava o país, através do livro O 
estruturalismo e a miséria da razão (Editora Paz e Terra, 1972). As 

peripécias para conseguir um editor para a obra foram um capítulo à 
parte na história da censura e da autocensura, em época de 
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 Respaldo devido à importância de Nelson Werneck Sodré na esquerda brasileira. No 
entanto, Konder (2008) afirma: “[...] na sua História da literatura brasileira [Sodré] manifesta grande 
apreço por Lukács, chamando-o de ‘mestre’. Contudo, não creio que possa haver dúvida quanto ao 
pioneirismo de Carlos Nelson Coutinho na assimilação do método de Lukács. Carlos Nelson foi, de 
fato, o primeiro lukácsiano brasileiro. Quer dizer: foi o primeiro a se servir do instrumental conceitual 
lukácsiano em seu conjunto, extraindo proveito da coerência interna da filosofia do pensador húngaro, 
de sua maneira de abordar as relações da literatura com a sociedade”. 
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repressão política e acovardamento geral (FREDERICO, 2007, p. 
197). 

 

Em O estruturalismo e a miséria da razão, Coutinho (1972, p. 2) afirma que 

pretende “analisar o estruturalismo à luz de uma posição mais universal, mais 

dialética, capaz de superar simultaneamente as unilateralidades estruturalistas e 

irracionalistas (ou para-irracionalistas)”. O referencial é novamente lukácsiano, 

inspirado em A destruição da razão, obra em que Lukács faz uma crítica ao 

irracionalismo.  

A análise de Coutinho (1972) volta-se aos estruturalistas franceses, Lévi-

Strauss, Foucault, Althusser e, no âmbito do estruturalismo literário, Barthes. 

Coutinho (1972) relaciona a adaptação de Barthes do estruturalismo à literatura às 

correntes de leitura imanente da obra de arte, considerando-a “uma versão up to 

date do velho formalismo tecnicista” (COUTINHO, 1972, p. 133) na qual “em vez de 

conhecimento da realidade, a literatura converte-se em técnica burocrática” 

(COUTINHO, 1972, p. 136).  

Embora forneça elementos para uma crítica ao estruturalismo literário, não é 

esse o objeto do livro e, por isso, Coutinho (1972) não aborda na obra os efeitos da 

“vaga estruturalista” para a crítica literária brasileira. É certo, porém, que a crítica ao 

estruturalismo, os ensaios de crítica literária e os estudos do pensamento social 

brasileiro formam um todo coerente, que Rafael Massuia (2013, p.10) considerou 

compor-se de “uma unidade fundamental”.   

Para Massuia (2013, p. 11), ainda que “tenha ficado restrita ao período 

histórico na qual foi concebida” e, além disso, que sua produção esteja “restrita a um 

período de sua atividade intelectual”, a crítica literária de Coutinho “colocou-se a 

árdua tarefa de estabelecer bases para uma compreensão totalizante da literatura 

brasileira”.    

Ao que tudo indica, a crítica literária de Carlos Nelson Coutinho tem um 

caráter datado, tanto por sua produção concentrada em um período específico 

(1965-1977), como por seus limites críticos.96 De todo modo, isso não retira da 
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 Provavelmente sabia desses limites o próprio Coutinho, que, em suas aulas de Teoria 
Política, encerrava a conversa com um eloquente “eu escrevi sobre isso há muito tempo” sempre que 
um aluno lhe perguntava sobre sua crítica literária, o que também expressou no prefácio escrito em 
2005, quando da republicação de dois de seus ensaios de crítica literária: “Ele [o ensaio sobre Kafka, 
de 1977] foi assim o último dos meus trabalhos de crítica literária, encerrando um ciclo que se iniciara 
em 1965, com um ensaio sobre Graciliano Ramos. É quase certo que a crítica literária ganhou com 
esta mudança de temática em minha produção intelectual, embora nada assegure que isso tenha 
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produção de Carlos Nelson Coutinho a capacidade de expressar e revelar 

problemas (críticos, metodológicos e ideológicos) de uma geração, o que pode ser 

observado no fato de que tanto os referenciais teóricos da crítica marxista como o 

empenho em discutir o sentido político da obra machadiana estão presentes e se 

desenvolvem em outros críticos machadianos do período. 

Nesse sentido, em entrevista de 2002, Roberto Schwarz afirmou que em seus 

estudos machadianos havia “uma espécie de desígnio político secreto de dizer que o 

depoimento de Machado de Assis, que em geral conta para o lado conservador, na 

verdade, é um depoimento crítico, quer dizer, um depoimento que conta do lado da 

esquerda” (SCHWARZ, 2002, s.p.): 

 

[O pré-1964] foi um momento de radicalização política. E nessa 
época Machado, ao mesmo tempo em que era reconhecido como o 
grande escritor brasileiro, era contabilizado como um escritor dos 
conservadores, porque ele é elegante, porque pôs o pronome nos 
lugares certos, porque não fala palavrão, enfim, é um escritor 
conservador. Eu tinha convicção de que a ironia dele dizia coisas 
fortes sobre o Brasil, coisas duras sobre o Brasil, e valia a pena 
esmiuçar (SCHWARZ, 2002, s.p.). 

 

O projeto de Roberto Schwarz ganhou forma quando, em 1973, uma 

discussão, aparentemente sobre o lugar das ideias liberais no Brasil, adensou, no 

campo crítico-literário, durante a ditadura civil-militar brasileira, um movimento de 

leitura do potencial crítico de Machado de Assis.  

Em janeiro daquele ano a Estudos CEBRAP 3 publicou o ensaio de Roberto 

Schwarz cujo título, por si só, provocou debate: “As ideias fora do lugar”.97 No 

ensaio, que reconstrói o impasse entre escravismo e liberalismo no Brasil e seus 

efeitos sobre a vida ideológica brasileira, Roberto Schwarz (1973) parte do 

pressuposto de que existe um descompasso entre as ideias liberais e o ambiente 

social no Brasil escravista do século 19. 

O ensaio observa, porém, o fato de que, estando as ideias liberais “fora de 

centro” (SCHWARZ, 1973, p. 156), o liberalismo no Brasil assumiu um conteúdo 

                                                                                                                                                                                              
trazido benefícios para a nova área a que me dediquei predominantemente a partir de então, ou seja, 
a da reflexão sobre a política” (COUTINHO, 2005, p. 12). É verdade, por outro lado, que a 
republicação de parte desses ensaios em 1990 e 2005, baseada na crença de que “eles contêm 
alguns temas e ideias que talvez ainda possam interessar aos leitores de hoje” (COUTINHO, 2005, p. 
13), possa relativizar essas afirmações. 

97
 O ensaio já havia sido publicado em 1972, sob o título “Dépendance nationale, 

déplacement d’idéologies, littérature”, em L’Homme et La Société, n. 26, Paris. 
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diferente do original. Isto porque, se nas sociedades europeias havia um 

componente fundamental que assegurava o modo de produção capitalista – o 

trabalho formalmente livre e a igualdade jurídica –, no Brasil a forma de trabalho 

dominante ainda era a escravidão.  

 Ao afirmar que a “escravidão não era o nexo efetivo da vida ideológica” 

(SCHWARZ, 1973, p. 153), o autor identifica que esse liberalismo de “padrão 

particular” (SCHWARZ, 1973, p. 154) incorporou-se, portanto, às práticas e ideias 

que orientavam as relações entre homens livres basicamente de duas condições: 

dependentes e senhores, pois o favor seria “o mecanismo através do qual se 

reproduz uma das grandes classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos 

que têm” (SCHWARZ, 1973, p. 153). 

Como consequência, enquanto na Europa o liberalismo era acionado como 

ideologia, como prática social para sustentar a aparência igualitária do modo de 

produção capitalista, mascarando a exploração da força de trabalho livre, no Brasil a 

exploração do sistema escravista era explícita. Era a dependência dos homens livres 

pobres, por outro lado, que se camuflava por meio do mecanismo do favor. 

Associado ao favor, o liberalismo, transformado em ideologia de “segundo 

grau” (SCHWARZ, 1973, p. 155), muda de significado na medida em que, se 

originalmente defendia princípios universalistas, no Brasil se revelava em termos de 

garantir interesses particularistas. Pois a ideologia do favor, pelo seu corte, tinha por 

objetivo estabelecer relações timbradas no avesso dos modernos pressupostos 

capitalistas da impessoalidade, por meio da manutenção refuncionalizada da 

conciliação. Isto é, “o favor, ponto por ponto, pratica a dependência da pessoa, a 

exceção à regra, a cultura interessada, remuneração e serviço pessoais” 

(SCHWARZ, 1973, p. 174):  

 

Assim, com método, atribui-se independência à dependência, 
utilidade ao capricho, universalidade às exceções, mérito ao 
parentesco, igualdade ao privilégio etc. Combinando-se à prática de 
que em princípio seria a crítica, o Liberalismo fazia com que o 
pensamento perdesse o pé (SCHWARZ, 1973, p. 155).  

 

Essa assimilação das ideias liberais no Brasil é, segundo Schwarz (1973), 

relevante por indicar a particularidade do capitalismo periférico, cuja versão 

deslocada do liberalismo era a sua lógica inicial. Reconhecendo o “timbre ideológico” 

(SCHWARZ, 1973, p. 156) do liberalismo na Europa, o ensaio mostra que “o nosso 
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discurso impróprio era oco também quando usado propriamente” (SCHWARZ, 1973, 

p. 156).  

A diferença é que no Brasil essa ideologia não descrevia “sequer falsamente 

a realidade” (SCHWARZ, 1973, p. 155), o que, talvez, não tenha sido “inteiramente 

desvantajoso” (SCHWARZ, 1973, p. 156), pois, “vistas como despropósito, estas 

ideias deixam também de enganar” (SCHWARZ, 1973, p. 155): 

 

[...] se insistimos no viés que escravismo e favor introduziram nas 
ideias do tempo, não foi para as descartar, mas para descrevê-las 
enquanto enviesadas, – fora de centro em relação à exigência que 
elas mesmas propunham (SCHWARZ, 1973, p.156). 

 

Em 1976, a Cadernos de Debate publicou duas críticas ao ensaio de Roberto 

Schwarz. Nelas, Maria Sylvia de Carvalho Franco e Carlos Nelson Coutinho 

responderam a entrevistas na seção V, denominada “Cultura e dependência: a 

questão das ‘ideias fora do lugar’”. A introdução às entrevistas declarava que era 

“viva a controvérsia acerca destas questões” (1976, p. 60), controvérsia concretizada 

“em torno da expressão ‘ideias fora do lugar’, criada por Roberto Schwarz” (1976, p. 

60).  

A crítica de Maria Sylvia de Carvalho Franco (1976), intitulada “As ideias 

estão no lugar”, caracterizou-se como a principal objeção ao ensaio de Schwarz 

(1973) e provavelmente foi a principal responsável pela discussão ter sido 

considerada uma polêmica.  

Talvez a impressão de polêmica se deva em grande parte ao título da 

entrevista contrariar diretamente o título do ensaio de 1973, sem que fosse muito 

levado em consideração em que medida os títulos, de um e outro texto, 

expressavam os argumentos apresentados por seus autores. 

Para Franco (1976), o título do ensaio de Schwarz era sério a ponto de a 

autora considerar a existência de uma “nova teoria do pensamento brasileiro como 

ideias fora do lugar” (FRANCO, 1976, p. 61). Em termos gerais, Franco (1976) 

afirma que essa “nova teoria” estaria baseada em formulações inscritas há “pelo 

menos dois séculos em nossa história intelectual” (FRANCO, 1976, p. 61) e filiada às 

“teorias dualistas mais antigas” e à “teoria da dependência” (FRANCO, 1976, p. 63), 

o que implicaria o risco de retrocesso: 
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Como resultado desta nova figura da mesma noção de progresso 
acima referida, vemos revalorizados os componentes da cultura 
capitalista: aparecem reforçadas as representações abstratas da 
democracia burguesa. Assim, em nome do realismo político, se dá 
um passo atrás na crítica da consciência social e por essa via – com 
as ideias bem no lugar e ajustadas às oportunidades políticas 
imediatas – se mergulha no retrocesso (FRANCO, 1976, p. 64). 

 

Maria Sylvia de Carvalho Franco (1976) questiona, ainda, a oposição entre 

ideologia do favor e liberalismo, considerando que ambos mantinham, na sua 

radicalidade, a sustentação de uma sociedade que seria organizada pelo conceito 

de igualdade: “o ideário burguês em um de seus pilares – a igualdade formal – não 

‘entra’ no Brasil, seja lá como for, mas aparece no processo de constituição das 

relações de mercado” (FRANCO, 1976, p. 63). 

Neste ponto, a crítica de Franco (1976) incide sobre a circulação de ideias no 

século 19: “como foi que as ideias liberais-burguesas passaram de cabeça para 

cabeça, dos civilizados cidadãos europeus para os rústicos senhores brasileiros? [...] 

Pela difusão de ideias que transmigram nas consciências [...]?” (FRANCO, 1976, p. 

62). 

Ainda em 1976, em entrevista intitulada “Cuidado com as ideologias 

alienígenas”, concedida à Movimento e republicada em O pai de família e outros 

estudos (1978), ao ser questionado sobre a importância do influxo externo, Roberto 

Schwarz afirmou: 

 

A importância foi e é enorme. [...] Isso posto, a resposta é diferente 
nas diferentes esferas da cultura. Algum tempo atrás tive o prazer de 
discutir o assunto com Maria Sylvia de Carvalho Franco. Na opinião 
dela, a noção de influxo externo é superficial e idealista, pois ideias 
não viajam, a não ser na cabeça de quem acredite no “difusionismo” 
[...]. Ideias, segundo Maria Sylvia, se produzem socialmente. De 
minha parte, não vou dizer que não, mas continuo achando que elas 
viajam (SCHWARZ, 1978, p. 116). 

   

Para Paulo Eduardo Arantes (1992), a crítica de Maria Sylvia de Carvalho 

Franco baseava-se num mal-entendido, segundo o qual o ensaio de Schwarz era 

“uma habilíssima restauração da velha explicação dualista” (ARANTES, 1992, p. 46). 

No entanto, Arantes (1992) afirma: “Não sei de mal-entendido mais inspirador, 

desses equívocos que abrem a porta certa” (ARANTES, 1992, p. 46).  
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Trinta anos depois, em entrevista concedida em 2007, ao afirmar que Ao 

vencedor as batatas derivava do casamento das perspectivas de Fernando Henrique 

Cardoso (Capitalismo e escravidão no Brasil meridional), Maria Sylvia de Carvalho 

Franco (Homens livres na ordem escravocrata) e Antonio Candido (Formação da 

Literatura Brasileira), Roberto Schwarz (2008) considerou: “Eu não tenderia a ver 

divergências de fundo com Maria Sylvia, antes uma diferença de objetos. No 

essencial houve colaboração, a querela é secundária” (SCHWARZ, 2008, p. 153). 

Sem tréplicas e com certa distância entre um texto e outro, é preciso 

relativizar a caracterização da discussão entre Maria Sylvia de Carvalho Franco e 

Roberto Schwarz como propriamente uma polêmica. 

A esse respeito, é preciso considerar também o papel da polêmica nas 

discussões intelectuais brasileiras.  No entendimento de Flora Süssekind (2004, p. 

66), a polêmica funcionaria como um “mecanismo autoritário de discussão 

intelectual”: 

 

Não é de estranhar, portanto, que um dos motores da vida cultural de 
um país sob governos autoritários seja exatamente a polêmica. 
Como no terreno político o poder se acha monopolizado, trata-se de 
disputá-lo noutros campos. E é isto o que se faz nas polêmicas: 
conquista-se “autoridade intelectual” (SÜSSEKIND, 2004, p. 66). 

  

João Cezar de Castro Rocha (2011), por outro lado, defende a tese de que a 

crítica literária brasileira tem a polêmica como estrutura, constituindo uma tradição. 

Por isso, o autor se interessa em “recuperar sua potência [da polêmica] na 

estruturação da crítica literária e do sistema intelectual” (ROCHA, 2011, p. 74): 

 

[...] a modernidade da vida intelectual do País dependeu de uma 
sucessão de disputas que criou um sistema interno de emulação, 
responsável pela vitalidade identificada nas décadas iniciais da 
segunda metade do século XX (ROCHA, 2011, p. 73). 

 

De todo modo, essa polêmica, ou simplesmente debate, indica o 

entendimento de “As ideias fora do lugar” como um ensaio sociológico sobre a 

incompatibilidade entre a sociedade brasileira escravista e as ideias do liberalismo 

europeu e, como vimos, consistiu, basicamente, na apresentação de argumentos 

sobre as ideias estarem ou não em seu lugar. 
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A crítica de Carlos Nelson Coutinho em Cadernos de debate, intitulada 

“Cultura brasileira: um intimismo deslocado, à sombra do poder?”, menciona 

brevemente Machado de Assis, comparando-o a Lima Barreto e considerando-o “um 

crítico implacável de nossas misérias e de nosso ‘prussianismo’” (COUTINHO, 1976, 

p. 67). 

Para Coutinho (1976), como vimos, o Brasil caminhou para o capitalismo pela 

“via prussiana” e, por isso, o movimento central de seu estudo sobre Schwarz é 

inserir a ideologia do favor “no quadro do modelo prussiano” (COUTINHO, 1976, p. 

66) e das lutas de classes:  

 

[...] o “favor” é um dos modos pelo qual a classe dominante assimila 
elementos das camadas ou classes intermediárias e, desse modo, 
perpetua sua dominação sem necessidade de alterar as estruturas 
econômicas básicas (COUTINHO, 1976, p. 66). 

 

Em ensaio posterior, “Cultura e democracia no Brasil”, Coutinho (1979, p. 24) 

abordou brevemente a tese de Roberto Schwarz para defender que “quanto mais 

passa a predominar a subordinação real, tanto mais vai desaparecendo aquele 

fenômeno [...] de ‘ideias fora do lugar’”. O exemplo de que o autor se vale, também 

brevemente, para discutir o “modo como as ideias ‘entram no lugar’” (COUTINHO, 

1979, p. 20) foi Lima Barreto, concluindo que o “maximalismo libertário” do 

romancista não está “fora do lugar”, mas expressa “a concreta problemática das 

classes urbanas inferiores que vão sendo geradas direta ou indiretamente pelo 

crescimento da indústria” (COUTINHO, 1979, p. 25). 

Mais tarde, a crítica de Alfredo Bosi (1992) também discordou da existência 

de um deslocamento das ideias liberais: 

 

Nada haveria, a rigor, de excêntrico, deslocado ou postiço na 
linguagem daqueles políticos brasileiros que, usando o termo 
liberalismo em um sentido datado, pro domo sua, legitimaram o 

cativeiro por um tempo tão longo e só o restringiram sob pressão 
internacional (BOSI, 1992, p. 202). 

  

Essa crítica foi respondida por Schwarz (2008, p. 154) ao afirmar que “as 

ideias produzem efeito de deslocamento, sem prejuízo de terem função. Esses não 

são aspectos incompatíveis. Elas têm função e dão a impressão de estarem fora do 

lugar – ao mesmo tempo”. Além disso, em entrevista, Schwarz (2008) explicitou que 
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“a seu modo, o título é uma piada” (SCHWARZ, 2008, p. 152), que procurava 

“nomear e sublinhar uma impressão, mas não para dizer que ela está certa”. Sem 

que a provocação tenha sido compreendida por todos, “o destino do ensaio foi muito 

determinado pelo título” (SCHWARZ, 2008, p. 152): 

 

Muita gente que leu quis pôr as ideias no lugar. O que aliás mostra a 
que ponto o sentimento de que as ideias estão fora do lugar no Brasil 
é difundido. As pessoas gostariam de não sofrer desse deslocamento 
das ideias, que é expressão da ordem mundial. Mas não há como... 
(SCHWARZ, 2008, p. 152). 

 

Segundo Lilia Schwarcz e André Botelho (2008, p. 147), “talvez por causa de 

seu título provocador”, esse ensaio tenha sido “muito debatido e mal compreendido” 

(SCHWARCZ; BOTELHO, 2008, p. 147). E, para Bernardo Ricupero (2008, p. 59), 

“uma das formulações mais atacadas, e mal compreendidas, da crítica da cultura 

brasileira é a das ‘ideias fora do lugar’”, a qual, porém, mais do que expressar um 

fato, indicaria “um processo, de formação, que se completaria na forma” 

(RICUPERO, 2008, p. 64). 

Apesar da discussão muitas vezes nominalista que o título, bem mais que o 

ensaio, gerou, a expressão “ideias fora do lugar” teve alcance crítico grande, tanto 

para a crítica cultural de outros países de capitalismo periférico, como para outras 

artes.  

No caso dos estudos literários, talvez a repercussão da expressão “ideias fora 

do lugar” demonstre que o caso brasileiro não é tão singular. Tratando 

especificamente da forma do romance, e comentando o ensaio de Schwarz “The 

Importing of the Novel to Brazil”, Franco Moretti (2003) aponta “problemas, 

contradições, paradoxos, fracassos, defeitos, terreno inadequado para florescimento 

do romance” (MORETTI, 2003, p. 205) nas “literaturas menos poderosas” 

(MORETTI, 2003, p. 205).  

O uso do termo fora da literatura, por outro lado, pode indicar que o 

movimento desvelado por Roberto Schwarz (1973) por meio da análise de obras 

literárias possa ser identificado em outras áreas, como as artes plásticas (NAVES, 

1996) e a arquitetura (MARICATO, 2002). Segundo Schwarz (2008, p. 155) “o 

processo existe no campo literário, e também noutros campos, do cinema, da pintura 

etc., com as diferenças de cada caso”.  
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Como afirma Gledson (2006, p. 15), não podemos subestimar a importância e 

a originalidade de “As ideias fora do lugar” para o entendimento da realidade 

brasileira, apresentando uma teoria “que se aplicava à conjuntura brasileira, e se 

aplicava porque reconhecia uma inadequação”: 

 

Essa “teoria” tem uma sofisticação teórica, do marxismo e de outras 
áreas, que se equipara às melhores e que é bastante sólida para se 
permitir flexibilidade e uma considerável originalidade – nada poderia 
ser menos servil (GLEDSON, 2006, p. 155). 

 

Mobilizando uma discussão no campo das ciências sociais, a crítica literária 

contida em “As ideias fora do lugar” e seu significado para a interpretação da obra 

machadiana foi pouco discutida no período.  

Embora na crítica literária brasileira experiências anteriores viessem 

articulando literatura e sociedade,98 foi o próprio Schwarz (1979) quem afirmou que 

somente em 1970 foi publicado o primeiro estudo literário dialético brasileiro, 

“Dialética da Malandragem”, de Antonio Candido: 

 

Só em 1970 – quando a repressão e a moda intelectual já haviam 
reduzido de muito o número dos simpatizantes daquela orientação – 
é que seria publicado no Brasil o primeiro estudo literário 
propriamente dialético. Sem alarde de método ou de terminologia, 
passando ao largo do estruturalismo, e guardando também a 
distância em relação à conceituação do marxismo (o qual entretanto 
era a sua inspiração essencial), saía a “Dialética da Malandragem” 
(SCHWARZ, 1979, p. 133). 
 

Ao expor o método dialético mobilizado por Antonio Candido em “Dialética da 

Malandragem”, Schwarz relativiza a oposição entre estético e social, defendendo 

que “em literatura, o básico da crítica marxista está na dialética de forma literária e 

processo social” (SCHWARZ, 1979, p. 133), o que, no ensaio de Candido, se revela 

ao considerar a forma “como síntese profunda do movimento histórico” (SCHWARZ, 

1979, p. 137). 

                                                             
98

 São exemplos dessas experiências anteriores, na crítica machadiana: Sílvio Romero, crítico 
e sociólogo, baseado em padrões cientificistas, compreendia a literatura em função dos fatores 
condicionantes de meio, raça, influência estrangeira e tradições populares; Astrojildo Pereira 
caracterizava-se por articular o desenvolvimento da cultura ao contexto social, realizando uma análise 
literária que vinculava a literatura de Machado de Assis à sociedade brasileira do Segundo Reinado; e  
Roger Bastide, autor de “Machado de Assis, paisagista”, articulou sociologia e literatura em suas 
análises, identificando não apenas a presença de temas, mas também a impregnação na forma. 
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Fica concretizada, então, a defesa de Roberto Schwarz de um método de 

estudo da literatura que, afastado do sociologismo, compreenda a forma em sua 

historicidade, sem contrapor estético e social: 

 

[...] não se trata de opor estético a social. Pelo contrário, pois a forma 
é considerada como síntese profunda do movimento histórico, em 
oposição à relativa superficialidade da reprodução documentária. [...] 
a leitura estética tem mais afinidade com a interpretação social do 
que as leituras ditas sociais. Leitura estética e globalização histórica 
são parentes. As duas suspendem o dado num todo complexo, sem 
suprimi-lo (SCHWARZ, 1979, p. 137). 

 

Para Maria Elisa Cevasco (2005), os estudos literários de Candido e Schwarz 

constituem os dois principais momentos da crítica cultural materialista no Brasil. 

Nesse sentido, Antonio Candido, ao demonstrar a “reversibilidade entre forma 

literária e forma social”, abriu uma perspectiva à crítica cultural de esquerda: 

 

Embora a leitura de grande parte da produção pós-Candido pareça 
não ter se dado conta disso, essa noção de forma resolve os antigos 
dilemas da crítica cultural em constante oscilação entre o formalismo 
internalista e o conteudismo externalista (CEVASCO, 2005, s.p.). 

  

Dando um passo adiante, embora tenha sido fundamental ter encontrado 

“parte da casa arrumada” (CEVASCO, 2005, s. p.) pela geração anterior,99 Schwarz 

identifica a “noção de forma como condensação do real” e articula as 

particularidades sócio-históricas brasileiras à história do capital:  

 

[...] o enfoque totalizante da crítica cultural como praticada a partir 
desse segundo momento, permitiu elevar nossas peculiaridades a 
elementos de um sistema que tem funcionamento específico porém 
integrado em várias partes do mundo (CEVASCO, 2005, s.p.). 

 

Sendo Candido e Schwarz “mestre e discípulo” (JACKSON, 2003, p. 72), 

cabe observar que já “no final dos anos 1950 o magistério de [...] Antonio Candido 

na USP alcança sua madurez” (NETTO, 2014, p. 115) e que, nas décadas 

seguintes, formou-se em torno de Antonio Candido uma geração de críticos 

literários. 

                                                             
99

 Maria Elisa Cevasco (2005, s.p.) ressalta que se trata de uma construção coletiva: “Aprendi 
com esses dois momentos da crítica no Brasil que estas soluções são esforços coletivos de soma, 
não façanhas de críticos individuais, embora eu tenha aqui me detido mais nos nomes do Antonio 
Candido e do Roberto Schwarz”.    
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Àquela altura, do fim da década de 1950, o “Seminário de Marx” surgiu na 

USP com o objetivo de realizar uma leitura sistemática de O capital e envolveu 

professores (José Arthur Giannotti, Fernando Novais, Octavio Ianni, Fernando 

Henrique Cardoso, Ruth Cardoso) e estudantes (Michel Löwy e Roberto Schwarz). 

Segundo José Arthur Giannotti (2007, p. 320), o interesse desse grupo “era 

encontrar um parâmetro a partir do qual pudessem pensar a partir de um ponto de 

vista da esquerda e, ao mesmo tempo, criticar a esquerda contemporânea e seus 

pilares ideológicos”. 

Para Celso Frederico (2007, p. 214), na área da filosofia “Marx começou a ser 

visto como um autor digno de atenção” no Brasil somente no pré-1964, em um 

contexto de polarização política e ideológica. Na sociologia, a “escola sociológica 

liderada por Florestan Fernandes há muito conhecia e estudava as obras de Marx” 

(FREDERICO, 2007, p. 215), embora outros referenciais compusessem o “arsenal 

teórico da sociologia praticada inicialmente na USP” (FREDERICO, 2007, p. 216), 

entre eles Durkheim, Weber e o estrutural-funcionalismo.   

Ao identificar a “evolução da consciência política dos marxistas brasileiros” 

(MORAES, 2007, p. 54), João Quartim de Moraes destaca três momentos principais: 

nos anos 1920 e 1930 um momento pré-crítico, em que “o apelo à teoria marxista 

consistia na zelosa reiteração dos cânones doutrinários” (MORAES, 2007, p. 64); 

entre a segunda metade dos anos 1940 e o final dos anos 1960, quando a 

autonomização teórica consolidou “uma cultura política marxista” (MORAES, 2007, 

p. 65); e, nos anos 1970, com uma revisão crítica de retorno às fontes do 

pensamento revolucionário. 

O período de formação de Roberto Schwarz, do “Seminário de Marx” e do 

magistério de Antonio Candido nos estudos literários corresponde ao segundo 

momento descrito por Moraes (2007), de esforço de apreensão teórica do marxismo. 

Para Moraes (2007), a consolidação dos requisitos mínimos para uma cultura 

política marxista no Brasil nesse período foi o que garantiu a “relativa hegemonia 

cultural da esquerda” até a década de 1960, indicada por Schwarz: 

 

A presença intelectual e política das ideias marxistas no Brasil (que 
ainda no final dos anos de 1960 asseguraria, na fórmula de 
conhecido crítico literário, a hegemonia cultural da esquerda), 
embora obviamente vinculada à ação do PCB, adquiriu, já nos anos 
de 1950, dinâmica própria (MORAES, 2007, p. 75).  
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Moraes (2007) refere-se ao fato de Roberto Schwarz, em “Cultura e política”, 

haver afirmado que, até 1968, “apesar da ditadura da direita, ha[via] relativa 

hegemonia cultural da esquerda no país” (SCHWARZ, 1978, p. 62). No entanto, 

como Moraes (2007) aponta, essa relativa hegemonia da esquerda no mundo da 

cultura entre 1964 e 1968 deve ser compreendida a partir de dois aspectos 

fundamentais. 

O primeiro é que, no momento do golpe de 1964, a intelectualidade não era o 

principal alvo. Isto é, os trabalhadores organizados e a intelectualidade que com eles 

havia estabelecido relações foram, de início, os mais duramente atacados. Na leitura 

de José Paulo Netto (2014): 

 

[...] a violência de 1964 só imediatamente atingiu o “mundo da 
cultura” – generalizada nos primeiros meses do novo regime, já a 
partir de 1965 a violência foi exercida de modo seletivo, direcionada 
àqueles intelectuais com aberta intervenção pública. E nesta 
seletividade pesaram fortemente a origem e a situação de classe 
(NETTO, 2014, p. 116). 

 

Nesse sentido, segundo Schwarz (1978, p. 63), “em 1964 fora possível à 

direita ‘preservar’ a produção cultural, pois bastara liquidar o seu contato com a 

massa operária e camponesa”, numa política que procurava restringir a cultura, 

contendo-a em círculos elitistas.  

O segundo motivo para a relativa hegemonia cultural da esquerda entre 1964 

e 1968 estaria no fato de a politização à esquerda da intelectualidade brasileira ter 

sido construída antes de 1964, o que teria dificultado ao golpe conter os avanços 

conquistados anteriormente: 

 

[...] o golpe de abril não foi capaz de travar a continuidade dos 
avanços culturais conquistados nos anos imediatamente anteriores. 
Tais avanços estão na base do florescimento artístico que se registra 
em 1964-1968 – fazendo destes anos uma meia década 
culturalmente riquíssima – e que desenvolve e diversifica elementos 
daquele acúmulo (NETTO, 2014, p. 118).  

 

Portanto, o acúmulo político e cultural construído entre as décadas de 1950 e 

1960, aliado ao esforço de apreensão teórica do marxismo,100 significou uma 

                                                             
100

 Esse esforço de apreensão teórica do marxismo voltou-se, inclusive, para as ideias 
estéticas do marxismo, com, por exemplo, a publicação de Os marxistas e a arte (Leandro Konder, 
1967) e Lukács, Brecht e a situação atual do realismo socialista (Francisco Posada, 1970). 
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politização dos intelectuais brasileiros naquele momento. Para José Paulo Netto 

(2014):  

 

[...] dentro e fora da universidade, ganha corpo um espírito do tempo 
diferenciado, eclético, nem sempre elaborado – mas que aponta para 
uma direção social claramente reformista e/ou revolucionária; 
conquista visibilidade no plano da cultura a ideia (assumida sincera 
ou oportunisticamente) de que a transformação social da sociedade 
brasileira estava na ordem do dia (NETTO, 2014, p. 115). 

 

Certamente a situação se altera gravemente a partir de 1968. Por isso, é 

importante destacar que Schwarz (1978) observa uma relativa hegemonia cultural da 

esquerda somente até 1968, quando se inicia outro processo de controle da vida 

cultural do país: 

 

[...] em 1968 [...] será necessário trocar ou censurar os professores, 
os encenadores, os escritores, os músicos, os livros, os editores – 
noutras palavras, será necessário liquidar a própria cultura viva do 
momento (SCHWARZ, 1978, p. 63).  

 

Além disso, como vimos, é preciso destacar que a ditadura civil-militar agiu 

brutalmente na vida social do Brasil alterando profundamente a cultura, a educação, 

a política e a economia do país e atingindo uma geração que vinha se formando na 

tradição revolucionária marxista.  

Outro momento das relações entre a intelectualidade brasileira e o 

pensamento de esquerda se delineia a partir dos anos 1970: emerge nesses anos 

uma nova reflexão crítica sobre a sociedade brasileira. Sobretudo a partir da 

segunda metade dessa década, a intelectualidade ligada a instituições 

independentes, como o CEBRAP, ou a cursos de pós-graduação, passam a 

desenvolver pesquisas de temática econômico-social com o objetivo de desmistificar 

o discurso oficial da ditadura civil-militar, processo que se aprofunda nos anos 1980, 

com o agravamento da crise do regime militar. 

Em “Pressupostos, salvo engano, da ‘Dialética da Malandragem’”, Schwarz 

(1979) defende que Antonio Candido se opõe inicialmente às teses existentes sobre 

Memórias de um sargento de milícias, porém a refutação envolve também 

referências não mencionadas no ensaio: “[...] o sociologismo ou o marxismo vulgar, 

e o estruturalismo. É em oposição a estes que ressaltam a atualidade e a 

originalidade metodológica do ensaio” (SCHWARZ, 1979, p. 136). 



190 
 

Na crítica ao marxismo vulgar, Antonio Candido, em “Dialética da 

Malandragem”, se opunha simultaneamente, à fragmentação do conhecimento na 

universidade e à instrumentalização do marxismo, numa atitude que Gledson (2006) 

denominou “uma reticência deliberada com respeito a certas correntes marxistas”. 

Sobre isso, Schwarz (1979) afirmou: 

 

Dentro do marxismo, enfim, também é preciso distinguir: apesar da 
nenhuma semelhança vocabular, estamos na área de tradição alemã 
e influência lukácsiana, cujas construções estéticas dependem, 
justamente, da objetividade e historicidade das formas sociais [...] 
Isto posto, as afinidades e diferenças que sugerimos têm de ser 
tomadas com reserva, pois a reticência do A. [Antonio Candido] em 
torno das terminologias ideológica ou cientificamente marcadas é 
intencional (SCHWARZ, 1979, p. 141-142). 

 

No mesmo sentido, Cevasco (2005) considera a produção de Antonio 

Candido o “primeiro grande momento da crítica cultural materialista pós-ortodoxia”, 

porque baseada em dois pilares, Marxismo e Forma, marcados, por um lado, pela 

superação de posições dogmáticas101 e, por outro lado, pela apropriação das 

técnicas formalistas.  

Embora reconheça a presença de ideias marxistas nas análises literárias de 

Candido, Joaquim Alves de Aguiar (2012) indica traços ecléticos nas fontes do 

crítico para elaboração de um método próprio. Para Aguiar (2012), “é quase 

impossível vestir uma camisa teórica em Antonio Candido: nem sociológico, nem 

marxista, nem formalista, nem seguidor dos ‘new critics’, da estilística (espanhola ou 

alemã), da psicanálise, da filosofia etc. embora haja um pouco disso tudo em seu 

trabalho” (AGUIAR, 2012, p. 167). A argumentação é amparada por afirmação do 

próprio Candido: 

 

[...] não nasci à sombra de nenhum crítico, estrangeiro ou brasileiro: 
comecei por conta própria, partindo da tradição brasileira; depois 
incorporei certos autores, com o objetivo de cumprir meu intento, que 
sempre foi o de fazer ‘crítica integrativa’ [estrutura e função], levando 
a teoria a convergir para as análises (CANDIDO apud AGUIAR, 
2012, p. 158).  

                                                             
101

 Para Cevasco (2005), “esse momento alto de descompressão do normativismo da crítica 
de esquerda é um processo mais geral”: “É provável que a grande crise de confiança nas ortodoxias 
de esquerda, sintetizada nas famosas revelações do XX Congresso do Partido Comunista da União 
Soviética, tenha desempenhado um papel relevante para que se pudesse recuperar para a esquerda 
uma crítica de cultura que fosse muito além de usar a literatura como reflexo do que já se sabia de 
antemão sobre a sociedade” (CEVASCO, 2005, s.p.).   
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Ao buscar identificar as fontes de Candido, Jackson (2003) afirma que o 

esquema, de estabelecer mediações externas a partir da estrutura literária, de 

Antonio Candido aproxima o crítico de Lukács e Lucien Goldmann. Por outro lado, 

Irenísia Oliveira (2011, p. 7) defende que, embora a teoria lukácsiana esteja na base 

das questões críticas levantadas por Antonio Candido, “surgem diferenças 

importantes no procedimento de Candido em relação a Lukács”:  

 

Com A teoria do romance, Antonio Candido tem em comum a 

liberdade de partida e a confiança na autonomia da forma; com o 
Lukács posterior, que considerou situações históricas específicas em 
vez de um vago horizonte histórico-filosófico, compartilha a 
disposição de particularizar a historicidade da forma e descer das 
altas abstrações em que permanece o livro teórico (OLIVEIRA, 2011, 
p. 8). 

 

A arte, e em especial a literatura, foi uma das principais temáticas de toda a 

obra de Lukács. Leandro Konder (1967, p. 141) afirma que, antes de aderir à 

perspectiva marxista, Lukács já expusera ideias estéticas que influenciaram a crítica 

europeia, como em A alma e as formas (1911), de “inspiração neokantiana”, e Teoria 

do romance (1916), de “inspiração neo-hegeliana”. Nessas obras, de acordo com a 

análise de Carlos Jordão Machado (2004, p. 11), Lukács expõe que a “fundação 

ética do conceito de forma só pode vir à luz se estiver no primeiro plano a 

inseparável conexão com a forma literária”. 

Após a adesão à perspectiva marxista, a partir de 1922, Lukács passou a 

desenvolver uma concepção própria sobre a arte, o realismo e a estética marxista, 

numa ambiciosa tentativa de construir, em nome do marxismo, uma teoria 

abrangente e articulada das manifestações artísticas. Segundo Frederico (2013, p. 

13), uma “concepção realista que entendia a arte como um reflexo condensado da 

realidade em que forma e conteúdo – como queria Hegel – coincidiam numa unidade 

harmoniosa”.  

Para Oliveira (2011), “a partir dos anos 30, o realismo torna-se, para Lukács, 

a forma da totalidade no romance, uma totalidade intensiva que desafiava 

implacavelmente, pela ação, as ideologias e alienações capitalistas”. A importância 

que Lukács atribuía à arte decorria de seu entendimento, em especial do realismo, 

de uma função desfetichizadora, como contribuição para a teoria marxista e como 
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forma de reconciliação com a realidade, possibilitando a apreensão da realidade 

como totalidade. Como explica Konder (1967): 

 

Para Lukács, a relação entre os problemas básicos da forma (tomada 
a forma em sua concepção ampla de estrutura e analisada ao nível 
do gênero) e os problemas básicos do conteúdo é uma relação 
dialética e não deve ser encarada em termos reducionistas. A 
transformação da forma não é um epifenômeno da transformação do 
conteúdo: a forma possui as suas próprias exigências e a sua 
peculiar eficácia (KONDER, 1967, p. 149).  

 

No entanto, foram as ideias estéticas pré-marxistas de Lukács que mais 

influenciaram críticos posteriores, como Adorno e Goldmann, por exemplo. Esse foi, 

por sinal, um dos motivos para a “animosidade teórica entre Lukács, Adorno e 

Goldmann” (FREDERICO, 2000, s.p.). 

Apesar das diferenças, para Frederico (2013, p. 13) Adorno possui “uma 

dívida impagável para com algumas obras lukácsianas (Teoria do romance, A alma 

e as formas, O drama moderno)”: “o utopismo e a negatividade, elementos 

definidores da arte naqueles textos pré-marxistas de Lukács, confluíam para reforçar 

a tese da forma como elemento ‘verdadeiramente social’ da literatura” (FREDERICO, 

2013, p. 13). 

Quanto a Goldmann, segundo seus discípulos Lowy e Naïr (2008), sua obra 

“preserva uma herança de Hegel, Marx, do jovem Lukács, de Gramsci. E também a 

enriquece, o que a torna preciosa e cheia de promessas”. No mesmo sentido, 

Konder (1967) observa que as afirmações de Lukács em Teoria do romance 

produziram “apreciável influência sobre um dos mais significativos estetas marxistas 

contemporâneos: Lucien Goldmann”, sem que suas contribuições se reduzissem a 

uma repetição dos conceitos lukácsianos.102  

Celso Frederico (2007, p. 222) observou que a recepção de Lukács no Brasil 

dividiu-se entre a “absorção acadêmica seletiva” e a “assimilação militante 

apressada”. No primeiro caso, o “reaproveitamento instrumental de alguns 

                                                             
102

 As discordâncias entre Lukács e Goldmann fizeram o primeiro, em carta a Carlos Nelson 
Coutinho, desconfiar do marxismo de Goldmann: “Gostaria sobretudo de adverti-lo contra uma leitura 
acrítica de História e consciência de classe [...] Nesse livro, escrito há mais de 40 anos, a alienação 
ainda é tratada no sentido hegeliano. Isso é ainda mais importante porque tanto Sartre como 
Goldmann estão ainda nessa posição. Portanto, devemos ter uma atitude bastante cética em face do 
marxismo de ambos” (LUKÁCS, 1963 apud PINASSI; LESSA, 2002, p. 144). 
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conceitos” (FREDERICO, 2007, p. 223) possibilitou que o pensamento lukácsiano 

fosse mobilizado também por aqueles que discordavam da orientação marxista. 

Quanto aos estudos literários, Frederico (2007, p. 222) indica que a influência 

lukácsiana na obra de Antonio Candido foi tardia e, por isso, se expressa 

principalmente nos discípulos de Candido, tendo uma “recepção difusa” em alguns 

deles, como Davi Arrigucci Jr., João Luiz Lafetá e Walnice Nogueira Galvão, e uma 

influência mais consequente em Roberto Schwarz, considerado por Frederico (2007, 

p. 222) como “o mais arguto e heterodoxo dos discípulos brasileiros de Lukács no 

campo literário”. 

Frederico (2007) observa, no entanto, que a abordagem lukácsiana da criação 

artística, um tanto inflexível, é incompatível com boa parte da cultura brasileira e 

latino-americana.  Nesse sentido, atribui a influência bem-sucedida de Lukács nos 

estudos literários de Schwarz a dois fatores: “a sua leitura inteligente e flexível da 

obra lukácsiana” (FREDERICO, 2007, p. 222); e a excepcionalidade de seu principal 

objeto, Machado de Assis: 

 

Dissemos há pouco que o melhor fruto da recepção lukácsiana nos 
estudos de temas brasileiros foram os ensaios de Roberto Schwarz 
sobre literatura, especialmente os dedicados a Machado de Assis. O 
trabalho inventivo do crítico teve a seu favor o próprio caráter 
excepcional (no sentido de exceção) do objeto estudado 
(FREDERICO, 2007, p. 222). 

 

De acordo com a análise de Oliveira (2011, p. 8), a “crítica machadiana de 

Roberto Schwarz também se relaciona, de vários modos, com questões formuladas 

na obra teórica e crítica de Lukács”, embora guarde também diferenças: 

 

A análise da adaptação do romance no Brasil, que está no livro Ao 
vencedor as batatas, tem como eixo as relações entre indivíduo e 

sociedade, entre ideias e mundo, cuja definição na estrutura 
romanesca foi uma obsessão lukácsiana. [...] entretanto, [...] Roberto 
Schwarz repropôs algumas questões de forma narrativa, quando 
analisou romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom 
Casmurro (OLIVEIRA, 2011, p. 8). 

 

Em Ao vencedor as batatas Lukács é citado várias vezes, com indicação de 

obras do período pré-marxista e marxista.103 Em menor quantidade há também 

                                                             
103

 Conforme idioma e ordem em que são indicados nas notas de rodapé de Ao vencedor as 
batatas (1977): Balzac und der Französiche Realismus (Balzac e o realismo francês, 1952); “Balzac, 
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citações de Marx, bem como são citados Goldmann, Benjamin e Adorno.104 Na 

realidade, cabe apontar, ainda que não possamos desenvolver tal abordagem, que o 

pensamento de Roberto Schwarz não se reduz às ideias lukácsianas, sendo de 

extrema relevância outros teóricos, entre eles Adorno e Benjamin.105 

Nesse sentido, a partir das afirmações sobre o método de Candido 

apresentadas por Schwarz em “Pressupostos, salvo engano, da ‘Dialética da 

Malandragem’”, Gledson (2006) identifica a importância da tradição marxista para os 

estudos de Roberto Schwarz, afirmando que sua apropriação da tradição marxista 

foi sempre antidogmática: 

 

Quando ele diz, no prefácio a Um mestre na periferia do capitalismo, 

que “Meu trabalho seria impensável igualmente sem a tradição – 
contraditória – formada por Lukács, Benjamin, Brecht e Adorno, e 
sem a inspiração de Marx” (p. 13), não faz mais do que afirmar o que 
qualquer leitor logo descobre, senão no texto em si, nas notas. Com 
a palavra “contraditória” ele destaca que a herança de Marx não 
significa aderência a uma linha partidária estrita – ele sempre foi anti-
stalinista – e que não é, para usar suas próprias palavras em outro 
contexto, “uma camisa-de-força para a inteligência”. De fato, deve-se 
talvez sublinhar que a abordagem, como um todo, que Schwarz faz 
da literatura é o contrário de dogmática (GLEDSON, 2006, p. 271). 

  

De acordo com Arantes (1992, p. 52), Antonio Candido deu o mote ao 

questionar a forma literária de um romance brasileiro, mas foi Roberto Schwarz 

quem possibilitou o “ajustamento recíproco dessas duas perspectivas, sociológica e 

estética”. Quanto às fontes do pensamento de Schwarz, Arantes (1992, p. 52) afirma 

que o crítico mobilizou “conhecimentos sobre o Brasil colhidos de preferência no 

marxismo renovado da ciência social uspiana de seu tempo”, considerando 

decisivos para os estudos machadianos de Schwarz dois momentos: “o balanço da 

experiência político-cultural depois de 64 e a publicação de ‘Dialética da 

Malandragem’” (ARANTES, 1992, p. 59). Além disso, para Arantes (1992), “ao trazer 

                                                                                                                                                                                              
crítico de Stendhal”; Die Theorie des Romans (A teoria do romance, 1916); Geschichte und 
Klassenbewnsstsein (História e consciência de classe, 1923); Der Historische Roman (O romance 
histórico, 1937); “Le Roman”, Écrits de Moscou (ensaios de teoria literária escritos entre 1933-1944 e 
publicados no Ocidente em 1974 sob o título Escritos de Moscou); “Lob des Neunzehnten 
Jahrhunderts”, Probleme des Realismus I (1955).   

104
 Conforme idioma e ordem em que são indicados nas notas de rodapé de Ao vencedor as 

batatas (1977): MARX, Karl. “Einleitung”, Grundrisse der Kritik der politschen Oekonomie; “O 
fetichismo da mercadoria”, Das Kapital. GOLDMANN, Lucien. Pour une Sociologie du Roman. 
ADORNO, Theodor. “Standort des Erzaehlers im zeitgenoessischen Roman”, Noten zur Literatur I.  
BENJAMIN, Walter. Schriften; “Der Flaneur”, Charles Baudelaire. 

105
 Esse é o tema de alguns dos estudos reunidos em Um crítico na periferia do capitalismo: 

reflexões sobre a obra de Roberto Schwarz (2007). 
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de volta o ensaio literário para a sondagem da experiência brasileira não por acaso 

[Candido e Schwarz] reativaram o programa materialista” (ARANTES, 1992, p. 43). 

Para Jackson (2003), a “trajetória de Roberto Schwarz relaciona-se à de 

Antonio Candido, radicalizando sua perspectiva”. Tal radicalização significaria alçar 

a sociologia da literatura ao mesmo patamar das sociologias econômica e política 

quanto às suas contribuições para a compreensão da formação sócio-histórica 

brasileira. 

Na mesma perspectiva, Gledson (2006, p. 246) indica que “em muitos 

sentidos, Schwarz é o herdeiro de Candido e seu maior admirador”, sendo que um 

dos principais instrumentais que possibilitaram a Schwarz levar “o pensamento de 

Candido a um nível superior de acuidade analítica” foi a teoria das “ideias fora do 

lugar”.  

Já Waizbort (2007) reconhece a importância das formulações de Candido na 

obra de Schwarz, porém defende que Lukács é uma fonte decisiva para que 

Schwarz (1977, p. 38) centre seus estudos literários nos “pressupostos sociológicos 

da forma”: “Se este é o programa, sempre discreto, de Antonio Candido, ele não 

deixa de ser informado também pela leitura atenta de Lukács” (WAIZBORT, 2007, p. 

39). 

Desse modo, para Waizbort (2007), a dialética de forma artística e processo 

social abordada sobretudo nas obras lukácsianas dos anos 1930 informa as análises 

de Schwarz. Considerando que para Lukács a forma é necessariamente histórica, o 

estudo da forma do romance no Brasil exigiria, seguindo a argumentação 

lukácsiana, o estudo do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. É nesse sentido 

que Waizbort (2007, p. 40) afirma que o capítulo “As ideias fora de lugar” é 

“pressuposto para a análise da forma” em Ao vencedor as batatas, pois, sem o 

estudo da especificidade do capitalismo no Brasil, não seria possível desvendar a 

forma do romance machadiano. 

É verdade que os referenciais teóricos que fundamentaram as interpretações 

da obra machadiana a partir dos anos 1970 não se limitaram àqueles mobilizados 

pelas leituras sociais da obra literária (já bastante diversas, como vimos com Faoro, 

Coutinho e Schwarz), em parte devido ao posicionamento teórico-político dos 

próprios críticos, mas em parte também porque o período concentrou uma discussão 

a respeito dos procedimentos mais adequados para a análise literária. 
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De modo geral, o estudo das obras que compõem a crítica machadiana dessa 

geração tem indicado que o recorte histórico dos anos 1970, limitando o objeto, não 

pode limitar àquele período e àquelas obras a identificação de teorias e métodos 

mobilizados pelos críticos, já que seus projetos continuaram a ser desenvolvidos nos 

anos seguintes. 

Sendo assim, mesmo nos projetos críticos em que é clara a continuidade de 

objeto e de método (como o de Roberto Schwarz, por exemplo) é possível observar 

a reformulação ou explicitação de pressupostos no decorrer da publicação das 

obras. Em outros casos, como o de Luiz Costa Lima, as obras críticas constroem um 

percurso de busca por um método – ou pela resposta à pergunta “como se estuda 

literatura?”.106 Nas obras críticas de Luiz Costa Lima é o próprio objeto de análise, a 

literatura, que propicia e impõe a investigação, a reformulação ou a criação do 

método, diante da impossibilidade de uma resposta definitiva sobre o melhor modo 

de estudar literatura. 

Para Raquel Wandelli (2011, s.p.), o reconhecimento dessa impossibilidade e 

a permanente busca pela resposta é o que diferencia Luiz Costa Lima de outros 

teóricos da literatura: 

 

É provável que o respeito à dificuldade – e mesmo impossibilidade – 
de definir o que é literatura, para que serve e como deve ser 
estudada seja o que diferencia Costa Lima dos teóricos que tratam a 
matéria literária com a cientificidade das ciências exatas, colocando o 
método à frente da leitura e das possibilidades de reflexão que ela 
proporciona no campo da história, filosofia, sociologia etc. 
(WANDELLI, 2011, s.p.). 

 

Reconhecendo tal impossibilidade, Lima (2011) relata que em 1972 ao 

concluir a tese Estruturalismo e Teoria Literária, baseada no Estruturalismo 

antropológico de Lévi-Strauss, “[...] estava num impasse, porque havia constatado 

que a aplicação do estruturalismo à literatura não funcionava”. Foi a viagem à 

Alemanha e o contato com a estética da recepção que abriu caminho para outros 

métodos de abordagem da literatura. Nas palavras de Lima (2010, p. 269), “o campo 

                                                             
106

 Em entrevista, Luiz Costa Lima (2010, p. 267) descreve o modo como a decisão de 
estudar literatura foi recebida por seu pai: “Disse-me ‘A vida é sua, faça o que você quiser, mas, me 
diga, como se estuda literatura?’. Ante a pergunta, e a impossibilidade de uma resposta – e até hoje 
procuro uma resposta – a única coisa que lhe disse de concreto foi ‘vou entrar na faculdade de 
direito, pois se eu não descobrir, posso seguir carreira, sustentar família’”. 
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que poderia possibilitar desenvolver o que o estruturalismo já não me parecia dar 

conta”: 

 

Através da estética da recepção, especialmente pelo contato com 
Iser e Stiele, vi a contribuição da noção de espaço vazio a ser 
preenchido pelo leitor, para a elaboração crítica do fenômeno 
estético. Foi nessa época que “apareceu” a primeira de minhas ideias 
fixas, a questão da mímesis (LIMA, 2010, p. 269). 

 

Wandelli (2011, s.p.) considera que ocorreu um “salto teórico” na obra de 

Costa Lima, que começou a ser anunciado no ensaio “Representação Social e 

Mímesis”, o último artigo de Dispersa demanda (1981): “Nele, o Costa Lima de uma 

segunda fase anuncia a influência da teoria da recepção, de Wolfgang Iser, que 

conheceu anos antes quando, com o passaporte cassado e impedido de voltar ao 

Brasil pela Ditadura Militar, viajou para a Alemanha” (WANDELLI, 2011, s.p.).  

O percurso descrito pelo crítico, do Estruturalismo à Estética da recepção, 

revela que seu principal estudo machadiano do período, “O palimpsesto de Itaguaí” 

(1976) foi marcado, por um lado, por pressupostos estruturalistas e, por outro, pela 

percepção de sua insuficiência na análise literária, ao mesmo tempo em que sinaliza 

a aproximação do crítico à estética da recepção. 

Ainda que o método adotado por Costa Lima tenha variado, a defesa de um 

estudo da literatura que integrasse diferentes dimensões (embora sem recorrer 

ainda ao conceito de mímesis, que se tornou central em sua crítica) já estava 

indicada nos estudos dos anos 1970. É o caso do artigo “O sistema intelectual 

brasileiro” (1976b), em que Costa Lima, ao citar João Alexandre Barbosa (1974), 

critica o esforço de intelectuais brasileiros que se incluem na “tradição de impasses”, 

limitando suas abordagens:  

 

Enquanto sou um crítico literário, este impasse especialmente me 
toca, pois diz respeito à incapacidade de fundir a abordagem 
histórica com a abordagem interna das obras e estas com a 
preocupação sócio-política (LIMA, 1976b, p. 17). 

 

A tentativa de superar a “tradição do impasse” também se revela na crítica de 

Alfredo Bosi. Ao longo de História concisa da literatura brasileira (1970), e 

principalmente no capítulo “As trilhas do romance: uma hipótese de trabalho”, as 

citações e referências indicam alguns subsídios da crítica lukácsiana (bem como das 
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ideias de Goldmann). Nesse capítulo, que analisa romances de 1930 e 1940, Bosi 

aborda a tensão entre o escritor e a sociedade e revela algumas reflexões 

relevantes para o desenvolvimento de sua crítica machadiana.  

Para Bosi (1970, p. 439), a tensão entre escritor e sociedade desdobra-se no 

“relacionamento do autor com o mundo objetivo, de que depende, e com o mundo 

estético, que lhe é dado construir”, o que leva o crítico a refletir a respeito das 

mediações entre o psicológico, o artístico e o estético.  

Nota-se que o entendimento que Bosi desenvolve posteriormente da obra 

machadiana como obra que comporta a dimensão social, psicológica, existencial e 

estética – considerando que a leitura crítica sob apenas um desses aspectos é 

necessariamente parcial e insuficiente – parte da consideração de que “existem 

áreas fronteiriças dentro da produção de um mesmo escritor” (BOSI, 1970, p. 440) e 

de que “nos romances em que a tensão atingiu ao nível da crítica”, os fatos “servem 

para revelar as graves lesões que a vida em sociedade produz no tecido da pessoa 

humana” (BOSI, 1970, p. 441). 

Ao observar a contribuição lukácsiana para a produção intelectual brasileira, 

Celso Frederico (2007, p. 221) afirmou que um “destaque especial deve ser 

concedido” à História concisa da literatura brasileira: 

 

O livro teve um enorme sucesso de público e foi adotado em cursos 
secundários e universitários como leitura obrigatória. Para dar conta 
de nossa história literária, Alfredo Bosi incorporou diversos temas 
lukácsianos como a distinção naturalismo/ realismo, a categoria da 
tipicidade e a noção de visões do mundo tirada por Goldmann das 
páginas de História e consciência de classe [...]. Com esse recurso 
Alfredo Bosi abriu a possibilidade para uma interpretação social do 
romance psicológico ou mítico (FREDERICO, 2007, p. 221). 

 

Desse modo, vemos que em História concisa da literatura brasileira (1970) 

Lukács e Goldmann foram referências que suscitaram reflexões posteriores de Bosi, 

tendo o realismo de Machado de Assis como seu objeto de análise. Por outro lado, 

são também referências para Bosi aquelas que Guimarães (2013, p. 185) 

denominou “filiações hermenêuticas”, de caráter antipositivista, principalmente de 

Benedetto Croce e Francisco de Sanctis, responsáveis por “situa[r] a crítica de Bosi 

em terreno oposto à de Schwarz e Gledson”. 
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Buscando um olhar hermenêutico para as “três versões” dos textos 
literários – as dimensões de representação, de expressão e de 
construção –, Bosi entende que, dialeticamente, o adensamento 
crítico em cada uma dessas vertentes, pelo viés sociológico, ou 
psicológico/ existencial, ou formal/ intertextual, sempre será 
insuficiente, demandando outros vieses (GUIMARÃES, 2013, p. 179). 

 

Ainda que considerando as diferentes dimensões do texto machadiano, a 

interpretação de Alfredo Bosi opõe-se a determinadas leituras da obra machadiana, 

de modo geral às interpretações sociais e, especialmente, à visão de Roberto 

Schwarz, o que ficou indicado nos estudos machadianos de Alfredo Bosi produzidos 

na década de 1970 e foi explicitado nos textos posteriores. Por isso Guimarães 

(2013, p.178) considera os estudos machadianos mais recentes de Bosi como 

“textos de resistência [...] às interpretações de Roberto Schwarz e John Gledson, 

que se tornaram dominantes nas últimas três décadas”: 

 

De modo geral, Bosi busca em sua crítica um deslocamento de 
ênfase: do objeto do olhar para o modo de ver. Assim, o que ele 
privilegia não é o resultado, a objetivação na forma, como faz 
Schwarz, nem a definição de uma intenção autoral, como faz 
Gledson, mas a apreensão de uma fenomenologia, a descrição de 
um processo de visão, que seria o de Machado, o do crítico e deveria 
ser também o adotado pelo leitor (GUIMARÃES, 2013, p. 184). 

 

De todo modo, adiante veremos que foi o próprio Bosi (1995, p. 276) quem 

ensinou que relativizar não é negar e que sua perspectiva era também a da “ponte 

de dupla mão que permitia o acesso do social ao literário”.  

Além disso, como toda realidade, a situação das correntes crítico-literárias em 

cena nos anos 1970 era, no mínimo, contraditória, de uma “riqueza contraditória” na 

definição de Bosi (2005, p. 318), e precisa ser nuançada. Ao escrever sobre seu 

percurso intelectual, Alfredo Bosi descreve as correntes críticas em disputa com que 

se deparou nas décadas de 1960 e 1970: 

 

Quem viveu aqueles anos turbulentos da história brasileira convirá 
comigo que não é fácil ordenar didaticamente a riqueza contraditória 
de correntes e contracorrentes culturais que caracterizou tanto o 
período anterior ao golpe militar de 1964 quanto os chamados anos 
de chumbo, que avançaram pelo decênio seguinte. As tendências 
superpunham-se ou baralhavam-se. O existencialismo cedia ao 
marxismo (era o caminho de Sartre, então o guru dos intelectuais 
inconformistas), ou então refluía para suas origens fenomenológicas, 
pela ação de Ricoeur e de Gadamer, mestres da hermenêutica, aqui 
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representada pelas propostas da revista Tempo Brasileiro dirigida por 

Eduardo Portella. No campo da análise literária, a Estilística, que 
dependia, em parte, da estética crociana da expressão, era 
descartada pelo estruturalismo ou, mais genericamente, pelo 
formalismo. Este, tangido pela censura estalinista, se deslocara do 
mundo eslavo para a França, e tinha como figura inspiradora o 
grande linguista Roman Jakobson, que teorizara as funções da 
linguagem (BOSI, 2005, p. 318). 

 

Embora sejam patentes as diferenças entre as interpretações formuladas por 

Raymundo Faoro, Carlos Nelson Coutinho e Roberto Schwarz – as quais, apesar de 

partilharem referenciais comuns e serem geralmente classificadas como 

“interpretações sociais”, desenvolveram abordagens bastante distintas e obtiveram 

resultados críticos diversos – a principal divergência nos estudos machadianos do 

período situa-se entre as leituras de Roberto Schwarz e Alfredo Bosi.107  

Isso ocorre em parte porque Faoro e Coutinho, além de serem na maioria das 

vezes tratados como intelectuais “de fora” dos estudos literários, não tiveram a obra 

machadiana como o objeto central de seus estudos. Diferentemente de Schwarz e 

Bosi, que construíram ao longo de décadas suas interpretações de Machado de 

Assis a partir de um conjunto extenso e consistente de estudos machadianos. 

A divergência polariza-se, desse modo, entre Schwarz e Bosi, indicando que 

a disputa não é somente por uma leitura machadiana, mas pelo próprio modo de 

compreender a literatura. Como explica Guimarães (2013): 

 

Embora haja concordância em relação ao substrato brasileiro da 
obra, o que parece estar em jogo nas divergências entre os críticos 
são concepções diferentes do sentido da literatura, como 
representação de uma realidade social ou como tentativa de 
apreensão de uma realidade humana que, no limite, é insondável, ou 
inefável (GUIMARÃES, 2013, p. 190). 

  

                                                             
107

 Hélio Guimarães (2013, p. 188) descreve o início da polêmica entre Roberto Schwarz e 
Alfredo Bosi: “A polêmica entre Bosi e Schwarz tem suas origens ainda no início dos anos 80, numa 
mesa-redonda realizada em novembro de 1980, promovida pela editora Ática, para integrar um 
volume sobre Machado de Assis. [...] tratava-se de uma mesa eclética, com intelectuais filiados a 
correntes variadas, com relações também muito variadas com a obra machadiana. A discussão, no 
entanto, acabou polarizada entre Roberto Schwarz, que publicara havia pouco Ao vencedor as 
batatas, do qual consta o capítulo ‘Ideias fora do lugar’, que à época gerou polêmica, e Alfredo Bosi, 
que publicara em 1978 um ensaio sobre os contos de Machado, em espanhol, ‘Situaciones 
machadianas’, reintitulado ‘A máscara e a fenda’ para sair no mesmo volume da mesa-redonda. 
Naquele encontro já se explicitavam as diferenças de visão entre os dois críticos, que se 
aprofundariam futuramente [...]”.  
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Ao mesmo tempo em que as divergências se explicitam na análise dos 

estudos sobre Machado de Assis, revela-se a tentativa em comum de superação do 

impasse estético versus social, ou forma versus conteúdo que se expressa com 

clareza nos estudos mais consequentes, de Schwarz, Bosi e Lima, mas que também 

está enunciada, ao menos timidamente, em Faoro e Coutinho.  

Desse modo, o impasse contra o qual a crítica brasileira se confrontava desde 

o século 19, foi problematizado por esses críticos ao identificarem no texto 

machadiano a realidade, seja ela histórica, política, social ou humana.  

Além disso, impõe-se observar que as divergências e convergências entre os 

críticos abordados não se limitam à oposição entre as abordagens sociais e 

estéticas, revelando-se também no conceito de mímesis que cada interpretação 

sustentou. 

Nesse sentido, observamos que a caracterização do realismo desenvolvida 

por Faoro (1974) em A pirâmide e o trapézio recorre fortemente ao conceito de 

mímesis, fundamentando a leitura da “estilização” ou “deformação” machadiana da 

realidade na obra literária. Faoro (1974) enuncia tal perspectiva do seguinte modo: 

 

Entre a cópia imitativa e o capricho está a criação artística. Aqui, 
entre os polos, está a realidade. Conscientemente, coerentemente, 
um realista, o realista Machado de Assis, desafeto do realismo de 
escola, partiu na caça de suas personagens e na aventura da obra 
literária. A perspectiva é da mímesis, liberta do copismo e da 
imitação dos fatos, que se representam passivamente no espelho 
(FAORO, 1974, p. 491). 

 

Enunciando sua perspectiva como mimética, Faoro (1974) afasta-se da teoria 

do reflexo e da concepção da arte como espelho da sociedade e, ao mesmo tempo, 

afasta-se da tradição da mímesis como imitatio. É desse modo que, no último 

capítulo de A pirâmide e o trapézio, Faoro (1974) defende o conceito de mímesis 

dialética, afirmando que é de mímesis dialética o movimento realizado pela arte, que 

“deforma a realidade, não raro intencionalmente, por obra de sua estrutura 

específica” (FAORO, 1974, p. 489).  

A concepção de mímesis mobilizada por Faoro em A pirâmide e o trapézio foi 

analisada por Luiz Costa Lima (2016), em entrevista108 na qual o crítico aproxima o 

conceito defendido por Faoro ao do jovem Lukács. Para Lima (2016, s.p.), numa 

                                                             
108

 Entrevista concedida por Luiz Costa Lima para esta pesquisa em 09 abr. 2016 (transcrição 
em anexo).  
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posição avançada porém ambígua, Faoro “retomava, de modo por certo mais tímido, 

o que fora anunciado mais radicalmente no começo do século pelo então jovem 

Lukács”.  

No entendimento de Costa Lima (2016, s.p.), a ambiguidade no uso que 

Faoro faz do conceito de mímesis – contrapondo-se ao positivismo sociológico, mas 

ainda próximo da posição hegeliana – deve-se ao fato de o autor não observar a 

“relação biunívoca que se estabelece entre texto e realidade”, o que leva Costa Lima 

(2016, s.p.) à conclusão de que Faoro “permanecia aquém da recomposição que o 

conceito de mímesis impunha”. 

Ao analisar a crítica machadiana da década de 1970, Costa Lima relaciona as 

concepções de mímesis presentes na obra lukácsiana aos conceitos de mímesis 

desenvolvidos pela crítica literária brasileira a partir do golpe de 1964. Para Lima 

(2016), na obra lukácsiana encontram-se: a concepção transformadora de mímesis, 

desenvolvida pelo jovem Lukács e sintetizada na afirmação “Na literatura, o 

verdadeiro social é a forma” (em História do desenvolvimento do drama moderno); e 

a concepção imitativa tradicional de mímesis, adotada pelo Lukács maduro e 

exposta como “A verdadeira forma é apenas um espelhamento artístico generalizado 

de fatos legítimos e recorrentes da vida” (em O romance histórico). Essas distintas 

concepções de mímesis, segundo o crítico, foram mobilizadas pela crítica brasileira 

nos anos 1970. 

Além disso, de acordo com Lima (2016), o golpe de 1964 teve entre seus 

rebatimentos um “incremento do interesse na obra de nosso grande escritor do 

século 19, Machado”, gerando estudos machadianos que participavam do “esforço 

de dar um novo rumo ao pensamento nacional, através de uma área que, não sendo 

diretamente política, seria mais dificilmente reprimida”.  

A partir da afirmação de Costa Lima (2016) podemos, mais uma vez, observar 

que a crítica machadiana constituía-se na década de 1970 como um espaço de 

oposição ao pensamento conservador e de refúgio para a crítica social. Ao mesmo 

motivo Lima (2016) atribuiu a ênfase na questão da mímesis na crítica da década de 

1970, vista como “resposta a uma ditadura voltada para extirpar tudo que se 

contrapusesse à ordenação tradicional da sociedade”. 

Aliados o interesse por Machado de Assis e a ênfase na questão da mímesis, 

as duas vertentes delineadas por Lima (2016) tiveram como principais críticos 

Raymundo Faoro e Roberto Schwarz. Luiz Costa Lima (2016) alinha a interpretação 
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da obra machadiana realizada por Faoro à concepção transformadora, embora 

“aquém da recomposição que o conceito de mímesis impunha”, por entender que 

Faoro foi “além da formulação da mímesis como intermediação entre a forma e a 

realidade”.  

Por outro lado, a crítica machadiana de Schwarz é alinhada por Lima à 

reformulação do conceito de mímesis como incorporado pelo marxismo, o que avalia 

como um posicionamento menos avançado do que o esforço de Faoro: 

 

[...] como a USP se tornou o centro de resistência intelectual ao 
golpe, a posição pró-lukácsiana que se difunde não só dará a melhor 
obra que temos sobre Machado – a obra de Schwarz – como se 
tornará um bastião contrário a abordagens que não sigam esse 
modelo (LIMA, 2016, s.p.). 

 

Por fim, Costa Lima (2016) filia seu próprio esforço crítico à tentativa de 

Faoro, buscando superar a ambiguidade presente na interpretação do sociólogo por 

meio “da lenta constituição da teoria da mímesis como produto da interação entre os 

vetores contrários de semelhança e diferença”. Este tem sido o projeto crítico 

defendido por Luiz Costa Lima desde os anos 1980: 

 

[...] a realidade faz-se presente no texto ficcional, não como estrutura 
totalizante e mais claramente precisada, senão como parte da 
passagem da classificação social da sociedade em concretização do 
real (não confundido com o que se entende por realidade). Isso 
significa que o “externo” ao texto não se textualiza, senão que o texto 
corporifica, pela exploração imaginária do fictício, a irrealidade do 
real (LIMA, 2016, s.p.). 
 

De acordo com Hans Ulrich Gumbrecht (1999, p. 141), o conceito de mímesis 

em Luiz Costa Lima é “uma tentativa complexa de fazer convergirem aspectos” da 

mímesis que têm como denominador comum o paradoxo aristotélico “segundo o 

qual a mímesis nos permite apreciar coisas que nos aterrariam na vida real”. Por 

causa do conceito de mímesis desenvolvido pelo crítico, Gumbrecht (1999, p. 146) 

considera que a obra de Luiz Costa Lima combina os discursos da história da 

literatura e da estética literária “de maneira inesperada e talvez única”. 

O posicionamento de Luiz Costa Lima diante da discussão do realismo na 

obra machadiana deve, portanto, ser compreendido à luz de sua concepção de 

mímesis. Pois, ainda que ela não estivesse desenvolvida em seus estudos 

machadianos dos anos 1970, a compreensão de que a escolha entre um dos lados 
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do impasse (social versus estético) limitaria o estudo da literatura (presente em seus 

textos desde 1966)109 levou à identificação do caráter mimético da obra machadiana.  

Ao investigar o conceito de mímesis em Raymundo Faoro, Leopoldo Waizbort 

(2007), por outro lado, embora admita que Lukács “está levemente por detrás” 

(WAIZBORT, 2007, p. 17) de A pirâmide e o trapézio, defende que a principal 

referência de Faoro tanto para o conceito de mímesis como para suas afirmações 

sobre o realismo foi Auerbach.  

Para Waizbort (2007, p. 14), “Faoro e Schwarz, cada um a seu modo, 

dialogam com Auerbach, oferecendo, com tempo e labor próprios, seus 

‘suplementos’”. No caso de Faoro, Waizbort (2007) considera que a principal 

contribuição de Auerbach foi no sentido de desvelar as relações entre moralismo e 

realismo, centrais na análise de Faoro sobre o realismo de Machado de Assis: 

 

É preciso, pois, indicar como um determinado ‘tipo de realismo’ 
constitui-se precisamente nessa articulação de realismo e moralismo, 
e exatamente este ponto central, pivô sobre o qual gira a 
interpretação de Faoro, foi posto a descoberto por Auerbach 
(WAIZBORT, 2007, p. 17). 

  

Segundo Waizbort (2002, p. 2347), ao adotar tal perspectiva Faoro “situa-se 

no centro do debate sobre o(s) realismo(s)”, mostrando seus “rastros dialéticos” que 

estancam, porém, “aquém da forma literária”.  

De fato, a principal crítica que costuma ser feita a Faoro é de não considerar, 

em sua interpretação, a forma literária, lendo a obra literária como documento. 

Nessa linha de argumentação, ao opor-se às leituras que desconsideram o contexto 

social na análise da literatura, Roberto Schwarz (1987) reconhece a importância do 

estudo de Faoro na comprovação dos vínculos de Machado de Assis com a 

realidade local, mas problematiza o fato de Faoro tomar o texto literário como fonte 

de informação histórica: 

  

                                                             
109

 A compreensão da função da literatura situada entre a esfera estética e a esfera crítica já 
estava presente no livro de 1966, Por que literatura, em que Costa Lima (1966) defendia a articulação 
entre a literatura e o entendimento crítico da realidade: “[...] a resposta mais geral à nossa pergunta 
seria a de que a arte e a literatura se justificam por expressarem [...] uma visão articulada do tempo. 
Visão que ao leitor ou ao expectador consequente não pode ser apenas motivo de contemplação, 
elemento de desfrute, prazer dos sentidos, porém mais do que isso, condição para o entendimento 
crítico da realidade. E quando dizemos crítico pensamos em um ato que não se encerra em 
compreender, mas em atuar a partir desta compreensão” (LIMA, 1966, p. 37). 
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Uma contra, outra a favor, as duas convicções registram a posição 
diminuída que acompanha a notação local no romance de Machado, 
e concluem daí para a pouca importância dela. Ora, esta conclusão é 
seguramente um erro. A tal ponto que há pouco se publicou um 
longo livro sociológico sobre as transformações do Brasil entre o 
Império e a República, inteiramente baseado no valor documentário 
destas notações. A evidência que se impõe é que Machado não só 
não era desatento, como era o mais atento de nossos escritores. 
Todavia, impressionado pela massa e pela precisão dos detalhes 
sociais que encontrou, o autor do mencionado estudo os tomou como 
informação, deixando em segundo plano a ironia que sempre os 
acompanha (e que sentiam muito bem os que insistiam no divórcio 
entre o escritor e sua circunstância imediata). Em consequência, o 
livro documenta cabalmente a amplitude e a fidelidade do trabalho de 
cronista de Machado – e neste item talvez encerre a polêmica – mas 
não analisa o seu espírito (SCHWARZ, 1987, p. 168). 

 

Por outro lado, o limite de A pirâmide e o trapézio, isto é, o peso que muitos 

consideraram excessivo na argumentação sócio-histórica e a pouca mediação entre 

arte e sociedade que o levou a justapor pessoas reais e personagens de ficção é 

também a sua força, visto que, ao analisar em profundidade a sociedade brasileira 

do Segundo Reinado, Faoro (1974) preencheu uma lacuna na interpretação do 

Brasil indispensável ao estudo da obra machadiana.110  

Ainda que a relação entre forma literária e conteúdo social estivesse 

brevemente enunciada em A pirâmide e o trapézio ao afirmar que a forma é “o eixo 

do movimento integral de aproximação à realidade” (FAORO, 1974, p. 490), Faoro 

não desenvolveu as ideias sobre o “papel expressivo do estilo” ao “transmutar 

artisticamente” a realidade (FAORO, 1974, p. 491), concentrando-as no capítulo final 

do livro.    

Desse modo, o desafio do “social tornado forma” (WAIZBORT, 2002, p. 2347) 

foi enfrentado no âmbito da crítica machadiana por Roberto Schwarz. Por isso, 

embora Costa Lima e Waizbort divirjam quanto às bases da concepção mimética de 

Raymundo Faoro, ambos concordam no que diz respeito, por um lado, às 

                                                             
110

 Essa lacuna teórica e sua importância para os estudos machadianos já haviam sido 
notadas por Jean-Michel Massa (1971), o qual, sem estudos sobre o período a que pudesse recorrer, 
teve de buscar em fontes primárias informações sobre a época: “O período considerado ainda é mal 
conhecido, embora seja um período fundamental na História do Brasil. Durante os anos 1840-1870, 
depois que o Brasil adquiriu sua independência nacional, a emancipação literária se tornou, pouco a 
pouco, efetiva. Os manuais negligenciam esse decênio. Em política, o regime parlamentar tomava 
forma. Em literatura, esses anos ficaram imprensados entre o Romantismo, que logo depois declinou, 
e o Realismo, que ainda não se afirmara com nitidez. O gênero de monografias ou de estudos 
utilizáveis, que facilitam a pesquisa num domínio europeu, fazem cruelmente falta, no que toca ao 
Brasil. Há necessidade de inserir, aí, uma suplementação, e, recortando-se jornais, revistas e livros 
da época, reconstituir, segundo as fontes, os elementos necessários à compreensão do período”. 
(MASSA, 1971, p. 12). 
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contribuições de tal elaboração e, por outro lado, aos seus limites. Ao mesmo tempo, 

ambos concordam quanto ao reconhecimento da crítica de Roberto Schwarz como o 

ponto alto da interpretação do realismo de Machado de Assis.  

Sob essa perspectiva, vale observar que na repercussão provocada pelo 

ensaio “As ideias fora do lugar”, a discussão do lugar das ideias ofuscou o fato de 

que o estudo de Schwarz tem como ponto central a dialética entre forma literária e 

processo social na prosa literária brasileira e, mais especificamente, em Machado de 

Assis, com a investigação da matéria ideológica da obra machadiana. 

Apesar de a repercussão ter sido maior no campo sociológico e de o ensaio 

apresentar uma reflexão social, Schwarz (2008) afirmou que “As ideias fora do lugar” 

“nasceram do esforço de uma explicação estética”, seu “ponto de partida [...] foi 

estético” (SCHWARZ, 2008, p. 150), posto que o ensaio foi concebido como 

introdução da análise estética de romances na tese de doutorado de Roberto 

Schwarz, defendida em  1976, na Universidade Paris III. Dos estudos dessa tese se 

originou a obra Ao vencedor as batatas (1977) e, como continuidade do trabalho, 

Um mestre na periferia do capitalismo (1990).  

Conforme observa Anderson Gonçalves et al. (2013, p. 328), nos estudos 

machadianos de Roberto Schwarz “a investigação estética levou o crítico a elucidar 

a dinâmica específica da formação histórica do Brasil e seus efeitos na vida cultural 

do país”. Daí levar-se em conta que “As ideias fora do lugar” insere-se num conjunto 

de estudos de Roberto Schwarz sobre a obra machadiana: 

 

Este ensaio teve um destino próprio, mais na área de ciências 
sociais, com um percurso diferente do resto do livro [Ao vencedor as 
batatas], que funcionou na área de Letras. Os ensaios foram lidos 

separadamente. Mas eles foram concebidos de maneira bem casada 
(SCHWARZ, 2008, p. 150). 

 

Em “As ideias fora do lugar”, a prosa literária do período é identificada como 

“uma das muitas testemunhas” (SCHWARZ, 1973, p. 152) da impropriedade das 

ideias liberais no Brasil. Mas a recorrência das alusões à literatura indica que a 

identificação do modo como “esse sistema de impropriedades” (SCHWARZ, 1973, p. 

159) tornou-se “matéria e problema para a literatura” (SCHWARZ, 1973, p. 160) 

ajudou a identificar o modo como o mecanismo do favor agia na vida ideológica 

brasileira. É bem mais do que apenas um exemplo para ilustrar a teoria sociológica 

em exposição: 
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O favor é a nossa mediação quase universal – e sendo mais 
simpático do que o nexo escravista, a outra relação que a colônia 
nos legara, é compreensível que os escritores tenham baseado nele 
a sua interpretação do Brasil, involuntariamente disfarçando a 
violência, que sempre reinou na esfera da produção (SCHWARZ, 
1973, p. 154). 

 

A relação é, de fato, dialética. No ensaio, a análise de obras literárias contribui 

para tornar concreta a identificação de um mecanismo que rege a vida ideológica 

brasileira, o favor. Mais tarde, Schwarz (2008) afirmou que “a obra de arte é um 

espelho mais consistente, que vai onde o cotidiano não chega” (SCHWARZ, 2008, p. 

156): 

 

A rotação da prosa machadiana, que combina o mundo abafado do 
paternalismo às formulações lapidares – de cunho setecentista – 
sobre o egoísmo burguês, dá nitidez a desajustes que normalmente 
se perdem na trivialidade do dia-a-dia, se é que chegam a se 
esboçar (SCHWARZ, 2008, p. 156). 

 

Assim, na caracterização do homem livre pobre no Brasil escravocrata, a 

conciliação e a crueldade observadas por Schwarz na obra de Machado de Assis 

permitem identificar que, diferentemente dos escravos, agregados e senhores se 

relacionavam por meio de outro mecanismo de exploração: o favor, inaugurando um 

“padrão particular” (SCHWARZ, 1973, p. 154) de relações sociais, e tornando este 

“nossa mediação quase universal” (SCHWARZ, 1973, p. 154). 

Ao identificar esse mecanismo, o ensaio concretiza uma análise que relaciona 

profundamente a forma e a matéria literárias ao “processo social a que deve a sua 

existência” (SCHWARZ, 1973, p. 161). Trata-se da afirmação de uma visão da 

literatura profundamente relacionada ao contexto social, para a qual “[...] a 

gravitação cotidiana das ideias e das perspectivas práticas é a matéria imediata e 

natural da literatura” (SCHWARZ, 1973, p. 161).  

De acordo com Maria Elisa Cevasco (2005), a noção de forma desenvolvida 

no ensaio de 1973 foi o que permitiu a Schwarz desvendar o funcionamento da vida 

social brasileira: “Foi lendo a prosa de Machado de Assis que Schwarz atinou com o 

mecanismo definidor da vida cultural brasileira, o das ideias fora do lugar” 

(CEVASCO, 2005, s.p.).  



208 
 

A consequência dessa descoberta para a crítica machadiana é que o ensaio 

enfatiza o potencial crítico da obra machadiana. Potencial advindo, por sua vez, 

dialeticamente e por meio de “relações que nada têm de automático” (SCHWARZ, 

1973, p. 161), dessa mesma inadequação das ideias europeias ao contexto 

brasileiro que o ensaio elucida. Desse modo, o ensaio indica que a força da prosa 

literária do período, especialmente a força de Machado de Assis, relaciona-se, ao 

menos em parte, ao ceticismo despertado pelas ideias “enviesadas” (SCHWARZ, 

1973, p. 156): 

 

Largamente sentido como defeito, bem conhecido mas pouco 
pensado, esse sistema de impropriedades decerto rebaixava o 
cotidiano da vida ideológica e diminuía as chances da reflexão. 
Contudo facilitava o ceticismo em face das ideologias, por vezes bem 
completo e descansado, e compatível aliás com muito verbalismo. 
Exacerbado um nadinha, dará na força espantosa da visão de 
Machado de Assis (SCHWARZ, 1973, p. 159). 

 

Além disso, as relações entre “As ideias fora do lugar” e Ao vencedor as 

batatas são profundas e não se pode ignorar que, embora publicado 

separadamente, o ensaio foi escrito para compor o livro. Por isso, para Gledson 

(2006, p. 256), o capítulo “A importação do romance e suas contradições em 

Alencar”, de Ao vencedor as batatas (1977), é “o melhor lugar para observar a 

utilidade das ‘ideias fora do lugar’ como ferramenta analítica para a história da 

literatura”. Assim, em Ao vencedor as batatas foi desenvolvido o método 

apresentado em “As ideias fora do lugar”, da forma como articuladora de relações 

histórico-sociais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Portanto, o Roberto Schwarz crítico machadiano – que consolida e radicaliza 

a corrente crítica materialista dialética –, identificado já em “As ideias fora do lugar”, 

a partir da publicação de Ao vencedor as batatas (1977) passa a ocupar “o centro do 

debate em torno do autor [Machado de Assis]” (GUIMARÃES, 2013, p. 172). Ao 

mesmo tempo, como aponta Waizbort (2009, p. 408), Schwarz “garantiu seu lugar 

na galeria dos intérpretes do Brasil em virtude de uma análise de Machado de 

Assis”.  

As relações entre forma literária e conteúdo social retoma pressupostos da 

crítica literária lukácsiana, que sustenta que a realidade social não está presente no 

texto literário apenas enquanto descrição de momentos, ambientes ou gestos 



209 
 

determinados por um contexto sócio-histórico, mas, ao menos nas grandes obras 

literárias, a realidade social está presente principalmente no modo de 

desenvolvimento da narrativa e nos próprios mecanismos que estruturam o texto, 

isto é, na forma literária. Nas palavras de Lukács (2013):  

 

Assim, a relativa independência da forma estética em face de seu 
conteúdo existe apenas para o conhecimento da esfera estética, 
apenas para a sua análise estrutural teórica: na vivência estética, 
todo esse conteúdo incomparável é vivido de modo normativo como 
o único possível, como absolutamente idêntico à norma. E é 
justamente por propiciar esse tipo de realização que podemos 
designar a obra como o esquema da realização vivencial em geral. A 
forma da obra é a identidade completa entre forma e conteúdo, seu 
sentido consiste precisamente em anular o sentido de uma 
contraposição entre ambos (LUKÁCS, 2013, p. 25). 

 

No entanto, é de se observar que mesmo para críticos que adotaram um 

referencial teórico de base lukácsiana, como Carlos Nelson Coutinho, as relações 

entre forma literária e processo social não foram consideradas com a intensidade 

com que estão presentes na crítica construída por Roberto Schwarz.  

Assim, Coutinho (1974, p. 34) trata da necessidade de uma mudança 

estilística do romance realista, referindo-se aos “meios expressivos que já não mais 

podiam servir” e ao “abandono das formas estilístico-narrativas de Almeida ou de 

Machado”, indicando a substituição da ironia e do humorismo pelo sarcasmo, por 

exemplo. Contudo, a busca por afastar-se dos exageros formalistas e a falta de 

“traquejo para tratar de textos literários” (FREDERICO, 2007, p. 202)111 levaram 

Coutinho (1974) a indicar a ocorrência de mudanças formais sem investigá-las. 

Desse modo, o autor não descreve claramente quais eram as características formais 

da obra machadiana a serem superadas ou, ainda, quais foram os procedimentos 

formais operados por Lima Barreto para a ruptura com o “intimismo”, apenas 

sinalizando que esse novo realismo estava “fundado clara e diretamente na crítica 

social” (COUTINHO, 1974, p. 34). 

                                                             
111

 Como indica Konder (1967, p. 11), embora amenizado nos estudos literários de Coutinho, 
este foi um movimento de parte da crítica literária marxista: “No combate a este engodo ideológico [o 
esteticismo], entretanto, os marxistas muitas vezes se deixaram envolver por seus adversários e 
acabaram sacrificando a riqueza da verdade estética à firmeza da posição política. Ao invés do 
combate à mistificação do esteticismo ser realizado pelos marxistas também em nome da arte, ele foi 
realizado em nome exclusivamente da política e, especialmente, em nome das exigências mais 
imediatas da ação política revolucionária”. 
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É isso que Coutinho (1974) procura demonstrar no ensaio “O significado de 

Lima Barreto” (sem, todavia, que Machado de Assis seja deixado de lado nas 

comparações) a partir da análise dos romances de Lima Barreto: Gonzaga de Sá, 

em que considera que Lima Barreto “pagou um pesado tributo ao ‘culto machadiano’ 

então em vigor, embora já o denunciasse” (COUTINHO, 1974, p. 24); Recordações 

do Escrivão Isaías Caminha, o romance que, para Coutinho (1974, p. 26), “marca o 

início de uma nova etapa – especificamente moderna – do realismo brasileiro”; 

Numa e a Ninfa e Clara dos Anjos, brevemente comentados; e Triste fim de 

Policarpo Quaresma, considerado a obra-prima do autor e um “romance crítico-

realista especificamente brasileiro” (COUTINHO, 1974, p. 35).  

A conclusão da análise desses romances, ainda tendo como comparativo 

Machado de Assis, é de que “com Lima Barreto, iniciou-se para a literatura brasileira 

uma nova etapa – moderna e popular – do realismo” (COUTINHO, 1974, p. 54). 

Pois, para Coutinho, foi Lima Barreto quem “rompeu decisivamente com qualquer 

versão do ‘intimismo à sombra do poder’” (COUTINHO, 1974, p. 54), e não Machado 

de Assis, que foi “impelido a algumas conciliações externas” (COUTINHO, 1974, p. 

13) com o “intimismo”. Por isso, segundo Coutinho (1974), foi possível aos escritores 

posteriores, do romance nordestino,112 retomarem o legado de Lima Barreto: 

 

[...] é indiscutível que [o romance nordestino] recolhe dele [Lima 
Barreto] (consciente ou inconscientemente) tanto a visão do mundo 
democrático-popular quanto o conceito “participante” do ofício 
literário. O pioneirismo de Lima, desse modo, evidencia-se quando 
observamos o seguinte fato: depois dele, já não mais foi possível 
construir um realismo crítico autêntico sobre a base da “serenidade” 
estilística ou do humanismo “distanciado” de Machado de Assis 
(COUTINHO, 1974, p. 56). 

  

Desse modo, Coutinho (1974) identifica em Lima Barreto (e não em Machado 

de Assis) o iniciador da etapa moderna e popular do realismo na literatura brasileira, 

capaz de legar um modo de composição aos posteriores. Portanto, na análise de 

Carlos Nelson Coutinho (1974) Machado de Assis, em sua “excepcionalidade” e seu 

“classicismo”, sai perdendo da comparação com Lima Barreto.  

                                                             
112

 Alfredo Bosi (1970), em História concisa da literatura brasileira, já havia identificado 
continuidade entre a produção de Lima Barreto e o romance de 30: “A obra de Lima Barreto significa 
um desdobramento do Realismo no contexto novo da I Guerra Mundial e das primeiras crises da 
República Velha. A sua direção de coerente crítica social seria retomada pelo melhor romance dos 
anos de 30” (BOSI, 1970, p. 365).  
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Certamente a conclusão é amenizada pelas afirmações de Coutinho (1974) 

que sinalizam a importância e os limites do realismo na obra machadiana, por um 

lado, e a não obrigatoriedade de que o realismo de Machado de Assis visasse 

qualquer intervenção na realidade, por outro. É nesse sentido que Coutinho (1974, 

p. 45) preocupa-se em esclarecer que “a verdade poética [...] não se identifica 

mecanicamente com a verdade historiográfica” e que “a arte autêntica não figura a 

realidade imediata, mas sim o ‘verossímil’”. Especificamente sobre o realismo de 

Machado de Assis em comparação ao de Lima Barreto, afirma: 

 

Para evitar mal-entendidos: não é necessário que o realismo formule 
alternativas concretas. Em muitos casos, basta-lhe propor – como 
diria Tchekhov – “questões razoáveis”, que ponham em causa as 
soluções falsas do mundo que descreve; para citarmos um exemplo 
concreto, é esse o caso de Machado de Assis. Todavia, no tipo de 
realismo proposto por Lima (ou seja, no realismo fundado na explícita 
tomada de posição), que corresponde a períodos históricos 
marcados por contradições sociais intensas, a formulação de 
alternativas torna-se um elemento estrutural necessário da 
composição (COUTINHO, 1974, p. 47).   

 

Como já indicamos, os críticos da geração de 1970 não foram os primeiros a 

observar o caráter realista e a criticidade da obra machadiana. Na realidade, seria 

mais adequado identificar uma linhagem crítica internamente múltipla e cujos 

alcances críticos são decorrentes de uma construção coletiva e secular, capaz de 

virar um jogo que estava já bastante consolidado: o da construção de Machado de 

Assis como um “clássico nacional anódino” (SCHWARZ, 1973, p. 12).  

Ao relacionar a obra machadiana ao contexto social e histórico nacional, essa 

linhagem crítica criou uma nova e poderosa “classicização” de Machado de Assis, 

em outras bases. Segundo Schwarz (2012): 

 

[...] a partir de meados do século XX a tônica se inverte, com apoio 
numa sucessão de descobertas críticas. O distanciamento olímpico 
do Mestre não desaparece, mas passa a funcionar como um 
anteparo decoroso, que disfarça a relação incisiva com o presente e 
a circunstância. O centro da atenção desloca-se para o 
processamento literário da realidade imediata, pouco notado até 
então (SCHWARZ, 2012, p. 13). 

 

Certamente a indicação das dificuldades que se impunham à criação do 

romance realista no Brasil estava entre os pontos de partida de parte dos críticos do 
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período (principalmente Raymundo Faoro, Carlos Nelson Coutinho e Roberto 

Schwarz), bem como estava em pauta o reconhecimento da obra madura de 

Machado de Assis como uma realização realista de tipo específico. No entanto, as 

divergências críticas e a dificuldade da tarefa de entender a obra machadiana a 

partir de tais conclusões derivavam da necessidade de identificar os procedimentos 

de que Machado de Assis se valeu para a construção dessa obra realista. 

Raymundo Faoro sintetiza suas considerações acerca da “deformação” ou 

“estilização” da realidade realizada por Machado de Assis no capítulo final de A 

pirâmide e o trapézio, “O espelho e a lâmpada”, em que conclui que Machado de 

Assis é um escritor realista, porém de um realismo cuja estilização partia de “fatos e 

realidades sociais apurados na observação das coisas e na conduta dos homens”, o 

que distingue a obra machadiana (e por isso é uma “estilização da sociedade”) da 

“construção social, decorrente de uma compreensão global”.  

Estaria aí, segundo Faoro (1974), a principal especificidade do realismo 

machadiano e também seu principal limite: a conjugação entre realismo e 

moralismo. Tal moralismo estaria presente no fato de que a obra machadiana não 

assume o ponto de vista de determinada classe social, ou antes, não tem como 

centro uma estrutura social, mas, pelo contrário, assume um ponto de vista 

particularista: 

 

Machado, preso aos preconceitos de moralista, ainda alheio à 
formação de historiador do século XIX, concebeu as estruturas 
sociais como se movidas por sentimentos e paixões individuais. No 
jogo das forças sociais, o concurso das circunstâncias exteriores tem 
inegável peso, mas o que decide é a fibra do homem, rompendo 
caminhos à custa de sua ambição (FAORO, 1974, p. 8). 

 

Apesar de problematizar o conceito de mímesis e a teoria do reflexo, 

sobretudo no capítulo final de A pirâmide e o trapézio, as passagens em que Faoro 

(1974) afirma que Machado de Assis “retrata” a sociedade brasileira, ou aspectos 

dela, são recorrentes. Tal afirmação também é, com frequência, acompanhada pela 

conclusão de que “a teia de interesses, pensamento e ideologia, que atravessa o 

Segundo Reinado e a República, no período abrangido pela ficção de Machado de 

Assis, está presente na sua obra” (FAORO, 1974, p. 292). 

Faoro (1974) parte de um debate com a tradição para, então, identificar o 

realismo de Machado de Assis. Para tanto, suas fontes são, além das obras de 
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sociologia (Max Weber e Georg Simmel; entre os brasileiros, Oliveira Viana e 

Gilberto Freyre), de história (historiadores como Pedro Calmon e João Camilo de 

Oliveira Torres; e fontes do século 19, como Afonso Taunay e Joaquim Nabuco) e 

de crítica literária (principalmente Lucien Goldmann, Erich Auerbach e Georg 

Lukács), as da recepção da obra machadiana.  

Nesse sentido, Faoro (1974) dialoga com críticos machadianos, 

principalmente com os das gerações anteriores, em uma tentativa, ao mesmo 

tempo, de acumulação crítica dos achados anteriores e apropriação de temas e 

debates dos quais não participara, como crítico machadiano, até a publicação de A 

pirâmide e o trapézio (1974). 

Raymundo Faoro (1974) estabelece, portanto, diálogos com Sílvio Romero, 

Astrojildo Pereira, Augusto Meyer, Eugênio Gomes e Raimundo Magalhães Júnior. É 

relevante, no entanto, que a maioria desses diálogos ocorre sem indicações dos 

autores em debate, de modo que, significativamente, todas as referências de críticos 

machadianos indicadas no livro concentrem-se nos dois últimos capítulos de A 

pirâmide e o trapézio. 

A comparação entre a interpretação de Faoro e as considerações de críticos 

anteriores pode, como observa Waizbort (2007, p. 19) ao comparar as análises de 

Eugênio Gomes e Raymundo Faoro, “aquilatar a distância que vai de uma 

interpretação impressionista a uma leitura sociológica”. Pode-se, desse modo, 

observar que Faoro insere-se no esforço de imprimir rigor científico à análise da 

literatura, distanciando-se do impressionismo e mobilizando, para isso, instrumentais 

das ciências sociais. 

Em Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio Raymundo Faoro (1974) 

afirma que a definição do que é o real depende da caracterização da estrutura 

social. No entanto, Faoro (1974) observa que na literatura machadiana a sociedade 

não se mostra tal qual é. A afirmação é importante por indicar o avanço de Faoro em 

relação a críticos anteriores que já haviam estabelecido vínculos entre a obra 

machadiana e a sociedade, mas que consideravam simétricas as identificações 

entre literatura e realidade, limitando-se, na maioria das vezes, a afirmar que a 

literatura machadiana “retratava” a sociedade brasileira. 

Além disso, em relação ao caso específico de um desses críticos, Astrojildo 

Pereira, o avanço consiste no fato de que, apesar de apresentar Machado de Assis 

como um romancista em um período de transição, o Segundo Reinado, Astrojildo 
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Pereira apresentou poucas informações capazes de caracterizar esse período 

histórico, o que Faoro realiza longamente em Os donos do poder e retoma em A 

pirâmide e o trapézio. Como explica Waizbort (2002, p. 2347), “Faoro remodela a 

seu modo esse fio, qualificando melhor de que transição se trata e possibilitando, 

assim, uma compreensão bem mais ampla e matizada de Machado de Assis como 

escritor do Segundo Reinado”. 

Outro ponto de avanço é indicado por Guimarães (2013, p. 68), que considera 

que Faoro dá um “passo importante para a caracterização do realismo machadiano” 

ao sugerir que “Machado não só teria uma visão crítica do processo histórico 

brasileiro, mas uma visão pessimista e de alguma maneira nostálgica em relação ao 

passado, tudo mediado pela sua arte”.  

Assim, Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio apresenta argumentos e 

exemplos em torno da tese de que Machado de Assis substituiu a “simetria 

sociológica” por uma construção, uma “estilização da sociedade – redução da 

realidade exterior à vontade humana, com formas e modelos artificialmente fixados” 

(FAORO, 1974, p. 504), resultando em um realismo de características próprias, um 

realismo machadiano. 

Sem uma introdução que explicite os pressupostos do livro, inicialmente 

Faoro (1974, p. 3) afirma que o “caminho tentado” foi o de “reconquistar no Machado 

de Assis impresso, não o homem e a época, mas o homem e a época que se 

criaram na tinta e não na vida real”. Faoro (1974) diferencia, portanto, desde o início, 

seu objeto (criação artística) da realidade propriamente dita, não para afirmar a 

autonomia da obra literária, mas por entender a época de Machado de Assis como a 

“confluência de duas épocas”, em que “a velha sociedade de estamentos cede lugar, 

dia a dia, à sociedade de classes” (FAORO, 1974, p. 5), o que impunha ao escritor o 

desafio da estilização: 

 

Perdido na mudança, no fogo cruzado de concepções divergentes de 
mundo, sem conseguir armar a teia da sociedade e identificar-lhe os 
fios, o autor estiliza os fatos e os homens, na armadura de um 
esquema da própria transição (FAORO, 1974, p. 3). 

 

Esboçado o caminho, Faoro (1974, p. 4) parte para a análise do “ápice da 

pirâmide” e observa as nuances presentes ali entre “uma estrutura de classes e 

outra estrutura de titulares”. Identificando banqueiros, comerciantes e fazendeiros, 
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primeiramente descreve-os historicamente e em seguida analisa-os na obra 

machadiana, sobretudo a partir das personagens relacionadas a essas classes e 

estamentos.    

Novamente entremeando interpretação sócio-histórica e interpretação da obra 

machadiana, Faoro analisa outros elementos dessa conjuntura: o Império e a 

República, os partidos políticos e as instituições, identificando que Machado estava 

“preocupado em estilizar a sociedade sem a fidelidade histórica” (FAORO, 1974, p. 

105). Aqui Faoro (1974, p. 57) analisa o imperador D. Pedro como “transfigurado” 

por Machado de Assis e “coroado com o mito”, entendendo que Machado 

“reconheceu o papel do imperador de moderar o capricho e a violência” (FAORO, 

1974, p. 65). Os argumentos de Faoro nesse ponto baseiam-se sobretudo em 

exemplos de crônicas do escritor, advertindo, porém, que é “inútil procurar em 

Machado de Assis a nota de revolta, denúncia ou indignação” (FAORO, 1974, p. 67).  

Raymundo Faoro (1974) compara, ainda, as posições políticas de Machado 

de Assis (expressas na obra machadiana) às de José de Alencar e conclui que o 

primeiro é “menos dogmático”, pois “não indica causas nem prescreve remédios” 

(FAORO, 1974, p. 80), embora ambos não tivessem “uma natureza voltada para a 

política” (FAORO, 1974, p. 127), o que explicaria um Machado de Assis fiel às 

“expressões da política, no seu aspecto interior, e sua despreocupação à crônica 

histórica” (FAORO, 1974, p. 127).  

Tal despreocupação com os “incidentes e pormenores” (FAORO, 1974, p. 

127), que Faoro retoma até ao detalhe em sua análise, levou o crítico a concluir que 

embora se encontre em Machado de Assis “o lúcido e divertido retratista” (FAORO, 

1974, p. 163), não se trata de espelhamento da realidade, pois “enquanto o espelho 

reflete, a lâmpada deforma, constrói e cria” (FAORO, 1974, p. 127). 

Faoro (1974, 126) delineia, portanto, um Machado de Assis “fiel à 

preocupação de estilizar a vida política”, mas aponta o que faltou em Machado, pois 

entende que, mesmo pondo “a nu o fenômeno da influência política [...], o escritor 

não vê o conflito que daí resultava, nem as suas consequências, acaso 

revolucionárias, ou efervescentes” (FAORO, 1974, p. 105).  

Esta e outras análises em que o autor sinaliza inconsistências históricas ou 

“faltas” na obra machadiana são capazes de revelar a compreensão de Faoro (1974) 

da estilização como falha. É o que ocorre na passagem em que analisa o 

enriquecimento de Damião Cubas e aponta:  
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Damião Cubas floresceu na primeira metade do século XVIII, quando 
o café ainda não aparecera no sul. Necessariamente cultivou cana, 
anil, arroz ou cereais – mas o romancista, obviamente, confunde a 
repercussão econômica do fato com um fato fictício (FAORO, 1974, 
p. 196).  

 

Assim, com frequência Faoro (1974) marca a diferença entre o que interpreta 

da obra machadiana e o que interpreta do período histórico, comparando-as para 

corrigir a “distorção” por meio da explicação sócio-histórica. Como observa Waizbort 

(2007, p. 22), com frequência Faoro (1974) “explica a estilização, por um lado, e, por 

outro, mostra o que é ‘real’”. O “real” é, contudo, a visão sociológica de Faoro, que, 

ao apontar as “falhas” da recomposição da sociedade na obra machadiana, 

hierarquiza esses saberes, submetendo a ficção à realidade. 

Faoro (1974, p. 181) identifica que o arco cronológico da obra machadiana 

localiza-se entre 1840 e 1890: “poucos são os episódios da época colonial e raros os 

acontecimentos da última década do século”.  A intensa “vibração econômica” 

desses cinquenta anos se faz sentir, segundo a leitura de Faoro (1974, p. 181), nas 

personagens machadianas, as quais “têm, quase todas, um momento que as faz 

viver, sentir ou pensar dentro do mais glorioso período do século”.  

De fato, a maior parte das interpretações de Faoro (1974), ao longo de todo o 

livro, é sustentada pela análise das personagens da obra machadiana. Essa análise, 

quase sempre voltada para a identificação de situações, temas e discussões do 

período, ancora Machado de Assis no Brasil do Segundo Reinado, sem fazer 

concessões a leituras que afastem a obra machadiana da realidade local. É nesse 

sentido que Faoro (1974, p. 213) considera que acontecimentos desse período 

histórico deixaram “marcas na obra do ficcionista, que, mais uma vez, a percebe 

indiretamente”, por exemplo:  

 

Enquanto Machado de Assis cala acerca da inflação, conservando os 
valores estáveis no curso das peripécias de suas personagens, por 
um dado indireto, de mais profunda ressonância, evidencia-a, 
patenteando as transformações sociais que ela ajuda a provocar 
(FAORO, 1974, p. 212). 

 

Por isso, ao investigar de que modo as personagens machadianas adquiriram 

“seus grossos cabedais” (FAORO, 1974, p. 200), Faoro (1974, p. 212) conclui pela 

capacidade crítica de Machado de Assis, afirmando que “o escritor tinha noção 
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realista, escrutinadora e calculada da realidade e seus frutos. Ele media as fortunas 

e lhes avaliava as vantagens, com olho certeiro e sagaz”.  

Desse modo, ainda nuançando o alto da pirâmide, Faoro (1974, p. 224) 

diferencia a classe proprietária da classe lucrativa, interpretando que da primeira “se 

compõem as personagens principais da obra de Machado de Assis: Félix, Estácio, 

Jorge, Brás Cubas, Rubião, Aires”. Enquanto a segunda, “a classe que especula e 

trafica, não tem o domínio do primeiro plano, age e se desenvolve na sombra, quase 

clandestinamente. Pertencem a ela Escobar, Cotrim, Palha”, personagens cujos 

expedientes, para Faoro (1974, 245), “denunciam, mais do que a estrutura global, a 

contextura viva da economia do Segundo Reinado”. 

Faoro também investiga os outros níveis da pirâmide: a classe média, os 

operários e os escravos, pois “nem todo o palco está ocupado pelo ócio de Brás 

Cubas ou pela opulência insaciável do barão de Santos” (FAORO, 1974, p. 268). 

Sem recorrer ao artigo de Roberto Schwarz, publicado em 1973 (“As ideias 

fora do lugar”) e à sua teoria de dependência das camadas médias marcada por 

relações de favor, Faoro (1974, p. 268) identifica como característica da classe 

média a instabilidade decorrente da dependência daqueles “destinos sem futuro ou 

de futuro incerto”, que “têm o que perder e pouco têm a ganhar”: “tudo está à mercê 

do vento e dos maus negócios, dos deuses onipotentes que manipulam o dinheiro e 

o poder” (FAORO, 1974, p. 269). 

Faoro (1974, p. 269) interpreta que a sociedade média pode ser encontrada 

sem dificuldade na obra machadiana: “Toda ela está nos saraus e nas reuniões 

íntimas, tocados de fina, aguda, penetrante zombaria, que desmonta todas as 

alegrias, reduzindo-as ao puro ridículo”. Para tal “descarnamento cruel” (FAORO, 

1974, p. 269) da classe média na ficção machadiana, Faoro (1974) entende que 

Machado de Assis adotou uma visão “do alto”: “Esta a visão de Machado de Assis: a 

classe média só pode ser vista do alto, com desdém, com escárnio ou com 

tolerância” (FAORO, 1974, p. 281).113 

A mesma visão “do alto” Faoro (1974, p. 320) identifica para com o outro 

“degrau, no caminho descendente”, o dos operários, homens livres pobres que 

                                                             
113

 Tendo em vista que as teses sociológicas de Faoro (1974; 1975) contrariassem as teorias 
marxistas em pauta, é relevante que nessa passagem Faoro (1974, p. 281) preocupe-se em afirmar 
que a visão da classe média apresentada na obra machadiana se distancia da perspectiva marxista: 
“Esta a visão de Machado de Assis: a classe média só pode ser vista do alto, com desdém, com 
escárnio ou com tolerância. Longe estará a perspectiva marxista, lançada do ponto de vista da 
idealização proletária, também cruel com a ‘pequena burguesia’”. 
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formam outro grupo de personagens na ficção machadiana: criados, cocheiros, 

costureiras, desempregados. Para Faoro (1974, p. 322), no entanto, o problema é 

que a visão moralista de Machado, “visão turva”, esquece-se “do trabalhador livre, 

descrito ligeiramente na sua miséria, na sua exclusão da sociedade” e “com total 

ausência de missão” (FAORO, 1974, p. 325), desconsiderando, portanto, o contexto 

da industrialização:  

 

Machado de Assis, do mesmo modo que ignorou a expansão 
industrial, identificando-a apenas nas estradas de ferro e nas ilusões 
da fortuna quimérica, ignorou também o operário. Em Cândido Neves 
viu unicamente o emprego instável, a profissão incerta, o ofício mal 
assimilado. De seu mundo está ausente o espetáculo futuro das 
concentrações industriais, que gerariam as aglomerações operárias 
(FAORO, 1974, p. 322). 

  

Faoro (1974, p. 326) interpreta na “ausência” e na “distorção” a “visão 

conservadora casada, agora, à feição realista dos fatos, do observador sem 

horizonte histórico”, do romancista que “no fundo do olho frio, irônico, muitas vezes 

cruel” entende a liberdade de D. Plácida ou Cândido Neves “apenas como um 

estorvo”. No entanto, para Faoro (1974, p. 326), esta “falha” do romancista no 

“enquadramento social do trabalhador livre” foi, por outro lado, o que “permitiu a 

Machado de Assis medir o escravo sob ângulo original”. 

Desse modo, se até este ponto vimos Faoro (1974) comparar a estilização de 

Machado de Assis à “realidade” para corrigi-la, de acordo com a (sua) perspectiva 

sociológica, ao analisar o modo como a obra machadiana aborda a escravidão 

Faoro (1974, p. 327) encontra em Machado de Assis, e apenas nele, “a verdade”, 

numa visão “outra, inédita e inesperada”:  

 

[...] os abolicionistas do século XIX identificavam a campanha no 
grande movimento liberal que irrompera no mundo, atraídos pela 
ideologia, esquecidos da realidade. A verdade, a verdade sem 
camisa e sem pão, restaura-se no chamado à consciência de 
Machado de Assis, lançado discretamente, na dobra de uma página 
(FAORO, 1974, p. 327). 

 

Faoro (1974, p. 331) é cuidadoso, porém, em limitar a inovadora perspectiva 

de Machado de Assis sobre a questão servil ao âmbito da literatura, advertindo que 

se trata de “menos do que uma doutrina [...] e mais do que o protesto intuitivo”: 

“Seria temerário construir, de alguns retalhos soltos, uma teoria social, da qual 
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Machado de Assis estava longe, quer por falta de preparo filosófico, quer pela 

aderência aos valores dominantes” (FAORO, 1974, p. 331). 

A análise de A pirâmide e o trapézio não aborda a mudança de perspectiva 

entre primeira e segunda “fases” da obra machadiana. No entanto, Faoro (1974, p. 

331) identifica que, a partir da perspectiva desenvolvida por Machado de Assis em 

relação à escravidão, houve um desenvolvimento do escritor, um “processo novo na 

tomada de consciência da realidade” que permitiu a Machado de Assis emancipar-se 

dos moralistas e “discernir uma ordem subterrânea” (FAORO, 1974, p. 332).  

A causa para a “sutil mudança de ângulos” (FAORO,1974, p. 335) – a qual, 

diga-se novamente, Faoro não relaciona às diferenças entre as “fases” da obra 

machadiana –, o crítico localiza em um dado biográfico: a (não denominada) 

afrodescendência de Machado de Assis: 

 

Na visualização do problema social, bem verdade, a natureza se 
transmuta em sociedade; há grande progresso na perspectiva do 
moralista, agora vizinho do historiador e do sociólogo. Mas a 
essência é a mesma, composta de fatalidade, sem que a mão do 
homem teça a história, entidade estranha, devoradora e imponente. 
Esse passo – da natureza à história – somente podia ser inspirado 
por quem vivesse a tragédia do escravo, a ele próximo pelo sangue, 
impotente para intervir no seu destino (FAORO, 1974, p. 335). 

 

Ainda outro dado biográfico é mobilizado para a análise. Desta vez Faoro 

(1974, p. 340) observa o “primado da economia” na ficção machadiana, como a 

principal entre “as forças que comandam a sociedade”, e conclui que na cisão entre 

o “ser verdadeiro” e o “ser imaginário”, o “jogo do moralista” foi enriquecido pela 

“longa experiência de um homem que cumpriu sua marcha ascensional, com a 

superação do preconceito de pobreza e cor” (FAORO, 1974, p, 346).  

Diante dessa conclusão, e estando ela na sequência da argumentação de 

Faoro acerca da mudança de ângulo de Machado de Assis, é difícil não relacionar (o 

que Faoro não explicita) a mudança na obra machadiana à ascensão social do 

escritor: “O homem muda por força do dinheiro: há uma situação de classe, da 

camada social que condiciona a conduta, o estilo de vida e os sentimentos” 

(FAORO, 1974, p. 340). De fato, este passo não é dado por Faoro, que apresenta 

outros motivos para a mudança. 

O crítico desenvolve, ainda, a ideia de que as “omissões” de Machado de 

Assis em relação a acontecimentos relevantes do período foram “omissões 
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significativas”, tão importantes quanto o que o romancista escreveu: “Há em toda 

obra literária omissões significativas, com o mesmo alcance das referências 

explícitas” (FAORO, 1974, p. 353). 

Assim, a reação de Machado de Assis ao fim do Império, o “fim de um mundo” 

(FAORO, 1974, p. 353), é o ponto de partida de uma definição mais precisa de 

Faoro (1974, p. 353) acerca do realismo machadiano, então delineado como a 

construção de um romancista que parte de “situações concretas, significativas na 

medida em que os valores dominantes lhes conferem cor, sentido e consistência”: 

 

Há, em todos os gestos e atos das personagens, motivando-as ou 
determinando-as, a mola, secreta ou ostensiva, forjada com o 
material da ordem social, globalmente considerada. A longa 
meditação do fato literário, impregnado de realismo, dá a 
perspectiva, singular entre os escritores brasileiros do seu tempo, do 
compromisso do ato com o seu meio (FAORO, 1974, p. 354).   

 

Já na interpretação de Carlos Nelson Coutinho (1974, p. 10), o realismo de 

Machado de Assis se construiu a partir da “universalidade de sua concepção de 

mundo”, uma “universalidade concreta”, e da “aguçada sensibilidade realista para a 

distinção entre a máscara superficial e a essência íntima dos homens” (COUTINHO, 

1974, p. 10). Para Coutinho (1974, p. 11), isso conferiu à obra machadiana um 

caráter revelador e explosivo, capaz de “atingir o núcleo essencial dos problemas 

que aborda”: 

 

Machado vai paulatinamente revelando [...] como eram hipócritas e 
precárias as bases humanas daquela estabilidade obtida às custas 
do aprisionamento numa mesquinha vida privada. Derrubando com 
seu humor sereno mas explosivo as paredes que protegiam aquele 
“intimismo à sombra do poder”, Machado foi capaz de emprestar às 
suas figuras a universalidade concreta requerida pela autêntica 
configuração épica do mundo (COUTINHO, 1974, p. 10). 

 

Como vimos, Coutinho (1974) mobiliza aqui um conceito de realismo baseado 

na estética marxista segundo formulação lukácsiana. Em estudo anterior, o ensaio 

“O realismo como categoria central da crítica marxista”, Coutinho (1967, p. 107) 

descreve as características de uma obra realista do seguinte modo: “Uma obra de 

arte é realista quando manifesta em sua conformação singular a totalidade das 

determinações do reflexo estético da realidade objetiva”. Faz, porém, a ressalva de 

que tal realismo não exige “fidelidade superficial e direta à realidade empírica” 
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(COUTINHO, 1967, p. 110), mas sim um “autêntico reflexo estético do real”, que só é 

alcançado depois da “descoberta de uma forma artística adequada ao conteúdo” 

(COUTINHO, 1967, p. 111). 

O ensaio “O significado de Lima Barreto” ainda se ocupa de Machado de 

Assis para defender que, apesar de Manuel Antônio de Almeida e Machado de Assis 

serem “os dois maiores exemplos de vitória do realismo na arte narrativa brasileira 

do século XIX” (COUTINHO, 1974, p. 11), não há entre eles uma continuidade. 

Segundo Coutinho (1974), os “seus meios estilísticos e os seus recursos ideológicos 

[...] são basicamente diversos” e, portanto, o modo pelo qual cada romancista 

construiu sua obra realista é “singular e irrepetível, carente de qualquer 

exemplaridade”.  

Isso porque, para Coutinho (1974), a continuidade, no sentido de os escritores 

tomarem como “ponto de partida, ainda que para superá-los dialeticamente, os 

problemas e as soluções encontrados por seus antecessores” (COUTINHO, 1974, p. 

12) somente é possível nos países de via democrática de desenvolvimento. Nos 

países de “via prussiana”, porém, ela inexiste, o que impôs a Machado de Assis a 

criação de uma forma realista: 

 

Assim, não se pode dizer que Machado tenha recolhido a tradição de 
Manuel Antônio de Almeida [...]. Na verdade, ele recriou por sua 
própria conta (a partir, quando muito, de certas constelações 
estilísticas e ideológicas da literatura universal) instrumentos 
basicamente diversos dos de Almeida em sua tentativa de alcançar 
um profundo realismo (COUTINHO, 1974, p. 12).  

   

Nesse ponto Carlos Nelson Coutinho (1974) contrapõe-se (sem indicar 

explicitamente) à ideia de acumulação literária defendida por Antonio Candido, para 

quem a qualidade da obra machadiana deve-se, entre outros fatores, à sua 

capacidade de herdar dialeticamente de seus predecessores locais. 

Para Coutinho (1974), a descontinuidade do realismo brasileiro e, por outro 

lado, a “continuidade antirrealista do ‘intimismo’”, obriga os escritores realistas a 

“recomeçar sempre ‘do início’, a descobrir por sua própria conta os meios estético-

ideológicos adequados à reprodução da realidade” (COUTINHO, 1974, p. 22). 

Coutinho explica a partir dessa descontinuidade a mudança ocorrida entre fase 

juvenil e fase madura da obra machadiana, já que o escritor estaria obrigado a 

recomeçar a “cada etapa singular” de sua produção: 
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Uma mesma defasagem, mutatis mutandis, ocorre entre a etapa 
romântico-juvenil de Machado e o seu período da maturidade. 
Dependendo apenas dos próprios recursos para a conquista do 
amadurecimento humano e expressivo, ou seja, carentes de uma 
sólida tradição onde se apoiar, os realistas brasileiros – até mesmo 
os de maior grandeza – estão sempre sujeitos a esses desníveis e 
fraturas (COUTINHO, 1974, p. 23). 

   

Diante da impossibilidade de continuidade do realismo em países de “via 

prussiana” de desenvolvimento, Coutinho (1974) atribui à obra machadiana um 

caráter excepcional. Na leitura do crítico a excepcionalidade de Machado de Assis 

foi o que impediu que sua obra tivesse uma “influência positiva imediata no sentido 

de dissolver a continuidade das tendências ‘intimistas’” (COUTINHO, 1974, p. 13). 

Coutinho (1974) não nega a Machado de Assis os vínculos críticos com a 

realidade local; pelo contrário, identifica na obra machadiana a relação dialética 

entre “cortante crítica social” e “universalidade histórico-humana” (COUTINHO, 1974, 

p. 17), considerando que “na representação da continuidade da ‘via prussiana’, 

Machado captou um traço essencial e duradouro da evolução histórica brasileira”. 

Para Coutinho (1974, p. 16), no entanto, a incapacidade da obra machadiana 

de dissolver o “intimismo” entre seus contemporâneos revela a necessidade de 

rompimento com o equilibrado estilo realista de Machado de Assis, forjado “pela 

ironia superior e pelo distanciamento ‘clássico’”. Esse era, segundo Coutinho (1974), 

o fundamento dos ataques de Lima Barreto contra Machado de Assis, que 

apontavam na obra machadiana “a aparente falta de humanidade, o suposto 

abandono das específicas funções sociais e humanistas” (COUTINHO, 1974, p. 14).  

Coutinho (1974, p. 14) considera o ataque de Lima Barreto a Machado de 

Assis “objetivamente injusto”, mas o contextualiza na luta de Lima Barreto contra o 

“intimismo”, para quem seria necessário romper com a herança machadiana a fim de 

criar um novo realismo, adequado à agitação da Primeira República, pois, “para 

continuar efetivamente o realismo de Machado, era preciso – como Lima o percebeu 

– romper decisivamente com a sua herança imediata” (COUTINHO, 1974, p. 17): 

 

A sutil ironia machadiana deve ser substituída pela amarga sátira 
contra os poderosos, uma sátira que não hesita em converter-se num 
impiedoso sarcasmo. O “distanciamento” aparentemente superior, 
que era o peculiar modo encontrado por Machado para se manter fiel 
ao humano [...] tem de se converter agora numa clara tomada de 
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posição em favor das classes sociais que apontavam um caminho 
novo (COUTINHO, 1974, p. 20). 

  

Ao operar tais transformações estilísticas, Lima Barreto tornou-se, segundo 

Coutinho (1974, p. 21), “um dos maiores representantes da linha humanista e 

democrático-popular na literatura brasileira”.  

Comparada às interpretações do realismo de Machado de Assis elaboradas 

por Raymundo Faoro e Carlos Nelson Coutinho, a radicalidade da crítica 

machadiana de Roberto Schwarz residiria, como aponta Guimarães (2013, p. 174) 

no fato de demonstrar que “o alcance crítico da obra machadiana não se esgota na 

denúncia de tipos e vícios locais, mas tem alcance internacional”, o que diferia de 

“todas as outras leituras do realismo machadiano”. 

É importante indicar, além disso, que, diferentemente de Raymundo Faoro e 

Carlos Nelson Coutinho, que julgaram encontrar no texto machadiano a confirmação 

dos vínculos da obra machadiana com a realidade local, Roberto Schwarz admite, 

como explica Guimarães (2013), a virtualidade das relações entre literatura e 

sociedade na obra machadiana: 

 

Como se nota, tanto a leitura de Gledson como a de Schwarz, nas 
quais o realismo machadiano é afirmado com mais ênfase e de 
maneira mais sistemática, fazem a ressalva da virtualidade das 
relações entre o texto literário e o quadro histórico-social, que de fato 
jamais são claramente declaradas ou confirmadas pelo texto 
machadiano. Por mais que se acumulem dados e evidências das 
relações entre o texto literário e o mundo empírico, o realismo 
machadiano resulta de um gesto interpretativo, que depende da 
visão ou da percepção do leitor (GUIMARÃES, 2013, p. 176). 

 

A interpretação do realismo de Machado de Assis desenvolvida por Roberto 

Schwarz não se baseia, portanto, na tentativa de comprovação da presença de 

situações históricas, nem na avaliação da fidelidade entre ficção machadiana e 

realidade, tampouco na mímesis como mera imitação da realidade, mas, centrada 

no texto machadiano, a análise de Schwarz observa as relações intrinsecamente 

dialéticas entre a forma do romance de Machado de Assis e o processo social (do 

Brasil e do mundo, também profundamente relacionados) do século 19. 

As consequências de tal interpretação, contudo, não restringem sua análise 

ao século 19, já que conclui que o realismo da obra machadiana guarda, na forma 

do romance criada por Machado de Assis, um conteúdo crítico que diz respeito à 
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lógica profunda que rege as relações sociais no Brasil – “coisas fortes sobre o Brasil, 

coisas duras sobre o Brasil” (SCHWARZ, 2002, s.p.).  

Segundo Lília Schwarcz e André Botelho (2008), com Ao vencedor as batatas 

“Schwarz lançava um dos programas reconhecidamente mais consistentes, embora 

controverso, de análise da articulação sociológica entre forma literária e processo 

social no Brasil” (SCHWARCZ; BOTELHO, 2008, p. 147). 

Investigando o descompasso entre a ideologia liberal e o mecanismo do favor, 

Schwarz (1977) desenvolve o interesse crítico-literário esboçado em “As ideias fora 

do lugar” ao demonstrar o modo como esse descompasso se compõe na forma 

literária dos “inícios do romance brasileiro”. Primeiramente nos romances de José de 

Alencar e depois nos primeiros romances de Machado de Assis.  

A composição do livro acompanha, portanto, esse propósito.114 Com cinco 

anos de distância entre a publicação do ensaio (1973) e do livro (1977), “As ideias 

fora do lugar” recebeu poucas modificações para tornar-se o capítulo introdutório de 

Ao vencedor as batatas, mudanças relativas principalmente à redação do ensaio ou 

grafia de determinadas palavras. Nesse sentido, somente um acréscimo foi realizado 

na publicação de 1977, de um parágrafo, comentado anteriormente, no qual 

Schwarz (1977, p. 19) afirma que também a vida de Machado de Assis havia sido 

exemplo das “desproporções” decorrentes da conciliação entre liberalismo e favor. 

Em “As ideias fora do lugar”, como vimos, Schwarz (1977) identifica uma 

especificidade do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a ideologia do favor, e 

indica que tal identificação deve-se ao estudo da forma do romance machadiano, já 

que a forma literária seria capaz de desvelar a forma social. Seria um equívoco, no 

entanto, compreender o capítulo inicial de Ao vencedor as batatas como um 

panorama da história literária ou da história geral à época de Machado de Assis. É 

Schwarz quem alerta para isso, ao afirmar: 

 

Em vez do “panorama” e da ideia correlata de impregnação pelo 
ambiente, sempre sugestiva e verdadeira, mas sempre vaga e 
externa, tentei uma solução diferente: especificar um mecanismo 
social, na forma em que ele se torna elemento interno e ativo da 
cultura (SCHWARZ, 1977, p. 24). 

                                                             
114

 Para Waizbort (2007, p. 40), a própria forma de Ao vencedor as batatas, a organização 
dos capítulos do livro, é lukácsiana ou ao menos “parece seguir uma inspiração lukácsiana”: “Com 
frequência, Lukács inicia suas obras com um capítulo sobre as condições históricas e sociais do 
surgimento de fenômeno em pauta, para a seguir encaminhar o desenvolvimento de seu tema e 
problema” (WAIZBORT, 2007, p. 41). 
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Partindo do pressuposto de que a convivência periférica (contraditória e 

funcional ao capitalismo do centro) de capitalismo e escravismo revela-se na forma 

do romance brasileiro, que, por sua vez, carecia em grande parte dos pressupostos 

(no Brasil alterados porque deslocados e “fora do lugar”) de que dispunha essa 

forma na Europa, Ao vencedor as batatas inicialmente analisa o principal romancista 

a anteceder Machado de Assis, José de Alencar e, mais precisamente, seu romance 

urbano. 

Mais do que rastrear os antecedentes históricos de Machado de Assis, 

Schwarz (1977) vale-se, então, da formulação de Antonio Candido de acumulação 

literária, conforme exposta em Formação da Literatura Brasileira (1969), obra citada 

algumas vezes por Schwarz (1977) ao longo de Ao vencedor as batatas.115  

Em Formação da Literatura Brasileira, Antonio Candido (1997, p. 436) 

defende que Machado de Assis foi o primeiro escritor brasileiro a herdar em grande 

escala e metodicamente de seus predecessores locais: “se embebeu 

meticulosamente na obra dos predecessores”. Tal medida, segundo Candido, ao 

mesmo tempo em que possibilitou uma acumulação literária (contrariando a 

tendência local dominante de descartar a produção dos antecessores), também 

permitiu a Machado de Assis herdar com liberdade a tradição estrangeira 

(igualmente contrariando a tendência dominante de importar a mais recente corrente 

europeia): 

 

Ele [Machado de Assis] pressupõe a existência dos predecessores, e 
esta é uma das razões da sua grandeza: numa literatura em que, a 
cada geração, os melhores recomeçam da capo e só os medíocres 
continuam do passado, ele aplicou o seu gênio em assimilar, 
aprofundar, fecundar o legado positivo das experiências anteriores. 
Este é o segredo da sua independência em relação aos 
contemporâneos europeus, do seu alheamento às modas de 
Portugal e França. Esta, a razão de não terem muitos críticos sabido 
onde classificá-lo (CANDIDO, 1997, p. 437). 

 

                                                             
115

 Em nota, Schwarz (1977) revela a contribuição dessa formulação para o seu estudo: “Ver 
na citada Formação da Literatura Brasileira os capítulos que tratam de romance. O seu conjunto 
compõe uma teoria da formação deste gênero no Brasil, e pode ser lido como uma introdução a 
Machado de Assis. Embora não faça parte da fase “formativa” de que trata o livro, e esteja 
mencionado só umas poucas vezes, Machado é uma das suas figuras centrais, o seu ponto de fuga: 
a tradição é considerada, ao menos em parte, com vistas no aproveitamento que Machado lhe dará” 
(SCHWARZ, 1977, p. 55). 
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Schwarz (1977) afirma que, embora a contradição se revele na forma cindida 

dos romances de José de Alencar (de que a análise de Senhora é o ponto de 

partida), não é incorporada à fatura das obras e por isso, para Schwarz (1977, p. 

31), a obra de Alencar “nunca é propriamente bem sucedida, e [...] tem sempre um 

quê descalibrado”, consequência de disparidade inescapável aos escritores 

brasileiros, embora com resultados distintos: 

 

Fiel à realidade observada (brasileira) e ao bom modelo do romance 
(europeu), o escritor reedita, sem sabê-lo e sem resolvê-la, uma 
incongruência central em nossa vida pensada. Note-se que não há 
consequência simples a tirar desta dualidade; em país de cultura 
dependente, como o Brasil, a sua presença é inevitável, e o seu 
resultado pode ser bom ou ruim (SCHWARZ, 1977, p. 33).  

 

Assim, a análise de Senhora realizada por Schwarz (1977), ao discernir 

personagens de centro e de periferia, identifica no romance o defeito estético de 

fixar a dualidade brasileira mas ser incapaz de totalizar tal matéria histórica. 

Diante de tal incongruência, resultante do “transplante do romance e da 

cultura europeia para cá”, Machado de Assis estaria necessariamente condenado à 

criação formal, já que “não estavam à mão [...] o sistema de suas modificações [dos 

grandes temas do romance europeu], e muito menos os efeitos deste último sobre a 

forma literária” (SCHWARZ, 1977, p. 30).  

Desse modo, a forma romance no Brasil impunha a reflexão sobre como a 

sociedade brasileira se relacionava com o modelo liberal europeu, identificando que 

os pressupostos do romance (indivíduo isolado, fluidez e mobilidade social, mérito, 

ética do trabalho) não estavam presentes no país. Portanto, ao estudar “a solução 

que Machado de Assis” (SCHWARZ, 1977, p. 31) daria à disparidade entre molde 

europeu e matéria local, Schwarz (1977) chega à análise dos primeiros romances de 

Machado de Assis. 

No entanto, a criação de uma forma capaz de apreender a contradição da 

ideologia liberal no Brasil escravista não é alcançada nesses primeiros romances. 

Inicialmente, como analisa Schwarz (1977, p. 65), a solução encontrada por 

Machado de Assis para as “confusões a que não havia como escapar, marcas 

genuínas da inautenticidade de nosso processo cultural”, foi o pensamento 

antiliberal e antirrealista, entendido como “expressão de experiência e ceticismo em 

face do cabimento das ideias liberais no Brasil” (SCHWARZ, 1977, p. 65). 
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Desse modo, ao afastar-se da tradição da escola realista e apoiar-se na 

“literatura francesa recente, de segunda”, Machado de Assis “montava um 

dispositivo literário mais chegado à nossa realidade” (SCHWARZ, 1977, p. 69). No 

entanto, apesar de avançar em relação a Alencar, a solução é insuficiente, pois 

faltava ainda “desiludir-se também do conservantismo paternalista” (SCHWARZ, 

1977, p. 65) que resultou em “quatro romances enjoativos e abafados” (SCHWARZ, 

1977, p. 66): 

 

A despeito desta evolução o denominador comum dos quatro livros é 
a afirmação enfática da conformidade social, moral e familiar, que 
orienta a reflexão sobre os destinos individuais. Uma reflexão que 
não amplia nem generaliza as contradições em que assenta, mas ao 
contrário, as considera enquanto caso particular, que pede remédio 
também particular (SCHWARZ, 1977, p. 66). 

 

Ao vencedor as batatas apresenta, por fim, a análise de três desses 

romances, encontrando: em A mão e a luva (1874) “ajustamentos consideráveis”, 

com a desqualificação das concepções romântico-liberais “a bem de um 

conformismo mais penetrante, que reivindica uma versão modernizada de 

paternalismo” (SCHWARZ, 1977, p. 81); em Helena (1876) “o individualismo 

romântico, mas refundido e dando expressão ao conflito local” (SCHWARZ, 1977, p. 

108); e em Iaiá Garcia (1978) a “realidade mais abundante”, em que “as relações 

entre paternalismo e interesses materiais se normalizam, o que torna mais uno o 

livro e é sinal de maturidade” (SCHWARZ, 1977, p. 120). 

Gledson (2006, p. 262) destaca que não há na leitura de Schwarz um 

entendimento de progresso linear entre as obras e as fases machadianas, pelo 

contrário, há a observação de um processo dialético, “constituído simultaneamente 

de avanços e recuos”. 

Por isso, o último parágrafo de Ao vencedor as batatas – antes da indicação 

“(continua)” ao fim do livro – enuncia o argumento que embasa Um mestre na 

periferia de capitalismo (1990), de mudança do ponto de vista de Machado de Assis 

a partir dos romances seguintes: 

 

De fato, Machado completava a sua ascensão social. Em seus 
romances maduros o arbitrário será encarado com a intimidade 
humorística de quem se confessa praticante, e já não tem o que 
temer. O ponto de vista passou a ser o de cima (SCHWARZ, 1977, p. 
161). 
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Desse modo, a demonstração de como Machado de Assis dinamiza a 

experiência de migração de classe, percorrendo o arco da dominação brasileira, tem 

início em Ao vencedor as batatas e se concretiza em Um mestre na periferia do 

capitalismo. Conforme indica Waizbort (2009, p. 414), a reflexão acerca das distintas 

experiências de classe que figuram nos romances iniciais e nos maduros é o “ponto 

de chegada de Ao vencedor as batatas e de partida de Um mestre na periferia do 

capitalismo”. 

Para João Cezar de Castro Rocha (2011, p. 113), com Ao vencedor as 

batatas Schwarz “parece ter respondido às polêmicas da época”, explicitando, com o 

subtítulo da obra, “o vínculo reflexivo entre a composição do texto e a análise crítica 

da circunstância histórica”. Seria, desse modo, uma tentativa de superação do 

impasse orientação social/ preocupação estética capaz de demonstrar que “estrutura 

e história encontram um ponto tenso e fecundo de convivência” (ROCHA, 2011, p. 

114).  

John Gledson (2006, p. 13) analisa Ao vencedor as batatas como a “grande 

exceção” do período. Isso porque avalia que a maioria dos estudos produzidos pela 

crítica universitária dos anos 1970 foi “menos proveitosa que os trabalhos dos 

estudiosos ‘amadores’”, por terem como principal característica uma “concentração 

crescente nos romances”.116 Para Gledson (2006, p. 13), o interesse crescente pelos 

romances tem explicações que, além de envolverem “uma lamentável falta de 

curiosidade”, estariam relacionados, num contexto de especialização acadêmica e 

de necessidade de produzir teses e artigos, a “um maior interesse nas teorias que 

nos fatos” (GLEDSON, 2006, p. 13). 

Com essa leitura do período, Gledson (2006, p. 14) considera que o estudo 

de Schwarz contrasta “com quase toda a produção acadêmica publicada na época”, 

significando uma “ruptura quase total com o que havia”:  

 

Em vez de encontrar uma explicação mágica para a grandeza de 
Machado como escritor, os argumentos de Schwarz em Ao vencedor 
as batatas nos orientam tão bem tanto porque fornecem uma sólida 

                                                             
116

 Em 1971, ao traçar um panorama da crítica machadiana na introdução de A juventude de 
Machado de Assis, Jean-Michel Massa chama a atenção para o interesse da crítica concentrado nos 
romances da maturidade: “[...] só se projetou luz sobre a face culminante de sua obra (1880-1900), 
passando-se ligeiramente pelos estudos da mocidade e os textos tidos apressadamente como 
secundários. Quantos estudos sobre a célebre trilogia Memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas 
Borba e Dom Casmurro!” (MASSA, 1971, p. 7). 
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estrutura histórico-social por meio da qual podemos entender 
Machado quanto porque levantam questões (GLEDSON, 2006, p. 
16).  

 

Também da década de 1970 é o ensaio “Duas notas sobre Machado de 

Assis”, no qual Roberto Schwarz faz uma leitura da crítica machadiana a partir da 

discussão da presença/ ausência de cor local e da consequente discussão em torno 

do escritor nacional/ universal.  

Escrito em 1979 para uma edição venezuelana do romance Quincas Borba, 

no ensaio, com ares de apresentação ao leitor estrangeiro, Roberto Schwarz localiza 

sua própria crítica dentro de determinada corrente de leitura de Machado de Assis, 

apresentando as ideias principais defendidas em Ao vencedor as batatas e as que 

ainda seriam desenvolvidas em Um mestre na periferia do capitalismo. O ensaio 

localiza as contribuições de duas obras de crítica machadiana da década de 1970: A 

pirâmide e o trapézio (1974), de Raymundo Faoro; e A juventude de Machado de 

Assis (1971), de Jean-Michel Massa.  

A publicação dos ensaios (1973; 1979) e do livro (1977) durante o período da 

ditadura civil-militar brasileira não é coincidência e o próprio Schwarz em diferentes 

momentos identifica as relações entre a história brasileira recente e sua produção 

crítica. A introdução de Um mestre na periferia do capitalismo (1990) é um desses 

momentos: 

 

A possível correspondência entre o estilo machadiano e as 
particularidades da sociedade brasileira, escravista e burguesa ao 
mesmo tempo, me ocorreu pouco antes de 1964. A ideia traz as 
preocupações dialéticas daquele período, às quais se acrescentou o 
contravapor do período seguinte (SCHWARZ, 1990, p. 12). 

 

A crítica literária de Roberto Schwarz, em meio à luta política, levou para a 

esquerda aquele que os conservadores consideravam um brasileiro (conservador) 

exemplar. Para Cevasco (2005, s. p.), Schwarz resgata Machado de Assis da 

“apropriação anódina e esterilizante da crítica dominante”. 

Ao mesmo tempo, a tese de Roberto Schwarz indicada em “As ideias fora do 

lugar” (1973), desenvolvida em Ao vencedor as batatas (1977) e retomada em “Duas 

notas sobre Machado de Assis” (1979), afirmava a singularidade nacional no 

deslocamento das ideias liberais a partir da leitura da obra machadiana, lançando 

“uma luz nova, muito mais ferina e política” (SCHWARZ, 2014, p. 8) não somente ao 
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passado (e não somente à literatura), mas também à atualidade. Isto é, “esmiuçar a 

ironia machadiana” (SCHWARZ, 2002, p. 8) possibilitou o esmiuçar da realidade 

pós-1964. 

O interesse pelo realismo na obra machadiana encontra-se, ainda, em outro 

dos críticos da geração ora abordada, Alfredo Bosi. Oito anos após considerar 

Machado de Assis como “o ponto mais alto e mais equilibrado da prosa realista 

brasileira”, em História concisa da Literatura Brasileira (1970), Alfredo Bosi, sem 

abandonar a ideia de um Machado de Assis realista, matiza o conceito em “A 

máscara e a fenda” (1979a). 

Nesse ensaio, fundamental para os estudos machadianos de Bosi (1979a, p. 

125), o autor afirma que Machado de Assis “foi o mais ‘realista’ dos narradores 

brasileiros do seu tempo”. O adjetivo “realista”, porém, surge entre aspas no texto, 

indicando que o autor especificará as características desse “realismo”.  

Desse modo, Bosi (1979a, p. 125) considera Machado de Assis um escritor 

“realista” “sob as espécies de uma perspectiva universal agônica e fatalista”, “aquele 

que mais desassombradamente entendeu e explorou o espírito da nova 

sociedade117 e mais nitidamente o inscreveu em figuras e enredos exemplares” 

(BOSI, 1979a, p. 126). 

Bosi (1979a, p. 138) chega a caracterizar um “Machado, historiador”, pois 

entende que a obra machadiana “no conjunto, comporta a ambiguidade de ver o 

mundo ora de um lado, ora de outro; e mais ainda, de ver um lado através do outro” 

(BOSI, 1979a, p. 138). Adiante, contudo, o crítico preocupa-se em afirmar que “o 

escritor não poderia ter condições ideais de interpretar o seu tempo e o seu espaço 

brasileiro com critérios, digamos, historicistas rigorosos” (BOSI, 1979a, p. 140): 

 

Pôde observar com acuidade sem explicar à pura luz das tensões 
sociais o objeto da sua observação. Para Machado, o que atribuímos 
fundamentalmente à lógica interna do capitalismo em avanço e à sua 
moral da competição, seria, antes, um modo de agir entre defensivo 
e ofensivo, segundo a Natureza [...] O ponto de vista do autor pode 

ser extremamente perspicaz nas operações de descrever e de narrar 

                                                             
117

 Nesse ponto, o entendimento de uma “nova sociedade”, edificada com o fim do Segundo 
Reinado, coincide com a tese de Raymundo Faoro, que Bosi (2004) corrobora em “Raymundo Faoro, 
leitor de Machado de Assis”, ao mesmo tempo em que contraria o argumento de Roberto Schwarz: 
“Raymundo Faoro dá argumentos e exemplos convincentes para sustentar a tese da vigência de dois 
liberalismos ao longo do século XIX brasileiro. O fato de serem duas vertentes ideológicas ostentando 
a mesma denominação – liberalismo – tem sido causa de equívocos renitentes, como a tese das 
ideias liberais estrangeiras, postiças, fora de lugar, que antes confunde do que aclara a complexa 
trama ideológica do Segundo Império” (BOSI, 2004, p. 358). 
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e, ao mesmo tempo, doutrinariamente pesado e abstrato na hora da 
interpretação totalizante do “mundo” em que se movem não só as 
suas criaturas, mas todos os homens (BOSI, 1979a, p. 140-141).  

 

De acordo com Guimarães (2013, p. 176-177), a crítica de Alfredo Bosi 

identifica na obra machadiana um “realismo aberto”, isto é, um realismo que 

“acomodaria outras dimensões do real” e que “estaria relacionado ao olhar bastante 

oscilante dos narradores e do próprio autor”.   

 “A máscara e a fenda”, foi publicado em 1978, como “Situaciones 

machadianas”, uma introdução para a antologia de contos machadianos da 

Biblioteca Ayacucho de Caracas e, no ano seguinte, em novembro de 1979, já com 

o título alterado, publicado em Encontros com a civilização brasileira, número 17. O 

ensaio foi, ainda, republicado em Machado de Assis: antologia e estudos (1982) e 

Machado de Assis. O enigma do olhar (1999).118 O estudo de “A máscara e a fenda” 

permite identificar as principais categorias da crítica machadiana de Alfredo Bosi: 

máscara e fenda; e enigma e olhar, numa aproximação ao vocabulário crítico do 

autor. 

Ao deter-se na análise de contos machadianos (por duas vezes o ensaio foi 

publicado em antologias de contos de Machado de Assis), em “A máscara e a fenda” 

Alfredo Bosi (1979a, p. 118) defende que o “primeiro Machado” escreveu “histórias 

presas às convenções do romantismo urbanizado”, nas quais convergiam “formas 

batidas” e “valores novos”. É nessa produção machadiana que Bosi (1979a, p. 118) 

localiza o que considera a “pré-história da máscara”, uma produção que se 

caracterizaria por “histórias de suspeita e engano”, situações em que determinada 

personagem (pretendente) busca, por meio da obtenção de um patrimônio (herança) 

ou da realização de um matrimônio, superar um desequilíbrio social e ascender 

socialmente. 

Segundo Bosi (1979a, p. 118), o narrador dessas histórias acentua a 

necessidade de o pretendente compor uma máscara, já que os gestos do 

interessado seriam sempre calculados. O crítico (1979a, p. 119) considera esse 

momento a “pré-história da máscara”, pois há ainda a “ênfase nos bons 

                                                             
118

 Até a edição de 1982 “A máscara e a fenda” apresentava, ao aludir aos “romances juvenis” 
(BOSI, 1979, p. 123), uma nota de rodapé (retirada das edições posteriores) em que remete à 
publicação de Ao vencedor as batatas (1977) e sua contribuição para a interpretação dos 
“componentes ideológicos do primeiro Machado” (BOSI, 1979, p. 123). O teor da nota, já comentada 
anteriormente, indicava Ao vencedor as batatas (1977) como uma contribuição relevante para a 
compreensão dos primeiros romances de Machado de Assis. 
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sentimentos”, com “evidência de má fé” ou “evidência de lisura”, já que em Contos 

fluminenses na maioria das vezes a mentira é castigada ou revela-se uma suspeita 

falsa, destacando-se, como exemplos, os contos machadianos “Miss Dollar”, “A 

mulher de preto” e “Confissões de uma viúva moça”: “Seja como for, o eu narrador 

dos contos iniciais parece ter ainda um grau baixo de consciência dessa 

ambiguidade” (BOSI, 1979a, p. 119).  

É em “A parasita azul”, de Histórias da meia-noite, que Bosi (1979a, p. 120) 

identifica o triunfo de um “enganador”, sendo que aquele que usa a máscara triunfa 

pela primeira vez, pois o conto teria, na leitura de Bosi (1979a, p. 120), “casca idílica 

e cerne realista-burguês”. Desse modo, Bosi (1979a, p. 120) argumenta que no livro 

Histórias da meia-noite o narrador machadiano começa a transitar para um tempo 

moral no qual o que antes seria considerado “cálculo frio ou cinismo” passa a ser 

considerado “prática do cotidiano”, daí a necessidade constante da máscara. 

Segundo Bosi (1979a, p. 121), a temática da necessidade da máscara era 

relativamente nova na ficção brasileira, e seu uso por Machado de Assis estava 

relacionado ao fato de o escritor ter introjetado uma nova percepção, que passou a 

regular as relações humanas nas últimas décadas do século 19: “O jovem Machado 

introjeta a nova economia das relações humanas que começa a regular, cada vez 

mais conscientemente, os móveis da vida privada” (BOSI, 1979a, p. 121). 

Nos contos machadianos do “primeiro Machado”, de acordo com Bosi (1979a, 

p. 121), é no “trato das personagens” que essa temática aparece, por oposição às 

“formas batidas” (BOSI, 1979a, p.118), fiéis ainda ao romantismo (com a descrição 

de paisagens e interiores, a sequência dos eventos, o sentido do tempo e as 

entradas metalinguísticas). Nas palavras de Bosi (1979a): 

 

Machado mantém-se fiel, sobriamente fiel, às instituições literárias do 
romance brasileiro romântico, que sempre se quis “realista” [...]. 
Machado será, talvez, mais neutro, mais seco, mais esquemático em 
todo esse trabalho de composição narrativa que ele aprendeu, 
quando não imitou, de outros contextos. O lastro da convenção não 
seria jamais subestimado por esse escritor (BOSI, 1979a, p. 121). 

  

Embora não se mostre ainda nesses contos do “primeiro Machado” a 

consciência aguda “da máscara e do jogo instituído” (BOSI, 1979a, p. 121), Bosi 

(1979a) identifica um crescimento dessa consciência entre Contos fluminenses e 

Histórias da meia-noite. 
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Ao ter como objeto os romances machadianos em História concisa da 

literatura brasileira, Bosi (1970, p. 198) observou que “o roteiro de Machado após a 

experiência dos romances juvenis desenvolveu essa linha de análise das máscaras 

que o homem afivela à consciência tão firmemente que acaba por identificar-se com 

elas”. Até o momento em que, tendo Memórias póstumas de Brás Cubas como um 

“divisor de águas da obra machadiana”,119 conforme interpreta Bosi (1979a, p. 123), 

cresce em Machado de Assis a percepção de que “o engano é uma necessidade”, 

de que “a aparência funciona universalmente como essência”. E, a partir de então, 

aqueles “novos valores” rompem com as “formas batidas” (BOSI, 1979a, p. 118): “O 

vinho novo rompe um dia os odres velhos” (BOSI, 1979a, p. 123).  

Para Bosi (1979a), inicia-se com esse processo a fase madura da obra 

machadiana, a partir da publicação do romance Memórias póstumas de Brás Cubas 

e do livro de contos Papéis Avulsos: 

 

Rompe-se por dentro o ponto de vista ainda oscilante dos primeiros 
contos. A ambiguidade do eu-em-situação impõe-se como uma 
estrutura objetiva e insuperável. A partir das Memórias Póstumas e 
dos contos enfeixados nos Papéis Avulsos importa-lhe cunhar a 

fórmula sinuosa que esconda (mas não de todo) a contradição entre 
parecer e ser, entre a máscara e o desejo, entre o rito claro e público 
e a corrente escusa da vida interior (BOSI, 1979a, p. 123). 

 

A mudança residiria, portanto, segundo o entendimento de Bosi (1979a, p. 

123), no fato de que a partir dessas obras Machado de Assis passa a expressar a 

“certeza pós-romântica” de que não há autonomia do sujeito e, mais do que isso, de 

que é um “grave risco para o próprio sujeito parecer diferente da média geral 

sancionada” ou da aparência dominante.  

É nesse sentido que Bosi (1979a, p. 124) analisa, na segunda parte do 

ensaio, os contos maduros de Machado de Assis, considerando-os “contos-teorias”, 

isto é, contos que esboçam teorias que, mesmo sendo “bizarras e paradoxais”, são 

reveladoras da realidade cotidiana e capazes de atingir a estrutura das instituições: 

 

Vejo nos contos maduros de Machado, escritos depois de 
franqueada a casa dos quarenta anos, o risco em arabesco de 
“teorias”, bizarras e paradoxais teorias, que, afinal, revelam o sentido 

                                                             
119

 A descrição de Memórias póstumas de Brás Cubas como “divisor de águas” já estava 
presente em História concisa da literatura brasileira (BOSI, 1970, p. 196). 
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das relações sociais mais comuns e atingem alguma coisa como a 
estrutura profunda das instituições (BOSI, 1979a, p. 124). 

 

O tom dos contos-teorias seria, segundo Bosi (1979a, p. 124), o de humor, de 

“quem observa a força da necessidade que prende a alma de cada homem ao corpo 

uno” das instituições. Sob essa perspectiva, Bosi (1979a) argumenta que são 

contos-teorias “O Alienista”, “Teoria do Medalhão”, “O Segredo do Bonzo”, “A 

Sereníssima República”, “O Espelho”, “Conto Alexandrino” e “A Igreja do Diabo”, 

pois observa nesses contos a ideia de que “a vida em sociedade, [...] na medida em 

que exige máscaras, vira também irreversivelmente máscara universal” (BOSI, 

1979a, p. 124). A lei dessa sociedade será, portanto, a da “máscara comum exposta 

e generalizada”, e, portanto, o uso da máscara será um “ato de sobrevivência” 

(BOSI, 1979a, p. 133). 

Desse modo, Bosi (1979a) encontra em “O Alienista” o “arbítrio do poder” 

(BOSI, 1979a, p.126); em “Teoria do Medalhão”, “Sereníssima República” e 

“Segredo do Bonzo” uma “trilogia da Aparência dominante” (BOSI, 1979a, p. 128); e 

em “O Espelho” uma “teoria do papel social como formador da percepção e da 

consciência” (BOSI, 1979a, p. 133). Nesses contos, marcados pelo “regime da 

opinião”, Bosi (1979a, p. 134) identifica a conclusão de que “é impossível viver fora 

das determinações sociais. [...] Machado apenas confirma, uma vez mais, a 

necessidade da máscara” (BOSI, 1979a, p. 134) e de que “A máscara é, portanto, 

uma defesa imprescindível” (BOSI, 1979a, p. 125).  

Vale notar que a ênfase na máscara poderia resultar, na crítica de Alfredo 

Bosi, em um entendimento das personagens como tipos sociais. No entanto, Bosi 

(1979a, p. 134) se preocupa em afirmar que as personagens machadianas da 

maturidade não são tipos, pois o “narrador já não conta com o sólido lastro dos tipos. 

Estes ficaram atrás, na pintura moralista dos caracteres, dos retratos, dos 

medalhões. Ou na velha comédia dos avarentos, dos hipócritas, dos ingênuos” 

(BOSI, 1979a, p. 134). 

Observando a ênfase interpretativa de Bosi na singularidade das personagens 

machadianas, Guimarães (2013, p. 177) comparou o “tratamento diverso” que Bosi e 

Schwarz dão às personagens: 

 

Para Schwarz, o personagem será tanto melhor quanto encarnar o 
tipo social em toda a sua complexidade, imitando e revelando 
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mecanismos de dominação presentes na sociedade; para Bosi, o 
personagem será tanto melhor quanto mais se aproximar de uma 
pessoa, no que há nela de singular, inefável e indefinível 
(GUIMARÃES, 2013, p. 178). 

  

Sob essa perspectiva, Bosi (1979a, p. 130) destaca que Machado de Assis 

não apenas apresenta as personagens mascaradas, mas “deixa entrever que a face 

é disfarce”, pois há uma fenda na máscara. Ainda que a metáfora da fenda não seja 

explorada no ensaio, ela é central na crítica machadiana de Bosi, o que se revela no 

último parágrafo de “A máscara e a fenda”, que afirma o que parece ter sido para 

Alfredo Bosi uma chave de leitura da obra machadiana nesse e nos seus estudos 

seguintes: “É preciso olhar para a máscara e para o fundo dos olhos que o corte da 

máscara permite às vezes entrever. Esse jogo tem um nome bem conhecido: 

chama-se humor” (BOSI, 1979a, p. 149). 

A fenda, através da qual se entrevê o olhar de quem usa a máscara, é o que 

permite identificar, segundo Bosi (1979a), o que há de humano nas personagens 

machadianas.  Assim, ao analisar o conto “D. Benedita”, Bosi (1979a, p. 136) 

observa que “a inerência do indivíduo no gênero humano costuma apreender-se e 

recortar-se na esfera do particular, do tipo”. No entanto, na ficção machadiana “fica 

inalterado o sabor delicadíssimo da combinação pessoal, talvez única, irrepetível” da 

personagem: “D. Benedita será veleitária, sim, mas é também mais e menos que a 

veleidade, é D. Benedita” (BOSI, 1979a, p. 136). Nesse mesmo sentido, mediante a 

análise das personagens em Memórias póstumas, Bosi (1970) afirma em História 

concisa da literatura brasileira: 

 

Foi nesse livro surpreendente que Machado descobriu, antes de 
Pirandello e de Proust, que o estatuto da personagem na ficção não 
depende, para sustentar-se, da sua fixidez psicológica, nem da sua 
conversão em tipo; e que o registro das sensações e dos estados de 
consciência mais díspares veicula de modo exemplar algo que está 
aquém da persona: o contínuo da psique humana (BOSI, 1970, p. 

200).  

 

“A máscara e a fenda” expressa, ainda, outra categoria-chave na crítica 

machadiana de Alfredo Bosi, a do olhar, compreendido como o modo pelo qual 

Machado de Assis se aproxima e se distancia das personagens, ao mesmo tempo 

em que as compreende e não compreende.  
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A outra face, a que se partira e se esfumara diante do vidro, 
permanece uma interrogação. É o corpo opaco do medo, da vaidade, 
do ciúme, da inveja; numa palavra, o enigma do desejo que recusa 
mostrar-se nu ao olhar do outro. O narrador faz, discreta mas 
firmemente, as vezes desse olhar. Quem entrevê o que se passa por 
trás da máscara da terceira pessoa já foi primeira pessoa, já se olhou 
ao espelho (BOSI, 1979a, p. 135). 

 

Desse modo, se, como Bosi (1979a) interpreta, a obra machadiana indica que 

“a necessidade de proteger-se e de vencer na vida – mola universal – só é satisfeita 

pela união ostensiva do sujeito com a Aparência dominante” (BOSI, 1979a, p. 125), 

não haveria possibilidade de um julgamento ou condenação das personagens. 

Nesse sentido, Bosi (1979a, p. 125) defende que “Machado não quer fazer o 

processo implacável dos ‘ajustados’ [...]; ele não quer acusar o sujeito porque foi 

incapaz de ser herói”.  No entendimento de Bosi (1979a, p. 125), portanto, Machado 

de Assis não acusa o indivíduo, mas enfatiza sua condição humana universal, já que 

sua “crítica, silenciosa, tem um alvo maior: é o processo do Processo”. 

É, então, que Bosi (1979a, p. 134) analisa o “lado do sujeito”, ao afirmar o que 

considera uma certeza machadiana: “só há consistência no desempenho do papel 

social; aquém da cena pública a alma humana é dúbia e veleitária” (BOSI, 1979a, p. 

134).  Assim, se não há congruência no “lado do sujeito”, sua “descrição vira 

fatalmente um problema” (BOSI, 1979a, p. 134). Bosi (1979a, p. 135) sinaliza a ideia 

do enigma, pois a outra face, sob a máscara, “permanece uma interrogação”. A 

pergunta “o que está atrás da máscara?” teria como resposta, portanto, um enigma, 

já que são variados os modos de mascaramento:  

 

De qualquer modo, são tão matizados os graus e os momentos do 
mascaramento e tão várias, se não infinitas, as combinações tecidas 
pelo acaso, que o modo próprio de ser de cada pessoa parecerá, 
ainda e sempre, um enigma (BOSI, 1979a, p. 136).  

 

O enigma é investigado por Bosi (1979a, p. 136) em alguns contos que 

considera “contos-retratos”, em que o ser singular, “do nome próprio infenso à 

explicação”, converge com o universal, “do instinto e do interesse”.  Nesses contos 

Bosi (1979a, p. 136) identifica a “inconsistência do sujeito”, quer do “sujeito 

veleitário” em “D. Benedita”, do “sujeito impotente” no Mestre Romão de “Cantiga de 

esponsais” ou do sujeito “rebelde à opinião corrente” (BOSI, 1979a, p. 138) em 

“Verba testamentária”. 
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Ao apontar a existência desse enigma relacionado ao sujeito por trás da 

máscara, Bosi (1979a, p. 139) conclui pela impossibilidade de que as personagens 

machadianas sejam reduzidas ao mito, ainda que, numa exceção, “a pintura do tipo” 

no avaro Falcão, de “Anedota pecuniária”, “usa cores tão fortes que parece termos 

pela frente a atualização de um mito”: 

  

O mais comum é aquela mistura de luz e sombra no interior de 
consciências divididas entre a moral dos sentimentos, das relações 
primárias, e a nova moral triunfante, que talvez se possa chamar 
‘realista’ e utilitária, já que ‘burguesa’ parece não propriamente um 
termo falso, mas por demais genérico. A passagem de uma moral à 
outra, com todo o processo de adaptações da consciência que ela 
implica: este seria o sentido de boa parte dos contos de Machado a 
partir de Papéis avulsos (BOSI, 1979a, p. 139). 

 

Em entrevista, Bosi (2004) explicita o conceito de enigma ao afirmar que “a 

raiz das personagens de Machado é a ideia de que o homem constitui um ser 

complexo e frequentemente imprevisível, senão enigmático para o próprio narrador” 

(BOSI, 2004, p. 85). Para Bosi (2004, p. 85), é esse aprofundamento no enigma do 

ser humano que confere à obra machadiana “uma superioridade em face do 

realismo redutor de sua época”. 

Em “A máscara e a fenda” a análise observa, ainda, “contos de encontro e 

desencontro” (BOSI, 1979a, p. 144), em que “a narração explora o desnível dos 

pares e a necessária disparidade dos seus destinos”: “Noite de Almirante”, “Uns 

braços” e “Evolução”. E contos “acérrimos”, em que “o ameno Machado sabe ser 

cruel” (BOSI, 1979a, p. 145), porém, devido ao “tom subterrâneo”, a “violência 

contém-se, abafa-se” (BOSI, 1979a, p. 149): “A Causa Secreta”, “O Caso da Vara” e 

“Pai contra Mãe”. 

Nessa análise, Bosi (1979a) retoma, entre os críticos machadianos, duas 

referências: o uso da metáfora da máscara, que remete a Augusto Meyer (o autor 

não é citado no ensaio) e a interpretação “francamente psicossocial” (BOSI, 1979a, 

p. 121) de Lúcia Miguel Pereira. 

Como vimos, Augusto Meyer foi, entre os críticos machadianos de sua 

geração, aquele a investir mais fortemente no caráter pessimista da obra de 

Machado de Assis, centrando sua análise no caráter perverso e demoníaco do autor 

Machado de Assis. A imagem da máscara e a ideia de um mascaramento partem, 

portanto, da reflexão de Augusto Meyer sobre Machado de Assis. No entanto, na 
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crítica de Alfredo Bosi, ela é mobilizada para indicar a percepção machadiana do 

caráter inexorável da “rendição à Aparência dominante” (BOSI, 1979a, p. 134). 

Outra referência importante é à crítica Lúcia Miguel Pereira,120 citada no 

ensaio. Dentre as afirmações críticas de Lúcia Miguel Pereira, Bosi (1979a, p. 121) 

destacou a leitura “psicossocial” da obra machadiana. Isto é, por um lado leitura 

social, porque foi Lúcia Miguel Pereira quem pela primeira vez relacionou a 

ascensão das primeiras heroínas machadianas à ascensão do próprio Machado de 

Assis; e, por outro, leitura psicológica porque Lúcia Miguel Pereira procurou 

desvendar os mecanismos psíquicos da ascensão de Machado do Assis. Nas 

palavras de Bosi (1979a, p. 121): 

 

Parece-me uma boa leitura não só da gênese dos enredos e tipos 
machadianos como, e principalmente, do cimento ideológico que os 
sustenta e os legitima em nome dos “cálculos da Vida”. Apesar de 
todos os riscos do biografismo, a análise da Autora põe o dedo na 
chaga existencial do homem Machado que passou de uma classe 
para outra cortando os laços que o amarravam à infância pobre 
(BOSI, 1979a, p. 122). 

 

As ideias formuladas em “A máscara e a fenda” são fundamentais para a 

crítica machadiana de Alfredo Bosi (tendo sido retomadas e desenvolvidas em 

estudos posteriores do crítico), bem como os posicionamentos que “A máscara e a 

fenda” demarca foram aprofundados.  

No mesmo ano em que publicou “A máscara e a fenda” no Brasil, ocorreu a 

publicação de “Uma figura machadiana”, no livro Esboço de figura: homenagem a 

Antonio Candido (1979b). Nesse ensaio, Bosi (1979b) analisa o romance Memorial 

de Aires e observa o Conselheiro Aires recear o “poder raro e terrível” (BOSI, 1979b, 

p. 157) de dizer o que pensa. 

Aqui reaparecem as imagens que encerram “A máscara e a fenda”, as do 

terrorista e do diplomata, observadas no dizer e desdizer do estilo machadiano, na 

“vocação para descobrir” e na “vocação para encobrir” (BOSI, 1979b, p. 158), nas 

expressões atenuantes que “preparam a pancada mais forte” (BOSI, 1979b, p. 161): 

 

A fala do Conselheiro, tão “errata pensante” quanto a do narrador 
póstumo Brás Cubas, dá margem a duas leituras: Machado, o 
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 A dedicatória de “A máscara e a fenda”: “Em memória de Lúcia Miguel-Pereira” (BOSI, 
1979, p. 117). 
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desmistificador, e Machado, o despistador. No primeiro caso, ele é 
quase terrorista; no segundo, quase conservador. Em ambos, faz a 
política do possível, que talvez seja a essência da diplomacia (BOSI, 
1979b, p. 165).  

 

Em “Uma figura machadiana” (1979b) a imagem da máscara e sua 

necessidade são observadas no Memorial de Aires, pois também naquele romance 

“a máscara não é exceção, não foi feita apenas para tapar a cara da personagem 

mais vilã. É a regra. É o selo da necessidade” (BOSI, 1979b, p. 164). Tendo a 

máscara como regra, Bosi (1979b, p. 165) busca identificar os “raros extremos” do 

romance em que se pode vislumbrar o homem, e não apenas o “perfeito diplomata”. 

Identifica, por esse meio, o papel do Conselheiro Aires: 

 

[...] o papel do nosso caro Conselheiro Aires é o de compor com a 
prosa do cotidiano ao menos o efeito de uma clássica harmonia: 
sofrer estoicamente as diferenças, conviver humoristicamente com a 
máscara e, sempre que possível, conciliar diplomaticamente as 
oposições (BOSI, 1979b, p. 168). 

 

Ao longo do ensaio, ao mesmo tempo em que analisa os contos, Bosi (1979a) 

posiciona-se em relação a questões relevantes e polêmicas da crítica machadiana, 

como, por exemplo, a relação entre Natureza e Sociedade (ou prevalência de uma 

delas) na obra machadiana, sendo que, para Bosi (1979a), Machado de Assis uniu 

natureza e sociedade: “Machado de Assis parece ter unido na mesma imagem e no 

mesmo ser natureza e sociedade; até na mesma expressão quando fala em cálculos 

da vida” (BOSI, 1979a, p. 144).  

Assim, de acordo com Bosi (1979a, p. 141), há na obra machadiana a 

“psicologia realista do desmascaramento”, mas também a “metafísica da 

negatividade”. E, portanto, Bosi (1979a, p. 148) conclui que Machado de Assis tinha 

e, ao mesmo tempo, não tinha “consciência crítica do processo que ele representava 

com tanta agudeza”, “como se a sua obra fosse produzida em dois níveis de 

consciência” (BOSI, 1979a, p. 148): 

 

O primeiro, de extração ideológica, pelo qual se insinua que todos os 
comportamentos se enraízam nos instintos de conservação; o que 
vem a dar no fatalismo ou no ceticismo ético e político. [...] O 
segundo nível, de extração contra-ideológica, trabalha a contrapelo a 
realidade moral onde tomam corpo os enredos e as personagens. [...] 
o seu modo principal é o tom pseudoconformista, na verdade 
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escarninho, com que discorre sobre a normalidade burguesa (BOSI, 
1979a, p. 148). 

 

Assim, Bosi (1979a, p. 149) identifica que no “ponto de vista” de Machado de 

Assis “convergem o ideológico do fatalismo e o contra-ideológico do escárnio”, sem 

que incorram em utopia ou conformismo:  

 

Nem utópica nem conformista, a razão machadiana escapa das 
propostas cortantes do não e do sim: alumia e sombreia a um só 
tempo, espelha esfumando, e arquiteta fingidas teorias que mal 
encobrem fraturas reais. A perspectiva de Machado é a da 
contradição que se despista, o terrorismo que se finge diplomata 
(BOSI, 1979a, p. 149). 

 

A importância da observação tanto de aspectos histórico-sociológicos como 

de aspectos existenciais na análise da obra literária também é abordada por Bosi em 

“Caminhos entre a literatura e a história” (2005): 

 

Embora marcado por leituras existencialistas e hermenêuticas, que 
tendiam a aprofundar as instâncias subjetivas do escritor e a 
reconhecer a margem de liberdade de suas opções estilísticas, devo 
dizer que a compreensão histórico-social dos textos literários se me 
afigurava não só uma necessidade epistemológica, mas um 
imperativo ético-político, afastando-me, ainda que parcialmente, da 
órbita crociana, de inspiração idealista. Lembro minhas leituras de 
Goldmann, que se somavam a leituras anteriores de Gramsci, e se 
somariam, nos mesmos anos de 1970, a leituras de Hegel, Adorno, 
Benjamin e Simone Weil. Eram todos filósofos que abriam no corpo 
compacto das ideologias dominantes a brecha do espírito crítico, e 
acendiam a luz da consciência ética e estética na opacidade das 
determinações econômicas e das opressões políticas (BOSI, 2005, p. 
324). 

 

Alfredo Bosi relativiza, portanto, os posicionamentos teórico-críticos e, em 

“Formações ideológicas na cultura brasileira” (1995, p. 275), relaciona tal 

relativização ao contexto dos anos 1970, quando os estudiosos de Letras viviam “em 

uma tensão entre dois polos intelectuais e morais”: 

 

De um lado, a compreensão da obra literária exigia uma leitura 
imanente rigorosa que, àquela altura, nos era proporcionada pelo 
estruturalismo e pelo retorno aos formalistas russos, que anos e anos 
de censura haviam impedido de circular na cultura ocidental. O outro 
polo, de cunho ético e político, era constituído pela urgência de 
entender a sociedade brasileira que habitávamos e que nos habitava, 
e, se possível, intervir nas suas estruturas iníquas; para tanto, a 
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teoria mais vigorosa de que se dispunha vinha do marxismo que só 
então passou a ter presença efetiva na cultura universitária e, em 
particular, na cultura da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras. A tensão entre essas duas exigências foi constitutiva de um 
certo tipo de intelectual, que ainda sobrevive (BOSI, 1995, p. 275). 

 

No caso da interpretação de Machado de Assis, Bosi entende que é a própria 

obra machadiana que impõe a necessidade de identificar os “outros vieses”, 

interpretação que se expressa nos estudos machadianos posteriores, por exemplo, 

na introdução de Machado de Assis (2002), da coleção Folha Explica: 

 

A escrita de um grande narrador trava uma luta, às vezes em 
surdina, com certas vertentes ideológicas e estilísticas do seu meio e 
do seu tempo: daí ser preciso acompanhar de perto o seu ponto de 
vista, que não só representa como rearticula, exprime e julga a 
matéria da sua observação. A fortuna crítica de Machado nos ajuda a 
rever o mapeamento do seu universo (esfera da mímesis), mas 
também nos chama para compreender o pathos e o ethos peculiar 
que lhe deram uma voz inconfundível no coro dos nossos narradores 
(BOSI, 2002, s.p.). 

 

Desse modo, os estudos de Bosi dialogam com três das principais vertentes 

da crítica machadiana: intertextual, existencial e sociológica. Em estudo mais 

recente, “Um nó ideológico – sobre o enlace de perspectivas em Machado de Assis”, 

Bosi (2010, p. 398) explicitou o reconhecimento de uma “trama ideológica” na ficção 

machadiana, que exigiria, como “procedimento analítico”, tanto a “identificação de 

cada processo ideológico” como uma “síntese interpretativa que exigiria reatar os 

fios e chegar ao entendimento do nó”. Permanece, desse modo, a busca da crítica 

de Bosi pelo “miolo ideológico” (1970, p. 200) da ficção machadiana, busca iniciada 

em História concisa da literatura brasileira. 

Na perspectiva de Bosi (2010, p. 420), apesar de o “moralismo desenganado” 

de Machado de Assis tender a desempenhar papel “resistente e contraideológico”,  

“importa dialetizar as descobertas do intérprete ideológico”: 

 

O espírito crítico que permeou toda a sua obra levou-o primeiro a 
denunciar a ideologia excludente e preconceituosa do velho 
liberalismo oligárquico [...] e depois a universalizar o olhar negativo, 
estendendo-o ao gênero humano [...]. O estudo dos romances e 
contos da fase madura de Machado faz crer que ambas as direções 
do seu olhar estão presentes nos enredos e sobretudo na construção 
das personagens (BOSI, 2010, p. 420).  

 



242 
 

O reconhecimento do caráter dialético do texto machadiano teve como 

resultado crítico a percepção de que a análise da obra machadiana comporta 

diferentes dimensões interpretativas.  

Ainda timidamente esse posicionamento já se apresentava na interpretação 

de Raymundo Faoro em A pirâmide e o trapézio. Diante do “ocaso de um mundo” 

(FAORO, 1974, p. 353) sobre o qual Machado de Assis escreveu durante cinquenta 

anos, Faoro (1974, p. 354) encontra um romancista que, sem desespero ou tragédia, 

mas com o expediente do humorismo, “sente que, no fim do século, suas 

personagens nada têm a realizar, nada mais têm a dizer”.  A realidade impunha, 

portanto, ao escritor uma mudança, a partir do reconhecimento de que “todos 

perderam o jogo”: “O moralista, com suas leis, seus saltos e suas cabriolas, não era 

mais possível, como verdade e como sonho” (FAORO, 1974, p. 384).   

É por isso que Faoro (1974) investiga a metafísica na obra de Machado de 

Assis a partir da análise de temas como a morte, a religião, o pecado e o 

arrependimento, observando o modo como eles estão presentes na ficção 

machadiana, antes e depois da “mudança de ângulos” (FAORO, 1974, p. 335). 

No percurso, Faoro (1974) aponta afinidades e discordâncias do pensamento 

expresso nos textos machadianos em relação a pensadores como Pascal e 

Schopenhauer, por um lado, aliados a Voltaire e Montaigne, por outro. Faoro (1974, 

p. 400) observa, desse modo, a apropriação de Machado de Assis distanciando-se 

da mera reprodução das ideias desses pensadores, pois, por exemplo: “Machado de 

Assis, ferido por outra trajetória, não se dobra, servilmente, ao comando de 

Schopenhauer”. 

Faoro (1974) lida, portanto, com questões muito discutidas pela crítica 

machadiana (geralmente pela crítica não “sociológica”), como a vida subterrânea e o 

demonismo, mas sem indicar fontes ou referências. Somente após algumas páginas 

de discussão da metafísica machadiana Faoro (1974) cita Magalhães Júnior, Alcides 

Maya, Afrânio Coutinho e Augusto Meyer.  

Nesse ponto Faoro (1974, p. 403) aborda brevemente três outras questões 

fundamentais da crítica machadiana: o humorismo, que entende estar desenvolvido, 

“como concepção de vida, [...] no processo narrativo e não na graça das palavras”; a 

relação escritor/ leitor, interpretada como um jogo no qual “o autor engana o leitor, 

zombando de sua credulidade. Mas o leitor adverte que está sendo enganado e 

revida ao autor com desconfiança” (FAORO, 1974, p. 403); e a identificação do 
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“verdadeiro” Machado de Assis, defendendo que o Machado cujos dados biográficos 

conhecemos é a máscara, “apenas um personagem do outro, do autêntico”, “a 

caricatura, não raro infiel, da imagem do fazedor de palavras” (FAORO, 1974, p. 

405). 

Embora a interpretação de Machado de Assis realizada por Faoro (1974) seja, 

como demonstramos, sócio-histórica, sua abordagem da metafísica machadiana é 

fundamental para o desenvolvimento dos argumentos de A pirâmide e o trapézio, 

pois Faoro (1974) sustenta que a mudança na obra machadiana ocorrida após 

Memórias póstumas de Brás Cubas deve-se ao fato de o escritor “haver descoberto 

o fundamento metafísico do mundo” (1974, p. 404) – baseado na ideia de Augusto 

Meyer da “conversão às avessas” –, descoberta que alia ao dado biográfico, da 

“virada” de Machado de Assis, aos quarenta anos, com Memórias póstumas de Brás 

Cubas: 

 

Só com Brás Cubas, na virada dos quarenta anos do escritor, 
Machado de Assis descobre seu caminho. A ele chega depois de 
haver descoberto o fundamento metafísico do mundo, o demonismo 
da vontade que guia, sem meta e sem destino, todas as coisas e os 
fantoches de carne e sangue. O pessimismo, sorvido no mesmo 
cálice, tempera a receita, para um transtorno qualitativo, que funde a 
angústia no riso (FAORO, 1974, p. 404). 

 

Por isso, Bosi (2004, p. 363) considera que a interpretação de Faoro não se 

limitou ao “objeto prioritário da Sociologia da Literatura”, pois, ao encerrar A pirâmide 

e o trapézio Faoro teria compreendido “que não lhe bastava a imagem do espelho”: 

 

[...] sem fazer praça de qualquer metodologia hermenêutica, Faoro 
sentiu a falta de uma dimensão que o elenco tipológico não 
comporta: a compreensão do nexo escritor-sociedade vista do lado 
do olhar, e não do puro quadro empírico; vista do lado da reflexão, e 
não do puro reflexo (BOSI, 2004, p. 363). 

 

Desse modo, Bosi (2004, p. 370) surpreende na crítica machadiana de 

Raymundo Faoro o “chamado a um diálogo fecundo entre a sociologia e a 

hermenêutica, a explicação e a compreensão, o quadro e o olhar”, diálogo 

condizente com a proposta crítica do próprio Alfredo Bosi e que revela os 

rebatimentos do impasse entre diferentes métodos de análise da literatura a que 

estavam expostos os críticos dessa geração. 
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A identificação de múltiplas dimensões que o texto machadiano comporta 

também embasa a interpretação construída por Luiz Costa Lima. Assim, em “O 

palimpsesto de Itaguaí”, publicado inicialmente em 1976 na revista José, Luiz Costa 

Lima apresenta uma tese que continuará a sustentar em seus estudos posteriores 

sobre Machado de Assis, a de que o texto machadiano funcionaria como um 

palimpsesto e de que “Machado foi um criador de palimpsestos”. Isto é, de que por 

detrás do texto visível, há outro texto machadiano: 

 

Supomos então haver em Machado uma verdadeira política do texto, 
consistente em compor um texto “segundo”, capaz de interessar a 
seus leitores pelo casticismo da linguagem, seus polidos torneios, 
seus personagens de pequenos vícios e aparência inofensiva. Sob 
este, eram deixadas as marcas de um texto “primeiro”, que a 
impressão antes recobria do que revelava (LIMA, 1976a, p. 27). 

  

Estando o texto “primeiro” recoberto, sua leitura não pode se dar na 

superfície, ou nas análises de “sobrevoo”, mas exigiria, pelo contrário, a “raspagem” 

do texto visível, em uma análise de profundidade: 

 

De acordo com nossa hipótese, o reconhecimento efetivamente 
crítico de Machado corre por conta da percepção daqueles pequenos 
indícios, dos filamentos que descem da superfície da estorinha. 
Contudo, mesmo porque pequenos, seus bons intérpretes antes 
sobrevoam que penetram em seu texto. Desta insuficiente altura, 
apenas um Augusto Meyer desceu, em caminho de escafandro. Em 
consequência, os intérpretes machadianos fazem ensaísmo, 
discutem tendências gerais e implicações filosóficas, enquanto a 
“raspagem” do texto visível poderia revelar insuspeitadas 
articulações (LIMA, 1976a, p. 27).  

 

Costa Lima foi, entre os críticos do período, aquele a investigar mais 

seriamente a metafísica de Machado de Assis, filiando-se à interpretação construída 

por Augusto Meyer. Desse modo, a interpretação machadiana de Augusto Meyer é 

retomada para ser apontada em sua “fecundidade” crítica, ao mesmo tempo em que 

Lima (1976a) percorre a crítica machadiana na intenção de “desenvolver as linhas 

gerais em que se tem procurado localizar as significações da obra machadiana” 

(LIMA, 1976a, p. 27).  

O ponto de partida dessa retomada da crítica machadiana é Sílvio Romero, 

considerado “o responsável pela primeira grande linha de interpretação machadiana” 
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(LIMA, 1976a, p. 27), linha que acusava o pessimismo em Machado de Assis como 

indício de que o escritor “não se identificava com seu povo” (LIMA, 1976a, p. 27).  

Diante do “desfalque” que causaria às letras nacionais a acusação contra 

Machado de Assis, alguns críticos buscaram, segundo Lima (1976a), a sua 

“recuperação”: “Sem negar o pessimismo ou mesmo o psicologismo do autor, 

procurou-se explicá-lo por motivos biográficos” (LIMA, 1976a, p. 28). Nesse 

empenho o crítico localiza as interpretações de Mário de Alencar, Alfredo Pujol e 

Viana Moog; as tentativas de “explicação psiquiátrica” de Ribeiro do Vale, Américo 

Valério, Peregrino Júnior e Leme Lopes; e a interpretação de Lúcia Miguel Pereira. 

Embora essas interpretações tenham elaborado, muitas vezes, afirmações 

contrárias entre si, Lima (1976a, p. 28) identifica nelas uma mesma “corrente 

retificativa”: 

 

Estabelece-se, pois a seguinte corrente retificativa: pessimista 
porque não identificado a seu povo (Sílvio Romero) – pessimista 
porque epilético (linha psiquiátrica) – pessimista porque descrente na 
vitória da moral, mas, pessoalmente, amigo dos amigos e dedicado 
ao trabalho e à família (A. Pujol, L. M. Pereira) (LIMA, 1976a, p. 28). 

 

A ruptura com tal corrente, o “corte”, para Lima (1976a, p. 28), ocorreu com os 

estudos machadianos de Alcides Maya, caracterizado como o crítico que “realiza a 

primeira reflexão de qualidade sobre o humor em Machado” e como aquele que 

“abre a busca do entendimento estético de Machado” (LIMA, 1976a, p. 28).  

A partir desse corte teria se desenvolvido uma “linha de preocupação com o 

rendimento textual” (LIMA, 1976a, p. 28), numa análise que “sobrevoa a textualidade 

machadiana” em Alcides Maya; que “desenvolve uma visada mais correta” da 

“questão das influências” (LIMA, 1976a, p. 28) em Eugênio Gomes; e que se coloca 

“de maneira ímpar” em Augusto Meyer.   

Embora, para Lima (1976a), os estudos machadianos desses críticos – 

mesmo no seu melhor rendimento, o de Augusto Meyer – ainda sejam “análise de 

sobrevoo”, eles são relevantes porque “sobrevoa[m] a textualidade machadiana a 

partir de um horizonte entretanto certo”  (LIMA, 1976a, p. 28). 

Adotando a perspectiva estética como a “mais correta”, Luiz Costa Lima 

(1976a, p. 28) insere-se nessa linha “buscando acrescentar-lhe alguma coisa”, a 

partir da interpretação de “O Alienista” realizada por Augusto Meyer em “Na Casa 

Verde”: 
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Embora escrito há mais de quarenta anos, este nos parece o ponto 
mais luminoso a que tem chegado a crítica machadiana, 
notadamente a propósito de nossa novela [“O Alienista”]. 
Luminosidade contudo da análise de sobrevoo. Vejamos então se 
seremos capazes de lhe acrescentar alguma coisa (LIMA, 1976a, p. 
28). 

 

Além da retomada de algumas obras que compõem a crítica machadiana, 

distinguindo-as entre as de interesse social e as de interesse estético, Costa Lima 

(1976a) dialoga também com seus contemporâneos. As indicações desses diálogos 

aparecem apenas em notas de rodapé, nas quais o autor remete às interpretações 

machadianas de Roberto Schwarz (não explicitamente) e Raymundo Faoro. 

Na primeira nota, usada para explicar o trecho já citado em que Lima (1976a, 

p. 27) afirma que “os intérpretes machadianos fazem ensaísmo”, há a indicação de 

um texto de José Arthur Giannotti para elucidar “sobre o papel do ensaísmo na 

formação do melhor centro intelectual brasileiro hoje, a USP” (LIMA, 1976a, p. 32). 

Embora a nota possa parecer elogiosa, Lima (1976a) aponta o “ensaísmo” como 

uma leitura de superfície, insuficiente para a análise do texto machadiano – e, 

tratando dos intérpretes machadianos de formação uspiana, as análises de Schwarz 

são provavelmente o alvo do comentário. 

No caso de Faoro, a nota indica Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio 

(1974) não para aludir a alguma interpretação quanto à obra machadiana presente 

no livro, mas para indicar considerações de ordem sócio-histórica “a respeito da 

função ornamental da linguagem retórica brasileira” (LIMA, 1976a, p. 32).  

Mas “O palimpsesto de Itaguaí” centra-se numa análise de “O Alienista”, em 

que Costa Lima apresenta uma proposta de interpretação da obra machadiana. Para 

isso, procurando “delimitar conjuntos menores de sequências com a finalidade de 

localização de temas”, Lima (1976a, p. 28) analisa duas subestórias presentes em 

“O Alienista”: a de Bacamarte e Evarista, considerada uma subestória que “introduz 

tanto o questionamento da ciência, quanto o questionamento de seu agente” (LIMA, 

1976a, p. 29); e a de Bacamarte e Porfírio, entendendo-a também como um 

questionamento da ciência, “ao colocá-la em confronto com o poder”. 

 A partir dessa análise Lima (1976a, p. 30) conclui que há uma “figura matriz” 

em “O Alienista”, pautada pela questão: “qual a relação que a ciência, tida por pura e 

absoluta, manteria com o poder?” (LIMA, 1976a, p. 30). E que, portanto, o tema 
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central, a loucura, somente pode ser apreendido se os “temas paralelos”, o poder e 

o papel da linguagem, não forem desprezados: 

 

As duas subestórias permitem-nos focalizar agora a demanda de 
Bacamarte, já sem mais o risco de desprezar seus temas paralelos: o 
poder e o papel da linguagem. Isso equivale a dizer: o tema central 
de “O Alienista” – que é a loucura? – não é desconstituível sem que 
se apreenda a articulação tramada entre três variáveis: ciência, 
linguagem e poder (LIMA, 1976a, p. 30). 

 

Ao identificar tais “temas paralelos”, Lima (1976a) faz novamente 

considerações de ordem metodológica, a fim de investigar os motivos pelos quais os 

críticos anteriores teriam desprezado esses temas: “E porque os machadianos não o 

teriam indagado?” (LIMA, 1976a, p. 30). Conclui que a ausência da articulação entre 

ciência e poder nas análises anteriores de “O Alienista” decorre da falta de 

articulação entre “dois fatores: o técnico e o ideológico”, já que, “isolado, nenhum 

dos dois daria conta do que observamos” (LIMA, 1976a, p. 30): 

 

Sem a invenção técnica, o analista é constrangido a adotar a forma 
do ensaísmo, que não lhe permite mais do que discutir ideias 
sintagmaticamente estabelecidas ou permissíveis à sua posição 
ideológica. Além do mais, não se lhe torna possível enlaçar 
observações parciais, de inequívoco valor, com a matriz, a construir, 
do texto que estuda. [...] Assim, a partir da deficiência técnica, 
nossos críticos encontram um respaldo ideológico, não necessitando 
ir além de um confortável conservadorismo, ou por eles próprios 
praticado ou comodamente não contrariado por suas pesquisas 
(LIMA, 1976a, p. 30). 

 

Na tentativa de articular esses dois fatores, Costa Lima (1976a, p. 30) discute 

as relações entre o conto “O Alienista” e as interpretações da loucura circulantes no 

século 19. Desse modo, o crítico procura delinear “o horizonte dentro do qual vivera 

Machado” a fim de contrastar “a reflexão machadiana com a ideia vigente em sua 

época sobre a loucura” (LIMA, 1976a, p. 31) e realizar uma “reconstituição 

arqueológica da motivação da novela [“O Alienista”]” (LIMA, 1976a, p. 30). 

A conclusão é de que Machado de Assis realizou em “O Alienista” uma 

abordagem sobre a loucura – questão que, como defende Lima (1976a, p. 32), não 

tinha para o escritor “um interesse momentâneo”, pois foi também seu objeto de 

investigação em Quincas Borba e na crônica de 31 de maio de 1896 – que retomava 

a perspectiva clássica. Afastando-se das leituras positivistas da época, que viam a 
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loucura como doença, é que Machado de Assis pôde, segundo Lima (1976a, p. 32), 

identificar as articulações entre a ciência e o poder político: 

 

E é por restituir a loucura ao solo da experiência clássica que o 
romancista conseguia tematizar o termo recalcado pela positividade 
psiquiátrica. [...] A loucura de Bacamarte é a loucura da ciência e a 
loucura da ciência consiste em não saber seus limites e suas 
articulações (LIMA, 1976a, p. 32). 

 

Para Lima (1976a, p. 32), é nesse movimento que se pode “vislumbrar a tão 

procurada brasilidade de Machado”, pois o escritor fez mais do que “alegorizar os 

males da colônia” e questionar “as concepções modernas sobre a ‘doença’ mental” e 

sobre a objetividade da ciência: “muito mais ainda, questionava a maneira de que se 

utiliza a sociedade humana para se pensar a si própria, que não consegue criar uma 

imagem de auto-identidade senão a partir do outro” (LIMA, 1976a, p. 32). 

“O palimpsesto de Itaguaí” (1976a) constitui uma das tentativas, entre a crítica 

machadiana do período, de afastamento de uma interpretação conservadora de 

Machado de Assis e sua obra, pois questiona interpretações anteriores e se filia a 

outras para aprofundá-las. O ensaio é também parte de um esforço para 

interpretação da obra machadiana a partir de instrumentais teóricos e conceituais 

mais precisos e voltados para a textualidade e a abordagem estética, porém sem 

negar as demais dimensões do texto e seus vínculos com a realidade. 

As alterações realizadas na republicação de “O palimpsesto de Itaguaí” em 

Pensando nos trópicos (1991) modificaram principalmente a redação do artigo, mas 

duas alterações tiveram maior impacto. A primeira relaciona-se à retirada das notas 

de rodapé comentadas acima, bem como da expressão “ensaísmo”, o que parece 

indicar a tentativa de retirar do texto comentários datados, referentes a discussões 

em curso nos anos 1970.  Ao mesmo tempo, a versão modificada incluiu uma nota 

que comentava o juízo de Gilberto Freyre sobre o caráter estrangeiro da ficção 

brasileira, relacionando-o à interpretação de Sílvio Romero. 

Outra alteração significativa foi a de reescrita do último parágrafo do artigo de 

modo a esclarecer a, acima comentada, alusão à “brasilidade de Machado” (LIMA, 

1976a, p. 32). Em Pensando nos trópicos Lima (1991, p. 265) substituiu a expressão 

“brasilidade” por “toque brasileiro”, relacionando-o ao questionamento de Machado 

de Assis ao estatuto colonial e ao renome que tal estatuto conferia aos bacharéis 

formados no exterior. Por meio dessa observação, Lima (1991, p. 265) explicita seu 
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entendimento de que a experiência ficcional para Machado de Assis era, ao mesmo 

tempo, divertimento e questionamento. Luiz Costa Lima posiciona-se, desse modo, 

diante de dois dilemas da crítica machadiana: a prevalência do nacional ou do 

universal na obra machadiana; e os vínculos de sua ficção com a realidade (e com a 

situação local): 

 

Como a praticava, a ficção era para Machado o oxigênio pela qual se 
poderia respirar o ar das questões. O fato de que o cientificismo 
fosse brasileiro não o impedia de ser propriedade do Ocidente. Sua 
discussão, atualmente processada, não deveria esquecê-lo. O que 
vale dizer, o questionamento da ciência por Machado não desvelava 
apenas uma situação local (LIMA, 1991, p. 265). 

 

Desse modo, Luiz Costa Lima considera a obra machadiana realista por sua 

dimensão humana, sem limitar-se à imitatio e necessariamente conectada a outras 

dimensões: “Claro que há dimensão política em Machado, mas está conjugada com 

outras. É a dimensão humana que conta” (LIMA, 2014, s.p.). 

A partir do conceito de mímesis que adotaram e da priorização de 

determinadas dimensões no estudo da obra machadiana, os críticos abordados 

construíram – em relações com a crítica machadiana anterior, com os 

contemporâneos e com o momento histórico – interpretações fortes do realismo de 

Machado de Assis, que acabaram por compor nossa visão moderna da obra 

machadiana. 

Assim, Raymundo Faoro (1974, p. 504) observou a conjugação entre realismo 

e moralismo, numa “estilização” que parte de “fatos e realidades sociais apurados na 

observação das coisas e na conduta dos homens”; Carlos Nelson Coutinho (1974, p. 

10) encontrou na obra machadiana o caráter revelador e explosivo de uma “plena e 

profunda vitória do realismo” contra o “intimismo à sombra do poder”; Luiz Costa 

Lima destacou o caráter mimético da obra de Machado de Assis, indicando como 

base de seu realismo a dimensão humana, embora dialeticamente “conjugada com 

outras dimensões” (LIMA, 2014, s.p.); Roberto Schwarz investigou o realismo de 

Machado de Assis a partir da relação dialética entre forma literária e processo social 

a fim de “esmiuçar” “as coisas fortes sobre o Brasil” (SCHWARZ, 2002, s.p.) que o 

texto machadiano guardava; e Alfredo Bosi analisou Machado de Assis como um 

escritor realista “sob as espécies de uma perspectiva agônica e fatalista” (BOSI, 
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1979a, p. 125), numa obra que reúne dialeticamente a “psicologia realista do 

desmascaramento” e a “metafísica da negatividade” (BOSI, 1979a, p. 141). 
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“Os críticos que nos precederam estiveram à altura de 
sua hora histórica. Só resta ter a esperança de que 
aconteça o mesmo com a próxima geração.” 

Maria Elisa Cevasco121  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Machado de Assis e as obsessões de nossos tempos 

 

Machado de Assis é o grande escritor nacional. Considerada em termos 

superficiais, tal afirmação – amalgamada no senso comum do Brasil – oculta o fato 

de que os critérios para sua eleição a símbolo nacional, os argumentos para sua 

consagração e as características ressaltadas pela crítica machadiana são 

sustentados por explicações diversas. Por isso, nosso estudo pautou-se pelo 

pensamento de que explicitar as contradições, as tensões, os diversos sentidos, é 

tarefa fundamental para escapar da penumbra “em que todos os gatos são pardos” 

(CANDIDO, 1978, p. 13).   

Em torno de Machado de Assis convivem sentidos múltiplos, variados e, por 

vezes, opostos. Em sua vida os mesmos acontecimentos, nem sempre elucidados 

por completo, suscitam conclusões distintas. Em sua obra a “polivalência do verbo 

literário” chega a se esgarçar a ponto de ao escritor atribuírem muita coisa e quase 

todo sentido.  Machado de Assis constitui, desse modo, um escritor em disputa e, 

além disso, um terreno propício para discussões que ultrapassam as questões 

literárias (de vida e de obra) para se mostrarem como disputas (e algumas vezes 

rixas) políticas, ideológicas, teóricas e metodológicas.  

Apesar da disputa, parece acontecer com Machado de Assis o que ocorre 

com algumas categorias no Brasil, como democracia ou ética: por princípio ninguém 

é contra. Mas, ao mesmo tempo, pouca gente o leva a sério. A dificuldade de edição 

de sua obra completa é um dos indícios, e revela, ainda, uma cultura que gira em 

falso e que também não é levada a sério. É o que pondera Valentim Facioli (2004) 

sobre Machado de Assis: 

 

[...] o imenso crescimento do aparelho escolar, das bibliotecas, do 
parque editorial, das edições de seus livros, do reconhecimento da 

                                                             
121

 CEVASCO, Maria Elisa. Momentos da crítica cultural materialista. Terceira margem on 
line, n. 12, 2005. Disponível em: <www.ciencialit.letras.ufrj.br/terceiramargemonline/numero12>. 
Acesso em: 9 nov. 2015. 
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importância e permanência de sua obra, tudo isso, e algo mais, 
indicam uma glória construída (com merecimento), mas ainda não 
garantem leitura e, menos ainda, boa e consequente leitura 
(FACIOLI, 2004, s.p.).  

 

Parte disso pode relacionar-se ao fato de a própria obra de Machado de Assis 

exigir dos críticos a reformulação de seus parâmetros, indicando que não é possível 

classificá-la ou enquadrá-la nos padrões vigentes. Nesse sentido, John Gledson 

(2006) afirma, ao procurar explicar a grandeza de Machado de Assis: 

 

[...] Há uma delicada questão de fundo da qual fiquei mais consciente 
como tradutor: Machado é certamente um grande escritor, de 
estatura internacional, mas como justificar isso, mostrá-lo, seja para 
estrangeiros, seja para brasileiros? Ele não é de fácil classificação, 
com a consequência de que a prática corrente de aplicar uma 
determinada teoria a um autor é ainda menos provável de funcionar 
no seu caso (GLEDSON, 2006, p. 14). 

 

Foi também o que ocorreu, em articulação a outros processos, com os críticos 

machadianos nas décadas de 1930 e de 1970: o primeiro grupo sentiu a dificuldade 

e o segundo tomou consciência da impossibilidade de enquadrar Machado de Assis, 

o que lhes impôs a reformulação de seus instrumentais.  

Assim, a construção de Machado de Assis como um escritor realista (de um 

realismo específico) ganhou força na geração crítica de 1930, com a identificação de 

algumas características do realismo na obra machadiana.  Disparadas ou ao menos 

mais visibilizadas a partir das comemorações do centenário machadiano de 

nascimento em 1939, as formulações dos críticos machadianos de 1930 foram 

pioneiras em muitos sentidos, especialmente por contribuírem com um repertório 

crítico mais consistente. Embora com percepções por vezes ainda incipientes e com 

uma produção não acadêmica, esses críticos alcançaram resultados inéditos, sendo 

um dos grandes saldos a construção de uma interpretação de Machado de Assis 

como escritor realista a partir da articulação entre universal e local.  

O realismo, como categoria crítica para a apreensão da obra machadiana, é, 

portanto, o fio condutor que percorre, por caminhos diversos, as obras de Lúcia 

Miguel Pereira, com o realismo psicológico; Augusto Meyer e a “super-realidade” do 

demonismo machadiano; Astrojildo Pereira, com o realismo social; e Eugênio Gomes 

e o “microrrealismo”. Em suma, essa geração crítica forneceu categorias para 

entender Machado de Assis e pistas para o debate mais aprofundado de sua vida e 
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de sua obra, o que foi seminal, pois as gerações seguintes herdaram, continuaram, 

refutaram, reformularam ou abandonaram aquelas considerações. 

É claro que a grande discussão em torno de Machado de Assis como escritor 

nacional ou universal não foi esgotada ali, tampouco a caracterização do realismo de 

Machado de Assis estava resolvida. Pelo contrário, essas são questões latentes até 

hoje, visto que há esforços críticos que caminham em um ou outro sentido. Os 

machadianos de 1930, contudo, colocaram a questão em outros termos, mais 

nuançados, mais abertos, menos conservadores e “quase” dialéticos. 

Já a crítica machadiana dos autores reunidos em 1970 é perpassada por uma 

busca, difícil e quase obsessiva, pela dialética: a mímesis dialética de Raymundo 

Faoro, o marxismo dialético de Carlos Nelson Coutinho, o método dialético de 

Roberto Schwarz, a matriz ideológica dialética de Alfredo Bosi e a análise de 

profundidade dialética de Luiz Costa Lima. Talvez uma tentativa de resgate da 

dialética, numa revanche da derrota ocorrida em 1930 e aprofundada a partir de 

1964. 

Desse modo, a dialética, pautando os conceitos de realismo e de mímesis, se 

mostrava como necessidade crítica no momento em que era mais difícil concretizá-

la: esses críticos acadêmicos, que procuravam em Machado de Assis as obsessões 

de seu tempo, estavam acossados pela repressão e pressionados pelos exageros 

formalistas.  

Ao mesmo tempo, o estudo da obra machadiana exigia uma interpretação 

condizente com os tempos sombrios. A conclusão a que se chegava então era de 

que a obra de Machado de Assis compõe-se de um pensamento dialético, pois 

mantém um vínculo estreito com a realidade ao mesclar estrutura e ação do sujeito, 

causalidade e teleologia, materialidade e idealidade, mundo e razão.  

O interesse pela realidade brasileira e o interesse por Machado de Assis se 

aliavam, desse modo, no estudo do realismo de Machado de Assis. Como explicita 

Alfredo Bosi (1995), não se tratava simplesmente da condição pessoal de um ou 

outro crítico do período, mas do “ethos de uma geração que compartilhou durante 

algum tempo as mesmas perplexidades no plano das ideias e no plano dos valores” 

(BOSI, 1995, p. 275). 

Além disso, após as formulações de Antonio Candido (derivadas de uma 

construção coletiva e secular) que dialetizavam as relações entre forma literária e 

processo social, oferecendo uma saída metodológica para a “oscilação entre o 
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formalismo internalista e o conteudismo externalista” (CEVASCO, 2005, s.p.), a 

crítica machadiana dos anos 1970 viu o impasse que percorreu a crítica literária 

brasileira como algo a ser, no mínimo, relativizado. É verdade que em cada 

interpretação a balança pendeu mais para um ou outro lado do impasse. No entanto, 

com um nexo real estabelecido entre forma literária e processo social, as 

interpretações da década de 1970 já não procuravam sustentar que uma abordagem 

preterisse a outra. 

De todo modo, o realismo e os vínculos críticos de Machado de Assis e sua 

obra não são ponto pacífico, nem nunca foram. Basta lembrar que Memórias 

póstumas de Brás Cubas, ao ser publicado em folhetim em 1880, recebeu junto de 

boa colhida e alguma perplexidade o questionamento de seu estatuto como 

romance. Assim, conforme a recepção de Machado de Assis indicava desde o 

século 19, a obra machadiana (principalmente a partir de Memórias póstumas de 

Brás Cubas) desafia as noções de realismo, as convenções da escola realista-

naturalista e a forma tradicional do romance.  

 Pelo mesmo motivo, apesar de parecer uma questão assentada (nos 

manuais escolares, por exemplo) o realismo na obra machadiana continua a ser 

uma questão capaz de dividir a crítica.122 Assim como a discussão metodológica em 

torno do que deve ser priorizado na análise literária, se os elementos estéticos ou 

sociais, ainda é uma discussão para a crítica machadiana.  

Entre as leituras que investigam o realismo na obra machadiana tampouco há 

consenso, e os diálogos são tantos que as interpretações podem ser compreendidas 

a partir de múltiplas variáveis, por exemplo: o elemento metafísico da obra 

machadiana em Lúcia Miguel Pereira e Augusto Meyer; as relações comparatistas 

em Augusto Meyer e Eugênio Gomes; a marcha das classes dominantes seguida 

pela ficção machadiana em Lúcia Miguel Pereira e Roberto Schwarz; o capricho 

como regra de composição em Augusto Meyer e Roberto Schwarz; a dimensão 

psicológica do realismo machadiano em Lúcia Miguel Pereira e Alfredo Bosi; a 

imagem da máscara em Augusto Meyer e Alfredo Bosi; a crítica literária marxista em 

                                                             
122

 Contribuem, ainda, para o debate, as afirmações de Machado de Assis que criticavam o 
realismo ou, mais precisamente, a escola realista-naturalista.Entre os comentários mais mobilizados 
para defender o não-realismo machadiano está a crítica de Machado de Assis ao O primo Basílio, de 
Eça de Queirós, em que o escritor afirmou: “[...] resta senão admirar a fidelidade de um autor que não 
esquece nada e não oculta nada! Porque a nova poética é isso, e só chegará a perfeição no dia em 
que nos disser o número exato de fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de 
cozinha...”. 
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Astrojildo Pereira e Roberto Schwarz; o engajamento político da crítica literária em 

Astrojildo Pereira e Carlos Nelson Coutinho; o romancista do Segundo Reinado em 

Astrojildo Pereira e Raymundo Faoro; a corrente lukácsiana em Carlos Nelson 

Coutinho e Roberto Schwarz; o diálogo entre a sociologia e a hermenêutica em 

Raymundo Faoro e Alfredo Bosi; o conceito de mímesis em Raymundo Faoro e Luiz 

Costa Lima. E por aí descobriríamos outros diálogos e possibilidades de análises 

combinatórias, que indicam um processo de acumulação crítica. 

Das produções não críticas em torno de Machado de Assis no arco dos 

regimes autoritários brasileiros ressalta a presença do homem Machado de Assis, de 

sua vida, propriamente dita. Em um país com poucos leitores e mais raros ainda 

escritores, sua trajetória, seus estudos, sua esposa, seus amores, suas casas, seus 

óculos, seu cabelo, tudo se tornou matéria para celebração e debate, em um 

movimento no qual a obra do escritor secundou a sua vida. Foi predominantemente 

pelo caminho biográfico que Machado de Assis encontrou a consagração como 

símbolo nacional: mulato, epilético, operário, trabalhador incansável, dedicado, 

responsável, funcionário público, diligente, cumpridor de regras, escritor meticuloso.  

Se a obra de Machado de Assis (e a crítica machadiana o revela) poderia ser 

vista como venenosa, perigosa ou negativa, sua trajetória de vida – da infância 

humilde à ascensão meritocrática – casava-se perfeitamente com a necessária 

construção da nacionalidade em regimes autoritários. Apenas nos anos 1970 alguns 

estudos biográficos de Machado de Assis concederam atenção mais ponderada à 

exemplaridade e excepcionalidade do escritor. Mas, mesmo assim, os traços 

biográficos anteriores cravaram fundo a imagem do escritor, lembrado e consagrado 

ainda hoje por características construídas desde os anos 1930.  

Exemplo disso foram as comemorações do centenário de morte de Machado 

de Assis, em 2008, como até os menos interessados em literatura puderam 

acompanhar. Naquele ano, além dos eventos, surgiram muitas notícias, muitos livros 

e artigos sobre Machado de Assis. Muitas dessas publicações repetiam que se 

tratava do maior escritor brasileiro e de um dos maiores escritores de todos os 

tempos. E quase sempre havia um resumo de vida e obra machadianas, no qual 

necessariamente se aludia à infância sofrida do escritor, à educação autodidata, à 

divisão da obra em duas fases, à polivalência de seus escritos (escreveu poesia, 

teatro, contos, romance, crítica) e a outros chavões que rodeiam Machado de Assis. 
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Marcada por um processo sócio-histórico particular que abrange a 

internacionalização de obra e crítica machadianas, o lugar periférico do Brasil na 

mundialização do capital, o neoliberalismo e o debate pós-moderno, a consagração 

de 2008 (ainda por ser estudada) indica um fato: Machado de Assis ocupa lugar de 

clássico nacional, pois tem um significado (variável) para a vida social brasileira. 

Eric Hobsbawm (1988, p. 19) afirmou que o tempo da história exige 

“desmistificação porque nós [...] não vivemos mais [nele], mas não sabemos quanto 

[dele] ainda vive em nós”. É em meio a tal tentativa de desmistificação que cabe 

perguntar quanto de Machado de Assis como medalhão nacional ainda vive em nós, 

em nossos tempos e em nossa crítica. 

Trata-se, além disso, de um esforço para compreender o que faz de Machado 

de Assis, hoje, um escritor tão grandioso: por quais motivos, mais de cem anos após 

sua morte, ele ainda é considerado o maior escritor brasileiro? E quais são as 

obsessões de nossos tempos que buscamos responder ao estudar Machado de 

Assis? 

Os tempos são os das redes sociais, do avanço neoconservador, da ameaça 

à democracia (burguesa). No senso comum, Machado de Assis, aparentemente tão 

distante disso tudo, suscita debates e polêmicas ainda: movimentos sociais exigem 

um ator negro para representá-lo em um comercial de TV123 e um representante do 

neoconservadorismo nas redes sociais o valoriza como o artista que não precisou do 

Ministério da Cultura.124 E a crítica machadiana busca, no estudo de Machado de 

Assis, uma resposta à altura.  

 

 

 

 

 

                                                             
123

 Em setembro de 2011 um comercial da Caixa Econômica Federal causou polêmica por 
retratar Machado de Assis como branco. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir) chegou a publicar uma nota em que considerava “lamentável” esse “deslize”. O alarido foi 
tanto que a Caixa não somente suspendeu a veiculação da propaganda como também refilmou o 
comercial com um ator negro. 

124
 Em maio de 2016, diante da extinção do Ministério da Cultura (recriado alguns dias 

depois) pelo governo interino de Michel Temer, um post de Kim Kataguiri trazia o retrato de Machado 
de Assis e dizia: “Negro, de família pobre, e não precisou de Ministério da Cultura para marcar a 
história do Brasil. O Brasil tem exemplos muito bons que rechearam nossa cultura sem precisar de 
um ministério ou qualquer mamata estatal” (Disponível em: 
<https://www.facebook.com/kataguiri.kim/photos>. Acesso em: 20 maio 2016). 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Nota biobibliográfica 

 

Augusto Meyer 

 

Augusto Meyer (1902-1970) abandonou os estudos regulares feitos em sua 

cidade natal, Porto Alegre (RS), para estudar línguas e literatura e dedicar-se a 

escrever. O exercício de crítica literária se deu, desde então, juntamente com a 

construção de sua produção literária. Por isso, ao comentar sobre Meyer, João 

Alexandre Barbosa (2002) afirmou que no ensaísta se “acentua a definição do crítico 

como um escritor para o qual a leitura é o elemento de deflagração da própria 

escrita” (BARBOSA, 2002, p. 15).  

Desde jovem Meyer colaborou com poemas e ensaios em diversos jornais do 

Rio Grande do Sul, especialmente Diário de Notícias e Correio do Povo; publicou em 

apenas um decênio (entre 1920 e 1930) seis livros de poesia (Ilusão querida, 

Coração verde, Giraluz, Duas orações, Poemas de Bilu e Sorriso interior, a maioria 

editada sob o selo da Globo); fundou, em 1926, a revista Madrugada; e foi o primeiro 

crítico do grupo ora estudado a publicar um livro sobre Machado de Assis, em 1935. 

Sua obra crítica compreende, ainda, os livros de ensaios À sombra da 

estante, de 1947; Preto e Branco, de 1956; Camões, o bruxo e Outros estudos, de 

1958; e A forma secreta, de 1965. Além do volume Machado de Assis 1935-1958, de 

1958, que pretendeu coligir a machadiana completa de Augusto Meyer.  

Já com as primeiras obras poéticas Augusto Meyer alcançou renome 

nacional, recebendo o Prêmio Felipe de Oliveira, em 1947, e o Prêmio Machado de 

Assis, em 1948, pelo conjunto da obra. Em 1960 foi eleito membro da Academia 

Brasileira de Letras. 

Augusto Meyer integrou o modernismo gaúcho, completando, com Raul Bopp 

e Mário Quintana, a tríade modernista do Rio Grande do Sul. De acordo com Suely 

Braga Silva (1992, p. 46), o movimento modernista de 1922 encontrou em Meyer 

“um adepto de primeira hora”.  

Augusto Meyer compatibilizou seu trabalho intelectual com os encargos como 

funcionário público, ocupando o posto de diretor da Biblioteca Pública do Estado do 

Rio Grande do Sul, de 1930 a 1936. Em fins de 1937, com o nome já consagrado na 
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literatura gaúcha como poeta, ensaísta e crítico literário, Augusto Meyer recebeu o 

convite, feito pelo próprio mentor da instituição, o ministro Gustavo Capanema, para 

assumir, no Rio de Janeiro, a direção do Instituto Nacional do Livro (SILVA, 1992). 

Desse modo, Augusto Meyer foi, entre os críticos em questão, aquele a 

ocupar o posto mais influente na comemoração do centenário de nascimento de 

Machado de Assis (1939), desempenhando a função de diretor do Instituto Nacional 

do Livro por cerca de trinta anos.  

 

 

Lúcia Miguel Pereira 

 

Lúcia Miguel Pereira (1901-1959) iniciou sua vida literária ao contribuir para a 

revista Elo, uma publicação organizada em torno do Centro Dom Vital (à época 

dirigido por Alceu Amoroso Lima) e fomentada pelo movimento católico laico, que 

atingiu seu clímax na conjuntura pós 1930. 

Descrita como uma católica militante, Lúcia Miguel Pereira integrou a Reação 

Católica, movimento que reuniu um grupo de intelectuais que passaram a interpretar 

a realidade brasileira na busca pelas raízes de nossa nacionalidade, destacando-se 

nesse grupo a conversão de Alceu Amoroso Lima e outros intelectuais como 

Hamilton Nogueira, Augusto Frederico Schmidt, Perilo Gomes e Afrânio Peixoto 

(CARVALHO, 1987). 

Embora já em 1933 Lúcia Miguel Pereira tenha estreado como romancista 

(com Maria Luísa) e publicado o segundo romance, Em Surdina, foi com a crítica 

literária que seu nome ganhou destaque. Segundo Luciana Viégas (1994), Lúcia 

Miguel Pereira tornou-se uma crítica literária de referência antes mesmo de publicar 

sua primeira obra crítica, o livro Machado de Assis: estudo crítico e biográfico (1936). 

Foi, porém, com a publicação de Machado de Assis: estudo crítico e 

biográfico, em 1936, que Lúcia Miguel Pereira consolidou sua influência na crítica 

literária brasileira do período. Nesse sentido, o prêmio literário concedido ao livro 

pela Sociedade Felipe de Oliveira e as sucessivas reedições da obra são capazes 

de indicar o prestígio da autora.   

Além de Estudo crítico e biográfico e das contribuições em suplementos 

literários de diversos jornais e revistas (entre eles Boletim de Ariel, Correio da 

Manhã, Estado de S. Paulo e Revista do Brasil), a obra crítica de Lúcia Miguel 
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Pereira compreende uma biografia de Gonçalves Dias (A Vida de Gonçalves Dias, 

de 1943), a publicação de uma novela esquecida de Machado de Assis (Casa Velha, 

em 1945) e o livro Prosa de ficção, de 1950. 

A obra ficcional também prosseguiu, com a publicação de mais dois romances 

(Amanhecer, em 1938, e Cabra-cega, em 1954) e quatro livros infanto-juvenis (A 

Fada Menina, em 1939; A Filha do Rio Verde, em 1943; A Floresta Mágica, em 

1943; e Maria e seus bonecos, em 1954). 

Além de escritora e crítica literária, Lúcia Miguel Pereira foi funcionária 

pública, embora por um curto período: foi subchefe de gabinete do Secretário Geral 

de Educação e Cultura da antiga Prefeitura do Distrito Federal, de 1937 a 1939; e 

Chefe da Biblioteca Central de Educação em 1939. Conforme recorda Bernardo de 

Mendonça (1992), “ao contrário de muitos intelectuais de sua geração que tiveram 

no emprego público a salvaguarda financeira ou social para o trabalho literário, há 

registros só de uma rápida passagem na direção da biblioteca estadual” 

(MENDONÇA, 1992, p. xviii). Os serviços prestados por Lúcia Miguel Pereira a 

órgãos estatais também incluem uma participação no filme Um apólogo, produzido 

pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo em 1939. 

É de se observar, ainda, que o período de funcionalismo público de Lúcia 

Miguel Pereira limita-se, basicamente, ao tempo de solteira, posto que, após o 

casamento com o historiador Otávio Tarquínio de Sousa, em 1940, a crítica só 

retornou ao serviço público para integrar a Comissão Machado de Assis,125 entre os 

anos de 1957 e 1959. 

 

 

Astrojildo Pereira 

 

Nos diversos ensaios e estudos a respeito de Astrojildo Pereira Duarte Silva 

(1890-1965), a alusão a sua modéstia e discrição são recorrentes, sendo que a 

imagem do intelectual afeito ao diálogo e ao questionamento convive com as 

imagens do revolucionário incansável e do bem humorado companheiro de luta. 

                                                             
125

 Durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, criou-se a Comissão Machado de 
Assis, que reuniu uma equipe de especialistas para a publicação, em edições críticas, da obra de 
Machado de Assis. 
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O homem que se tornou um intelectual de relevo sobretudo para a esquerda 

brasileira “não concluiu sequer o curso ginasial: deixou a escola em 1908, na 

terceira série, para trabalhar como gráfico no Rio de Janeiro” (NETTO, 1991, p. iii). 

Inicialmente envolvido na “campanha civilista”126 de Rui Barbosa, após uma viagem 

à Europa Astrojildo Pereira optou pela militância anarquista. Porém, no fim da 

década de 1910, com a crise do anarquismo e a Revolução Russa, aderiu ao 

bolchevismo, e em 1922 foi o principal articulador da fundação do Partido Comunista 

Brasileiro. No PCB, trabalhou como organizador e publicista, interessado em 

contribuir para a renovação do pensamento marxista no país (NETTO, 1991). 

No entanto, nos anos 1930, com a Internacional Comunista cada vez mais 

stalinista, o debate e o questionamento que Pereira levava ao PCB já não eram mais 

bem-vindos, e ele foi expulso do partido. Foi nesse período, após haver sido 

renegado pelo partido que fundou – tolhido também pela caça aos comunistas 

empreendida pelo Governo Vargas –, enquanto trabalhava no comércio de frutas,127 

que Astrojildo Pereira dedicou-se à análise literária, centrando-se em Machado de 

Assis. 

Em 1945, após sua participação no I Congresso Brasileiro de Escritores, 

Astrojildo Pereira retornou ao PCB, tendo de – em nome da fidelidade ao partido – 

aceitar o sectarismo em que se dava a luta da esquerda no Brasil e no mundo. 

Astrojildo Pereira faleceu em 1965, aos 75 anos, meses após ser libertado da prisão 

em que a polícia da ditadura civil-militar o interrogara. Com a ironia de um 

machadiano, ao sair da prisão declarou: “São pesquisadores de um novo tipo, 

colocam no xadrez as fontes de informações históricas” (PEREIRA apud KONDER, 

1991, p. 18). 

Sua obra conhecida – pois muitos trabalhos, escritos sob pseudônimos e 

publicados na imprensa anarquista e comunista estão dispersos – consiste em 

URSS, Itália, Brasil, de 1934; Interpretações, de 1944; Machado de Assis: ensaios e 

                                                             
126 

Rui Barbosa, ao perder as eleições presidenciais em 1910, questionou os resultados 
obtidos por Hermes da Fonseca num longo documento encaminhado ao Congresso Nacional e iniciou 
a campanha civilista, que sinalizaria o início da reação pública na conquista da legitimidade dos 
processos eleitorais. 

127 
A integridade intelectual de Astrojildo Pereira lhe rendeu elogios como os de Graciliano 

Ramos e Manuel Bandeira (apud FEIJÓ, 1990): “Homem de pensamento e ação, Astrojildo Pereira 
tem imensa dignidade. Os seus anos de vacas magras não foram sete, como os do sonho de José, 
mas três vezes sete. Durante esse tempo, quando muitos intelectuais se vendiam, Astrojildo, para 
aguentar-se na vida, preferiu vender frutas numa quitanda” Graciliano Ramos; “Bananeiras – 
Astrojildo esbofa-se – / Plantaia-as às centenas, às mil: / Musa Paradisíaca, a única / Que dá dinheiro 
neste Brasil” Manuel Bandeira. 
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apontamentos avulsos, de 1959;128 Formação do PCB, publicado em 1962; e Crítica 

Impura, de 1963. Postumamente foram publicados Ensaios históricos e políticos, em 

1979, organizado por Heitor Ferreira Lima, e Construindo o PCB, em 1980, com 

organização de Michel Zaidan Filho. Somente três dessas obras (Interpretações, 

Machado de Assis: ensaios e apontamentos avulsos e Crítica Impura) são de crítica 

literária, o que dá ensejo a apontar o relevo intelectual de Astrojildo Pereira também 

fora da crítica literária (e da crítica machadiana).  

 

 

Eugênio Gomes 

 

Os estudos formais de Eugênio Gomes (1897-1972) não ultrapassaram o 

curso secundário incompleto e a estreia do escritor ocorreu com o livro de poesia 

Moema, filiado ao Movimento Modernista da Bahia, em 1928. No movimento 

modernista Eugênio Gomes integrou o chamado tradicionismo dinâmico, um grupo, 

segundo Monalisa Valente (2009), “manifestadamente favorável a um modernismo 

pautado em renovação aliada ao retorno a elementos do passado para a 

revitalização da literatura brasileira” (VALENTE, 2009, p. 21). 

Mas foi como ensaísta que Eugênio Gomes alcançou projeção nacional, com 

a obra D. H. Lawrence e Outros, de 1937. Em 1939 Gomes publicou o primeiro de 

uma longa lista de estudos machadianos: Influências inglesas em Machado de 

Assis, definido pelo autor como uma “‘plaquette’, por ocasião do centenário do 

criador de Brás Cubas” (GOMES, 1958, p. 7). Dez anos mais tarde, esse e outros 

estudos, não somente machadianos, foram ampliados e reunidos em Espelho contra 

espelho, editado pela Progresso Editorial, em 1949. Vencedor do Prêmio Machado 

de Assis em 1950, Eugênio Gomes também publicou os livros de ensaios: O 

Romancista e o ventríloquo, de 1952; Prata de casa, de 1953; Machado de Assis, de 

1958;129 e Shakespeare no Brasil, de 1961. 

Além de escritor e crítico literário que contribuiu com regularidade para os 

suplementos literários dos jornais Correio da Manhã e O Estado de S. Paulo e 

                                                             
128

 Machado de Assis: ensaios e apontamentos avulsos (1959) reuniu estudos machadianos 
de Astrojildo Pereira publicados na imprensa desde 1939.  

129
 Por reunir, sem alterações significativas, a maior parte dos estudos machadianos de 

Eugênio Gomes (muitos dispersos em periódicos) recorremos a este livro como fonte da maioria dos 
ensaios citados. 
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participou de algumas polêmicas literárias, Eugênio Gomes foi funcionário público 

durante um longo período. Inicialmente, durante o Estado Novo, dirigiu o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, na Bahia até 1940 e no Rio de Janeiro 

até 1946; e foi secretário no gabinete do ministro Clemente Mariani de 1946 a 1950.  

Mas Eugênio Gomes ocupou o posto mais alto de sua carreira como 

funcionário público e o primeiro cargo diretamente relacionado ao seu trabalho 

intelectual quando se tornou diretor da Biblioteca Nacional, de 1951 a 1956. Mais 

tarde, integrou a Comissão Machado de Assis, em 1958, e dirigiu o Centro de 

Pesquisas da Casa de Rui Barbosa, de 1960 a 1964.  

 

 

Jean- Michel Massa 

 

O único estrangeiro entre os críticos abordados, o francês Jean-Michel Massa 

(1930-2012) escreveu a biografia intelectual de Machado de Assis, La jeunesse de 

Machado de Assis, como tese de doutorado para a Universidade de Poitiers em 

1969. Antes disso, Massa já havia publicado estudos sobre Machado de Assis, 

segundo levantamento de Galante de Sousa (1969): La Bibliothèque de Machado de 

Assis (1961), Bibliographie Descriptive, Analytique e Critique de Machado de Assis 

(1965), Dispersos de Machado de Assis (1965), La Présence de Dante dans l’Ouvre 

de Machado de Assis (1966). 

Os estudos eram resultado das pesquisas de Massa em arquivos do Brasil e 

do exterior. Na apresentação de A juventude de Machado de Assis, Massa (1971) 

afirma ter realizado pesquisas em bibliotecas e museus de Portugal, França e 

Inglaterra, além dos arquivos brasileiros em São Paulo, Recife, Bahia e Rio de 

Janeiro: “Para estudar Machado de Assis é necessário, ao mesmo tempo, entregar-

se a pesquisas no Brasil, na França e em Portugal. Certos documentos, certos livros 

fundamentais só se encontram em um destes países. Eis porque as pesquisas 

relativas ao escritor são particularmente difíceis, se se deseja que sejam tão 

completas quanto possível” (MASSA, 1971, p. 12). 

Jean-Michel Massa seguiu carreira acadêmica e, em 1971, já ocupava o 

cargo de diretor do Centro de Estudos Luso-Brasileiros na Universidade da Alta-

Bretanha, em Rennes. Suas pesquisas desenvolveram-se na área dos estudos 
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lusófonos, tornando-se referência para os estudiosos das literaturas africanas de 

expressão portuguesa. 

 

 

Raymundo Faoro 

 

Raymundo Faoro (1925-2003) foi sociólogo, historiador, cientista político e 

jurista, com graduação em Direito em 1948, pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Já indicamos que a formação de críticos literários fora dos cursos de 

graduação em Letras não era um percurso raro, tendo sido o de alguns dos críticos 

estudados aqui (Roberto Schwarz e Luiz Costa Lima, por exemplo).  

No entanto, a formação na pós-graduação, a atuação desses críticos nas 

universidades e sua produção em muito os localiza no campo da crítica literária. 

Este é outro ponto que diferencia Raymundo Faoro: sua atuação profissional não foi 

como professor universitário, mas como funcionário público, na Procuradoria do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Embora, como afirma Ricupero (2007), tenha sido pequena de início a 

repercussão de Os donos do poder, o sociólogo recebeu em 1959 o prêmio José 

Veríssimo, da Academia Brasileira de Letras. A pirâmide e o trapézio (1974) também 

foi recebido sem alarde, como observa Ricupero (2007), mas na imprensa houve 

alguns comentários elogiosos sobre o livro. Os articulistas indicaram críticos que 

antecederam Faoro na identificação da obra machadiana com o Segundo Reinado 

(Lúcia Miguel Pereira e Astrojildo Pereira são citados), mas afirmaram que Faoro “vê 

de um novo ângulo essa comunhão de Machado de Assis”,130 sendo capaz de 

“demonstrar, pela primeira vez, de forma cabal e extensa [...] o aspecto 

profundamente social da obra machadiana”.131  

Desse modo, os vínculos da obra machadiana com a realidade local 

analisados por Faoro recebem peso de prova pelos comentadores do livro; e o 

estatuto de “sóbrio trabalho”132 que A pirâmide e o trapézio recebeu foi com 

frequência relacionado à formação de seu autor, “um cientista social qualificado” e 

“munido de um instrumental científico respeitável”. 

                                                             
130

 Josué Montello, “Antes da Missa do Galo”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 dez. 1974. 
131

 Hélio Pólvora, “Machado de Assis, um historiador de Segundo Reinado”, Jornal do Brasil, 
Rio de Janeiro, 16 nov. 1974. 

132
 Benício Medeiros, “Faoro e Machado”, Veja, São Paulo, 13 ago. 1975. 
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Faoro teve atuação marcante como presidente nacional da Ordem dos 

Advogados do Brasil entre 1977 e 1979 e atuou também na imprensa e na área 

cultural, como membro do Conselho Federal de Cultura entre 1971 e 1974.133 

A respeito da atuação de Raymundo Faoro, inclusive durante o período da 

ditadura civil-militar, Antonio Candido (1987) comentou, em apresentação à 

conferência de Faoro que deu início às atividades do Instituto de Estudos Avançados 

da USP: 

 

Raymundo Faoro é um pensador e homem de ação que tem 
assumido na vida brasileira posições cheias de dignidade e eficácia. 
Todos lembram a sua atuação na Ordem dos Advogados do Brasil, 
num momento perigoso e decisivo, quando sua iniciativa pôs tantos 
pontos nos “is” e firmou posições que se tornaram marcos na luta 
pela democracia. Em Raymundo Faoro é notável que a ação do 
jurista e do democrata esteja baseada na mais sólida base 
intelectual, feita de saber jurídico e filosófico, de saber histórico, 
sociológico e literário (CANDIDO, 1987, p. 7). 

 

Até 1974, quando publica Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio, 

Raymundo Faoro não havia publicado qualquer estudo especificamente sobre 

Machado de Assis. E, depois de A pirâmide e o trapézio, somente mais alguns 

ensaios de Faoro tiveram como objeto o escritor: “O Machado dos Nossos Olhos”, 

em 1978; “Machado ia gostar”, em 1987; “Machado e a política”, em 1989; “O 

verdadeiro Imortal”, em 1989; e “O território da política em Machado”, em 1989.  

 

 

Carlos Nelson Coutinho 

 

Reconhecido filósofo e cientista político, Carlos Nelson Coutinho (1943-2012) 

graduou-se em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia em 1965; viveu durante 

o regime militar exilado na Itália até 1979; em 1986, tornou-se professor titular de 

                                                             
133

  Segundo Lia Calabre (2006, p. 84), os intelectuais que compunham o Conselho Federal 
de Cultura eram “de reconhecida importância e projeção nacional”: “A ação do CFC, através do 
estímulo contínuo à formação de órgãos culturais nos níveis estaduais e municipais, contribuiu para o 
início do processo de institucionalização do campo da cultura. O CFC mantinha suas decisões alicer-
çadas em bases fortemente conservadoras. Este fato não impediu que muitas das propostas por ele 
elaboradas fossem adaptadas e colocadas em prática por grupos muito mais progressistas. Os 
membros do conselho, ainda que diretamente escolhidos pelo presidente da República, eram 
intelectuais de renome em suas respectivas áreas e se mostravam comprometidos com o projeto de 
colocar a área da cultura em iguais condições de tratamento de outras, como as da educação e da 
saúde, pela administração pública” (CALABRE, 2006, p. 96). 
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Teoria Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro; e, em 2012, Professor 

Emérito, falecendo poucos meses depois.  

Foi também militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) desde a 

juventude, tendo, a partir dos anos 1980 militado no Partido dos Trabalhadores (PT), 

onde permaneceu até a fundação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 

O reconhecimento de Carlos Nelson Coutinho como um dos principais 

intelectuais marxistas do Brasil está mais fortemente vinculado à sua contribuição 

para os estudos em teoria política e pensamento político, tendo sido descrito com 

frequência como “um dos maiores especialistas no pensamento de Gramsci” 

(BIANCHI, 2010, s.p.), dado que parece reforçar o entendimento de Coutinho como 

um “crítico momentâneo das letras” (FREDERICO, 2007, p. 202).  

Entre os estudos de crítica literária publicados por Coutinho estão: “Graciliano 

Ramos”, “Atualidade de Dostoiévski”, “Jorge Semprun e o realismo hoje”, “O 

realismo como categoria central da crítica marxista”, reunidos em Literatura e 

humanismo (1967); “Marcel Proust e a evolução do romance” (1967), inédito até 

2005; “O significado de Lima Barreto na Literatura Brasileira”, publicado em 

Realismo e antirrealismo na Literatura Brasileira (1974); “Kafka: pressupostos 

históricos e reposição estética” (Temas de Ciências Humanas, n. 2, 1976); “Cultura e 

democracia no Brasil” (Encontros com a civilização brasileira, n. 17, 1979); e “O povo 

na literatura de Jorge Amado” (1992). 

 

 

Luiz Costa Lima 

 

Luiz Costa Lima cursou a graduação em Direito na Universidade Federal de 

Pernambuco em 1959. Conforme comenta em entrevista (2011), já havia optado 

pela literatura na adolescência (aos 16 anos, influenciado pela leitura de Montanha 

dos sete patamares, biografia de Thomas Merton), mas afirma: “o curso de Letras na 

época era muito ruim. Como várias pessoas de minha geração – Haroldo de 

Campos, Augusto de Campos, Eduardo Portella – a solução que encontrei foi fazer 

direito. Era uma possibilidade de ganha-pão” (LIMA, 2011, s. p.). 

Quando do golpe de 1964, Costa Lima dirigia a Revista de Estudos 

Universitários da Universidade Federal de Pernambuco, foi preso e cassado em 

outubro de 1964 pelo AI-1. Mudou-se para o Rio de Janeiro e atuou, a partir de 
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1965, como professor do departamento de Sociologia da PUC-Rio, até a exigência 

de pós-graduação (que o levou a defender a tese na USP), as aulas no 

departamento de Letras da PUC-Rio e a ida para a Alemanha em 1975. 

De volta ao Brasil, Costa Lima lecionou na Universidade Federal Fluminense 

e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tornou-se Professor Emérito da 

PUC-Rio em 2012.  

Ao abordar em entrevista sobre como o regime militar encontrou sua trajetória 

acadêmica, determinando, inclusive, que não encontrasse um orientador para o 

Doutorado na UFRJ, Costa Lima (2011, s.p.) afirmou que foi para a USP, sob a 

orientação formal de Antonio Candido, sem saber que “defender uma tese sobre 

estruturalismo na USP era quase uma ofensa”, devido à associação que se fazia 

entre o estruturalismo e o apoio à ditadura.134 

 O ensaio machadiano “O palimpsesto de Itaguaí” teve desdobramento no 

ensaio “Sob a face de um bruxo” (publicado no livro Dispersa demanda: ensaios 

sobre literatura e teoria, de 1981) já marcado pelo conceito de mímesis desenvolvido 

por Luiz Costa Lima a partir dos anos 1980. No prefácio da republicação desse 

artigo,135 em 2009, Lima afirmou: “Nos 28 anos que transcorreram desde sua 

publicação, quase não escrevi sobre Machado”.  

 

 

Roberto Schwarz  

 

Graduado em Ciências Sociais pela USP em 1960, cursou o mestrado em 

teoria literária na Universidade de Yale entre 1961 e 1963 e retornou ao Brasil em 

1963, tornando-se assistente de Antonio Candido no Departamento de Teoria 

Literária da Universidade de São Paulo (USP).  

                                                             
134

 O comentário completo de Costa Lima (2011) é o seguinte: “Eu estava tão por fora do 
ambiente acadêmico que nem me ocorreu que defender uma tese sobre estruturalismo na USP era 
quase uma ofensa. E o Antonio Candido, polidamente, não me pediu para mudar de tema, mas me 
avisou antes da defesa que eu me preparasse. A USP se tomava como bastião de resistência da 
esquerda à ditadura, o que era ótimo, mas havia uma peculiaridade nacional de associar o 
estruturalismo ao apoio à ditadura. É algo estranhíssimo, o único país do mundo em que essa 
identificação foi feita” (LIMA, 2011, s.p.). 

135
 “Sob a face de um bruxo” foi republicado, com modificações do autor, na REEL – Revista 

Eletrônica de Estudos Literários, n. 5, 2009. Disponível em: 
<http://periodicos.ufes.br/reel/article/view/3545/2813>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
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Em 1968 teve de partir para o exílio em Paris, onde realizou o doutorado em 

estudos latino-americanos na Sorbonne (Universidade de Paris III). O crítico 

retornou ao Brasil em 1978, quando passou a lecionar literatura e teoria literária na 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), pela qual se aposentou em 1992. 

Além de “As ideias fora do lugar” (1973), Ao vencedor as batatas (1977) e 

“Duas notas sobre Machado de Assis” (1979), os estudos machadianos de Roberto 

Schwarz também incluem: Um mestre na periferia do capitalismo (1990) e Duas 

meninas (1997), além de ensaios publicados em Sequências brasileiras (1999) e 

Martinha versus Lucrécia (2012). 

John Gledson (2006, p. 238) relata que Ao vencedor as batatas teve muito 

sucesso, considerando-o “o livro mais influente de crítica literária – não só sobre 

Machado – a ser publicado desde a transição fundamental na cultura brasileira, que 

começou no fim da década de 1950 e no começo da seguinte”. 

A recepção do livro foi elogiosa, suscitando resenhas e notas, embora a 

maioria delas descrevesse o livro pelo que lhe faltava: a abordagem da fase madura 

de Machado. Assim, “Criação e importação”136 resume os argumentos do livro, mas 

destaca seu caráter incompleto, como “a primeira parte de um artigo mais amplo 

sobre Machado de Assis”, cuja leitura “deixa um vivo desejo de ver logo publicada a 

parte final”. “Um Novo Machado”137 afirma que a análise de Schwarz equilibra 

elementos externos e movimento interno do texto e também indica a expectativa do 

segundo volume: “a resposta é um dos resultados que já apareceram no primeiro 

volume de Ao vencedor as batatas, de Roberto Schwarz, e que deverão completar-

se quando sair o segundo”.  

 

 

Alfredo Bosi 

 

Alfredo Bosi é o único entre os críticos analisados que cursou a graduação 

em Letras, realizada entre 1955 e 1960, pela Universidade de São Paulo (USP). Foi 

docente de Literatura Italiana na USP entre 1959 e 1969 e é docente de Literatura 

Brasileira da FFLCH/USP desde 1970, tendo se tornado Professor Emérito de 

Literatura Brasileira da FFLCH/USP em 2009.  

                                                             
136

  Pedro Lyra, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13 ago. 1977. 
137

 Fernando Mitre, Veja, São Paulo, 14 set. 1977. 
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Alfredo Bosi pode ser considerado um dos principais críticos machadianos do 

país, com uma produção de estudos sobre Machado de Assis construída ao longo 

de cinquenta anos de crítica, composta de: “Machado de Assis”, em História concisa 

da literatura brasileira (1970); “A máscara e a fenda” (1979a); “Uma figura 

machadiana” (1979b); Machado de Assis: antologia e estudos (1982), obra coletiva; 

Machado de Assis. O enigma do olhar (1999); Machado de Assis (2002); Brás 

Cubas em três versões (2006); e “Um nó ideológico – sobre o enlace de 

perspectivas em Machado de Assis” (2010). 
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Anexo 2: Entrevista com Luiz Costa Lima (concedida em 9 de abril de 2016) 

 

Mímesis: elaboração contra imitatio 

 

Depois de hesitar se deveria fazer uma análise pontual dos ensaios que me 

eram lembrados, pareceu-me preferível acentuar a importância, no Brasil, da década 

de 1970. E, dos estudos então efetuados sobre a obra de Machado de Assis 

destacar “O Espelho e a Lâmpada”, último capítulo de Machado de Assis: a pirâmide 

e o trapézio (1974), de Raymundo Faoro. A razão da decisão esteve em que o texto 

mostra como a posição avançada de então, na questão da mímesis, apresentava um 

caráter ambíguo, que retomava, de modo por certo mais tímido, o que fora 

anunciado mais radicalmente no começo do século pelo então jovem Lukács. 

Observação ligeira sobre o jovem Lukács: História do desenvolvimento do 

drama moderno, primeiramente publicado em 1911, na Hungria, escrito em alemão, 

só foi integralmente publicado em italiano em 1976. É em sua Introdução que se 

encontra a formulação que repelirá após sua conversão ao marxismo, em 1918. A 

partir de agora, teremos o Lukács maduro: “Na literatura, o verdadeiro social é a 

forma” X O Romance histórico (1936-7, cf. pp. 33, 43, 49, 53). Nas duas fases 

encontramos as duas concepções de mímesis: a transformadora e a seguidora da 

concepção imitativa tradicional. Paralelismo com o que se dará no Brasil, a partir do 

golpe de 1964. 

Venhamos, pois ao nosso contexto: creio que o golpe de 1964 trouxe um 

profundo impacto negativo também para a vida intelectual nacional. Nas 

proximidades do golpe, com as exceções de figuras como Augusto Meyer, Otto 

Maria Carpeaux, Sérgio Buarque de Holanda, Antonio Candido, de um movimento 

cuja propagação seria afetada como a dos poetas concretos e sua reviravolta na 

história literária nacional – lembre-se que a Re Visão de Sousândrade foi lançada 

dias antes do golpe – e a interrupção do fantástico suplemento do Correio de 

Manhã, dominava uma direção de pensamento frágil, a exemplo de Tristão de 

Ataíde, na Introdução à Literatura Brasileira (1956) e Mário Vieira de Mello, 

Desenvolvimento e Cultura. O Problema do estetismo no Brasil (1963), em que era 

defendida a tese esdrúxula de que a debilidade da cultura nacional decorria de seu 

cunho estetista.  
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A tentativa de reformulação do pensamento, com ênfase em seu aspecto 

político, intentada com a fundação do ISEB, em 1956, não teve tempo para oferecer 

uma direção fecunda – a obra principal da instituição, Consciência e realidade 

nacional (1960), de A. Vieira Pinto, sofrera com a brusca inflexão do autor que 

deixara sua formação clássica para se lançar em um marxismo que parecia 

improvisado.  

 O golpe, assim, por um lado, torpedeava a busca de renovação, estimulava a 

rebelião política, de caráter didático, já antes iniciada – o teatro do CPC da UNE, o 

movimento do Violão de rua – e de maneira que se mostrava mais consequente pelo 

incremento do interesse na obra de nosso grande escritor do século 19, Machado. 

Entendo, portanto, que a quantidade de estudos a ele dedicados fez parte do 

esforço de dar um novo rumo ao pensamento nacional, através de uma área que, 

que não diretamente política, seria mais dificilmente reprimida. Isso não impedirá 

que parte do que então se lhe dedicou tivesse o propósito de se contrapor ao 

dirigismo populista, com raras exceções – o cinema de Leon Hirzman, Joaquim 

Pedro, o documentalismo de Eduardo Coutinho – de péssima qualidade (o exemplo 

mais conhecido é a poesia “Violão de rua”, dirigido por um poeta hoje acadêmico).  

É dentro deste contexto que Faoro justifica o destaque que lhe daremos. Não 

parece ocasional que ele se volte para a questão da mímesis, isto é, das relações da 

obra com a realidade social. É sabido que, desde o romantismo alemão, a mímesis, 

porque há séculos confundida com a imitatio, fora posta de lado. Sem que a questão 

tivesse sido entre nós abandonada, ela então se põe com ênfase não por conta de 

um nosso inequívoco atraso (também) intelectual senão como resposta a uma 

ditadura voltada para extirpar tudo que se contrapusesse à ordenação tradicional da 

sociedade. (Não nos enganemos: como os dias de agora bem nos mostram, 1964 

não foi um mero golpe militar, senão que um movimento que contava com apoio da 

metade conservadora de nossa sociedade). É, portanto, dentro deste quadro que me 

deterei no texto de Faoro.  

A partir do primeiro parágrafo há a recusa da ideia grosseira de imitação (p. 

486). Mas em favor de quê? A ambiguidade de uma contraposição é denunciada 

pela adoção da forma condicional como se formula o vínculo da obra com a 

realidade externa. Se a indecisão era altamente explicável mesmo porque se 

estabelecia em dissonância com a direção crítica dominante desde o fim do século 

18, aliado ao fato de que Faoro era um historiador social e não um crítico literário, 
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sua repercussão será prejudicada porque o autor não dispunha de uma instituição 

de prestígio que lhe servisse de respaldo para ecoar. (Eis o que tornará trágico seu 

contraste com a ênfase que o mesmo conceito assumirá a partir da USP).  

Comentário: no legado que fora ultrapassado na Europa ainda correspondia 

uma concepção menos rude, embora igualmente grosseira: na mímesis, em vez de 

imitatio, via-se a substituição do sentido lexicalizado por uma imagem que re-

presentava a realidade. Ela se fará presente na aproximação do conceito hegeliano 

de totalidade ao tratamento marxista, que se fará explícito no Lukács marxista do 

Romance histórico (1936-7). Mas não é esse o encaminhamento inequívoco de 

Faoro, embora a divergência não lhe assegure um encaminhamento certo: “A corte 

imaginária dos personagens não se compõe de outro tecido, apesar de expressas 

no papel, que as da legião dos homens que frequentam as ruas” (p. 486). Sim, por 

certo que não. O problema está em que o autor não se dá conta que o problema 

resulta da relação biunívoca que se estabelece entre texto e realidade. Mantendo-a, 

sua concepção ainda se mantém aquém de uma produção onde aquela 

biunivocidade se torna bem mais complexa. (Por certo, o texto se relaciona com a 

realidade, mas falta ver como essa conexão se dá). Adiantar o problema da 

diferença – resultado de um terceiro que surge entre o impacto da realidade (a 

classificação social de Durkheim) e o modo como ele é recebido e trabalhado pelo 

agente que compõe o texto (lembrar Herder, 1772).  

O próprio uso central da imagem de M. Abrams – The Mirror and the lamp 

(1953) – mostra como, apesar de toda sua Inteligência, Faoro permanecia aquém da 

recomposição que o conceito de mímesis impunha, quando nada depois do 

estabelecimento da “tradição da negatividade” (Baudelaire e seguintes). Isso, 

contudo, não o impede de ver a diferença entre o olhar sociológico do que seria 

próprio da obra ficcional (p. 486-7 e p. 489). Se com isso se contrapõe ao 

positivismo sociológico, mantém-se próximo da posição hegeliana: “Na criação 

artística, configura-se uma categoria própria da história, recolhida da imagem 

quebrada e reconstituída, mediante simetria e desenho próprios” (p. 489); “Não só o 

estilo... da perspectiva comum” (p. 490).  

Ver o papel desempenhado pela categoria de essência (p. 491) – em lugar de 

afirmação, acentuar a diferença entre real e realidade – por exemplo, Guernica: a 

junção das formas de guerrear medieval e moderna. Ver a profunda diferença com 

Lukács de 1911: “Na literatura, o que há de social na obra de arte é a forma”; e o 
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bem menor com o de 1936-7: “O que busquei realizar foi um uma investigação da 

interação entre o espírito histórico e a grande literatura que retrata a totalidade da 

história (...)” (p. 28); e, “A verdadeira forma é apenas um espelhamento artístico 

generalizado pelos fatos legítimos e recorrentes da vida”, O Romance histórico (p. 

161).  

Em suma, mostramos a procura acentuada de Faoro de ir além da formulação 

da mímesis como intermediação entre a forma e a realidade, semelhante à que 

empreenderia o Lukács que retificava a intuição mais avançada de sua juventude.  

Embora reconheçamos imprecisa em termos de restabelecimento de um 

conceito que havia sido antes desprezado e depois reformulado ao incorporar-se ao 

marxismo, o esforço de Faoro era mais avançado que o que será efetuado, com 

uma motivação mais claramente provocada pelo golpe de 1964, por discípulos de 

Antonio Candido. Ao dizê-lo, não tomo Candido como adepto da formulação que se 

tornará bem evidente nos estudos de Schwarz nos anos 1970 e 1980 – Um mestre 

na periferia do capitalismo.  

Estudo bem anterior de Antonio Candido, como o que dedica ao Grande 

Sertão, em cima de seu lançamento, onde mostra o livro ter uma terceira margem, 

metafísica, obviamente contraria a noção de forma literária como disposição que 

torna mais precisa a estrutura de que a sociedade já estava investida. Talvez uma 

explicação para a diferença estivesse em que, não tendo inclinação para a 

teorização, Candido não se empenhasse em acentuar a distinção de suas 

abordagens. Por outro lado, como a USP se tornou o centro de resistência 

intelectual ao golpe, a posição pró-lukásciana que se difunde não só dará a melhor 

obra que temos sobre Machado – a obra de Roberto Schwarz – como se tornará um 

bastião contrário a abordagens que não sigam esse modelo – tomadas como 

“formalistas” – e mais geralmente contra as posições teóricas – como o 

estruturalismo e o desconstrucionismo – que não se integrassem ao modelo 

marxista.  

Mais recentemente, a situação de um ponto de vista intelectual se deterioraria 

pela passagem do neo-lukácsianismo ao culturalismo. Em troca, para ver-se a que 

linhagem daria lugar a ambiguidade de Faoro, teríamos que sair dos anos 1970 pela 

lenta constituição da teoria da mímesis como produto da interação entre vetores 

contrários de semelhança e diferença, pelo qual a realidade faz-se presente no texto 

ficcional, não como estrutura totalizante e mais claramente precisada, senão como 
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parte da classificação social da sociedade em concretização do real (não confundido 

com o que se entende por realidade). Isso significa que o “externo” ao texto não se 

textualiza senão que o texto corporifica, pela exploração imaginária do fictício, a 

irrealidade do real. Aqui, não a desenvolvemos porque isso se cumpre pela 

teorização de quem escreve, iniciada em 1980, e que não se considera concluída, 

mesmo porque não se apresenta como um sistema fechado.  
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